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คำนำ 

 
หลักส ูตรคร ุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว ิชาหลักส ูตรและการสอน หลักส ูตรใหม่ พ.ศ.2565  

เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยคณะครุศาสตร์ได้จัดทำหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการศึกษาในการประชุมวิพากษ์หลักสูตร เพื่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้พัฒนาหลักสูตรบนพื้นฐานบริบทและอัตลักษณ์

ความเป็นสวนสุนันทา มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความรู้

และสมรรถนะทางวิชาชีพ เป็นผู้ยึดมั่นในค่านิยม อุดมการณ์ มีจิตวิญญาณความเป็นครูนำไปสู่การสร้าง

กำลังคนที่มีคุณภาพและตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ

ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี (TPACK) เน้นการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่เรียนรู้ (Active Learning) 

ตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของรายวิชาเพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลการเรียนรู้ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์  

 

 

 

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ 

                                                               คณบดีคณะครุศาสตร์  

                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะครุศาสตร์ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย       :  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 ภาษาอังกฤษ   :  Master of Education Program in Curriculum and Instruction 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย       ชื่อเต็ม  :   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)   

   ชื่อย่อ  :   ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 

 ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม  :   Master of Education (Curriculum and Instruction) 

   ชื่อย่อ  :   M.Ed. (Curriculum and Instruction) 

3.  วิชาเอก (ถ้าม)ี - 

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 
       5.1.1 แผน ก แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์มีค่าเทียบได้ 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อย
กว่า 24 หน่วยกิต  

      5.1.2 แผน ข เป็นแผนการศึกษาที ่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่มี  
การค้นคว้าอิสระ รวมทั้งศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

      5.1.3 นักศึกษาได้รับใบประกอบวิชาชีพครู เมื ่อเรียนรายวิชาตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 

 5.2  ภาษาที่ใช้ 

        ภาษาไทย  
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 5.3  การรับเข้าศึกษา 

       รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีเข้าใจภาษาไทย  

 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

       เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

       ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1  เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 เริ่มเปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 

 6.2 คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเห็นชอบในการนําเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ใน

การประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

6.3 คณะกรรมการประจำคณะคณะครุศาสตร์เห็นชอบในการนําเสนอต่อคณะกรรมการอํานวยการ 

บัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่  13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 6.4  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 

6.5 คณะกรรมการสภาวิชาการ มีมติเห็นชอบ/อนุมัติ 

       ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 6.6  สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 

       ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

 8.1  ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา 

 8.2  วิทยากร หรือนักพัฒนาหลักสูตรขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 

 8.3  นักวิชาการด้านหลักสูตรและการสอน นักการศึกษา 

 8.4  อาชีพอิสระ 
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9.  ชื่อ–นามสกุล เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ - นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปีที่สำเร็จการศึกษา 

1. นางทัศนีย์  เศรษฐพงษ์  
   376010074XXXX 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 
ค.ม. (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 
 

ศษ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2548 

2.  นายธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ 
    310020118XXXX   

อาจารย์  ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2561 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ)  
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2549 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) สถาบันราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2544 

3. นางกรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์  

    341110033XXXX 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2558 

ศษ.ม. (การวิจัยการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2548 
วท.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2539 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

        สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ส่งผลกระทบวงกว้างในหลายมิติทั ่วโลก รวมทั้ง

ผลกระทบต่อการศึกษาไทยในหลายแง่มุม ตั ้งแต่การปิดเรียน การปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู ้เป็น 

แบบออนไลน์ ตลอดจนปัญหาการเตรียมตัวของผู้สอนที่ส่งผลต่อคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ เพิ่มมากขึ้น แต่

อีกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป กลายเป็นแรงผลักดันทำให้เกิดการปรับตัวและนำมาซึ่งเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมรูปแบบการศึกษาใหม่ๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ในรูปแบบที่แตกต่างกลายเป็นโมเดล

ใหม่ๆ ที่สอดรับกับบริบทของแต่ละพื้นที่ในประเทศไทย ประกอบกับการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566–2570) อยู่ในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศท่ามกลาง

สถานการณ์โลกที ่เปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื ่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ ้น  ส่งผลให้การพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากรวิชาชีพครูจำเป็นต้องพัฒนาเชิงรุก ด้วยการผลิตบุคลากรให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่ดี  

 มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นครู เพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพโดยเฉพาะในเรื่องการคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับ 

การเปลี ่ยนแปลงของชุมชน สังคม และประเทศกระแสสังคมไทยและสังคมโลกในปัจจุบัน เป็นยุคของ 

การเปลี ่ยนแปลงและแข่งขันในทุก ๆ ด้าน ซึ ่งย ่อมส่งผลต่อการพัฒนาคนของประเทศให้พร้อมรับ 

การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต การศึกษาด้านหลักสูตรและการสอน

จึงต้องสนองตอบต่อการพัฒนาตนให้พร้อมรับกับสถานการณ์ดังกล่าว  ในระดับประเทศรัฐบาลได้กำหนด

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579) โดยมีเป้าหมายพัฒนาประเทศภายใต้วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ 

 คือ “มั่นคงและยั่งยืน” เรียกโดยทั่วไปว่า การพัฒนาประเทศสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” โดยมุ่งเน้นพัฒนา 6 

ยุทธศาสตร์หลักอย่างบูรณาการเชื่อมโยงและหนุนเสริมซึ่งกันและกัน คือ 1) ความมั่นคง  2) การสร้าง 

ขีดความสามารถ  3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการภาครัฐ  5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) การสร้าง

โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

        จากยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ดังกล่าว เป็นกรอบของทุกภาคส่วนที่จะต้องตอบสนองยุทธศาสตร์

ทั้ง 6 ด้าน ในมิติของการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษาเพ่ือ
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ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

วงการการศึกษาไทยจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบหลักสูตรและการจัด  

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนให้ตั้งรับต่อการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาวิกฤต และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม

ทิศทางของประเทศและสังคมโลกในปัจจุบันและอนาคต  

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

        สังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันเป็นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเกิดใหม่ของ

วิทยาการและความรู้ ศิลปวัฒนธรรม ความซับซ้อนของสังคมและเทคโนโลยีล้วนส่งผลซึ่งกันและกัน  ปัจจุบัน

สถานการณ์ของโรคระบาด ทำให้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น และส่งผลต่อเนื่องถึง

การใช้ชีวิตภายใต้วิถีใหม่ และการทำงานในอนาคตที่ประชาชนต้องมีทักษะด้านดิจิทัลเพื่อเข้าถึงโอกาสต่าง ๆ 

การดำรงชีวิตของคนในสังคมจำเป็นต้องมีสมรรถนะที่พร้อมจะรับมือเพ่ือการดำรงชีวิตในสังคมและวัฒนธรรม

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต การพัฒนาทักษะดิจิทัลมีความสำคัญกับการทำงานในอนาคต ประกอบกับการจัด

การศึกษาเพื่อเตรียมคนให้มีสมรรถนะหรือทักษะในศตวรรษที่ 21 และพร้อมรับการแข่งขันดังกล่าว โดยผ่าน

กระบวนการเรียนรู้ ที่ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 

ผสมผสานกับการเรียนรู ้นอกห้องเรียนที ่ผู ้เรียนผู ้สอนไม่เผชิญหน้ากัน หรือการใช้แหล่งเรียนรู ้ที ่ม ีอยู่

หลากหลาย สอดรับกับการเปลี่ยนรูปแบบการสอนมาเป็นแบบออนไลน์ เสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ให้ผู้เรียนเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ครูจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ

เสริมสร้างและพัฒนาทักษะให้กับผู้เรียน ดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาครูจึงมีความสำคัญที่จะ

ช่วยให้ครูสามารถจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน ที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมปัจจุบัน 

 11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 

         สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคโลกาภิวัตน์ที่รวดเร็ว จำเป็นต้องพัฒนาคนให้เรียนรู้เพ่ือ  

การเปลี่ยนแปลง การจัดการศึกษาต้องเตรียมคนรับรองการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน และอนาคตด้วย  

การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ประกอบด้วย 3R 8C ทักษะการอ่าน ทักษะ

การเขียน ทักษะทางคณิตศาสตร์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์  

เชิงนวัตกรรม ทักษะการทำงานร่วมกัน หรือทำงานเป็นทีม  และภาวะผู้นำ ทักษะการสื่อสารและการรู้เท่าทัน

สื่อ ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ 

การรู้เท่าทันเทคโนโลยี ทักษะทางอาชีพ และความมีคุณธรรมเมตตา 

        การเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ให้เกิดขึ ้นกับคนได้นั ้นการจัดการศึกษาต้องปรับเปลี ่ยนจาก         

ยุคสมัยก่อน กล่าวคือ การศึกษาต้องมุ่งพัฒนาศักยภาพคนให้มีสมรรถนะต่าง ๆ ที่ จะดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน
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และอนาคต การศึกษาไม่ได้มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ ดังเช่นแต่ก่อนจะต้องเปลี่ยนเป็นการศึกษาที่มุ่งพัฒนา

คนให้มีสมรรถนะที่จะดำรงชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์ ดังยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาประเทศ ด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

         

        ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2565 จึงยึดกรอบสมรรถนะผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิ ที่กำหนดกรอบสมรรถนะของผู้เรียนไว้ 6 ด้าน 

คือ (1) คุณธรรมจริยธรรม  (2) ความรู้ตามศาสตร์  (3) ทักษะทางปัญญา  (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ  (5) ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี และ (6) วิธี

วิทยาการจัดการเรียนรู้ โดยนำทั้ง 6 ทักษะดังกล่าว  มาเป็นกรอบแนวดำเนินการจัดการเรียนการสอนของ

หลักสูตร รวมถึงข้อกำหนดด้านต่าง ๆ ของหลักสูตรประกอบด้วย มาตรฐานด้านอาจารย์ มาตรฐานด้าน 

การบริหารจัดการหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ยึดการบริหารจัดการตามกรอบ  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ .ศ. 2552 โดยมี 

การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพจากผลการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตรต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

        จากสถานการณ์ภายนอก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ หรือการพัฒนาประเทศที่

เป็นยุคของโลกาภิวัตน์ ยุคของการแข่งขันดังที่กล่าวมา ในข้อ 11.1 11.2 และ 11.3 การพัฒนาหลักสูตรใน

ระดับต่าง ๆ จึงต้องมุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิตใน

สังคมปัจจุบัน และมีศักยภาพในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 จึงเป็นหลักสูตรที่มุ่งเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 

ทั้งสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และสมรรถนะหลักเฉพาะ

สาขาวิชาเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายนอกและการพัฒนาประเทศทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคต   



12 
 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

         เพื ่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั ้นนำและพัฒนาท้องถิ่น   

รวมทั ้งมีกรอบการพัฒนาที ่สอดคล้องกับภาพอนาคตตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที ่ 2 

 (พ.ศ.2551-2565) ซึ่งกำหนดพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการ

ของท้องถิ่น  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึง

สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  12.2.1 แสวงหาความจริงเพื่อมุ่งสู ่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

  12.2.2 ผลิตบัณฑิตที ่มีความรู้คู ่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพัน 

ต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่า ทันการเปลี่ยนแปลง   

การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

  12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรม  

ของท้องถิ่นและของชาติ 

  12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 

ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

          การผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน          

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 จึงเป็นการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในข้อ 12.2.2  

และ12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยพัฒนาครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่นให้มีมาตรฐานสมรรถนะ

อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและสังคมท้องถิ่นต่อไป 

  

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ 

        รายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เป็นรายวิชาที่เป็น

ข้อกำหนดสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

สวนสุนันทาโดยเฉพาะ 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 

        รายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เป็นรายวิชา 

ที่เปิดให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาเดียว 
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 13.3 การบริหารจัดการ 

        1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

 มีหน้าที ่วางแผนการดำเนินงานเกี ่ยวกับการจัดการเรียนและประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยคณาจารย์  

 และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกเพ่ือปรับปรุงการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

        2) บร ิหารตามมาตรฐานและเกณฑ์การร ับรองปร ิญญาของสำน ักงานปลัดกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560  

     3) การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรมีการประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอนในการจัดทำแนวทาง

จัดการเรียนรู้พัฒนารายวิชา เอกสาร ตำรา สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ติดตามประเมินผลการสอน 

การให้คำปรึกษาแนะแนวที่สอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และประเมินการใช้หลักสูตร  

อย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 

      4) วิธีการจัดการเรียนรู้มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของประเทศไทย เช่น การแพร่ระบาด

ของโรคติดต่อ มีการจัดการศึกษาแบบผสมผสาน VDO-Conference, online แบบ two- way 

communication 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1.  ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา 

      ผลิตนักพัฒนานวัตกรรม บุคลากรการศึกษาด้านหลักสูตรและการสอนที่มีความรู้คู ่คุณธรรม 

จริยธรรม 

 1.2 ความสำคัญของหลักสูตร 

      เนื่องด้วยหลักสูตรและการสอน เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศให้

ก้าวหน้า และพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจโลก สังคมและกรอบแผนพัฒนา

ประเทศในด ้านต ่าง ๆ และสถานการณ์ท ี ่ เปล ี ่ยนแปลงอย ่างรวดเร ็วม ีจ ุดเน ้นเร ื ่องการเร ียนรู้  

เพื่อการเปลี่ยนแปลง  หลักสูตรมีความต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ เหมาะสมและได้รับการยอมรับว่าเป็น

วิชาชีพชั้นสูงตามเจตนารมณ์การจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 (แก้ไข

เพิ่มเติมพ.ศ. 2545) บุคลากรจึงต้องสามารถประยุกต์ให้หลักการ แนวคิดทฤษฎี และประสบการณ์ได้อย่าง

เหมาะสมทั้งในองค์กรทางการศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นองค์กรที่เข้มแข็งในการจัด

การศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยเน้น

กระบวนการวิจัยเพื่อให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางการพัฒนาหลักสูตรและการสอน

ศาสตร์ต่าง ๆ ทุกระดับ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์วิชาต่าง ๆ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศได้ และมีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

      กำหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรไว้ ดังนี้ 

       1) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ด้านหลักสูตรและการสอน 

       2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม

ทางด้านหลักสูตรและการสอน สามารถจัดการเรียนรู้ได้ทุกระดับการศึกษา และเป็นผู้นำในการประยุกต์ใช้

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

       3) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้ความคิดริเริ่มและพัฒนางานด้านการวิจัย ผลิตผลงานทางวิชาการและ

สร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางด้านหลักสูตรและการสอน 

       4) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นและสามารถ

ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



15 
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

       แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรได้มาจากผลการใช้หลักสูตรและการประเมินหลักสูตรในแต่ละภาค

การศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา มากำหนดเป็นแนวทาง  

การบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร

และการสอนให้มีมาตรฐานตาม

เกณฑ์ท่ี อว. กำหนด 

1 .  ต ิ ดตามประ เม ิ นหล ั กส ูตร 

อย่างสม่ำเสมอ 

2. พัฒนาหลักสูตรโดยมีมาตรฐาน

ไม่ต่ำกว่าที่ อว. กำหนด 

1.  รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

2. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

3. เอกสารการรับรอง/เห็นชอบ

หลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร

และการสอนให ้สอดคล ้องกับ

เกณฑ์ มาตรฐานว ิชาช ีพผ ู ้นำ

หลักสูตรและการสอน และการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

1. ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตรให้

สอดคล้องและทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางวิชาการและ

มาตรฐานวิชาชีพ จากหน่วยงาน

วิชาชีพ  

2. ติดตามความต้องการของผู ้ใช้

บัณฑิต 

1. เอกสารการรับรอง/เห็นชอบ

หลักสูตร 

2.  รายงานผลการประเมิน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

3. รายงานความพึงพอใจต่อ

คุณภาพการเรียนการสอนของ

หลักสูตร 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน

การสอน วิจัยและบริการวิชาการ 

ให้สอดคล้องกับการนำไป

ปฏิบัติงานจริง 

1. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้

ได้ร ับการพัฒนาด้านผลงานทาง

วิชาการ ความรู้และประสบการณ์ 

1. ผลงานทางวิชาการ 

2. วุฒิบัตร เกียรติบัตร

ประกาศนียบัตร 

4. พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์   

การเรียนการสอน ให้มี 

ความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง

ในอนาคต 

1 .  จ ั ดหาอ ุ ปกรณ ์ ต ่ า ง  ๆ  ใน

ห้องเรียนเพื่อให้การเรียนการสอน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงสื่อบริการ

ทางออนไลน์ 

1. มีระบบเครือข่ายการสอน 

2 .  ร ะ ด ั บ ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ 

ของผู้ใช้บริการ 

5. พัฒนาคณาจารย์ในหลักสูตร

ให้มีตำแหน่งทางวิชาการ  

1. ส ่ง เสร ิมคณาจารย ์ ให ้ ได ้รับ 

การพัฒนาด้านผลงานทางวิชาการ 

1. ผลงานทางวิชาการ 

2. ตำแหน่งทางวิชาการ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

     1.1 ระบบ 

 ระบบการจัดการศึกษา ใช ้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา  

ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

     1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2560  

มีภาคฤดูร้อน 1 ภาคเรียน มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 

     1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 ไม่มี  

2.  การดำเนินการหลักสูตร 

     2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

 2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 

          ภาคเรียนที่ 1 เดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน 

  ภาคเรียนที่ 2 เดือนธันวาคม – มีนาคม 

  ภาคฤดูร้อน   เดือนเมษายน - มิถุนายน 

 2.1.2 การลงทะเบียนเรียน 

         ให้ลงทะเบียนไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา 

 2.1.3 การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา 

         1) การว ัดผลให ้ เป ็นไปตามระเบ ียบของมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา ว ่าด ้วย 

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และ/หรือที่มีการปรับปรุงภายหลัง 

         2) การสำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วย  

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และ/หรือที่มีการปรับปรุงภายหลัง  
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     2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 2.2.1 ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาทางการศึกษาและสาขาอื่น ๆ ทั้งในและ

ต่างประเทศ  ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) หรือสำนักงาน กพ. 

รับรอง 

 2.2.2 ผู้สมัครที่ต้องการสอบใบประกอบวิชาชีพครูจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 2.2.1 และจะต้อง

ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

 2.2.3 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และ/หรือที่มีการปรับปรุงภายหลัง 

     2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

 2.3.1 การปรับตัวจากการทำงานมาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 2.3.2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษา 

 2.3.3 การจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  

     2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 2.4.1 การจัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และสาขาวิชา โดยจัดอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่แรกเข้า 

เพ่ือให้ปรึกษาและแนะนำแก่นักศึกษา 

 2.4.2 การจัดอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 

 2.4.3 การจัดอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การใช้แอปพลิเคชั ่นต่าง ๆ ในการจัด  

การเรียนรู้ 

     2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

 รับนักศึกษาปีละ 30 คน โดยเปิดรับเฉพาะแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข   

 

แผน ก แบบ ก2 
 จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 1 20 20 20 20 20 

ชั้นปีที่ 2 - 20 20 20 20 

รวม 20 40 40 40 40 

จำนวนบัณฑิตที ่คาดว ่าจะ

สำเร็จการศึกษา 
- 

20 20 20 20 
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แผน ข 
 จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

จำนวนบัณฑิตที ่คาดว ่าจะ

สำเร็จการศึกษา 
- 

10 10 10 10 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายการ 

ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

แผน ก 
(20คน) 

แผน ข 
(10คน) 

แผน ก 
(20คน) 

แผน ข 
(10คน) 

แผน ก 
(20คน) 

แผน ข 
(10คน) 

แผน ก 
(20คน) 

แผน ข 
(10คน) 

แผน ก 
(20คน) 

แผน ข 
(10คน) 

ค่าบำรุง
การศึกษา  

1,200,000 600,000 1,200,000 600,000 1,200,000 600,000 1,200,000 600,000 1,200,000 600,000 

รวม 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี จำนวน 60,000 บาท 
 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ก. งบดำเนินการ 

- รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย บัณฑิต
วิทยาลัย และคณะ 

864,000 864,000 864,000 864,000 864,000 

- ค่าใช้จ่ายบุคลากร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
- ค่าใช้จ่ายดำเนินการ 236,000 236,000 236,000 236,000 236,000 

รวม (ก) 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 
ข. งบลงทุน 

  - ค่าครุภัณฑ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
รวม (ข) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวม (ก)+(ข) 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 
 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี จำนวน 60,000 บาท 
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2.7 ระบบการศึกษา     

 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน  

£ แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

£ แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

£ แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E - learning) 

£ แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 

£ อ่ืนๆ  

 

  

     2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย (ถ้าม)ี 

        เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2560  
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

     3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  เรียนไม่น้อยกว่า    36    หน่วยกิต 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

  นักศึกษาสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพครูและมีหน่วยกิตตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย

มาตรฐานวิชาชีพ 

  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดทำหลักสูตรเป็น 2 แผน 
คือ แผน ก แบบ ก 2  และแผน ข  

 

หมวด จำนวนหน่วยกิต 

แบบก แบบ ก 2 แบบ ข 

1. วิชาเฉพาะด้าน   

1.1 วิชาบังคับ   18 18 

1.2 วิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า     6 12 

2. วิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า

อิสระ  

12 6 

3. วิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 

รวมทั้งหมด 36 36 
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 3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจำนวนหน่วยกิต 

  1. วิชาเฉพาะด้าน 

1.1 วิชาบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า    18  หน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(บ-ป-อ) 

MCI5101 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-8) 

  Curriculum Development  

MCI5102 วิธีวิจัยทางการศึกษา       3(2-2-8) 

  Educational Research Methodology 

MCI5103 การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน     3(2-2-8) 

  Administrative Management of Curriculum and Instruction 

MCI5104 ศาสตร์การสอนกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   3(2-2-8) 

  Pedagogy for 21st Century Education 

MCI5105 นวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอน     3(2-2-8) 

  Curriculum and Instruction Innovation  

MCI5106 สัมมนาด้านหลักสูตรและการสอน      3(2-2-8) 

  Seminar in Curriculum and Instruction  

 

1.2 วิชาเลือก แผน ก แบบ ก 2 เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตและแบบแผน ข เรียน 

ไม่น้อยกว่า    12  หน่วยกิต  

MCI5201 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้   3(2-2-8) 

  Development of Innovation and Digital Technology for Learning 

MCI5202 การพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาเฉพาะ     3(2-2-8) 

  Curriculum Development in Specialized Area 

MCI5203 การจัดการศึกษาตามความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม   3(2-2-8) 

  Educational Management in a Culturally Diverse Society 

MCI5204 หลักสูตรและการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิด   3(2-2-8) 

  Curriculum and Instruction for the Enhancement of Thinking 

  Abilities  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(บ-ป-อ) 

MCI5205 การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม       3(2-2-8) 

  Curriculum Development for Enhancing Ethics, Morals and Values  

MCI5206 การนิเทศการสอนเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ   3(2-2-8) 

  Instructional Supervision for Professional Learning Community 

MCI5207 การวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน      3(2-2-8) 

  Research in Curriculum and Instruction 

MCI5208 สถิติเพ่ือการวิจัย            3(2-2-8) 
  Statistics for Research 

2.  วิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  

แผน ก แบบ ก 2 

      

MCI5209 วิทยานิพนธ์ 1        3 หน่วยกิต 

  Thesis 1 

MCI5210 วิทยานิพนธ์ 2       3 หน่วยกิต 

  Thesis 2 

MCI5211 วิทยานิพนธ์ 3       6 หน่วยกิต 

  Thesis 3 

 

แผน ข 

MCI5214 การศึกษาอิสระ        6 หน่วยกิต 

  Independent Study 
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3. วิชาเสริม  จัดให้นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข เพื่อเพิ่มเติมวิชาชีพครู สำหรับ 

ผู้ที่ประสงค์ขอสอบใบประกอบวิชาชีพครู และมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์

ตามเกณฑ์คะแนนมาตรฐานที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากำหนดโดยไม่นับหน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(บ-ป-อ) 
ENG5110 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา                  3(2-2-8) 
  English for Graduate Studies 
COM5110 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา     3(2-2-8) 

Computer for Graduate Studies 

MCI5107 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู           3(2-2-8)  

  Ethics and Morality for Teachers 

MCI5108 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร                3(2-2-8)  

  Language for Communication 

MCI5109 จิตวิทยาสำหรับคร ู                3(2-2-8)  

  Psychology for Teacher 

MCI5110 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้               3(2-2-8)  

  Learning Measurement and Evaluation 

MCI5111 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1     1(90) 

  Practicum 1 

MCI5212 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     3(240) 

  Internship 1 

MCI5213 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     3(240) 

  Internship 2 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

 1. แผน ก แบบ ก 2   

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

MCI5101 การพัฒนาหลักสูตร       

Curriculum Development 

3(2-2-8) 

MCI5102 วิธีวิจัยทางการศึกษา  

Educational Research Methodology 

3(2-2-8) 

MCI5103 การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 

Administrative Management of Curriculum and Instruction 

3(2-2-8) 

................ วิชาเลือก 1 3(x-x-x) 

................ วิชาเสริม* ไม่นับหน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 12 

  

* เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  
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ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

MCI5104 ศาสตร์การสอนกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

Pedagogy for 21st Century Education 

3(2-2-8) 

MCI5105 นวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอน 

Curriculum and Instruction Innovation  

3(2-2-8) 

MCI5106 สัมมนาด้านหลักสูตรและการสอน    

Seminar in Curriculum and Instruction 

3(2-2-8) 

MCI5209 วิทยานิพนธ์ 1  

Thesis 1 

3 หน่วยกิต 

................ วิชาเสริม* ไม่นับหน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 12 

 * เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

MCI5210 วิทยานิพนธ์ 2 

Thesis 2 

3 หน่วยกิต 

................ วิชาเลือก 2 3(x-x-x) 

................ วิชาเสริม* ไม่นับหน่วยกิต 

................ วิชาเสริม* ไม่นับหน่วยกิต 

................ วิชาเสริม* ไม่นับหน่วยกิต 

................ วิชาเสริม* ไม่นับหน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 6 

  

* เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

MCI5211 วิทยานิพนธ์ 3 

Thesis 3 

6 หน่วยกิต 

................ วิชาเสริม* ไม่นับหน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 6 

 * เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

 

2. แผน ข  

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

MCI5101 การพัฒนาหลักสูตร       

Curriculum Development 

3(2-2-8) 

MCI5102 วิธีวิจัยทางการศึกษา  

Educational Research Methodology 

3(2-2-8) 

MCI5103 การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 

Administrative Management of Curriculum and Instruction 

3(2-2-8) 

................ วิชาเลือก 1 3(x-x-x) 

................ วิชาเสริม* ไม่นับหน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 12 

  

* เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  
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ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

MCI5104 ศาสตร์การสอนกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

Pedagogy for 21st Century Education 

3(2-2-8) 

MCI5105 นวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอน 

Curriculum and Instruction Innovation  

3(2-2-8) 

MCI5106 สัมมนาด้านหลักสูตรและการสอน    

Seminar in Curriculum and Instruction 

3(2-2-8) 

................ วิชาเลือก 2 3(x-x-x) 

................ วิชาเสริม* ไม่นับหน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 12 

 * เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

MCI5214 การศึกษาอิสระ 

Independent Study 

6 หน่วยกิต 

................ วิชาเลือก 3 3(x-x-x) 

................ วิชาเลือก 4 3(x-x-x) 

................ วิชาเสริม* ไม่นับหน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 12 

 * เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

................ วิชาเสริม* ไม่นับหน่วยกิต 

................ วิชาเสริม* ไม่นับหน่วยกิต 

................ วิชาเสริม* ไม่นับหน่วยกิต 

................ วิชาเสริม* ไม่นับหน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 0 

 

 * เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  



29 
 

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา          น(บ-ป-อ) 
MCI5101 การพัฒนาหลักสูตร           3(2-2-8) 
  Curriculum Development 
  การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ในทุกระดับที่สอดคล้องกับ
บริบทสถานศึกษา ชุมชน และสังคมไทย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร  
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรในด้านต่าง ๆ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื ้นฐาน การนำหลักสูตรไปใช้  
การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  
  Designing and developing educational curricula in various forms and for all 
levels that conform to the context of Thai educational institutions, community, and society, 
principles, concepts, theories in education and curriculum development, basic information of 
curriculum development in various issues, basic education curricula, curriculum 
implementation, curriculum evaluation, problems and trends in curriculum development.  
 
MCI5102  วิธีวิจัยทางการศึกษา           3(2-2-8) 
  Educational Research Methodology 
  หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การวิเคราะห์ปัญหา การกำหนดกรอบความคิดและ
การวางแผนการวิจัยตัวแปรและสมมติฐานการออกแบบการวิจัย การกำหนดประชากรและการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้า
โครงการวิจัยและรายงานการวิจัย จรรยาบรรณในการวิจัยทางการศึกษา  
  Principles, concept, and practices on research, problem analysis,  determining 
conceptual framework and planning research, variables and hypothesis, research design, 
determining population and selecting the samples, forming, and developing research 
instruments, data collection, data analysis, developing a research proposal and writing a 
research report, ethics in educational research. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา          น(บ-ป-อ) 
MCI5103 การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน         3(2-2-8) 
  Administrative Management of Curriculum and Instruction 
  การบริหารหลักสูตรและการสอน วิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มในการบริหารจัดการหลักสูตร
และการสอน ประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำผลมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ 
ทฤษฎี เกี ่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน ภาวะผู ้นำทางวิชาการ ความเป็นครูมืออาชีพ 
วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษาที่มีผลต่อการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน หลักการแนวคิดเกี่ยวกับ
การประเมินหลักสูตร รูปแบบการประเมินหลักสูตร เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินหลักสูตร 
  Curriculum and instruction management, analyze issues and trends in 
administrative management of curriculum and instruction, evaluate institutional curricula for 
results used in the curriculum development by applying the theories concerning the 
administrative management of curriculum and instruction, academic leaderships, professional 
teachers, and educational institution’s culture that affects the administrative management of 
curriculum and instruction, principles and concepts of curriculum evaluation, curriculum 
evaluation model, and instruments used for evaluating curricula. 
 
MCI5104 ศาสตร์การสอนกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21       3(2-2-8) 
  Pedagogy for 21st Century Education 
  ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการสอนและวิธีการสอนต่าง  ๆ ซึ่ง
นำไปใช้ในการออกแบบการสอน กำหนดกลยุทธ์การสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและตอบสนองต่อบริบทสังคม การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ และ
นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 
  Learning theories, principles of learning and instruction, instructional model, 
and methods applicable for instructional design, determine instructional strategies and 
learning activities that comply with the National Education Act and reflection to the social 
context, evaluation and assessment of learning and instructional innovations for development 
of student's potentials in the 21st century.  
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา          น(บ-ป-อ) 
MCI5105  นวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอน                 3(2-2-8) 
  Curriculum and Instruction Innovation 
  การออกแบบ สร้าง และประเมินนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่สอดคล้องกับ
สังคมไทย 4.0 ที ่สามารถนำไปแก้ปัญหาและส่งเสริมหลักสูตรและการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ท้องถิ่น และผู้เรียน จัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาเพื่อส่ งเสริมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
ความคิดสร้างสรรค์ 
  Design, create and evaluate the educational innovations and technology 
appropriate to Thai 4. 0 society, which is applicable to solve the problems and promote the 
curriculum and instruction that is conform to the context of schools, locality, and learners, 
learning management and educational environments to promote creative-based learning. 
 
MCI5106 สัมมนาด้านหลักสูตรและการสอน         3(2-2-8) 

  Seminar in Curriculum and Instruction  

  ประเด็นและปัญหาร่วมสมัยด้านหลักสูตรและการสอน การศึกษางานวิจัยและการวิเคราะห์

ระเบียบวิธีวิธจีัยด้านหลักสูตรและการสอน การประยุกต์ผลการวิจัยกับกลุ่มเป้าหมาย  

  Issues and contemporary problems of curriculum and instruction, study of 
research and analysis of research methodology in curriculum and instruction, applying research 
finding to the target population. 
 
MCI5107 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู               3(2-2-8)

          Ethics and Morality for Teachers 

  การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตสำนึกสาธารณะ

และเสียสละให้ส ังคม  เป็นแบบอย่างที ่ด ี มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมของครู  กฎหมายสำหรับครู  

การพัฒนาวิชาชีพครู แนวคิดของปรัชญเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม  

Behave morally, possessing teaching spirituality altogether with public 

consciousness and sacrifice, be a role model with virtues and ethics, teacher values, law for 

teachers, teacher professional development, concept of sufficiency economy philosophy, 

understand changes in the context of the world, society. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา          น(บ-ป-อ) 
MCI5108 ภาษาเพื่อการสื่อสาร                            3(2-2-8)

  Language for Communication 

 การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสาร ในการจัดการเรียนรู ้ได้อย่างเหมาะสม 

หลักการ เทคนิควิธีการใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและ

การสื่อสาร 

Usage of Thai- English language for communication in learning management 

principle, and techniques of language usage as well as practicing listening, speaking, reading, 

writing, using digital technology for education and communication. 

 

MCI5109 จิตวิทยาสำหรับครู                             3(2-2-8)

  Psychology for Teacher 

  หลักการ และแนวคิดทฤษฎีทางจ ิตว ิทยาพัฒนาการ จ ิตว ิทยาการศึกษา จ ิตว ิทยา 

การแนะแนวและจิตวิทยาให้คำปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนตามช่วงวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กที่มีความต้องการพิเศษ การศึกษาและพัฒนาผู้เรียน

เป็นรายบุคคลตามศักยภาพ  

Principles and concepts of psychological development theories, educational 

psychology, guidance psychology and counseling psychology, executive brain function for 

learning, learning and development promotion by age and individual difference of learners, 

learning management for learners with special needs, explore the case studies and 

development based on individual ability of each learner. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา          น(บ-ป-อ) 
MCI5110 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                  3(2-2-8)

  Learning Measurement and Evaluation 

  หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบ ัต ิในการวัดและประเมินผลการเร ียนรู ้ของผ ู ้ เร ียน  

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ปฏิบัติการวัดและประเมินผล การนำผล  

การประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา  

การประกันคุณภาพการศึกษา ขั ้นตอนและวิธ ีการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัต ิการ  

จัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู ้อย่างต่อเนื่อง และดำ เนินการ 

จัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

        Principles, concepts, and practices on measurement and evaluation of learner’s 

achievement; constructing and developing instruments, operate on measurement and 

evaluation learning achievement, implementing results to improve learners, principles, 

concepts and guidelines for quality management and assurance in education, operate on 

learning activities management and improve learning quality successively and conduct the 

evaluation on learning activities quality. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา          น(บ-ป-อ) 
MCI5111 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1         1(90) 

  Practicum 1 

 การสังเกตงานในหน้าที่ครู ธรรมชาติผู้เรียน งานครูประจำชั้น พฤติกรรมการสอนของครู 

รวบรวมข้อมูลสถานศึกษา การจัดทำรายงานการศึกษา การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การทดลองสอนใน

สถานการณ์จำลองและสถานศึกษา บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม  

การดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ เข้าร่วมโครงการ

ที ่เกี ่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม การสังเคราะห์องค์ความรู ้และนำผลจากการเรียนรู ้ใน

สถานศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)   

 Teacher’ s work and classroom observation, learner nature, teacher’ s behaviors, 

school data collection, making a report designing lesson plan, experimenting the instruction 

by simulation and actual context, integrated knowledge in educational administration, 

innovation design, implementation of educational quality assurance in accordance with each 

level of education, participate in projects related to promoting conservation of culture and 

local wisdom,  synthesize the body of knowledge and use the learning result, exchange 

knowledge in the form of professional learning community (PLC). 

 

MCI5201  การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้                3(2-2-8) 
  Development of Innovation and Digital Technology for 
  Learning 
  การปฏิบัติการออกแบบ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านหลักสูตรและการสอน  
เพื ่อจัดการเรียนการสอน จัดการชั ้นเรียน และจัดสิ ่งแวดล้อมเพื ่อส่งเสริมให้การเรียนรู ้กับผู ้เรียนที่  
มีความสามารถแตกต่างกันในทุกระดับการศึกษา ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของยุคศตวรรษที่ 21 
โดยใช้ข้อมูลทางด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องทางด้านหลักสูตรและ
การสอนอย่างหลากหลายบูรณาการกับการนำทฤษฎีระบบมาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน  
  Designing and developing innovation and digital technology in curriculum and 
instruction for learning and teaching, classroom management and environmental setting to 
promote learning of learners with diversified ability in all educational levels in accordance 
with instruction and learning framework of the 21st century that uses information of innovation, 
educational technology, and various learning resources related to the curriculum and 
instruction and with integration of systematic theory in designing instruction.  
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา          น(บ-ป-อ) 
MCI5202 การพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาเฉพาะ             3(2-2-8) 
  Curriculum Development in Specialized Area 
  การปฏิบัต ิการสร้างหลักสูตร ทดลอง และประเมินผลการใช้หลักสูตรที ่บ ูรณาการ 
กับองค์ความรู้ในสถานศึกษา โดยวิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักการ แนวคิด เหตุการณ์สำคัญจำเป็นในปัจจุบัน 
และอนาคต ดังเช่น ประชาคมอาเซียน ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  Construct a curriculum, experiment of its implementation and evaluate the 
implementation of the curriculum that is integrated with knowledge in the school by analyzing 
and synthesizing the principles, concepts, events and situations that are important and 
necessary in the present and future; such as ASEAN community, skills in the 21st century, and 
the local wisdom. 
 
MCI5203  การจัดการศึกษาตามความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม       3(2-2-8) 
  Educational Management in a Culturally Diverse Society 
  การวิเคราะห์ และอภิปรายวัฒนธรรมที ่หลากหลายและสภาพสังคมปัจจุบันที ่ม ีต่อ 
การจัดการศึกษา การจัดการศึกษาทางเลือก การศึกษาตามอัธยาศัย การพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
ที่สอดคล้องความหลากหลายทางวัฒนธรรมและบริบทของสังคม 
  Analysis and discussion of cultural diversities and current social situation 
affecting organization of the systematic education, alternative education, and informal 
education, development of curriculum and instruction related to cultural diversities and 
societal context. 
 
MCI5204 หลักสูตรและการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิด       3(2-2-8) 
  Curriculum and Instruction for the Enhancement of Thinking Abilities 
  การออกแบบการจัดการเรียนรู ้ การจัดสภาพแวดล้อมเพื ่อส่งเสริมกระบวนการทำงาน 
ของสมองเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดพื้นฐาน การคิดอย่างสร้างสรรค์และกระบวนการคิดที่สำคัญในศตวรรษ  
ที่ 21 จากการประยุกต์ใช้ทฤษฎี รูปแบบ เทคนิคการจัดการเรียนรู้และการใช้สื่อการเรียนรู้ 
  Design learning management, environment arrangement for enhancing working 
process of the brain in order to promote basic thinking skills, creative thinking, and important 
thinking process for the 21 st century by applying theories, patterns, learning management 
technics, and utilizing media for learning. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา          น(บ-ป-อ) 
MCI5205 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม       3(2-2-8) 

  Curriculum Development for Enhancing Ethics, Morals and Values 
  ความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในสังคม วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา หรือแก้ปัญหาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม 
รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 
  Importance of virtues and morals, ethics and values in the society, analyze 
problems and propose guidelines for enhancing and developing, or solving problems 
concerning the virtues, morals, ethics, and values, including desirable attributes that are 
suitable for the context of Thai society. 
 
MCI5206  การนิเทศการสอนเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ       3(2-2-8) 
  Instructional Supervision for Professional 
  Learning Community 
  การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ วิเคราะห์สภาพปัญหาการเรียนการสอน  
ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยศึกษาและประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จุดมุ่งหมาย หลักการแนวคิดและกระบวนการนิเทศการสอน ทักษะที่จำเป็น  
ต่อการนิเทศการสอน วิธีการนิเทศการสอน การสร้างเครื่องมือสังเกตการสอน เทคนิคและทักษะการสังเกต
การสอน และการประเมินการนิเทศการสอน 
  Create a professional learning community in schools, analyze problems of 
learning and instruction by working together with personnel in the schools for development 
of the learners, study and apply the concept of professional learning community, study the 
purposes, principles, concepts and process of instructional supervision, essential skills for 
instructional supervision, methods of instructional supervision, creating instructional 
observation instruments, techniques and skills of instructional supervision, and evaluation of 
the instructional supervision. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา          น(บ-ป-อ) 
MCI5207 การวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน         3(2-2-8) 
  Research in Curriculum and Instruction  
  การวิเคราะห์และประเมินงานวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ แนวทางการนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาวิทยานิพนธ์ 
  Analyze and evaluation of research in curriculum and instruction, the 
educational innovations development from the related studies both inside the country and 
overseas, select resources of knowledge to apply for doing thesis. 
 
MCI5208 สถิติเพื่อการวิจัย            3(2-2-8) 
  Statistics for Research  
  ความรู ้พื ้นฐานเกี ่ยวกับสถิติ การสุ ่มตัวอย่าง สถิติพื ้นฐาน การทดสอบสมมติฐาน การ

ประมาณค่าพารามิเตอร์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย 

ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูล 

  Basic knowledge in statistics, sampling, descriptive statistics, hypothesis testing, 

parameter estimation, program applications to research statistical analysis, operate on data 

analysis, and data interpretation. 

 

MCI5209 วิทยานิพนธ์ 1                            3 หน่วยกิต 
  Thesis 1     
  การเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ตามความสนใจในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  การทบทวน
วรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัย เพ่ือเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  Thesis title selected in curriculum and instruction program, review literature 
and conceptual framework to propose a thesis topic to the committee responsible for the 
curriculum. 
 
MCI5210 วิทยานิพนธ์ 2          3 หน่วยกิต 
  Thesis 2 

การเขียนเค้าโครงการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน  เพื่อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์  
ต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  Writing research proposal related to curriculum and instruction to propose a 
thesis topic to the committee responsible for the curriculum. 
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รหสัวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา          น(บ-ป-อ) 
MCI5211 วิทยานิพนธ์ 3                     6 หน่วยกิต 
  Thesis 3 
  การดำเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 
ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดำเนินการทดลองเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานวิจัยและ
การเผยแพร่งานวิจัยเพ่ือสอบวิทยานิพนธ์ 
  Conducting research tools through the process of checking the quality of the 
research instruments conduct data collection experiments analyze data and write research 
reports, and research publications for the thesis examination. 
  

MCI5212 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1           3(240) 

  Internship 1 

  การปฏิบัติการสอนวิชาเอก ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 

ในสาขาวิชาเอก การวัดและประเมินผลและนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน วางแผนจัดทำการวิจัยในชั้นเรยีน

เพื ่อพัฒนาผู ้เร ียน การจัดกิจกรรมและการจัดโครงงานทางวิชาการ ปฏิบัติงานอื ่นที ่ได้ร ับมอบหมาย  

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)   

 Operate on teaching a major subject, planning, and designing lessons for  

a majoring subject, result evaluation and application to learner development, planning  

classroom research, establishing activities and academic projects, being responsible for 

allocated work, exchange knowledge in the form of professional learning community (PLC). 

MCI5213 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2           3(240) 

  Internship 2 

 การปฏิบัติการสอนวิชาเอก ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ใน

สาขาวิชาเอก การวัดและประเมินผลและนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน วางแผนจัดทำการวิจัยในชั้นเรียน  

เพื ่อพัฒนาผู ้เร ียน การจัดกิจกรรมและการจัดโครงงานทางวิชาการ ปฏิบัติงานอื ่นที ่ได้ร ับมอบหมาย  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)   

 Operate on teaching a major subject, planning, and designing lessons for a 

majoring subject, result evaluation and application to learner development, planning a 

classroom research, establishing activities and academic projects, being responsible for 

allocated work, exchange knowledge in the form of professional learning community (PLC). 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา       น(บ-ป-อ) 
MCI5214 การศึกษาอิสระ                   6 หน่วยกิต 

  Independent Study 

 การเขียนรายงานการศึกษาอิสระตามระเบียบวิธีวิจัยเกี ่ยวกับหลักสูตรและการสอนที่

นักศึกษาสนใจ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้มีความเข้าใจลึกซึ้งโดยศึกษาเป็นรายบุคคล 

 Writing report of independent study methodology concerning about the 

curriculum and instruction under controlling of the advisors, to provide insights, by studying 

an individual.  

ENG5110 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา          3(2-2-8) 
  English for Graduate Studies 

การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในทางวิชาการ กลวิธีที ่จำเป็นต่อ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการอ่าน และการสรุปใจความสำคัญของบทคัดย่อเอกสารทางวิชาการ  
ในสาขาที่ศึกษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็คทรอนิกส์ การเขียนบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ 
  Listening, speaking, reading, and writing English in academic; strategies that are 
essential to the ability and performance in reading and summarizing of the importance of 
abstracts and papers in the field of academic study from media and electronic; writing 
abstracts in English. 
 
COM5110 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา      3(2-2-8) 
  Computer for Graduate Studies 
  การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาที่ศึกษา ทักษะที่จำเป็นต่อความสามารถ และประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
  Usage of computer program applications to several kinds of work that is 
relevant to their majors and instruction, skill essential to the capability and efficiency of the 
information technology, computer network and the Internet.  
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3.2.  ชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชาชน คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 

       3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร  

ชื่อ - นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี

ที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ตำรา ภาระการสอน

ชั่วโมง/คาบเรียน 
ภาระงานท่ี

มีสอนอยู่

แล้ว 

ภาระงานท่ี

จะมีใน

หลักสูตรนี ้

1. นางทัศนีย์  เศรษฐพงษ์  
   376010074 XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ค.ด.  
(หลักสูตรและการสอน) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2560 
ค.ม. (การสอนภาษาไทย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2550 
 

ศษ.บ. (ภาษาไทย)  

เกียรตินิยมอันดับสอง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

พ.ศ. 2548 

ผลงานวิจัย 
ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์ สุมาลี  เทียนทองดี ศศิพร  

พงศ์เพลินพิศ และพรพรรณ สวัสดิสิงห์. (2564). 
การวิจัยและพัฒนาความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ
และการลดความวิตกกังวลโรคโควิด-19 โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้กระบวนการสืบสอบ
ร่วมกับชุดกิจกรรมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยและเวียดนาม. กรุงเทพมหานคร: 
เอกสารอัดสำเนา. (แหล่งทุน: สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ e-ASIA JRP ประจำปี 2564) 

 
 
 
 

6 6 
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ชื่อ - นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี

ที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ตำรา ภาระการสอน

ชั่วโมง/คาบเรียน 
ภาระงานท่ี

มีสอนอยู่

แล้ว 

ภาระงานท่ี

จะมีใน

หลักสูตรนี ้

1. นางทัศนีย์  เศรษฐพงษ์  
(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย 
ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์. (2562). รายงานการวิจัยและพัฒนา

ความสามารถในการร ู ้ เร ื ่องการอ ่านตามแนว
ทางการสอบแบบ PISA โดยใช้แนวคิดการอ่านจาก
ต้นแบบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. 
กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดสำเนา. (แหล่งทุน: 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2561) 

 
 
ผลงานทางวิชาการ 
ทัศนีย์ เศรษฐพงษ.์ (2562). การพัฒนาความสามารถในการ

รู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการสอบแบบ PISA โดย
ใช้แนวคิดการอ่านจากต้นแบบของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 43(1), 87 – 98. 
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ชื่อ - นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี

ที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ตำรา ภาระการสอน

ชั่วโมง/คาบเรียน 
ภาระงานท่ี

มีสอนอยู่

แล้ว 

ภาระงานท่ี

จะมีใน

หลักสูตรนี ้

1. นางทัศนีย์  เศรษฐพงษ ์ 
(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานทางวิชาการ 
Satthaphong, T., Junlasab, S., Nguyen, T.D., & 

Sawangdee, Y. (2021). Research and 
development on media literacy and 
anxiety reduction during Covid-19 
pandemic by using inquiry-based 
instruction with instructional package for 
Thailand and Vietnam undergraduates. 
Turkish Online Journal of Qualitative 
Inquiry. 12(7), 10824-10834. 

Satthaphong, T. & Junlasab, S. (2019). Effects of six 
thinking hats and context clue strategies 
on analytical reading practices. Proceedings 
of the 2019 international academic 
multidiscipline research conference in 
Brussels, 127-135. 
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ชื่อ - นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี

ที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ตำรา ภาระการสอน

ชั่วโมง/คาบเรียน 
ภาระงานท่ี

มีสอนอยู่

แล้ว 

ภาระงานท่ี

จะมีใน

หลักสูตรนี ้

2.นายธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ 
    310020118 XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์  ปร.ด.  
(หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2561 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ
เพ่ือการสื่อสารนานาชาติ)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ พ.ศ. 2549 
ศศ.บ .  (ภาษาอ ั งกฤษ ) 

สถาบันราชภัฏพระนคร 

พ.ศ. 2544 

ผลงานวิจัย 
ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์. (2563). การพัฒนาความสามารถ

ในการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู
ตามแนวคิดการศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลงตัวเอง.
กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดสำเนา.  
(แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ประจำปี 2564 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)  

 
ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์. (2562). การพัฒนาหลักสูตร

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงระบบในองค์กร
สำหรับบุคลากรสายการสอนในสถานศึกษา.
กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดสำเนา. (แหล่งทุน: 
งบประมาณรายได้ประจำปี 2563 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา)  

 
 

6 6 
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ชื่อ - นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี

ที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ตำรา ภาระการสอน

ชั่วโมง/คาบเรียน 
ภาระงานท่ี

มีสอนอยู่

แล้ว 

ภาระงานท่ี

จะมีใน

หลักสูตรนี ้

2. นายธรรศน ั นต ์  อ ุ นนะ
นันทน์ 
(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ และ Kian Fasihi Harandi. 
(2561). การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและ
การคิดขั้นสูงในการอ่านงานวิจัยโดยใช้ PLADSER 
Model. กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดสำเนา.  
(แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ประจำปี 2562 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

 

Unnanantn, T.  (2018). Effects of integrated 
inquiry-based learning to improve the 
evaluation ability of Thai preservice 
teachers of English. The International 
journal of assessment and evaluation. 
26(1), 21-31. 
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ชื่อ - นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี

ที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ตำรา ภาระการสอน

ชั่วโมง/คาบเรียน 
ภาระงานท่ี

มีสอนอยู่

แล้ว 

ภาระงานท่ี

จะมีใน

หลักสูตรนี ้

2. นายธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ 
(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unnanantn, T.  (2018). Promoting the English test 
construction ability by the combination of 
inquiry-based learning and Miller's model. 
Proceeding of programación de las sesiones 
the 25th international conference on 
learning 2018 in Athens, 47-55. 

 
ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์. (2563). การพัฒนาความสามารถ

ด้านการประเมินทักษะภาษาอังกฤษด้วยการเรียนรู้
เชิงรุก บนฐานรูปแบบของมิลเลอร์. ในการประชุม
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยสุโขทัย  
ธรรมาธิราช ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัย  
ธรรมาธิราช นนทบุรี. 110-123. 
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ชื่อ - นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี

ที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ตำรา ภาระการสอน

ชั่วโมง/คาบเรียน 
ภาระงานท่ี

มีสอนอยู่

แล้ว 

ภาระงานท่ี

จะมีใน

หลักสูตรนี ้

3.นางกรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์ 

341110033XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ปร.ด. (วิจัยและพัฒนา 
การสอนเทคนิคศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ พ.ศ. 2558 
ศษ.ม. (การวิจัยการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
พ.ศ. 2548 
วท.บ. (ภูมิศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
พ.ศ. 2539 

ผลงานวิจัย 

Bhiromrat, K., Wairup, S., & Chongcharoen, D. 
(2021). Study of competency level of 
students, teachers and mentors based on 
the integrated approaches of contemplative 
education, coaching system, and research. 
Turkish Journal of Computer and 
Mathematics Education. 12(12), 1802-1810. 

ธัญญาเรศ หมื่นไกร, กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ และ 
ภาสชัย แถบกำปัง. (2564). การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ศาสนพิธีของศาสนาสากลของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนโยธินบูรณะ 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
ประกอบเกมการสอน. Journal of Roi Kaensarn 
Academi. 6(7), 190-203. 

6 3 
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ชื่อ - นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี

ที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ตำรา ภาระการสอน

ชั่วโมง/คาบเรียน 
ภาระงานท่ี

มีสอนอยู่

แล้ว 

ภาระงานท่ี

จะมีใน

หลักสูตรนี ้

3.นางกรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์ 

(ต่อ) 

กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์. (2563). การวิเคราะห์องค์ประกอบ
สมรรถนะด้านการวิจัยของอาจารย์คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์.วารสาร
พัฒนาเทคนิคศึกษา.  32(113), 45-54. 

4.นางสมหมาย ปวะบุตร 

334110009XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  พธ.ด.(พุทธบริหาร
การศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง-
กรณราชวิทยาลัย  
พ.ศ. 2564 
กศ.ม. (การประถมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
วิโรฒ พ.ศ. 2546 
กศ.บ. (การประถมศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
วิโรฒ พ.ศ. 2529 
 

ผลงานวิจัย 
สมหมาย ปวะบุตร. (2564). การสร้างร ูปแบบการจัด

กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูไทย
ยุคดิจิทัล ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภ ัฏกล ุ ่มร ัตนโกส ินทร์ .  กร ุงเทพมหานคร : 
มหาว ิทยาล ัยราชภัฏสวนส ุน ันทา . (แหล ่งท ุน: 
งบประมาณรายได้ประจำปี 2564 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา) 

 
 
 

6 3 
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ชื่อ - นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี

ที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ตำรา ภาระการสอน

ชั่วโมง/คาบเรียน 
ภาระงานท่ี

มีสอนอยู่

แล้ว 

ภาระงานท่ี

จะมีใน

หลักสูตรนี ้

4.นางสมหมาย ปวะบุตร 

(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมหมาย ปวะบุตร. (2563). การสร้างร ูปแบบการจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูไทย
ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาชั ้นปีที ่ 1 คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ ่มร ัตนโกสินทร์ . 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
(แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ประจำปี 2563 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

สมหมาย ปวะบุตร. (2562). การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
จิตวิญญาณความเป็นครูไทย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณรายได้
ประจำปี 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา) 
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ชื่อ - นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี

ที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ตำรา ภาระการสอน

ชั่วโมง/คาบเรียน 
ภาระงานท่ี

มีสอนอยู่

แล้ว 

ภาระงานท่ี

จะมีใน

หลักสูตรนี ้

4.นางสมหมาย ปวะบุตร 

(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมหมาย ปวะบุตร. (2561). การสร้างรูปแบบการจัด
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูไทย
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: 
งบประมาณแผ่นดิน 2561 ของสำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ผลงานทางวิชาการ 
Pavaboot, S. (2021). Creation the activity models 

for reinforced to the Thai teacher’s 
characteristics of the sophomore, Faculty 
of Education at Rattanakosin Rajabhat 
University. Psychology and education. 58(3), 
2286-2291. 
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ชื่อ - นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี

ที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ตำรา ภาระการสอน

ชั่วโมง/คาบเรียน 
ภาระงานท่ี

มีสอนอยู่

แล้ว 

ภาระงานท่ี

จะมีใน

หลักสูตรนี ้

4.นางสมหมาย ปวะบุตร 

(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavaboot, S. (2021). Creation the activity models 
for the new generation Thai teacher’s 
characteristics conserved the environments 
and the livelihood followed the sufficient 
economy philosophy of the frist-year 
students, Faculty of Education at 
Rattanakosin Rajabhat University. Turkish 
journal of computer and mathematics 
education.12 (3), 4846-4851. 

บุญฤดี  อุดมผล และสมหมาย ปวะบุตร. (2563). การสร้าง
กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาเพ่ือเสริมสร้างจิต
วิญญาณความเป็นครูไทย 4.0  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 
1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 7(1), 
254-263. 
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ชื่อ - นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี

ที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ตำรา ภาระการสอน

ชั่วโมง/คาบเรียน 
ภาระงานท่ี

มีสอนอยู่

แล้ว 

ภาระงานท่ี

จะมีใน

หลักสูตรนี ้

4.นางสมหมาย ปวะบุตร 

(ต่อ) 

 

 

 

สมหมาย ปวะบุตร ระวิง เรืองสังข์ และพระมหาสมบัติ 
ธนปญฺโญ. (2563). การสร้างกระบวนการโค้ชด้วย
หลักพุทธธรรมของครูพ่ีเลี้ยงในโรงเรียนร่วมพัฒนา
วิชาชีพครู. วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร. 10(1),  
91-109. 

สมหมาย ปวะบุตร. (2562). การสร้างรูปแบบการจัด
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูไทย
พันธุ์ใหม่รักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
รัตนโกสินทร์. วารสารวิทยาลยัสงฆ์นครลำปาง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 8(1), 
80 - 89. 
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ชื่อ - นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี

ที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ตำรา ภาระการสอน

ชั่วโมง/คาบเรียน 
ภาระงานท่ี

มีสอนอยู่

แล้ว 

ภาระงานท่ี

จะมีใน

หลักสูตรนี ้

5.นางบุญฤดี อุดมผล 

371050065XXXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  พธ.ด.(พุทธบริหาร
การศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง-
กรณราชวิทยาลัย  
พ.ศ. 2564 
ค.ม. (ประถมศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2546 
ค.บ.(ประถมศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2542 
 

ผลงานวิจัย 
บุญฤดี อุดมผล. (2564). การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ

จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะความเป็นนักนวัตกรของผู้เรียนในยุค
ดิจิทัล.กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ ประจำปี 
2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

 
บุญฤดี อุดมผล. (2563). การวิจัยและพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุกเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ความเป็นครูไทยในยุคดิจิทัลของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ.กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: 
งบประมาณรายได้ ประจำปี 2563 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

6 3 
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ชื่อ - นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี

ที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ตำรา ภาระการสอน

ชั่วโมง/คาบเรียน 
ภาระงานท่ี

มีสอนอยู่

แล้ว 

ภาระงานท่ี

จะมีใน

หลักสูตรนี ้

5.นางบุญฤดี อุดมผล 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุญฤดี อุดมผล. (2562). การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะ 
ความเป็นครูมืออาชีพ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง. 
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา. (แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ ประจำปี 2562 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

ผลงานวิจัย 
บุญฤดี อุดมผล. (2561). การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง

Active Learning ร่วมกับแนวคิดการศึกษาผ่านการ
เรียนรู้และจิตตปัญญาศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มรัตนโกสินทร์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ 
ประจำปี 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา) 
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ชื่อ - นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี

ที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ตำรา ภาระการสอน

ชั่วโมง/คาบเรียน 
ภาระงานท่ี

มีสอนอยู่

แล้ว 

ภาระงานท่ี

จะมีใน

หลักสูตรนี ้

5.นางบุญฤดี อุดมผล 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุญฤดี  อุดมผล และสมหมาย ปวะบุตร. (2563). การสร้าง
กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาเพ่ือเสริมสร้างจิต
วิญญาณความเป็นครูไทย 4.0  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 
1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 7(1), 
254-263. 

บุญฤดี อุดมผล และสมหมาย ปวะบุตร. (2563).  
การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพ 
ของนักศึกษาชั้นปีที่5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคกลาง.วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. 7(1), 264-274. 

บุญฤดี อุดมผล. (2562).การจัดการเรียนรู ้ตามแนวทาง 
Active Learning ร่วมกับแนวคิดการศึกษาผ่านการ
เร ียนร ู ้และจ ิตตป ัญญาศึกษาเพ ื ่อเสร ิมสร ้าง
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ชื่อ - นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี

ที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ตำรา ภาระการสอน

ชั่วโมง/คาบเรียน 
ภาระงานท่ี

มีสอนอยู่

แล้ว 

ภาระงานท่ี

จะมีใน

หลักสูตรนี ้

5.นางบุญฤดี อุดมผล 

(ต่อ) 

ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มรัตนโกสินทร์.วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 
มหาว ิทยาล ัยมหาจ ุฬาลงกรณราชว ิทยาล ัย . 
8(1),179-188. 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

    ไม่มี 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย สำหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2 

5.1 คำอธิบายโดยย่อ 

 MCI5209  วิทยานิพนธ์ 1 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวกับหลักสูตรและการสอนในหัวข้อที่สนใจ เพื่อเสนอหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 MCI5210  วิทยานิพนธ์ 2 

    การเขียนเค้าโครงการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน  เพื่อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 MCI5211  วิทยานิพนธ์ 3 

การดำเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดำเนินการทดลองเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานวิจัยเพื่อสอบ

วิทยานิพนธ์ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 5.2.1 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และ/หรือที่มีการปรับปรุงภายหลัง 

 5.2.2 นักศึกษามีศักยภาพทางด้านการวิจัย สามารถศึกษาต่อ และทำวิจัยในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น

ได ้

5.3 ช่วงเวลา 

 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 จำนวน 3 หน่วยกิต 

 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 จำนวน 3 หน่วยกิต 

 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 จำนวน 6 หน่วยกิต 

5.4 จำนวนหน่วยกิต 

 แผน ก แบบ ก2 แบบปกติ จำนวน 36 หน่วยกิต 

 แผน ข จำนวน 36 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 

 5.5.1 มีการกำหนดแบบแผนการเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์อย่างชัดเจน 
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 5.5.2 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

 5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้าและประเมนิผล

เป็นรายบุคคล 

 5.5.4 นักศึกษานำเสนอโครงร่างต่อคณะกรรมการ อาจารย์ที ่ปรึกษา เพื ่อรับข้อเสนอแนะและ

ประเมินผลรายบุคคล 

  

5.6 กระบวนการประเมินผล 

 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์เป็นรายบุคคลจากการเรียนในรายวิชา

วิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ติดตามรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ ประเมินผลจาก

รายงานที่ได้กำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลา 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความรู้ความสามารถด้านหลักสูตรและ

การเรียนการสอน 

การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมความเป็นครู

และเป็นครูที่เป็นผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพครูและเป็นครู

นักวิจัยด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 

2. ใฝ ่ร ู ้และพัฒนาตนให้สมกับการเป็น

นักวิชาการและวิชาชีพด้านหลักสูตรและ

การเรียนการสอน 

การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมความเป็นครู 

3. มีความรู้ความสามารถในการวิจัยและใช้

ประโยชน์จากการวิจัย 

การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมครูที่เป็นผู้นำ

ทางวิชาการและวิชาชีพครูและเป็นครูนักวิจัยด้านหลักสูตร

และการเรียนการสอน 

4. มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู 

การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้

นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใช้หลักธรรมในการดำเนิน

ชีวิต มีความอดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต และมีศีลธรรม 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1) แสดงออกซึ ่งความรัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู และจิตวิญญาณความเป็นครู  

และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

  2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ มีวินัย รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ

งานที่ได้รับมอบหมายทางด้านวิชาการหลักสูตรและการสอนและวิชาชีพ สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาหลักสูตร

และการสอนที่ยั่งยืน 
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  3) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรมอย่างถูกต้องเหมาะสม มีค่านิยม 

และคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย พร้อมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ถ่ายทอด ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมของ

ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม

ของชุมชน ท้องถิ่นและความเป็นสากลในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

  2) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้นักศึกษามีมีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น  

มีความเสียสละ มีวินัย รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมายทางด้านวิชาการหลักสูตรและการสอน

และวิชาชีพ 

  3) ปลูกฝังให้นักศึกษามีสมรรถนะสำคัญการเป็นครู มีความรัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู 

และจิตวิญญาณความเป็นครู และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

  4) ฝึกให้มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง การทำงานร่วมกับ

ผู้อื่นโดยการทำงานกลุ่ม 

  5) ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมทางวิชาการทางด้านหลักสูตรและการสอน 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1) ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

  2) ประเมินจากการจัดกิจกรรม โครงการ การฝึกปฏิบัติงาน 

  3) ประเมินจากการสังเกตการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและ 

นอกห้องเรียน 

 

2.2 ด้านความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิดทฤษฎี ในด้านหลักสูตรและการสอน อย่างกว้างขวาง 

และลึกซึ้ง 

  2) สามารถวิเคราะห์ความรู้ เนื้อหาวิชาที่สอน และติดตามความก้าวหน้าในวิทยาการด้าน

หลักสูตรและการสอน มีทักษะการนิเทศ ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทำงานวิจัยและวัดประเมิน 

ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที ่ 21 มีความรู ้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้  

กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (TPACK) การสอนแบบ STEM   

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ออกแบบพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
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 3) ม ีความร ู ้  ความเข ้าใจในการบ ูรณาการความร ู ้ทางด ้านหล ักส ูตรและการสอน  

สามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติจริงและบูรณาการข้ามศาสตร์ 

 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  1) ใช ้เทคนิคว ิธ ีสอน นว ัตกรรมที ่หลากหลายโดยให้ความร ู ้ด ้านหลักการ /แนวคิด  

ทฤษฎีในด้านหลักสูตรและการสอนอย่างรอบด้านและหลากหลายแหล่งข้อมูล และลึกซึ้ง และเน้นการฝึก

ปฏิบัติในสถานการณ์จริง ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

  2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชิญวิทยากร

บรรยายพิเศษ ฝึกปฏิบัติในสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานระดับโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที ่ กรม กระทรวง  

 มีการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 

  3) ส่งเสริมการเรียนรู้ การสื่อสาร และการเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทยควบคู่

กับภาษาอังกฤษเพ่ือการ 

  4) ส่งเสริมการทำงานอย่างบูรณาการความรู้ภายในศาสตร์ทางด้านหลักสูตรและบูรณาการ

ข้ามศาสตร์ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  1) การทดสอบย่อย 

  2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

  3) การประเมินตามสภาพจริง เช่น การทำรายงาน การวิจัย การทำชิ้นงาน การนำเสนองาน 

การเสนอผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ 

 

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล 

ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้มีสำนึกสากล และเห็นคุณค่าของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนา

อย่างยั่งยืน สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ 

หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐาน  

ทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 



61 
 

  2) เป็นผู ้นำทางปัญญา สามารถคิดริเร ิ ่มและพัฒนางานด้านหลักสูตรและการสอน  

อย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้ทางด้านหลักสูตร  

และการสอนแก่สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

  3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและ  

การสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกรรม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  1) การอภิปราย 

  2) การศึกษาค้นคว้า 

  3) การนำเสนองาน 

  4) การปฏิบัติงาน 

  5) การเรียนโดยกรณีศึกษา การแก้ปัญหาเป็นฐาน 

  6) การเรียนรู้แบบร่วมมือกัน 

  7) การเรียนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

  8) การเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

  9) การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

  10) การเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 

  11) การเรียนโดยใช้การเรียนรู้เชิงรุก 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  1) การสอบด้วยข้อสอบอัตนัยที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

  2) การประเมินตามสภาพจริงจากการวิพากษ์วิจารณ์ ชิ้นงาน รายงานบทความ งานวิจัย 

 การสัมมนา 

  3) การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกโดยการประเมินการปฏิบัติงาน 

  4) การประเมินจากการสังเกตกระบวนการทำงานในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

หรือการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 

 

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1) รับรู ้เข้าใจความรู ้สึกของผู ้อื ่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 

สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม มีสัมพันธภาพที่ดีและสื่อสารกับบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรยีน
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวให้เข้ากับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ ต่อตนเอง ต่อผู ้เร ียน ต่อผู ้ร ่วมงาน และต่อส่วนรวม  

สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่ม และระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที ่ใช ้พัฒนาการเร ียนร ู ้ด ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

และความรับผิดชอบ 

  1) การทำกิจกรรม การทำงานกลุ่ม การสัมมนา การฝึกปฏิบัติการนำเสนอผลงาน 

  2) การค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

2.4.3 กลย ุทธ ์การประเม ินผลการเร ียนร ู ้ด ้านท ักษะความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างบ ุคคล  

และความรับผิดชอบ 

  1) การสังเกตพฤติกรรมในการทำกิจกรรม/การทำงานกลุ่ม 

  2) การปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที ่

 

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1) ว ิ เคราะห ์ เช ิงต ัวเลข สำหร ับข ้อม ูลและสารสนเทศ ท ั ้ งท ี ่ เป ็นต ัวเลขเช ิงสถ ิติ   

หรือคณิตศาสตร์ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง 

  2) สามารถสื่อสารกับบุคคลและกลุ่มต่าง ๆ ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการ 

ที่หลากหลายทั้งการพูด การเขียน และการนำเสนอด้วยรูปแบบต่าง  ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ที่เหมาะสม 

  3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู ้ และการจัด 

การเรียนรู้ การทำงาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดย

ใช้ดุลพินิจที่ดีในตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล พร้อมทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน

ผลงาน 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร  

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1) ใช้การจัดการเรียนรู้การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

  2) ใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้การแสวงหาความรู้เป็นฐาน 
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  3) การเรียนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

  4) การเรียนรู้โดยใช้การอภิปราย / การสื่อสาร /การนำเสนอ 

  5) การเรียนรู้โดยใช้การอุปนัย 

  6) การเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

  7) การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

  8) การเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 

  9) การเรียนโดยใช้การเรียนรู้เชิงรุก 

  10) การเรียนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1) การปฏิบัติงาน 

  2) การประเมินนำเสนอในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  3) ผลงาน งานวิจัย โครงงาน 
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2.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

  1) มีความเชี ่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้ด ้วยรูปแบบวิธีการ 

ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถออกแบบและสร้างหลักสูตร วางแผนและออกแบบเนื้อหา

สาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ท ี ่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันที ่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19  

มีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใช้สื ่อเทคโนโลยี วัดและประเมินผลเพื ่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและ

สร้างสรรค์ 

  2) วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือนำไปออกแบบและจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้

และสร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม สื ่อการเร ียน แหล่งว ิทยาการ ให้สอดคล้องกับความสนใจ  

และความถนัดของผู ้ เร ียนอย่างหลากหลายตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ประสานความร่วมมือ  

กับผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน เพ่ืออำนวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

   3) นำทักษะศตวรรษท่ี 21 และเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
และพัฒนาตนเอง เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง และทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ และ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

  1) ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  2) การฝึกปฏิบัติจริง 

  3) การทำงานกลุ่ม 

  4) การเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

  5) การเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 

  6) การเรียนโดยใช้การเรียนรู้เชิงรุก 

2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

  1) การประเมินจากการทดสอบ 

  2) การประเมินจากการปฏิบัติงาน 

  3) การประเมินจากผลงาน 

  4) การประเมินจากงานวิจัย 

  5) การประเมินจากการสังเกตในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
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3.แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะทาง 
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความ 

สัมพันธ ์
ระหว่าง 

บุคคลและ 
ความ 

รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี

6. ด้านวิธี
วิทยาการ 

จัดการเรียนรู้ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

MCI5101 การพัฒนาหลักสูตร                  

MCI5102 วิธีวิจัยทางการศึกษา                   

MCI5103 การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน                  

MCI5104 ศาสตร์การสอนกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21                  

MCI5105 นวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอน                  

MCI5106 สัมมนาด้านหลักสูตรและการสอน                   

MCI5107 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิต

วิญญาณความเป็นครู 
                 

MCI5108 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร               
   

MCI5109 จิตวิทยาสำหรับคร ู                  

MCI5110 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะทาง 
ปัญญา 

4. ด้าน
ทักษะ 
ความ 

สัมพันธ ์
ระหว่าง 

บุคคลและ 
ความ 

รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี

6. ด้านวิธี
วิทยาการ 

จัดการเรียนรู้ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

MCI5111 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1                  

MCI5201 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 เพ่ือการเรียนรู้ 

                 

MCI5202 การพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาเฉพาะ                  

MCI5203 การจัดการศึกษาตามความหลากหลาย 
 ทางวัฒนธรรมในสังคม 

                 

MCI5204 หลักสูตรและการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการคิด 

                 

MCI5205 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยม      
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะทาง 
ปัญญา 

4. ด้าน
ทักษะ 
ความ 

สัมพันธ ์
ระหว่าง 

บุคคลและ 
ความ 

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี

6. ด้านวิธี
วิทยาการ 

จัดการเรียนรู้ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

MCI5206 การนิเทศการสอนเพื ่อสร้างชุมชนแห่ง 

การเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
                 

MCI5207 การวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน                  

MCI5208 สถิติเพ่ือการวิจัย                  

MCI5209 วิทยานิพนธ์ 1                  

MCI5210 วิทยานิพนธ์ 2                  

MCI5211 วิทยานิพนธ์ 3                  

MCI5212 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                  

MCI5213 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                  

MCI5214 การศึกษาอิสระ                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะทาง 
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความ 

สัมพันธ ์
ระหว่าง 

บุคคลและ 
ความ 

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี

6. ด้านวิธี
วิทยาการ 

จัดการเรียนรู้ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

ENG5110 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา                  

COM5110 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา                  
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4. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 เมื่อนักศึกษาจบชั้นปีที่ 1 จะมีความรู้ความเข้าใจ สามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 

สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ จัดการชั้นเรียนและจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  ประกอบกับ มีทักษะ 

การสืบค้นข้อมูลและใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล และมีความรัก ความศรัทธาและจิตวิญญาณความเป็น

คร ูและเม่ือนักศึกษาจบชั้นปีที่ 2 จะมีความสามารถในการออกแบบการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียน

การสอน มีความสามารถในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมู ล  

นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ ประกอบกับมีความเป็นผู้นำทาง

วิชาการ 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

 การว ัดผลและการสำเร ็จการศึกษาเป ็นไปตามระเบียบมหาว ิทยาล ัยราชภัฏสวนส ุน ันทา 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2560  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบเรื่อง กระบวนการทวนสอบมาตรฐานการวัดผลสัมฤทธิ์  

โดยให้มีการทวนสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาทั ้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อย่างน้อยร้อยละ 25  

ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น 

2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

1) สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตโดยใช้แบบสอบถามหรือประชุมร่วมกัน 

2) ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

2.2.1 ภาวะการทำงานของบ ัณฑ ิต ประเม ินจากบ ัณฑ ิตแต ่ละร ุ ่นท ี ่ จบการศ ึ กษา 

ในด้านของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นที ่มีต่อความรู ้ ความสามารถ ความมั ่นใจของบัณฑิต  

ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

2.2.2 การตรวจสอบจากผ ู ้ บ ั ง ค ั บบ ัญชาของบ ัณฑ ิต  โดยการขอเข ้ าส ั มภ าษณ์  

หรือการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทำงานในองค์กร 

ทางการศึกษา หรือสถานประกอบการนั้น ๆ เป็นช่วงระยะเวลา เช่น ทำงานครบ 1 ปี และครบหลักสูตร 

เป็นต้น 

2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที ่ ไปประกอบวิชาชีพ ในแง ่ของความพร้อมและความรู้  

จากสาขาวิชาที ่เร ียน รวมทั ้งสาขาอื ่น ๆ ที่ กำหนดในหลักสูตรที ่เก ี ่ยวเนื ่องกับการประกอบวิชาชีพ 

ของมหาบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

2.2.4 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จำนวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ กิจกรรม

การกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ จำนวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์การที่ทำประโยชน์ต่อสังคม 
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3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 3.1 แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนน

เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน 

การสอบปากเปล่าขั ้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที ่สถาบันอุดมศึกษานั ้นแต่งตั ้ง และต้องเป็นระบบ  

เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

 3.2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ ่งของวิทยานิพนธ์ต ้องได้ร ับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย  

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา เรื ่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   

หรือนำเสนอต่อที ่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้ร ับการตีพิมพ์ 

ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

 3.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี ่ยไม่  

ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ด้วยข้อเขียนและ

หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบผ่านการสอบ  

ปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และเป็นระบบเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ารับฟัง

ได้ ซึ่งรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้  

3.4 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2560  
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีอาจารย์พี ่เลี ้ยงให้คำแนะนำและคำปรึกษาเพื ่อเรียนรู ้และปรับตัวเข้าสู ่การเป็นอาจารย์  

ในมหาวิทยาลัย 

1.2 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูให้กับอาจารย์ใหม่ได้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย  

ของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 

1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำไปใช้ในการสอนและการวิจัย  

อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ตนสอน สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม 

ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ และการประชุมทางวิชาการ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียน  

การสอนอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กร 

ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ ์

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลให้มีความทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการการศึกษาทางไกล แก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ความรู้และคุณธรรมตลอดชีวิต 

2.2.2 มีการกระตุ้นและสนับสนุนอาจารย์ทำผลงานวิชาการในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

2.2.3 ส่งเสริมการพัฒนาในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  

และเพ่ือแสดงถึงมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นหลัก 

2.2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้าร่วมกลุ่มวิจัย และเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการการศึกษาต่าง  ๆ 

ของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

2.3 การพัฒนาด้านงานวิจัยและบทความวิชาการ 

2.3.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทำวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับหลักสูตร

และการสอน โดยในการจัดสรรงบประมาณสำหรับการทำวิจัยมีความชัดเจนและพอเพียง 
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2.3.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เขียนบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอนอย่างน้อยปีละ  

1 เรื่อง โดยมุ่งให้มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 หรือ TCI กลุ่ม 2 

2.3.3 ส่งเสริมให้อาจารย์นำเสนอผลงานทางวิชาการในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติเพ่ิมมากข้ึน 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกำกับมาตรฐาน 

 เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และ/หรือที ่มีการปรับปรุงภายหลัง และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 จึงมีการบริหารจัดการหลักสูตรในรายละเอียด ดังนี้ 

เกณฑ์/มาตรฐาน การดำเนินงาน การประเมินผล 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจำนวนอย่าง
น้อย 3 คน 

การตรวจสอบคุณวุฒิและ คุณสมบัติของ
อาจารย์ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ 

รายช ื ่ออาจารย ์ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบ
หลักสูตร จำนวน 3 คน 

2. คุณวุฒิและคุณสมบัติ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์
ประจำหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอนและ
อาจารย์พิเศษ 

การตรวจสอบคุณวุฒิและ คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจำหล ักส ูตร อาจารย ์ผ ู ้สอน และ
อาจารย ์พ ิ เศษ ให ้ เป ็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ค ุณว ุฒ ิ และค ุณสมบ ัต ิ ข อ ง
อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ 

3. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
กำหนด 

กำหนดรอบระยะเวลาการปร ับปรุ ง
หล ักส ูตร ทุก 5 ป ี โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

หลักสูตรที ่สอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบ ัน ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของสำน ักงานคณะกรรมการ       
การอุดมศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 

 
 
2. บัณฑิต 
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้กำหนดคุณภาพและคุณลักษณะ
ของบัณฑิต ซึ ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualifications 
Framework for Higher Education: TQF) ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน คือ 1) ด้านคณุธรรม 
จร ิยธรรม 2) ด ้านความร ู ้  3) ด ้านท ักษะทางป ัญญา 4) ด ้านท ักษะความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างบุคคล 
และความร ับผ ิดชอบ 5) ด ้านท ักษะการว ิ เคราะห ์ เช ิ งต ัวเลข การส ื ่อสารและการใช ้ เทคโนโลยี  
 และ 6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  
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เกณฑ์/มาตรฐาน การดำเนินงาน การประเมินผล 

1. คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ร ะ ด ั บ อ ุ ด ม ศ ึ ก ษ า
แห่งชาติ 

การติดตามผลความพึงพอใจของผ ู ้ ใช้
บัณฑิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวน
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 

ระด ับความพึงพอใจของผ ู ้ ใช้
บัณฑิต มีคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

2.  การได ้ งานทำของ
ผู้สำเร็จการศึกษา 

การติดตามผลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาที่
ได ้งานทำหรือมีก ิจการของตนเองที ่มี
รายได้ประจำภายในระยะเวลา 1 ปีนับ
จากวันที ่สำเร็จการศึกษาเมื ่อเทียบกับ
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
นั้น 

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีงานทำ
หรือมีกิจการของตนเองทุกคน 

 

3. นักศึกษา 

 การประกันคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เร ิ ่มด ำเนินการตั ้งแต่ระบบ 

การรับนักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ดังนี้ 

เกณฑ์/มาตรฐาน การดำเนินงาน การประเมินผล 

3.1 การรับนักศึกษา 

1. การรบันักศึกษา 

2. การเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าศึกษา 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการรับนักศึกษา 

ดังนี้ 

1) กำหนดจำนวนและคุณสมบัติของ

นักศึกษา 

2) ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 

3) ดำเนินการจัดสอบ สัมภาษณ์และ

ประกาศผลสอบ 

4) นักศึกษารายงานตัว 

5) จัดปฐมนิเทศระดับมหาวิทยาลัย 

และระดับหลักสูตร 

6) จัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อม

ให้กับนักศึกษา 

1.  น ักศ ึกษาม ีค ุณสมบ ัต ิตาม

เกณฑ์ท่ีกำหนด 

2. นักศึกษามีความพร้อมก่อนที่

จะศ ึกษาในหล ักส ูตรและอยู่

ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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เกณฑ์/มาตรฐาน การดำเนินงาน การประเมินผล 

7) ประเมินและสรุปทบทวน

กระบวนการรับนักศึกษา 

8) นำแนวปฏิบัติที่ดีด้าน

กระบวนการรับนักศึกษาไปปรับใช้

และวางแผนการรับนักศึกษาในปี

ต่อไป 

3.2 การส ่ง เสร ิมและ

พัฒนานักศึกษา 

1. การควบคุม การดูแล

ให้คำปรึกษาวิชาการ

และแนะแนวแก่

นักศึกษาปริญญาโท 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการส่งเสริมและ 

พัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย ระบบและ

กลไกการควบคุม ดูแลการให้คำปรึกษา

ทางด้านว ิชาการและการแนะแนวแก่

นักศึกษา 

1) แต ่งต ั ้งอาจารย ์ท ี ่ปร ึกษาทาง

วิชาการให้แก่นักศึกษา 

2) อาจารย์ที่ปรึกษากำหนดชั่วโมงให้

คำปรึกษา (Office Hours) 

3) สรุปผลการให้คำปรึกษา 

4) ประเมินผลการให้คำปรึกษาของ

อาจารย์โดยนักศึกษา 

5)  ประช ุมอาจารย ์ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบ

หลักสูตรนำผลการประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ที่

ป ร ึ กษาและแบบบ ันท ึ กกา ร ให้

คำปรึกษา เพื ่อนำไปปรับปรุงและ

พ ัฒนากระบวนการส ่ง เสร ิมและ

พัฒนานักศึกษา 

น ั กศ ึ กษาม ี ท ั กษะท ี ่ จ ำ เ ป็ น 

ต่อการประกอบอาชีพ เรียนอย่าง

มีความสุขและสำเร็จการศึกษา

ภายในระยะเวลาที ่กำหนดใน

หลักสูตร 

2. กิจกรรมการพัฒนา

ศักยภาพของนักศึกษา

หลักสูตรมีระบบและกลไกตามขั ้นตอน 

ดังนี้ 

จำนวนก ิจกรรมท ี ่ เสร ิมสร ้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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เกณฑ์/มาตรฐาน การดำเนินงาน การประเมินผล 

และการ เส ร ิ มส ร ้ า ง

ท ักษะการเร ียนร ู ้ ใน

ศตวรรษท่ี 21 

1) สำรวจความต้องการของนักศึกษา

ในการเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 

21 และนำข้อมูลผลการปฏิบัติงาน

จาก มคอ.7 มาออกแบบกิจกรรม 

2) ประช ุมอาจารย ์ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบ

หลักส ูตร ร ่วมออกแบบกิจกรรม  

โดยจัดกิจกรรมและโครงการภายใต้

แผนการจัดกิจกรรมเพื ่อส ่งเสริม 

การผลิตบัณฑิตให้มีทักษะที่จำเป็น

ในศตวรรษที ่  21 และสอดแทรก

กิจกรรมใน มคอ.3 

3) ประเมินผลกระบวนการและผล

การจัดกิจกรรม 

       4) ทบทวนการดำเนินงาน ปรับปรุง

แผนการดำเนินงาน 

3.3 ผลท ี ่ เ ก ิ ดข ึ ้ น กับ

นักศึกษา 

1.  การคงอย ู ่ ของ

นักศึกษา 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการรายงานผล

การคงอยู่ของนักศึกษา ตามข้ันตอน ดังนี้ 

1) การรายงานตัวและปฐมนิเทศ

ระด ับมหาว ิทยาล ั ยและระดั บ

หลักสูตร 

2) จ ัดทำแฟ้มประวัต ิข ้อม ูลของ

นักศึกษา 

3) สำรวจการคงอยู ่ของนักศึกษา 

เป็นรายปีการศึกษา 

4) สรุปผลและรายงานผลการคงอยู่

ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

และคณะ 

จ ำ น ว น น ั ก ศ ึ ก ษ า ท ี ่ ค ง อ ยู่  

ในหลักสูตร ทุกปีการศึกษา 
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2. การสำเร็จ

การศึกษา 

1) สรุปผลการสำเร็จการศึกษาของ

นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

2) ศ ึกษาปัจจ ัยที ่ม ีต ่อการสำเร็จ

การศ ึ กษา เพ ื ่ อการพ ัฒนาและ

ปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

นักศึกษาทุกคนสำเร็จการศึกษา 

3. ความพึงพอใจ ระบบและกลไกความพึงพอใจ 

ต่อการบริหารงานของหลักสูตร 

และผลการจัดการข้อร้องเรียนของ

นักศึกษา มีข้ันตอน ดังนี้ 

1) ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ
หลักสูตร แนะนำช่องทางการแสดง 
ความคิดเห็น และข้อร้องเรียนให้  
กับนักศึกษา (กล่องรับความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ ระบบออนไลน์
และอาจารย์ที่ปรึกษา) 
2)  ตรวจสอบความค ิดเห ็ นและ 
ข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
แล้วนำข้อมูลเข้าที่ประชุม 
3) ประชุมเพ่ือร่วมกันแก้ไข 
ข้อร้องเรียน 
4) ติดตามผลและสำรวจ 
ความพึงพอใจต่อการบริหารของ
หลักสูตรและติดตามผลการแก้ไขข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 
5) สำรวจ/สอบถามความพึงพอใจต่อ
การบริหารงานของหลักสูตร 
6) สรุปผล รวบรวมปัญหาเพื ่อนำ
ข ้อม ูลมาวางแผนป ้องก ันไม ่ ให้  
เกิดเหตุการณ์ซำ้ 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

ที่มีต่อการบริหารงานของ

หลักสูตรและผลการจัดการ 

ข้อร้องเรียนของนักศึกษา อยู่ใน

ระดับไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5 
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4. อาจารย์ 

 องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มตั้งแต่ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระบบการ

บริหารอาจารย์ ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ และผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับอาจารย์ พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ 

ดังนี้ 

เกณฑ์/มาตรฐาน การดำเนินงาน การประเมินผล 

4.1 การบริหารและ

พัฒนาอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.  ร ะ บ บ ก า ร รั บ  

และแต ่ ง ต ั ้ ง อ าจ า รย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์

ประจำหลักสูตร 

1)  ว า งแผนการร ั บและแต ่ งตั้ ง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2)  เสนอแผนการร ับและแต ่งตั้ ง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3)  ขออน ุม ัต ิแผนการร ับแต ่งตั้ ง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4) ขออนุม ัต ิกรอบอัตราอาจารย์

ประจำหลักสูตร (กรณีไม่ม ีกรอบ

อัตรา) 

5)  ขออน ุ ม ั ต ิ แต ่ ง ต ั ้ ง อ า จ า ร ย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

6) ประเมินผลการรับและแต ่งตั้ ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร 

อาจารย์ที ่ม ีค ุณสมบัติ  คุณวุฒิ

ตามท่ีกำหนด 

2. ระบบการบริหาร

อาจารย ์ผ ู ้ ร ับผ ิ ดชอบ

หลักสูตร 

ระบบการบริหารอาจารย์ผ ู ้ร ับผิดชอบ

หลักสูตร มีการดำเนินการดังนี้ 

1) ประชุมเพื ่อวางแผนดำเนินการ

บริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และงบประมาณ 

2) สำรวจความต้องการในการพัฒนา
ตนเองด้านต่าง ๆ ของอาจารย์ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

แผนการบริหารอาจารย์ประจำ

หลักสูตร 
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3) อาจารย์ทำรายงานผลการพัฒนา
ต น เ อ ง เ ส น อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารงานหลักสูตร 
4) ทางสาขาวิชานำผลที่ได้มาเข้าที่
ประชุมเพื ่อสรุปผลและวางแผนใน
การพัฒนาในปีต่อไป 

3.  ระบบส ่ ง เสริม 

แ ล ะ พ ั ฒ น า อ า จ า ร ย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ระบบการส ่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีกระบวนการดังนี้ 

1) การวางแผนงบประมาณและแนว

ทางการพัฒนาอาจารย์ในแผนปฏิบัติ

งานของสาขาวิชา 

2) สำรวจความต้องการในการพัฒนา

ตนเอง 

3) ให ้อาจารย ์ส ่งแผนการพัฒนา

ตนเองภายใต้งบประมาณที่กำหนด

เพื ่อให้กรรมการบริหารหลักสูตร

พิจารณา 

4) รายงานผลการพัฒนาตนเอง 

5) สรุปผลและวางในการพัฒนาในปี

ต่อไป 

แผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

เกณฑ์/มาตรฐาน การดำเนินงาน การประเมินผล 

5.1 สาระของรายวิชาใน

หลักสูตร 

  5.1.1 การออกแบบ

หลักสูตรและสาระ

รายวิชาในหลักสูตร 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

พัฒนาหลักสูตร 

2) จัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนา

หลักสูตร 

รายละเอ ียดเอกสารหลักส ูตร   

มคอ.2 
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3)  ศ ึกษาและสำรวจข ้อม ูล เ พ่ือ 

การพัฒนาหลักสูตร 

4)  จ ัดทำร ่างหล ักส ูตร  (มคอ.2)  

เพ่ือเตรียมการวิพากษ์หลักสูตร 

5) กำหนดและจัดทำคำสั ่งแต่งตั้ง

ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อวิพากษ์หลักสูตร 

6) ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรและ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
7) นำเสนอต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยและ
พิจารณาอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย 

  5.1.2 การปรับปรุง

หลักสูตรให้ทันสมัยตาม

ความก้าวหน้าในศาสตร์

สาขานั้น ๆ 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

ของหลักส ูตรตามข้อกำหนดการ

ดำเนินการทุกปีการศึกษา 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

พิจารณาเนื ้อหารายวิชาให้มีความ

ทันสม ัย (โดยเล ือกอย ่างน ้อย 1 

รายวิชา/ภาคการศึกษา) 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ประชุมชี้แจงกับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือ

ปรับปรุงเนื ้อหารายวิชาให้มีความ

ทันสมัย 

4) อาจารย์ผู้สอนจัดทำ มคอ.3 ให้มี

กิจกรรมการเรียนการสอนที่

สอดคล้องและทันสมัยกับ

สถานการณ์ในปัจจุบัน 

มคอ.2 ที ่มีการปรับปรุงเนื ้อหา

รายวิชาให้มีความทันสมัย 
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  5.1.3 การวางระบบ

ผู้สอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 

การจัดผู้สอนตามกระบวนการ ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ประชุม เพื่อกำหนดผู้สอนประจำ

รายวิชาซึ่งพิจารณาจากข้อมูลต่าง ๆ 

คือ ความรู้และความสามารถ 

ประสบการณ์การสอนความ

เชี่ยวชาญในรายวิชา ฯลฯ จำนวน

ชั่วโมงท่ีกำหนดเป็นไปตาม

ภาระหน้าที่ ซึ่งกำหนดไว้ในกรอบ

มาตรฐานคณุวุฒิ 

2) หลักสูตรเปิดรายวิชาตามแผนการ
เรียนผ่านระบบบริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แจ้งผู้สอนรับทราบและผู้สอนจัดทำ 
มคอ.3 หรือ มคอ.4 ส่งให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณา ภายในระยะเวลาที่
สาขาวิชากำหนด 

ตารางสอนและรายชื่อผู้สอน 

  5.1.4 การกำกับติดตาม
และตรวจสอบการจัดทำ
แผนการเรียนรู้  (มคอ.3 
และ มคอ.4) 

การกำกับติดตามการจัดทำ มคอ.3 และ 
มคอ.4 ตามกระบวนการ ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาตรวจสอบ มคอ.3 และ 4 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานแผนการ
เรียนรู้ทุกด้าน ตาม มคอ.2 ของ
หลักสูตรและรายงานผลของรายวิชา
จาก มคอ.5 ของภาคการศึกษาที่
ผ่านมา (ในกรณีท่ีมีการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชานั้นแล้ว) โดยใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เอกสาร  มคอ .3 และ 4 ตาม
รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอน 
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ต้องคำนึงถึงการบูรณาการวิจัย 
บริการวิชาการการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
2) ผู้สอนปรับแก้ มคอ.3 และ 4 ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร (ถ้าม)ี 
และจัดส่งหลักสูตรภายในระยะเวลา
ที่หลักสูตรกำหนดคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร พิจารณาและ
นำเสนอต่อคณะฯ และนำเผยแพร่
ระบบบริหารการศึกษา 

   5.1.5 การจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญา
โทที่มีการบูรณาการทาง
สังคมการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประชุมอาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาค
เร ียนเพ ื ่อช ี ้แจงการจ ัดก ิจกรรม 
การเรียนการสอนให้ไปตามที่กำหนด
ไว้ใน มคอ.3 และ 4 
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จัดทำโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณว ุฒิ  โดย
การบูรณาการงานวิจัย หรือบริการ
ว ิ ช า ก า ร  ห ร ื อ ก า ร ท ำ น ุ บ ำ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และระบุการปฏิบัติ
หรือการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 
21 
3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ต ิดตามจ ัดการเร ียนการสอนให้
เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ 
4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาและให้ข ้อเสนอแนะต่อ
ผู้สอน 

มคอ.3 หรือ 4 ที่มีการบูรณาการ
กับการวิจัย หรือการบริการ
วิชาการทางสังคม  
หรือการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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5. 2 ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล

ผู้เรียน 

  5.2.1 การประเมินผล

การเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  5.2.2 การตรวจสอบ

การประเมินผลการเรียนรู้

ของนักศึกษา 

  5.2.3 การกำก ับการ
ประเมินการจัดการเรียน
การสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และ มคอ.7) 

      การประเม ินผลม ีจ ุดม ุ ่ งหมาย 3 

ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษา

เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์

ต ่อการปรับปรุงการเร ียนการสอนของ

ผู้สอน และนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้

ของนักศึกษา (assessment for leaning) 

ซ่ึงดำเนินการ ดังนี้ 

1) อาจารย์ผู้สอนดำเนินการวัดและ

ประเมินผลการเรียนตามที่กำหนดใน   

มคอ.3 หรือ มคอ.4 ทั้งนี้ การวัดผล

และการประเมินผลการศึกษาเป็นไป

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

2) อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาวัดผล

และการประเมินผลการศึกษาเป็นไป

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย อาจารย์

ผ ู ้สอนแต่ละรายว ิชาประเม ินผล 

การเรียนรู ้และจัดทำ มคอ.5 และ 

ม ค อ . 6 น ำ เ ส น อ ต ่ อ ค ณ ะ

กรรมการบริหารหลักสูตรภายใน

เวลาที่สาขาวิชากำหนด 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

กำกับกระประเมินผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณว ุฒ ิในแต ่ละ

รายว ิชา และพิจารณาทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยประเด็น

ในการพิจารณาได้แก่ 

ผ ู ้ เ ร ี ยนม ีผลการ เร ี ยนร ู ้ และ
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 
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เกณฑ์/มาตรฐาน การดำเนินงาน การประเมินผล 

3.1 ผลการเร ียน อาจารย ์ผ ู ้สอน

จะต ้องรายงานผลคะแนน และ

รายงานผลการตัดเกรดโดยระบุว่า

เป็นระบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม 

3. 2 ผ ล ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ ต า ม ก รอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ที่สอดคล้อง

กับรายวิชา โดยพิจารณาจาก มคอ.

3, 4, 5 และ มคอ.6 และหลักเกณฑ์

การประเมินผลตามท่ีหลักสูตรระบุไว้

ใน มคอ.2 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ใน

การประเมินผลนักศึกษา 

4) ผู้สอนปรับแก้ มคอ.5 และ มคอ.6 

ตามข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร (ถ้าม)ี 

และจัดส่งหลักสูตร 

5) หลักสูตรนำผลการประเมินผล
การเรียนเสนอคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการระดับคณะฯ เพื่อทวนสอบ
แ ล ะ แ จ ้ ง ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล 
การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาได้รับทราบ
ผ่านระบบบริหารการศึกษา 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

เกณฑ์/มาตรฐาน การดำเนินงาน การประเมินผล 

6.1 สิ่งสนับสนุน 

การเรียนรู้ 

  1) ระบบการดำเนินงาน

ของคณะ/สถาบันโดยมี

ส ่ วนร ่วมของอาจารย์

ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบหล ักส ูตร

เพ ื ่อให ้ม ีส ิ ่ งสน ับสนุน 

การเรียนรู้ 

  2) จำนวนสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ที่เพียงพอและ

เ ห ม า ะส ม ต ่ อ ก า ร จั ด 

การเรียนการสอน 

  3) กระบวนการ

ปรับปรุงตามผลประเมิน 

ความพึงพอใจของ

นักศึกษาและอาจารย์ต่อ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ระบบการดำเนินงาน 

1) ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เพ่ือสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการ

เร ี ยนร ู ้ ให ้ เพ ี ยงพอ  และเหมาะสม 

ในการจ ัดการเร ียนการสอนนำเสนอ

ข้อมูลต่อคณะฯ 

2)  หล ักส ูตรม ีการกำหนดกฎเกณฑ์  

ด ้านการบร ิหารจ ัดการส ิ ่งสน ับสนุน 

การเร ียนรู ้โดยให้อาจารย์ร ับผิดชอบ 

การแจ้งต่อคณะเมื ่อพบสิ ่งของชำรุด 

หรือสูญหาย 

3) สำรวจความต้องการและประเมิน

ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษา

ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม

เพ่ือนำผลความต้องการและ 

ความพึงพอใจต่อการจัดการสิ่งสนับสนุน 

การเรียนรู้มาสรุปผลทบทวนและเสนอ

คณะฯ 

5) การติดตามผลการดำเนินงานของ

คณะฯ ในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มี

ความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียน

ของอาจารย์และนักศึกษา 

      6) วางแผนการดำเนินงานต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป 

ความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุน 

การเรียนรู้อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 

3.51 คะแนนเต็ม 5 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร      

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ       

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม(ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา      

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนที่
กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/พัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียน จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่ผ่านมา 

-     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้าน
การจัดการเรียนการสอน และการเป็นที่ปรึกษา      

(9) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง      

(10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

-     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที ่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

-     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- -    
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 1.1.1 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนจัดประชุมอาจารย์อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้เกี ่ยวข้อง  

เพื ่อแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้เกี ่ยวกับกลยุทธ์การสอน หรือหารือกับผู ้เชี ่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน  

เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปกำหนดแนวทางแก้ปัญหาให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนำไปพัฒนา

และรายงานผลต่อไป 

 1.1.2 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลการเรียนรู้จากวิธีการ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ในการเรียน โดยใช้แบบสอบถามหรือการสนทนากลุ่มกับนักศึกษาระหว่าง

ภาคการศึกษา 

 1.1.3 อาจารย์ผู ้สอนประเมินการเรียนรู ้ของนักศึกษาโดยศึกษาจากผลการทดสอบ พฤติกรรม  

การแสดงออกและการปฏิบัติกิจกรรม 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอน

ของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์

รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะกระทำเมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั ้นปีที่ 2 และภายหลังจากการสำเร็จ

การศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนทำการสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับรายวิชาที ่จำเป็นในการพัฒนา 

สู่ความก้าวหน้า เส้นทางวิชาชีพ การทำวิทยานิพนธ์ และแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอน 

2.3 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนประเมินหลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิตโดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพ

บัณฑิต 
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3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน 

ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาและการรวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิผล 

ของการสอน รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอนและสิ ่งอำนวย  

ความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงาน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ประจำหลักสูตรทบทวนและ

สรุปผลการดำเนินงานหลักสูตรดังกล่าว โดยวางแผนปรับปรุงการดำเนินงาน ทั้งนี้การปรับปรุงหลักสูตร 

ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทุก ๆ 5 ปี โดยจะปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไปในปี  

พ.ศ. 2570 เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พ.ศ.2565 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาบังคับเฉพาะ 

และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2562  
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาบังคับเฉพาะและข้อบังคับคุรุสภา 

ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ(ฉบับที่4) พ.ศ. 2562 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พ.ศ.2565 

ข้อบังคับคุรุสภา 

ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ(ฉบับท่ี4) พ.ศ. 2562 

รายวิชาบังคับเฉพาะ มาตรฐาน 

MCI5107  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 

 และจิตวิญญาณความเป็นครู          

       การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มี

จิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตสำนึกสาธารณะและ

เสียสละให้สังคม  เป็นแบบอย่างที ่ด ี มีคุณธรรม 

จร ิยธรรม ค่าน ิยมของครู  กฎหมายสำหรับครู   

การพัฒนาวิชาชีพครู แนวคิดของปรัชญเศรษฐกิจ

พอเพียง เข้าใจการเปลี ่ยนแปลงบริบทของโลก 

สังคม  

 

มาตรฐานความรู้ 

(1) การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม  

และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ก) การปฏิบัติหน้าที่ครู 

(1) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 

(2) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

(5) พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย  

และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ข) การจัดการเรียนรู ้

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 

MCI5108  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

         การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือ 

การสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

หลักการ เทคนิควิธีการใช้ทักษะการฟัง การพูด  

การอ่าน การเขียน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

การศึกษาและการสื่อสาร 

มาตรฐานความรู้ 

(5) การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

MCI5109  จิตวิทยาสำหรับครู 

        หลักการ และแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา

พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะ

แนวและจิตวิทยาให้คำปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือ 

การเรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้

มาตรฐานความรู้ 

(2) จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และ

จิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนา

ผู้เรียนตามศักยภาพ 
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พ.ศ.2565 

ข้อบังคับคุรุสภา 

ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ(ฉบับท่ี4) พ.ศ. 2562 

ของผู้เรียนตามช่วงวัยและความแตกต่างระหว่าง

บุคคล เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ การศึกษาและ

พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ก) การปฏิบัติหน้าที่ครู 

(3)ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับ 

ความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ข) การจัดการเรียนรู ้

(3) ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

ตามศักยภาพ สามารถรายงานผลการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ค) ความสัมพันธ์กับ

ผู้ปกครองและชุมชน 

(1) ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหา

ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

MCI5110 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้       

            หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติใน 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ ปฏิบัติการวัดและประเมินผล การนำผล

การประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน หลักการ 

แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ

การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ขั้นตอน

และวิธีการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ปฏิบัติการจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ

ดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

 

มาตรฐานความรู้ 

(4) การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อ

แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

(6) การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 



97 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พ.ศ.2565 

ข้อบังคับคุรุสภา 

ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ(ฉบับท่ี4) พ.ศ. 2562 

MCI5111 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 

        ธรรมชาติผู้เรียน การสงัเกตงานในหน้าที่ครู 

งานครูประจำชั้น พฤติกรรมการสอนของครู 

รวบรวมข้อมูลสถานศึกษา การจัดทำรายงาน

การศึกษา การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  

การทดลองสอนในสถานการณ์จำลองและ

สถานศึกษา บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหาร

การศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การดำเนนิการ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้อง

กับสถานศึกษาแต่ละระดับ เข้าร่วมโครงการที่

เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม 

 การสังเคราะห์องค์ความรู้และนำผลจากการเรียนรู้

ในสถานศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)   

มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 

(1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ค) ความสัมพันธ์กับ

ผู้ปกครองและชุมชน 

(2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและ

ชุมชน เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของ

ผู้เรียน 

(3) ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และสามารถอยู่

ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

(4) ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

รายวิชาสัมพันธ์ (บังคับ) มาตรฐาน 
MCI5105 นวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการ

สอน 

       การออกแบบ สร้าง และประเมินนวัตกรรม
และเทคโนโลย ีทางการศ ึกษาท ี ่สอดคล ้องกับ
สังคมไทย 4.0 ที่สามารถนำไปแก้ปัญหาและส่งเสริม
หลักสูตรและการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ท้องถิ่น และผู้เรียน จัดการเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่
มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ 
 
 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ก) การปฏิบัติหน้าที่ครู 

(4) สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ 

และผูสร้างนวัตกรรม 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ข) การจัดการเรียนรู ้

(5) วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พ.ศ.2565 

ข้อบังคับคุรุสภา 

ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ(ฉบับท่ี4) พ.ศ. 2562 

MCI5104 ศาสตร์การสอนกับการจัดการเรียนรู้ 

ในศตวรรษที่ 21 

      ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการเรียนรู้และการสอน 

รูปแบบการสอนและวิธีการสอนต่าง ๆ ซึ่งนำไปใช้ใน

การออกแบบการสอน กำหนดกลยุทธ์การสอนและ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและตอบสนองต่อ

บริบทสังคม การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

และนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ข) การจัดการเรียนรู ้

(2) บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอน 

ในการวางแผนและจัดการเรียนรู้ 

ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด  

และมีความเป็นนวัตกร 

(4) จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้

ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนโดยตระหนักถึงสุข

ภาวะของผู้เรียน 

 

MCI5101 การพัฒนาหลักสูตร   
        การออกแบบและพ ัฒนาหล ักส ูตรทาง
การศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ในทุกระดับที่สอดคล้อง
ก ับบร ิบทสถานศ ึกษา ช ุมชน และส ังคมไทย 
ห ล ั ก ก า ร  แ น ว ค ิ ด  ท ฤ ษ ฎ ี ท า ง ก า ร ศ ึ ก ษ า 
และการพัฒนาหลักสูตร ข้อมูลพื้นฐานในการพฒันา
หลักส ูตรในด้านต่าง ๆ หลักส ูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร 
ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ข) การจัดการเรียนรู ้

(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ 

สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 

MCI5212 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

         การปฏิบัติการสอนวิชาเอก ปฏิบัติงานใน

หน้าที่ครู ปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ใน

สาขาวิชาเอก การวัดและประเมินผลและนำผลไปใช้

ในการพัฒนาผู้เรียน วางแผนจัดทำการวิจัยในชั้น

เรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมและการจัด

โครงงานทางวิชาการ ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับ

มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 

(2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา

เฉพาะ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ข) การจัดการเรียนรู ้

(4) จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้

ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนโดยตระหนักถึงสุข

ภาวะของผู้เรียน 
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มอบหมาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชน

แห่งการเรียนรู้ (PLC)   

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ข) การจัดการเรียนรู ้

(5) วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

MCI5213 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

        การปฏิบัติการสอนวิชาเอก ปฏิบัติงานใน

หน้าที่ครู ปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ใน

สาขาวิชาเอก การวัดและประเมินผลและนำผลไปใช้

ในการพัฒนาผู้เรียน วางแผนจัดทำการวิจัยในชั้น

เรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมและการจัด

โครงงานทางวิชาการ ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับ

มอบหมาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชน

แห่งการเรียนรู้ (PLC)   

มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 

(2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา

เฉพาะ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ข) การจัดการเรียนรู ้

(4) จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้

ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนโดยตระหนักถึงสุข

ภาวะของผู้เรียน 
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ภาคผนวก ค 

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พ.ศ.2565  
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รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พ.ศ.2565 

วันที่ 7 มถิุนายน 2564 (การประชุมรูปแบบออนไลน์) 

............................................................. 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธ์  ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 

    (ประธานหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิยั เสวกงาม   ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 

    (ประธานหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา กุณฑล   ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 

    (อดีตคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วภิารัตน์ แสงจันทร์  ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 

   (ประธานหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

5. ดร.กุณฑลี บริรักษ์สันติกุล    ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 

  ((อำนวยการโรงเรียนปรัชชาธร) 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ กรรมการบริหารหลักสูตร 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ปวะบุตร   กรรมการบริหารหลักสูตร 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยพล จันทร์ฝอย   กรรมการบริหารหลักสูตร 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤดี อุดมผล   กรรมการบริหารหลักสูตร 

10. อาจารย์ ดร.ธรรศนันต์ อุนนะนันท์   กรรมการบริหารหลักสูตร 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศันีย์ เศรษฐพงษ์  กรรมการบริหารหลักสูตร 

12. นางสาวกาญจนา  ดีพรม   เลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ ์ประธานหลักสูตรแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลของ

หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พ.ศ.2565 เป็นหลักสูตรใหม่ที่
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ดำเนินการพัฒนาภายใต้กรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 เพ่ือเสนอให้คุรุสภา 

และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาและเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ประธานหลักสูตรแจ้งให้ที่ประชุมทราบในรายละเอียดและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรดังนี้  

1. การทนทวนความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและ

แนวโน้มในอนาคต 

2. การพิจารณาคำอธิบายรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

3. การทบทวนรายวิชาเลือกให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

4. การทบทวนผลลัพธ์การเรียนรู้ให้สัมพันธ์กับรายวิชา 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรให้ข้อสังเกตในการปรับปรุงหลักสูตร สรุปสาระสำคัญดังนี้ 
1. ปรับคำอธิบายรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ำซ้อนกันและเขียนชื่อวิชาให้สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา 

2. ปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับรูปแบบของมหาวิทยาลัยรวมถึงเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 

3. การเขียนแยกวิชาเสริมทักษะไม่นับหน่วยกิตให้นักศึกษาเพ่ือให้ผ่านเกณฑ์การประเมินของ

มหาวิทยาลัย 

4. ปรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 “วิถีภาวะปกติแบบใหม่ (new normal) เป็น องค์ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับ

การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง (transformation learning)” 
5. ปรับการเขยีนสถานการณ์ภายนอกที่นำมาพิจารณาวางแผนหลักสูตร โดยตัดสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ออก  
6. ทบทวนคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและแผนรับให้สอดคล้องกับอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยให้เพิ่ม 

แผน ก (แบบ ก 2) ทั้งแบบปกติ สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์ขอสอบใบประกอบวิชาชีพครู และแบบเพ่ิมเติมวิชาชีพ

ครู สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอสอบใบประกอบวิชาชีพครู เพ่ือเปิดโอกาสให้กลุ่มที่ไม่จบวุฒิครูเข้าศึกษา 
7.  ทบทวนการคำนวนงบประมาณท้ังรายรับรายจ่ายให้สัมพันธ์กับแผนรับ 
8. ควรเพิ่มวิชาที่เน้นคุณธรรมและจริยธรรม 
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9. ทบทวนการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เรียงลำดับหน้าหลัง 
ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการดังนี้ 

1. เพ่ิมเติมวิชาชีพครูเป็นวิชาเสริม สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอสอบใบประกอบวิชาชีพครู  
2. ทบทวนแบบฟอร์ม จำนวนหน่วยกิต การเรียงลำดับข้อ การคำนวนงบประมาณ ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับหัวข้อในเล่ม มคอ. 2 โดยประสานงานกับฝ่ายหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
3. ทบทวนการเขียนคำอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับชื่อวิชาและไม่ซ้ำซ้อนกัน 
4. ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและสถานการณ์ภายนอกที่นำมาพิจารณาวางแผนหลักสูตร 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา กุณฑลให้ข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการทำ  credit bank ในรายวิชาที่เก่ียวกับการสอนและการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษาที่มาเรียน

นำไปทำผลงานวิชาการเพ่ือเลื่อนขอวิทยฐานะได้ 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

ปิดประชุมเวลา 17.00 น. 

        
นางสาวกาญจนา  ดีพรม 

ผู้จดบันทึกการประชุม 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ 

       ผู้ตรวจบันทึกประชุม 
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ภาคผนวก ง  

 รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการการศึกษาต่อระดับปริญญาโท  

สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 การสำรวจความต้องการการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนจากศิษย์

เก่า ผู้ประกอบวิชาชีพจากหน่วยงานของรัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจจากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 58 

คน โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบสอบถาม และตอนที่ 2 ความคิดเห็น

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดย

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้นของผู ้ตอบแบบสอบถามจำนวน 58 คน ด้านเพศ อายุ อาชีพ  
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตัวแปร รายละเอียด 
นักเรียน 

ความถี่ ร้อยละ 

1.เพศ ชาย 13 23.15 

หญิง 45 75.84 

ไม่ระบุ - - 
2.อาย ุ 26-30 ปี 55 94.82 

31-35 ปี - - 
36-40 ปี 1 1.72 

41-45 ปี - - 
46-50 ปี - - 
ตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป 2 3.44 

3. อาชีพ รับราชการ 54 93.10 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2 3.44 

พนักงานเอกชน 1 1.72 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว 1 1.72 

4.ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต่ำกว่า 5 ปี 55 94.82 

6-10 ปี - - 
ตั้งแต่ 11 ปี ขึ้นไป 3 5.17 
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ตัวแปร รายละเอียด 
นักเรียน 

ความถี่ ร้อยละ 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท 50 86.20 

20,001-25,000 บาท 5 8.62 

25,001 - 30,000 บาท - - 
30,001 - 35,000 บาท 1 1.72 

ตั้งแต่ 35,001 บาทขึ้นไป 2 3.44 

 

 

 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 58 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 45 คน คิดเป็น

ร้อยละ 75.84 อายุส่วนใหญ่ 26-30 ปี จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 94.82  ประกอบอาชีพรับราชการ  

จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 93.10 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 

94.82 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 86.20 
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาหลักสูตรและการ

สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 2.1 ด้านระบบการคัดเลือกนักศึกษา 

  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 58 คน ด้านระบบการคัดเลือกของ

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนความคิดเห็นระบบการคัดเลือกนักศึกษา 

ข้อความ รวม 
M SD แปลผล 

1.1 การจัดให้ทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ก่อนศึกษา 4.58 0.51 เหมาะสมดี 
1.2 การสอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินพ้ืนฐาน 4.42 0.51 เหมาะสมดี 
1.3 การพิจารณาจากประสบการณ์ทำงาน 4.33 0.65 เหมาะสมดี 
1.4 การพิจารณาจากความคิดและอุดมการณ์พ้ืนฐานของผู้สมัคร 4.17 0.72 เหมาะสมดี 
1.5 การพิจารณาจากบุคคลที่มีความพร้อมในการก้าวไปเป็นผู้นำใน
สถานศึกษา 

4.58 0.67 เหมาะสมดี 

ภาพรวม 4.41 0.61 เหมาะสมดี 
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จากการศึกษาด้านความคิดเห็นต่อระบบการคัดเลือกนักศึกษาของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ันทา พบว่า โดยภาพรวมอยู ่ในระดับเหมาะสมดี (M=4.41, SD=0.61)  
เมื่อพิจารณารายข้อส่วนใหญ่ การพิจารณาจากบุคคลที่มีความพร้อมในการก้าวไปเป็นผู้นำในสถานศึกษา และ
การจัดให้ทดสอบเพ่ือวัดระดับความรู้ก่อนศึกษา (M =4.58, 0.67; SD=4.58, 0.51 ตามลำดับ) 

 

2. ด้านโครงสร้างหลักสูตร      

 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 58 คน ด้านโครงสร้างหลักสูตร     

ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนความคิดเห็นด้านโครงสร้างหลักสูตร 
ข้อความ รวม 

M SD แปลผล 
2.1 ท่านสนใจหลักสูตรที่มีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 36 นก. 4.92 0.29 เหมาะสมดี 

2.2 ท่าานต้องการหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการ สร้างเครือข่ายวิชาชีพครู 3.92 0.51 เหมาะสมปานกลาง 

2.3 ท่านต้องการนำแนวคิดทางหลักสูตรและการสอนมาสร้างนวัตกรรม
ใหม่ 

4.08 0.29 เหมาะสมดี 

2.4 ท่านต้องการหลักสูตรที่สามารถไปสอบใบประกอบวิชาชีพครูได้  3.92 0.79 เหมาะสมปานกลาง 

2.5 ท่านเน้นการทำวิทยานิพนธ์ในการเรียนการสอน 3.67 0.78 เหมาะสมปานกลาง 

ภาพรวม 4.10 0.53 เหมาะสมดี 

 
จากการศึกษาด้านโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมดี (M=4.10, SD=0.53) เมื่อพิจารณารายข้อส่วนใหญ่ 
สนใจหลักสูตรที่มีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 36 นก.และต้องการนำแนวคิดทางหลักสูตรและการสอนมา
สร้างนวัตกรรมใหม่ (M =4.92, 4.08; SD=0.29, 0.29 ตามลำดับ) 

 

3.ด้านการจัดการเรียนการสอน   

 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 58 คน ด้านการจัดการเรียนการสอน  

ดังแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนความคิดเห็นด้านการจัดการเรียนการสอน 
ข้อความ รวม 

M SD แปลผล 
3.1 การจัดการเรียนการสอนด้วยช่องทางออนไลน์ 4.33 0.49 เหมาะสมดี 

3.2 การจัดการเรียนการสอนด้วยการบรรยายเชิงอภิปรายในชั้นเรียน 4.42 0.51 เหมาะสมดี 
3.3 การจัดการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบแลกเปลี่ยนอาจารย์จาก
สถาบันวิชาชีพในต่างประเทศมาสอน หรือสอนร่วม 

4.42 0.67 เหมาะสมดี 

3.4 การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับสถานศึกษาตามภูมิลำเนา
ของผู้เรียนตามความตกลงร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

4.17 0.83 เหมาะสมดี 

3.5 การจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ 

4.17 0.72 เหมาะสมดี 

ภาพรวม 4.30 0.64 เหมาะสมดี 

 

จากการศึกษาด้านโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมดี (M=4.10, SD=0.53) เมื่อพิจารณารายข้อส่วนใหญ่ 
สนใจศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และต้องการนำแนวคิดทางหลักสูตรและการสอนมาสร้าง
นวัตกรรมใหม่ (M =4.92, 4.08; SD=0.29, 0.29 ตามลำดับ) 
 

4. ด้านทรัพยากรการศึกษา  

 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 58 คน ด้านทรัพยากรการศึกษา  ดัง

แสดงในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนความคิดเห็นด้านทรัพยากรการศึกษา 
ข้อความ รวม 

M SD แปลผล 
4.1 การจ่ายค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 4.00 0.60 เหมาะสมดี 

4.2 การจ่ายค่าธรรมเนียมแบบแบ่งจ่ายรายงวด 3.92 0.79 เหมาะสมปานกลาง 

4.3 ทุนการศึกษาเพ่ือการศึกษา / การทำวิทยานิพนธ์ 3.92 0.79 เหมาะสมปานกลาง 

4.4 เน้นการเรียนการสอนผ่านทางเทคโนโลยี 4.17 0.94 เหมาะสมดี 
4.5 การจัดการเรียนการสอนใช้นอกเวลาราชการ 4.25 0.75 เหมาะสมดี 

ภาพรวม 4.05 0.77 เหมาะสมดี 
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 จากการศึกษาด้านทรัพยากรการศึกษาของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมดี (M=4.05, SD=0.77) เมื่อพิจารณารายข้อส่วนใหญ่ 
การจัดการเรียนการสอนใช้นอกเวลาราชการ และเน้นการเรียนการสอนผ่านทางเทคโนโลยี (M =4.25, 4.17; 
SD=0.75, 0.94 ตามลำดับ) 
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ภาคผนวก จ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560  
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Satthaphong, T., Junlasab, S., Nguyen, T.D., & Sawangdee, Y. (2021). Research and 

development on media literacy and anxiety reduction during Covid-19 pandemic by 

using inquiry-based instruction with instructional package for Thailand and Vietnam 

undergraduates. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. 12(7), 10824-10834. 
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เรียนรู้เชิงรุก บนฐานรูปแบบของมิลเลอร์. ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี, 110-123. 

ผลงานด้านการบริหาร/การสอนในอดีต (ถ้ามี) 
1. หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ปี 2555-2556 

2. สอนวิชา ENE1403 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ  

ENE2413 การแปลพื้นฐาน  

ENE2409 ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาอังกฤษ 2  

ENE3418 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ  

ENE4420 การอ่านงานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ 
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ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 

 

1.ชื่อ – นามสกุล   นางกรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ 
2.ตำแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
3.สังกัด    คณะครุศาสตร์  
4.คุณวุฒ ิ  
    ปริญญา  สาขาวิชา    ปีท่ีสำเร็จ สถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

    ปร.ด.          วิจัยและพัฒนาการสอน              พ.ศ.2558         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

                         เทคนิคศึกษา                                 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ       

ศษ.ม.                  การวิจัยการศึกษา                     พ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

วท.บ.                  ภูมิศาสตร์                               พ.ศ.2539         มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

5.ผลงานทางวิชาการ  

   ผลงานวิจัย 
Bhiromrat, K., Wairup, S., & Chongcharoen, D. (2021). Study of competency level of students, 

teachers and mentors based on the integrated approaches of contemplative education, 

coaching system, and research. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. 

12(12), 1802-1810. 

ธัญญาเรศ หมื่นไกร, กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ และภาสชัย แถบกำปัง. (2564). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง ศาสนพิธีของศาสนาสากลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนโยธินบูรณะ โดยใช้การจัด 

การเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค TGT ประกอบเกมการสอน. Journal of Roi Kaensarn Academi. 

6(7), 190-203. 

กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์. (2563). การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะด้านการวิจัยของอาจารย์คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์.วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. 32(113),45-54. 

เอกสารประกอบการสอน 

กรรณิการ ์ ภ ิรมย ์ร ัตน์ . (2559). รายว ิชา การว ิจ ัยเพื ่อพัฒนาการเร ียนรู้  (Research for Learning 

Development). กรุงเทพมหานคร: ศูนย์สื่อสิ่งพิมพ์และถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  

กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์. (2560). รายวิชา การวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.   
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 ผลงานด้านการบริหาร/การสอนในอดีต (ถ้าม)ี 

1. คณบดี คณะครุศาสตร์ ปี 2563-ปัจจุบัน 

2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะครุศาสตร์ ปี 2560-2563 

3. สอนวิชา EDC2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

               EDC3101 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
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ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 

 

1. ชื่อ – นามสกุล   นางสมหมาย ปวะบุตร 
2. ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
3. สังกัด   คณะครุศาสตร์  
4. คุณวุฒ ิ  
    ปริญญา สาขาวิชา    ปีท่ีสำเร็จ สถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

    พธ.ด.  พุทธบริหารการศึกษา  พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

                                                               ราชวทิยาลัย 

    กศ.ม.  การประถมศึกษา   พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

กศ.บ.          การประถมศึกษา                     พ.ศ. 2529        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ผลงานทางวิชาการ  

    ผลงานวิจัย 
สมหมาย ปวะบุตร. (2564). การสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูไทย  

ยุคดิจิทัล ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ . กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ประจำปี 2564 ของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา) 

สมหมาย ปวะบุตร. (2563). การสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูไทยใน

ศตวรรษที ่ 21 ของนักศึกษาชั ้นปีที ่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ ่มรัตนโกสินทร์ . 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ประจำปี 2563 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

สมหมาย ปวะบุตร. (2562). การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูไทย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

(แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ประจำปี 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

สมหมาย ปวะบุตร. (2561). การสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูไทยของ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่รัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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ผลงานทางวิชาการ 

Pavaboot, S. (2021). Creation the activity models for reinforced to the Thai teacher’s 

characteristics of the sophomore, faculty of education at Rattanakosin Rajabhat 

University. Psychology and Education. 58(3), 2286-2291. 

Pavaboot, S. (2021). Creation the activity models for the new generation Thai teacher’s 

characteristics conserved the environments and the livelihood followed the sufficient 

economy philosophy of the frist-year students, Faculty of Education at Rattanakosin 

Rajabhat University. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education.12(3), 

4846-4851. 

บุญฤดี  อุดมผล และสมหมาย ปวะบุตร. (2563). การสร้างกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาเพ่ือเสริมสร้างจิต

วิญญาณความเป็นครูไทย 4.0  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

7(1), 254-263. 

สมหมาย ปวะบุตร ระวิง เรืองสังข ์และพระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ. (2563). การสร้างกระบวนการโค้ช 

ด้วยหลักพุทธธรรมของครูพ่ีเลี้ยงในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู. วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร.  

10(1), 91-109. 

สมหมาย ปวะบุตร. (2562). การสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูไทยพันธุ์

ใหม่รักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์. 

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 8(1), 80 - 89. 

ตำรา 

สมหมาย ปวะบุตร. (2561). คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู. กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดสำเนา. 
สมหมาย ปวะบุตร. (2558). หลักการศึกษา. กรุงเทพมหานคร:  เอกสารอัดสำเนา. 
6. ผลงานด้านการบริหาร/การสอนในอดีต (ถ้ามี) 

 สอนวิชา EDU1101 หลักการศึกษา 

  EDU2102 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

EDC2102  วิทยาการจัดการเรียนรู้ 

EDP4102 ความเป็นครูวิชาชีพ 

EDC1102 คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 

1. ชื่อ – นามสกุล   นางบุญฤดี อุดมผล 
2. ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
3. สังกัด   คณะครุศาสตร์  
4. คุณวุฒ ิ  
    ปริญญา สาขาวิชา    ปีท่ีสำเร็จ สถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

    พธ.ด.  พุทธบริหารการศึกษา  พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

                                                               ราชวทิยาลัย                                                          

 ค.ม.   ประถมศึกษา   พ.ศ. 2546 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ค.บ.           ประถมศึกษา                           พ.ศ. 2542 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5. ผลงานทางวิชาการ  

ผลงานวิจัย 
บุญฤดี อุดมผล. (2564). การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือเพ่ิม

สมรรถนะความเป็นนักนวัตกรของผู้เรียนในยุคดิจิทัล.กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ ประจำปี 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

บุญฤดี อุดมผล. (2563). การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุกเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ

ความเป็นครูไทยในยุคดิจิทัลของนักศึกษาคณะ 

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ.กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: 

งบประมาณรายได้ ประจำปี 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

บุญฤดี อุดมผล. (2562). การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะ 

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

(แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ ประจำปี 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

บุญฤดี อุดมผล. (2561). การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางActive Learning ร่วมกับแนวคิดการศึกษาผ่าน 

การเรียนรู้และจิตตปัญญาศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของ

นักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ ประจำปี 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา) 
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ผลงานทางวิชาการ 

บุญฤดี  อุดมผล และสมหมาย ปวะบุตร. (2563). การสร้างกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง 

จิตวิญญาณความเป็นครูไทย 4.0  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

7(1), 254-263. 

บุญฤดี อุดมผล และสมหมาย ปวะบุตร. (2563). การพัฒนาตัวบ่งชี ้สมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพ  

ของนักศึกษาชั้นปีที่5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง.วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 7(1), 264-274. 

บุญฤดี อุดมผล. (2562).การจัดการเรียนรู ้ตามแนวทาง Active Learning ร ่วมกับแนวคิดการศึกษา 

ผ่านการเรียนรู้และจิตตปัญญาศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้

ของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ ่มรัตนโกสินทร์ .วารสารวิทยาลัยสงฆ์ 

นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 8(1), 179-188. 

เอกสารทางวิชาการ/ตำรา 

บุญฤดี อุดมผล. (2563). การบริหารจัดการในห้องเรียน. กรุงเทพมหานคร:  เอกสารอัดสำเนา.  

บุญฤดี อุดมผล. (2560). หลักการศึกษา. กรุงเทพมหานคร:  เอกสารอัดสำเนา. 

6. ผลงานด้านการบริหาร/การสอนในอดีต (ถ้ามี) 
สอนวิชา EDU1101 หลักการศึกษา 

EDU2102 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

EDU2103 การบริหารจัดการในห้องเรียน 

  EDP4102 ความเป็นครูวิชาชีพ   

  EDP1101 ปรัชญาการศึกษา 

EDC1102 คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

EDC2102  วิทยาการจัดการเรียนรู้ 

EDC2104  การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

EDS3202 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

SCE4501 การออกแบบการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

SCE4507  จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ 

 


