
 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน 

หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 



 
 

 
 

สารบัญ 

 

เนื้อหา หนา 
  

หมวดท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 1 
หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 7 
หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 10 
หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล 21 
หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 29 
หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 31 
หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 32 
หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของหลักสูตร 40 
ภาคผนวก  41 
ก.  ขอบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยการจัดการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 42 
ข.  คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 61 
ค.  คาํสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร 63 
ง.  ผลงานอาจารยประจําหลักสูตร 65 
จ.  ผลงานอาจารยผูสอน 72 
ฉ.  การกําหนดหมวดและหมูวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 76 
ช.  คําอธิบายรายวิชา 87 
ซ. มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 99 



 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2564  1 
 

หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน 

หลักสูตรใหม พุทธศกัราช 2564 
 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
คณะ/สาขาวิชา  ครุศาสตร สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 
1.  ชื่อหลักสูตร 

 (ภาษาไทย) หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน 
 (ภาษาอังกฤษ) Master of Education Program in Research Methodology and Evaluation  
    
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัยและการประเมนิ) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย) ค.ม. (วิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  Master of Education (Research Methodology and Evaluation) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) M.Ed. (Research Methodology and Evaluation) 
 
3.  วิชาเอก 
 ไมม ี
 
4.  จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 2  ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
 แผน ข    ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ  
  ปริญญาโท หลักสูตร 2 ป 
 5.2  ภาษาที่ใช  
  ภาษาไทย 
 5.3  การรับเขาศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยและนกัศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 
 5.4  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 สถานภาพหลักสูตร 
  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564 เปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564  
 6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  คณะกรรมการประจําคณะครศุาสตร เห็นชอบหลักสูตร  

ในการประชุมคร้ังที่ 1/2564 วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
 สภาวิชาการ อนุมัติเห็นชอบหลักสูตร       

ในการประชุมคร้ังที่ 4/2564 วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติเห็นชอบหลักสูตร  

ในการประชุมคร้ังที่ 5/2564 วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพร มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2565 
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

1) บุคลากรทางการศกึษา 
2) นักวิจัยในสังกัดหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
3) นักวิชาการศึกษา 

 
9.  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวชิาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒ/ิสาขาวชิา 

สําเร็จการศึกษาจาก จํานวน 
ผลงาน 

ทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ป 

1.  นางสาวปรารถนา  โกวิทยางกูร
ผูชวยศาสตราจารย 

 3-5099-00321-xx-x 

กศ.ด. (วิจยัและประเมินผลการศึกษา) 
ศษ.ม. (วิจยัและสถิติการศกึษา) 
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2551 
2543 
2536 

4 

2.  นางสาววิยดา  เหลมตระกูล
ผูชวยศาสตราจารย 

 3-5201-01268-xx-x 

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศกึษา) 
ค.บ. (การประถมศกึษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
วิทยาลัยครูลําปาง 

2546 
2540 
2534 

3 

3. นางเยาวทิวา  นามคุณ 
 อาจารย 
 3-5012-00046-xx-x 

ศษ.ด. (การวิจัยและพัฒนาการศึกษา)  
ศษ.ม. (วิจัยและสถิติการศึกษา) 
ค.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันราชภฏัเชียงใหม 

2559 
2546 
2556 
2541 

5 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 ป จ จุบั น โ ลกมี ก า ร เปลี่ ย นแปลง ในทุ กด านอย า งก า ว กระ โดด  ส ง ผล ใ ห มี 

ความเจริญเติบโตอยางรวดเร็วท้ังทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยีและวัฒนธรรม  
ซึ่งระบบเศรษฐกิจของโลกอยูในรูปแบบเสรีนิยมมาเปนระยะเวลานาน แตก็ไดมีการปรับเปลี่ยนใหมี
ความเหมาะสมกับสภาวการณของสังคม เพื่อเอ้ือใหแกทุกประเทศในการทําธุรกิจการคา แมรูปแบบ
ธุรกิจเสรีนิยมยังคงดํารงอยูแตถูกลดความสําคัญ เนื่องจากประชาคมโลกพยายามผลักดันใหองคการ
การคาระหวางประเทศมีบทบาทใหการควบคุมดูแล และใหความเปนธรรมในการทําธุรกิจกับทุก
ประเทศอยางเทาเทียม ในระบบเศรษฐกิจที่มีการดําเนินกิจกรรมไปอยางรวดเร็วและทุกประเทศ
พยายามใชเทคโนโลยีในการเรงการผลิต ซึ่งอัตราความเร็วดังกลาวจะวัดกันดวยความเร็วในการ
ดําเนินธุรกรรมทางเศรษฐกิจ เวลาที่ตองใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน ความสําเร็จในการสราง
แนวคิดใหม การนําสินคาสูตลาด และอัตราการหมุนเวียนของทุน ประการสําคัญที่ทุกประเทศตางให
ความสําคัญคือ ความเร็วในการสรางและกระจายขอมูลสารสนเทศ  

 สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเปนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปด (open 
economy) ธุรกิจการคาจึงมีบทบาทสําคัญในการผลักดันใหเศรษฐกิจของประเทศขยายตัว ฉะนั้น
การติดตอคาขายระหวางประเทศจึงมีความสําคัญ ปจจุบันนานาประเทศตางรวมมือกันกอตั้ง 
เขตเศรษฐกิจ เชน สหภาพยุโรป เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ เขตความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย
แปซิฟก และเขตการคาเสรีอาเซียน ซึ่งเขตเศรษฐกิจเหลานี้จะมีการรวมมือกันตอไปและจะรวมมือกัน
เหนียวแนน เพ่ือชวยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุม สําหรับประเทศไทยจะเห็นไดชัดจากการเขารวม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 ดวยสถานการณทางเศรษฐกิจที่ไดกลาวขางตนประเทศไทยไดวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2565) และอยูในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) โดยมุงสรางสังคมใหอยูรวมกันอยางมี
ความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง ดวยความตระหนักวา
ความรูเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหระบบเศรษฐกิจดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นการสงเสริมให
ทรพัยากรมนุษยมีความรูความสามารถจะเปนฟนเฟองในการขับเคลื่อนธุรกิจ ภาคการศึกษาจึงมีหนาที่
สําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหสามารถดํารงอยูไดอยางมีศักยภาพภายใตสภาวะการแขงขัน
กันทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพื่อขับเคลื่อนประเทศใหเจริญกาวหนาทัดเทียม
นานาประเทศ 

 ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยควรตองสงเสริมการศึกษาใหครอบคลุมองคความรู
ในทุกดานโดยเฉพาะทักษะความรูในศตวรรษที่ 21 และสงเสรมิทักษะการวิจัยและประเมินผล เพื่อให
เปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ มีความรูที่ทันยุคทันสมัย ตลอดจนสามารถนําความรูทางดาน 
การวิจัยและการประเมินไปประยุกตเพื่อสรางสรรคผลงานและแกปญหา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ใหเทาทันการเปลี่ยนแปลง 
 

 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ปจจุบันประเทศไทยเขาสูความเปนพหุสังคม ย่ิงเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประเทศเ กิดการถ ายเทแลกเปลี่ ยนทรัพยากรมนุษยระหวา งกัน  ซึ่ ง ส งผลทํ า ใหสั งคม มี 
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ความสลับซับซอนและมีความแตกตางของบุคคลและกลุมบุคคลทั้งทางดานเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งทัศนคติ บุคคลในสังคมจําเปนตองมีการปรับตัวและเรียนรูสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง สิ่ งสําคัญประการหนึ่งในการอยูรวมกันอยางเปนสุขในสังคม 
พหุวัฒนธรรมคือการติดตอสื่อสารและการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน การศึกษาจึงเปนสวนสําคัญ 
ที่จะผลักดันใหบุคคลในสังคมเรียนรูสิ่งรอบตัวไดอยางมีคุณภาพ ซึ่งจะทําใหความรูและศาสตรตาง ๆ 
เกิดการพัฒนาไปพรอมกัน ดังนั้นการศึกษาจึงจําเปนตองพัฒนาและปรับเปลี่ยนใหทันกับ 
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว เนื่องจากการใชการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยตองอาศัยความรูที่ทัน
การเปลี่ยนแปลง หลากหลายมิติ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงจะทําใหบุคคลในสังคมเขาใจและสามารถ
อยูรวมกันไดอยางเปนสุข สถาบันอุดมศกึษาซึ่งเปนสถาบันการศึกษาหลักในการพัฒนาคนไทยใหเปน
อนาคตที่สําคัญของชาติ จําเปนตองจัดการศึกษาเพ่ือตอบรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี้ ควรจะจัด
ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตอเนื่องทุกที่ ทุกเวลา และตลอดชีวิต และยังตองคํานึงถึงการกระจายตัว
ทางการศึกษาที่ไมจํากัดอยูเพียงแคในเขตเมืองหรือพื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจเทานั้น แตจะตอง
ครอบคลุมถึงทุกพ้ืนที่ในประเทศ ทําใหสถาบันการศึกษาในทุกพื้นที่มีความสําคัญเทาเทียมกัน  

 การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอยาง 
กาวกระโดดดังกลาว กอใหเกิดการหลั่งไหลของขอมูล เกิดความหลากหลายทางความคิด โดยเฉพาะ
อยางย่ิงความหลากหลายทางสภาพและระบบเศรษฐกิจ ซึ่งสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
โดยตรง เชน สงผลตอการรับรูศักยภาพทางการแขงขันของประเทศ สงผลตอวิถีการดําเนินชีวิต  
การใชจาย การออม ตลอดจนการบริหารทรัพยากรตาง ๆ รวมทั้งแนวโนมระบบเศรษฐกิจที่มี 
การขยายเขตการคาเสรี เกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหวางประเทศ การเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
ทําใหเกิดการจัดสรรและสะสมของขอมูลตาง ๆ มากมาย ซึ่งตองอาศัยศักยภาพในการเขาถึงและ
บรหิารจัดการการใชประโยชนจากขอมูลเหลานั้น จึงจะเกิดอรรถประโยชนตอสังคมและประเทศชาต ิ
รวมทั้งเพ่ือไมใหประเทศตกเปนฝายที่ไมมีอํานาจตอรองในเวทีโลก การใชขอมูลสารสนเทศที่มีอยาง
เขาใจ และรูจักประเมินตัดสินใจเลือกใชไดอยางสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเปน
ทักษะสําคัญที่คนในชาติพึงมี การใชประโยชนในโอกาสอันดีที่ เกิดจากการไหลบาของขอมูล
สารสนเทศและองคความรูท่ีแฝงมากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคม ผูใชจึง
ควรมีศักยภาพที่พรอมกับการใชประโยชนดังกลาวอยางเขาใจ เพ่ือใหเปนประโยชนแกประเทศชาติ 
สังคม และทองถ่ินอยางแทจริง ซึ่งการศึกษาจะเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยใหทรัพยากรมนุษยผูใชประโยชน
ดังกลาวเกิดความพรอมและศักยภาพได  

 ในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน  
ที่มุงหวังใหเกิดการกระจายตัวทางการศึกษาควบคูกับการพัฒนาทองถิ่น และมีปรัชญาที่ชัดเจนในการ
เปนมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาทองถ่ิน รวมทั้งเปนสถาบันในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขนาดใหญ 
แตละปการศึกษาสามารถผลิตบัณฑิตออกไปขับเคลื่อนประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกเหนือ
ความรูความเชี่ยวชาญในสาขาที่สําเร็จการศึกษาแลว บัณฑิตเหลานั้นตองจําเปนพัฒนาความรู
ความสามารถผานกระบวนการทําวิจัย เพ่ือจะไดพัฒนางานและตนเองอยางตอเน่ือง และสามารถใช
องคความรูดังกลาวไดสอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะอยางย่ิงเพ่ือเปนการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมอันดีทางการศึกษา ท่ีเนนการสรางสรรค 
องคความรูไดดวยตนเอง หรือมีการพัฒนาตอยอดองคความรูท่ีมีอยู และสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรม 
การวิจัยในระบบการศกึษาที่รูจักคดิและใชความรูอยางมีเหตุผล คณะครุศาสตรเล็งเห็นถึงสถานการณ
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การเปลี่ยนแปลงและความสําคัญของปจจัยกระทบดังกลาว และความสําคัญขององคความรูทาง 
การวิจัยในสาขาวิชาตาง ๆ ท่ีจะชวยพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยได จึงนํามาเปนขอมูลในการ
วางแผนและบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองตอสถานการณ
ของประเทศ 
 
12.  ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ

ของสถาบัน  
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 จากสภาวะที่ประเทศไทยไดรับผลกระทบไมวาจะเปนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ดังท่ีไดกลาวขางตน คณะครุศาสตร ในฐานะหนวยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ซึ่งมีหนาท่ี
สําคัญในการจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหเปนผูที่มีความรูความสามารถ  
มุงพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเปนผูที่ มีความรูความเชี่ยวชาญดานการวิจัยและการประเมินทาง
การศึกษา โดยยึดหลักการบูรณาการความรูทางวิชาการควบคูกับบริบททางสังคมและชุมชน การวิจัย
ทางการศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ไดกําหนด
จุดเนนทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนในชาติซ่ึงเก่ียวของกับการวิจัยและการประเมินทางการศึกษาไว
ความโดยสรุปวา ในหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษามีความมุงหมายเฉพาะในการพัฒนาวิชาการ 
วิชาชีพชั้นสูงและการคนควาวิจัย เพื่อพัฒนาองคความรูและพัฒนาสังคม นอกจากนี้ใหสถานศึกษา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมท้ังการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเ รียนในแตละระดับการศึกษา ใหการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นความสําคัญขององคความรูดานการวิจัยเพ่ือพัฒนา
การศึกษา อีกประการหนึ่งบุคลากรทางการศึกษาและผูเกี่ยวของตองดําเนินงานและทําความเขาใจ
เรื่องการจัดการเรียนการสอนใหทันกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีและสถานการณทางสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว รวมถึงการพัฒนาผูเรียนตองครอบคลุม รอบดาน และตรงตามสภาพจริง
ของผูเรียน  
 ในสวนของการพัฒนาหลักสูตร ไดมุงเนนสาระดานวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน 
เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถคนควาหาความรู มีทักษะในการสรางสรรคผลงานวิจัยไดอยางมีคุณภาพ 
และสามารถประเมินงาน โครงการ หรือแผนงาน เพ่ือนําผลไปสูการพัฒนาการศึกษาตลอดจน
ยกระดับคุณภาพชุมชนและทองถิ่นใหเหมาะสมกับบริบทของภูมิสังคม ดวยการปฏิบัติงานอยางเขาใจ 
เขาถึง และสามารถพัฒนาผลการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลที่ยั่งยืน  
 ความสําคัญที่ไดกลาวขางตนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย
และการประเมิน มีความมุงหวังที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรูความเชี่ยวชาญดานการวิจัย
อยางบูรณาการ ขยายโอกาสทางการศึกษาใหเกิดข้ึนในทุกพ้ืนที่ การพัฒนาหลักสูตรจะเปนพลังหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปางใหเปนสถาบันหลักเพ่ือทองถิ่น สอดรับกับวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยที่มุงหวังให “เปนองคกรแหงการเรียนรู สรางสรรค เพ่ือพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”  
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 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีพันธกิจหลักในการพัฒนาการศึกษาที่เนนความสําคัญ 
กับทองถิ่นเปนหลัก โดยปลูกฝงและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือชวยใหคนในทองถิ่น 
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง และเนนการสรางความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น  
ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล การพัฒนาหลักสูตรของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในคร้ังนี้จึงเปนการสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในดานการผลิตบัณฑิต 
สูความเปนเลิศทางวิชาการดานการวิจัยและการประเมิน สามารถบูรณาการความรูที่ ได 
เพื่อนําไปใชประโยชนในการพัฒนาทองถ่ิน เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพ ผลิตและพัฒนาครู 
รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญในพัฒนาทองถิ่น ทําใหบัณฑิตและ 
คนในทองถิ่นเขาใจในคุณคา สํานึกและภูมิใจในวัฒนธรรมทองถิ่น และเปนการสงเสริมใหนํา 
องคความรูที่ไดเก่ียวกับการวิจัยทางการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการจัดการ บํารุงรักษาและใช
ประโยชนจากทรัพยากรในทองถ่ิน รวมถึงการพัฒนาการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น 
และคุณภาพของคนในทองถ่ินตอไป 
 
13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 รายวิชาของหลักสูตรอื่นท่ีนํามาบรรจุในหลักสูตรนี้ 
  ไมมี 
 
 13.2 รายวิชาของหลักสูตรนี้ท่ีหลักสูตรอื่นนําไปใช 
  ไมมี 
 
 13.3 การบริหารจัดการ 
  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะตองประสานงานกับอาจารยผูสอนจากสาขาวิชา 
และคณะอ่ืน (ถามี) ท้ังในดานเนื้อหาสาระ กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
โดยใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
  การวิจัยและการประเมินเปนศาสตรสําคัญในการสรางองคความรูและนวัตกรรม 
เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาการศกึษาของชุมชนและทองถ่ิน 
 

 1.2 ความสําคัญ 
  ความเจริญกาวหนาของสังคมในยุคปจจุบัน ทําใหการศึกษาพัฒนาการไปอยางกาวไกล 
นานาประเทศตางใหความสําคัญกับการศึกษา เนื่องจากเชื่อวาการศึกษาจะสามารถพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของประเทศ และเปนฟนเฟองที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ การเรงพัฒนาประเทศใหทัดเทียม
นานาประเทศ จําเปนตองปลูกฝงการศึกษาใหกับทรัพยากรบุคคลในประเทศ เพ่ือใหมีความรู
ความสามารถในการดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ องคความรูทางการวิจัยและการประเมินน้ันนับวามี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา  ทุกหนวยงานไดใหความสําคัญกับองคความรู
ทางการวิจัย การประเมิน ซึ่งนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม เนื่องจากองคความรูที่ไดจากการวิจัยนั้น
สามารถขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน สังคม ใหเกิดความเจริญอยางยั่งยืน  โดยเฉพาะในปจจุบันท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม การศึกษาอยางมากมาย องคความรูทางการวิจัยและการประเมินจึงมี
ความสําคัญตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก ในดานการศกึษานั้นการวิจัยและการประเมินนับวามี
บทบาทความสําคัญอยางมาก ท้ังนี้เนื่องจากองคความรูที่ไดจากการวิจัยและสารสนเทศที่ไดจากการ
ประเมินนั้นสามารถนําไปใชในการแกปญหา พัฒนาการจัดการเรียนรู และการบริหารงานโดยรวม 
ที่ชวยใหสถานศึกษามีคุณภาพ 
  คณะครุศาสตร มีหนาที่สําคัญในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงจําเปนตองมี
แผนการผลิตและแผนการพัฒนา ใหสามารถผลิตครูและบุคลากรทางการศกึษาตลอดจนผูเกี่ยวของใน
ระบบการศึกษาท่ีมีความรูความสามารถในการวิจัยและการประเมินอยางบูรณาการ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและสงผลตอการพัฒนาสังคมตอไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงได
จัดทําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน ขึ้นเพ่ือรองรับความ
ตองการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ และเพ่ือใหสอดรับกับปรัชญาและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตลอดจนเพ่ิมทางเลือกและ
โอกาสทางการศกึษาใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตภาคเหนือตอไป 
 

 1.3 วัตถุประสงค 
  เพ่ือมุงผลิตมหาบัณฑิตใหมีศักยภาพและคุณสมบัตดิงันี้ 

1) มีความรู ความเขาใจในหลักการวิจัย การติดตามผล และการประเมินเพ่ือพัฒนา
ตนเองและบุคลากรในหนวยงาน  

2) สามารถนําความรู ความเขาใจในหลักการวิจัย การติดตามผล และการประเมิน  
ไปประยุกตใชเพ่ือพัฒนางานหรอืแกไขปญหาในหนวยงาน สถาบันการศึกษา ชุมชนและทองถ่ิน 

3) มีสมรรถนะดานการวิจัย การติดตามผล และการประเมินเพ่ือพัฒนาองคความรูและ
นวัตกรรมการศกึษา  

4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม ยึดถือในจรรยาบรรณ 
ของนกัวิจัยและนักประเมิน 
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2.  แผนพัฒนา/ปรับปรุง 
 2.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ดัชนีช้ีวัด 
1) ประเมินความตองการศึกษา
 ตอและผูใชประโยชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) ประเมินความพรอมในการผลิต 
 บุคลากรดานการวิจัยและ
 การประเมินของสาขาวิชา 
 การวิจัยและประเมินผล
 การศกึษา 
 
 
 
 
 
3) พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร 
 มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยา 
 การวิจัยและการประเมิน 
 ใหสอดรบักับความตองการ
 และวิสัยทัศนท่ีมุงพัฒนา
 บุคลากรควบคูกับการพัฒนา
 ทองถิ่น 

1) นําผลการสํารวจความตองการ
 ศึกษาตอและความตองการ 
 ใชบุคลากรดานการวิจัย 
 และการประเมินมาเปน
 สารสนเทศในการวิเคราะหผล
 ความตองการ 
 
 
 
 
 
 
 
2)  นําผลการสํารวจความพรอม
 ของทรัพยากรท่ีเก้ือหนุนตอ 
 การจัดการศึกษามาเปน
 สารสนเทศในการวิเคราะห 
 
 
 
 
 
 
3)  ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร 
 ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
 ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
 ควบคูกับวิสัยทัศนที่กําหนด 
 แลวนําเสนอตอสภามหาวิทยาลยั 

หลักฐาน 
 รายงานผลการสํารวจ 
 ความตองการศึกษาตอ  
 และความตองการของผูใช
 บุคลากรทางการวิจัยและ
 การประเมิน 
ดัชนีช้ีวัด 
      รอยละของความตองการ 

ศึกษาตอและความตองการ 
ของผูใชบุคลากรทางการวิจัย
และการประเมิน ไมนอยกวา
รอยละ 70 

 
หลักฐาน 
 รายงานผลการสํารวจ 
 ความพรอมดานทรพัยากร 
 ในการพัฒนาหลักสูตร 
ดัชนีช้ีวัด 
      รอยละของความพรอม 

ดานทรัพยากรในการพัฒนา
หลักสูตร ไมนอยกวารอยละ 
70 

 
หลักฐาน 
 รายงานการพัฒนาหลักสูตร  
 และขอเสนอแนะจากสภา
 มหาวิทยาลัย 
ดัชนีช้ีวัด 
      ความถูกตอง สมบูรณของ

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 
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 2.2 การพัฒนาการเรียนการสอน 
 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ดัชนีช้ีวัด 
1) พัฒนารายวิชาใหทันสมัย เนน
 การเรียนรูผานการปฏิบัติจริง 
 มุงใหนกัศึกษาสามารถประยุกต
 ความรูสูการพัฒนาหนวยงาน
 และทองถ่ิน  
 
 
 
 
 

2) พัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 
 ใหเปนผูมีความรู ความสามารถ      
 ที่ทันสมัย เหมาะสมกับ
 สถานการณ 
 
 
 
 
 
 
 

3) วางแผนจัดเตรียมทรัพยากร 
 ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู 
 ใหเพียงพอ และพรอมในการ
 ใชงาน 
 
 
 
 
 

4) วางแผนระบบการประกัน
 คุณภาพหลักสูตรตามกรอบ
 มาตรฐานของหลักสูตร 

1)  สงเสริมใหมีการจัดการเรียนรู   
     ผานการปฏิบัติจริงทาง 
 การวิจัยและการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 

2)  สงเสริมใหอาจารยประจํา
 หลักสูตร เขารวมอบรม ดูงาน 
 หรือทําวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 

3) นําผลสํารวจทรัพยากรที่
 สนับสนนุการจัดการเรยีนรู 
 มาวิเคราะหความเพียงพอและ
 ความพรอมในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 

4)  ระดมความเห็นจากอาจารย  
 และผูทรงคุณวุฒิในการประกัน
 คุณภาพหลักสูตร 

หลักฐาน 
 รายงานผลการประเมินการจัด 
 การเรียนรูของอาจารยประจํา
 วิชา 
ดัชนีช้ีวัด 
     รอยละของผลการจัดการเรียนรู

ผานการปฏิบัติจริงของอาจารย
ประจําหลักสูตรแตละภาค
การศกึษาไมนอยกวารอยละ 70 

 

หลักฐาน 
  รายงานผลการเขารวมอบรม     
 ดูงาน หรือรายงานวิจัยของ
 อาจารยประจําหลักสูตร 
ดัชนีช้ีวัด 
     รอยละของจํานวนอาจารย 

ท่ีเขารวมอบรม ดูงาน หรือ
จํานวนรายงานวิจัยของอาจารย
ประจําหลักสูตร ไมนอยกวา
รอยละ 70  

 

หลักฐาน 
  รายงานผลการสํารวจ 
 ความพรอมดานทรพัยากร 
 ในการจัดการเรียนรู 
ดัชนีช้ีวัด 
     รอยละของความพรอมดาน

ทรัพยากรในการจัดการเรียนรู
ไมนอยกวารอยละ 70 

 

หลักฐาน 
  รายงานการประชุม และ
 ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ 
ดัชนีช้ีวัด 
     ความครบถวนของผลการพัฒนา 

ปรับปรุงแกไขหลักสูตรตาม
ขอเสนอแนะจากผูทรงคณุวุฒิ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ 
  การจัดการศกึษาเปนระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน 
กําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ  
โดยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 

 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
  ไมเปนการศึกษาภาคบังคับ ทั้งน้ีเปนไปตามระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
 

 1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
  มี ตามระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
 
2.  การดําเนนิการหลักสูตร 
 2.1  วัน-เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาที่ 1 จัดการเรียนการสอนระหวางเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
  ภาคการศึกษาที่ 2 จัดการเรยีนการสอนระหวางเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
  จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ โดยการเปดเรียนในวันจันทร-ศุกร ตั้งแตเวลา 
17.00-21.00 น. หรือวันเสารและอาทิตย ตั้งแตเวลา 09.00-17.00 น.  
 

 2.2  คณุสมบัติของผูเขาศกึษา 
  1)  สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาทุกสาขาวิชา 
  2) คุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากขอ 1) ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง เรื่องการคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในแตละป หรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิ์เขาศึกษา 
 

 2.3  ปญหาของนักศกึษาแรกเขา 
  1) นักศึกษาบางสวนไมมีพ้ืนฐานความรูทางการศึกษา เนื่องจากหลักสูตรเปดรับสมัคร
ผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 
  2) นักศึกษาบางสวนมีทักษะดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรเพ่ือการสืบคนระดับ
บัณฑิตศึกษาไมเพียงพอ ซึ่งพิจารณาจากผลการทดสอบพื้นฐานดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร 
ที่จัดสอบโดยสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา 
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 2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
  1) สําหรบัผูที่ไมไดรับวุฒิปรญิญาตรีทางการศึกษา ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1015104 
พ้ืนฐานทางการศึกษา โดยไมนับเปนหนวยกิตสะสม และตองไดผลการเรียนระดับผานกอนการสอบ
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 
  2) สําหรับผู ท่ีไมผานเกณฑการทดสอบพื้นฐานดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร 
ที่จัดสอบโดยสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา ใหลงทะเบียนเ รียนวิชา  (1) 1555101 
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และ  (2) 4125101 คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา โดยไมนับเปนหนวยกิตสะสม และทั้งสองรายวิชาตองไดผลการเรียนระดับผาน 
กอนการสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 
  3) เนนการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร           
ในแตละรายวิชาใหมากขึ้น เพื่อเพิ่มเติมทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรใหนักศึกษา 
 

 2.5  แผนการรับนกัศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
 

จํานวนนกัศึกษา 

จํานวนนกัศึกษาแตละปการศกึษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

แผน ก  
แบบ ก 2 

แผน ข 
แผน ก  

แบบ ก 2 
แผน ข 

แผน ก  
แบบ ก 2 

แผน ข 
แผน ก  

แบบ ก 2 
แผน ข 

แผน ก  
แบบ ก 2 

แผน ข 

ชั้นปที่ 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
ชั้นปที่ 2 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 

รวม 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - 10 10 10 10 10 10 10 10 
 
 2.6  งบประมาณตามแผน 
  2.6.1  งบประมาณรายรับ  
 

รายละเอียดรายรับ 
ปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
คาลงทะเบียน 
แผน ก แบบ ก 2 1,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
แผน ข  1,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

รวมรายรับ 2,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 
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  2.6.2  งบประมาณรายจาย 
 

รายละเอยีดรายจาย 
ปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ก. งบดําเนินการ 
1. คาใชจายบุคลากร 1,920,000 1,980,000 2,080,000 2,200,000 2,400,000 
2. คาใชจายดําเนินงาน 
    - คาจัดการเรียนการสอน/
ตอบแทนวิทยากร/คาที่พัก/ 
คาพาหนะ 
    - คาจัดกิจกรรมโครงการ 
    - วัสดุการเรียนการสอน 
    - คาวัสดสุํานักงาน 

 
250,000 

 
 

1,000,000 
300,000 
50,000 

 
400,000 

 
 

2,000,000 
650,000 
150,000 

 
400,000 

 
 

2,000,000 
650,000 
150,000 

 
400,000 

 
 

2,000,000 
650,000 
150,000 

 
400,000 

 
 

2,000,000 
650,000 
150,000 

รวม (ก) 1,600,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 
ข. งบลงทุน      
คาครุภัณฑตามที่สาขาของบ 150,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวม (ข) 150,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
รวมรายจาย (ก+ข) 1,750,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 

จํานวนนักศึกษา 20 40 40 40 40 
คาใชจายตอหัวนักศึกษา 87,500 82,500 82,500 82,500 82,500 

 
 2.7  ระบบการศึกษา 
  ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียนและเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หรือตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
กําหนด  
 

 2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 
  การเทียบโอนหนวยกิตใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย  
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกําหนด 
 
3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1  จํานวนหนวยกิต  
   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน เปน
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรในแตละแผนการศึกษา ไมนอยกวา 
36 หนวยกิต 
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  3.1.2  โครงสรางหลักสูตร  
   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน  
แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข มีโครงสรางหลักสูตรดังนี้ 
 

หมวดวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
1. หมวดวิชาบังคับ 
2. หมวดวิชาเลือก   
3.  วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ    

  18 หนวยกิต 
 ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  12 หนวยกิต 

  18 หนวยกิต 
 ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
  6 หนวยกิต 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  36 หนวยกิต  ไมนอยกวา  36 หนวยกิต 
   
  3.1.3  รายวิชา  
   1) ความหมายของรหัสรายวิชา 
    การจัดหมวดวิชาและหมูวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ยึดระบบการจัด
หมวดหมูวิชาของ ISCED (International Standard Classification Education) โดยรหัสวิชา
ประกอบดวยตัวเลข 7 หลัก ดังนี้ 
    เลขตัวที่ 1-3 บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา 
    เลขตัวที่ 4 บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป 
    เลขตัวที่ 5 บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
    เลขตัวที่ 6, 7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

   2)  การกําหนดจํานวนหนวยกิตและชั่วโมงเรียน  
    รายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางแตละรายวิชากําหนดจํานวนหนวยกิต 
จํานวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี จํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ และจํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง  
โดยใชสัญลักษณ น (ท-ป-อ) 
    น หมายถึง จํานวนหนวยกิตของรายวิชา 
    ท    หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรยีนภาคทฤษฎี 
    ป    หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรยีนภาคปฏิบัติ 
    อ    หมายถึง จํานวนชั่วโมงที่ศกึษาดวยตนเอง 

1 2 3 4 5 6 7 

หมวดวิชาและหมูวิชา 

ระดับความยากงาย หรือชั้นป 

ลักษณะเนื้อหา 

ลําดบักอนหลัง 
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    กําหนดใหรายวิชาภาคทฤษฎี 1 หนวยกิตเทากับจํานวนชั่วโมงเรียน
ภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมงและศึกษาดวยตนเอง 3 ชั่วโมง สวนรายวิชาภาคปฏิบัติ 1 หนวยกิตเทากับ
จํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 2 ชั่วโมงและศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมง 
 
   3) รายวิชาในหลักสูตร 
 

  รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 
1. หมวดวิชาบังคับ 18 หนวยกติ 
  1015103 การศกึษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  

Education for Sustainable Development 
3 (3-0-9) 

 
 1045101 เทคนิคการรวบรวมขอมูลและการสรางเครื่องมือเพื่อการวิจัยและประเมิน 

Observation and Scaling Techniques for Research and Evaluation 
3 (2-2-7) 

 
  1045102 ทฤษฎีการวัดและการประเมิน 

Theories of Measurement and Evaluation 
3 (3-0-9) 

 1045303 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศกึษา 1 
Educational Research Methodology 1 

3 (2-2-7) 
 

1045304 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศกึษา 2 
Educational Research Methodology 2 

3 (2-2-7) 
 

1045901 สัมมนาวิจัยและประเมิน 
Seminar in Research and Evaluation 

3 (2-2-7) 

2. หมวดวิชาเลือก             (แผน ก แบบ ก 2) ไมนอยกวา 6 หนวยกิต (แผน ข) ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
1045103 การพัฒนาเคร่ืองมือวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

Learning Achievement Tools Development Using Digital Technology 
3 (2-2-7) 

1045202 วิธีวิทยาการประเมินโครงการ  
Project Evaluation Methodology 

3 (2-2-7) 

1045203 การประเมินฐานสมรรถนะ 
Competency-Based Assessment 

3 (2-2-7) 

 1045204 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
Personal Performance Assessment 

3 (2-2-7) 

1045205 การประเมินความตองการจําเปน 
Needs Assessment 

3 (3-0-9) 

1045206 การประเมินเพื่อการเรียนรู 
Assessment for Learning 

3 (2-2-7) 

 1045305 การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบและการสรางกรอบมโนทัศนการวิจัย 
Systematic Literature Review and Research Conceptualization 

3 (2-2-7) 

 1045306 การวิจัยเชิงปริมาณ 
Quantitative Research 

3 (2-2-7) 

 1045307 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศกึษา    
Research and Development on Educational Innovation 

3 (2-2-7) 
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  รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 
1045308 การวิจัยแบบผสมผสาน 

Mixed Method Research 
3 (2-2-7) 

 1045309 การวิจัยในยุคดิจิทัล   
Research in Digital Age 

3 (2-2-7) 

1045403 เทคนิคการกําหนดตัวอยางสําหรับการวิจัยทางการศึกษา 
Sampling Techniques in Educational Research 

3 (3-0-9) 

1045404 สถิตนิอนพาราเมตริก 
Nonparametric Statistics 

3 (3-0-9) 

 1045902 ประเด็นคดัสรรทางการวิจัยและการประเมิน 
Selected Issues in Research and Evaluation 

3 (2-2-7) 

 1046302 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
Qualitative Research 

3 (2-2-7) 
 

 1046303 การวิจัยเพื่อทองถิ่น 
Community-Based Research 

3 (2-2-7) 
 

 1046304 การบริหารจัดการการวิจัยทางการศึกษา 
Research Management in Education 

3 (3-0-9) 

 1046411 สถิตทิางการศึกษาและแนวโนม  
Educational Statistics and Trends 

3 (3-0-9) 
 

3.  วิทยานพินธ                                                                 12 หนวยกิต 
 1046901 วิทยานิพนธ 

Thesis 
12 (540) 

4.  การคนควาอิสระ                                                                 6 หนวยกิต 
1046904 การคนควาอิสระ 

Independent Study 
6 (270) 

5.  หมวดวิชาที่ไมนับหนวยกิต (สําหรับผูที่ไมผานเกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร) 6 หนวยกิต         
1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

English for Graduate Students 
3 (2-2-7) 

 
 4125101 คอมพิวเตอรสาํหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

Computer for Graduate Students 
3 (2-2-7) 

 
6.  รายวิชาเสริมสําหรับนักศึกษาที่ไมไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา                               3 หนวยกติ 

1015104 พื้นฐานทางการศกึษา  
Educational Foundation 

3 (3-0-9) 
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  3.1.4   แผนการศึกษา  
   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธี วิทยาการวิจัยและการประเมิน 
จัดการเรียนการสอน แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข แตละแผนใชเวลาศึกษาอยางนอย  
4 ภาคการศึกษา โดยมีแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรดังนี้ 
 

   แผน ก แบบ ก 2 
 

ปที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
1015103 การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 3 (3-0-9) 
1045101 เทคนิคการรวบรวมขอมูลและการสรางเครื่องมือเพื่อการวิจัยและประเมิน 3 (2-2-7) 
1045303 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 1 3 (2-2-7) 
1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา    3 (2-2-7)* 

 รวม 9 
 

ปที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
1045102 ทฤษฎีการวัดและการประเมิน 3 (3-0-9) 
1045304 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 2 3 (2-2-7) 
1045901 สัมมนาวิจัยและประเมิน 3 (2-2-7) 
1046901 วิทยานิพนธ 3 (135) 
4125101 คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  3 (2-2-7)* 

 รวม 12 
 

ปที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
104xxxx วิชาเลือก (1) 3 
104xxxx วิชาเลือก (2) 3 
1046901 วิทยานิพนธ 3 (135) 

 รวม 9 
 

ปที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
1046901 วิทยานิพนธ 6 (270) 

 รวม 6 
 รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร 36 

หมายเหต ุ:  * หมายถึง ไมนับหนวยกิตเพื่อสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 
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    แผน ข 
 

ปที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
1015103 การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 3 (3-0-9) 
1045101 เทคนิคการรวบรวมขอมูลและการสรางเครื่องมือเพื่อการวิจัยและประเมิน 3 (2-2-7) 
1045303 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศกึษา 1 3 (2-2-7) 
1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา    3 (2-2-7)* 

 รวม 9 
 

ปที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
1045102 ทฤษฎีการวัดและการประเมิน 3 (3-0-9) 
1045304 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 2 3 (2-2-7) 
1045901 สัมมนาวิจัยและประเมิน 3 (2-2-7) 
104xxxx วิชาเลือก (1) 3 
4125101 คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  3 (2-2-7)* 

 รวม 12 
 

ปที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
104xxxx วิชาเลือก (2) 3 
104xxxx วิชาเลือก (3) 3 
104xxxx วิชาเลือก (4) 3 

 รวม 9 
 

ปที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
1046904 การคนควาอิสระ 6 (270) 

 รวม 6 
 รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร 36 

หมายเหต ุ:  *  หมายถึง ไมนับหนวยกิตเพื่อสําเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร 
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 3.2  ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคณุวุฒิของอาจารย 
  3.2.1  อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 
จํานวน 
ผลงาน 

ทางวิชาการ 

ภาระการสอน 
ตําแหนงทางวิชาการ (ช.ม./สัปดาห/ภาคการศกึษา) 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน มหาวิทยาลัย/สถาบัน ป 2564 2565 2566 2567 2568 
1.  นางสาวปรารถนา  โกวิทยางกูร

ผูชวยศาสตราจารย 
 3-5099-00321-xx-x 

กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) 
ศษ.ม. (วิจัยและสถิติการศึกษา) 
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2551 
2543 
2536 

4 12 12 12 12 12 

2.  นางสาววิยดา  เหลมตระกูล
ผูชวยศาสตราจารย 

 3-5201-01268-xx-x 

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
ค.บ. (การประถมศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
วิทยาลยัครลูําปาง 

2546 
2540 
2534 

3 12 12 12 12 12 

3. นางเยาวทวิา  นามคณุ 
 อาจารย 
 3-5012-00046-xx-x 

ศษ.ด. (การวิจัยและพัฒนาการศึกษา)  
ศษ.ม. (วิจัยและสถิติการศึกษา) 
ค.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช
สถาบันราชภัฏเชียงใหม 

2559 
2546 
2556 
2541 

5 12 12 12 12 12 

 
  3.2.2  อาจารยประจําหลักสูตร 
 

ชื่อ นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 
จํานวน 
ผลงาน 

ทางวิชาการ 

ภาระการสอน 
ตําแหนงทางวิชาการ (ช.ม./สัปดาห/ภาคการศกึษา) 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน มหาวิทยาลัย/สถาบัน ป 2564 2565 2566 2567 2568 
1.  นางสาวปรารถนา  โกวิทยางกูร

ผูชวยศาสตราจารย 
 3-5099-00321-xx-x 

กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) 
ศษ.ม. (วิจัยและสถิติการศึกษา) 
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2551 
2543 
2536 

4 12 12 12 12 12 

2.  นางสาววิยดา  เหลมตระกูล
ผูชวยศาสตราจารย 

 3-5201-01268-xx-x 

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
ค.บ. (การประถมศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
วิทยาลยัครลูําปาง 

2546 
2540 
2534 

3 12 12 12 12 12 

3. นางเยาวทิวา  นามคุณ 
 อาจารย 
 3-5012-00046-xx-x 

ศษ.ด. (การวิจัยและพัฒนาการศึกษา)  
ศษ.ม. (วิจัยและสถิติการศึกษา) 
ค.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช
สถาบนัราชภัฏเชียงใหม 

2559 
2546 
2556 
2541 

5 12 12 12 12 12 

 
  3.2.3  อาจารยผูสอน 
 

ชื่อ นามสกุล  
สําเร็จการศึกษาจาก 

ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน  มหาวิทยาลัย/สถาบัน ป 

1. นางสาวเกษทิพย  ศิริชัยศิลป 
ผูชวยศาสตราจารย 

 3-6501-01721-xx-x 

กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)  
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2559 
2549 
2546 

2. นางสาวปรารถนา  โกวิทยางกูร 
ผูชวยศาสตราจารย 

 3-5099-00321-xx-x 

กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) 
ศษ.ม. (วิจัยและสถิติการศึกษา) 
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2551 
2543 
2536 

3. นายปริญญภาษ  สีทอง 
ผูชวยศาสตราจารย 

 5-6498-90000-xx-x 

กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)  
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
ศษ.บ. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 

2557 
2544 
2541 

2538 
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ชื่อ นามสกุล  
สําเร็จการศึกษาจาก 

ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน  มหาวิทยาลัย/สถาบัน ป 

4. นางสาววิยดา  เหลมตระกูล 
ผูชวยศาสตราจารย 

 3-5201-01268-xx-x 

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
ค.บ. (การประถมศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
วิทยาลยัครลูําปาง 

2546 
2540 
2534 

5. นางสายชล  เพียรผดงุพร 
    ผูชวยศาสตราจารย 
    3-5202-00200-xx-x 

Ed.D. (TESOL) 
ศษ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
M.S. (Computer Information System) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

University of Wollongong, Australia 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
Assumption University, Thailand 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2560 
2544 
2539 
2533 

6. นางสาวอัมเรศ  เนตาสิทธ์ิ    
 ผูชวยศาสตราจารย 
 3-5101-00418-xx-x 

ค.ด. (อุดมศึกษา)  
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)  
คอ.บ. (ออกแบบสิ่งทอ)    

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   

2553 
2549 
2541 

7. นางสาวเบญจมาศ  พุทธิมา 
 ผูชวยศาสตราจารย 
 1-5799-00029-xx-x 

ค.ม. (การวิจัยและประเมินผลการศึกษา) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

2554 
2549 

8. นายเศรษฐวิชญ  ชโนวรรณ 
 ผูชวยศาสตราจารย 
 3-9011-00627-xx-x 

ค.ม. (วิจัยการศึกษา) 
ศษ.บ. (คหกรรมศาสตร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2552 
2547 

9. นางสาวเกศนีย  อิ่นอาย 
    อาจารย 
 3-5007-00108-xx-x 

ศษ.ด. (การวิจัยและพัฒนาการศึกษา) 
ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2559 
2547 
2541 

10. นายพงศวัชร  ฟองกันทา 
 อาจารย 
 1-5299-00041-xx-x 
 

Ph.D. (Research, Evaluation, Statistics,  
and Assessment) 
ค.ม. (วิจัยการศึกษา) 
วท.บ. (คณิตศาสตร) 

The University of Southern Mississippi, 
USA 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2561 
 

2552 
2550 

11. นางเยาวทิวา  นามคุณ 
 อาจารย 
 3-5012-00046-xx-x 

ศษ.ด. (การวิจัยและพัฒนาการศึกษา)  
ศษ.ม. (วิจัยและสถิติการศึกษา) 
ค.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันราชภัฏเชียงใหม 

2559 
2546 
2556 
2541 

12. นางสาวสุธิดา  พลชํานิ 
 อาจารย 
 3-5019-00510-xx-x 

ค.ด. (อุดมศึกษา) 
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)     
ปกศ.บ. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพคร)ู 
อ.บ. (เอกภูมิศาสตร โทภาษาอังกฤษ) 
ศษ.บ. (การแนะแนว) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2555 
2545 
2545 
2540 
2563 

 
4.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
 4.1  คาํอธิบายโดยสังเขป 
  นักศึกษาจะตองทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระที่เปนสวนหนึ่งของการสําเร็จ
การศึกษา โดยประเด็นที่ทําจะตองสอดคลองกับสาขาวิชา บริบทสังคมปจจุบัน และปริมาณงาน 
ตองเหมาะสมกับจํานวนหนวยกิตที่กําหนด  
 

 4.2  มาตรฐานผลการเรียนรู 
  นักศึกษาตองมีความรู ความเขาใจในหลักการวิจัย การติดตามผล และการประเมิน 
สามารถประยุกตใชกระบวนการวิจัยในบริบทและสาขาวิชาตาง ๆ มีความรูลึกเชิงวิชาการและ
เชี่ยวชาญการปฏิบัติ ควบคูกับคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม ยึดถือใน
จรรยาบรรณของนักวิจัย นักประเมิน และวิชาชีพครู 
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 4.3  ชวงเวลา 
  นักศึกษาสามารถเริ่มดําเนินการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ เพื่อเปนสวนหนึ่งของ
การสําเร็จการศึกษาไดตั้งแตชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 โดยใชระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย
ประมาณ 1-3 ภาคการศกึษา นับตั้งแตการพัฒนาหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ จนสามารถ
เผยแพรบทความวิจัยตามมาตรฐานของหลักสูตร  
 

 4.4  จํานวนหนวยกิต 
  สาํหรับแผน ก แบบ ก 2 แบงเปน ปที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 กับ ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
ภาคการศกึษาละ 3 หนวยกิต และปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 อีก 6 หนวยกิต รวมทั้งสิ้น 12 หนวยกิต 
  สาํหรับแผน ข จัดอยูในปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวน 6 หนวยกิต  
 

 4.5  การเตรียมการ 
  1)  จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาดานงานวิจัย วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ ใหแก
นักศึกษาเปนรายบุคคล ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
  2)  กําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทาํบันทึกการใหคําปรึกษา 
  3)  ใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับงานวิจัย บทความวิจัยที่ปรากฎอยูบนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
  4)  มีตัวอยางวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระใหนักศึกษาไดศึกษาเรียนรู 
  5)  มีคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยไวบรกิารแกนักศึกษา 
 

 4.6  กระบวนการประเมินผล 
  1)  ประเมินผลจากความกาวหนาในงานวิจัยหรือการศึกษาคนควาที่บันทึกในสมุดให
คําปรกึษาโดยอาจารยที่ปรกึษา 
  2)  ประเมินผลจากการนําเสนอรายงานวิจัยและผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบและ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
  3)  นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูของตนเอง 
  4)  นักศึกษาและอาจารยประเมินผลการเรียนรวมกัน 
  5)  ประมวลผลการประเมินทุกสวน และนําเสนอเพื่อพิจารณาและขอความเห็นชอบ 
ผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  6)  การประเมินผลวิทยานิพนธและการคนคว า อิสระให เปน ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล 

 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศกึษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ผูนําการเปลี่ยนแปลงดวยศาสตรการวิจัย
และการประเมินในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่สอดคลองกับบริบททองถ่ิน 
 
 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบริบททองถิ่นเปนฐาน  
2. นํานักศึกษาเขามามีสวนรวมในการวิจัยและการประเมิน

รวมกับอาจารย เพื่อพัฒนานวัตกรรมภายใตสถานการณ
จริงในบริบทท่ีนักศึกษาสนใจ 

3. พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและการสื่อสารองคความรู 
ท่ีไดจากการวิจัยและการประเมินเพื่อนําไปแกปญหาที่
เหมาะสมกับบริบททองถิ่น 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 2.1 หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก และวิทยานิพนธ 
 

ผลการเรียนรู กลยุทธการเรียนรู กลยุทธการประเมินผล 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีความซื่อสัตย มีวินัย  
 ตรงตอเวลา 
1.2  มีความรับผิดชอบตอตนเอง 
 และแสดงความรับผิดชอบ 
1.3  ประพฤติปฏิบัติตามหลัก
 คุณธรรมจริยธรรมและมี
 จรรยาบรรณทางวชิาการ
 และวิชาชพี 
1.4  เคารพสิทธิและรับฟง
 ความคิดเห็นของผูอ่ืน 

1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
 สําหรับการดําเนินชีวิตและ 
การปฏิบัติตนอยางเปนสุข 
ระหวางการเรยีนการสอน 
และการฝกปฏิบัติงาน 

2. มอบหมายงานรายบุคคล
 ติดตามการทาํงานของนักศึกษา 
 ใหนําเสนอความกาวหนา 
 ของงานเปนรายบุคคล  
 ทําความตกลงในขอบเขต 
 ของงานตลอดจนกําหนดสง 
 และใหสงงานตามกําหนด 
3. ถายทอดความรูผานบุคคล
 ตนแบบที่ใหความสําคัญกับ
 ศีลธรรม จรรยาบรรณ โดย
 ยกตัวอยางใหนักศึกษาไดเห็น
 อยางเปนรูปธรรม และเชิดชู
 บุคคลตนแบบที่ยึดมั่น
 จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
4. ใหศึกษาจรรยาบรรณของ
 นักวิจัยตามมาตรฐานของ  
     คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

1. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
จากการทํางานรายบุคคลและ 
การทํางานรวมกัน 

2. บันทึกพฤติกรรมการเขาชั้นเรียน
3. ตรวจผลงานของนักศึกษา 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการเรียนรู กลยุทธการประเมินผล 
5. มอบหมายงานรายกลุม และให

นําเสนอผลของการปฏิบัติงาน 
ในลักษณะการอภิปรายและ
รวมกันวิพากษอยางสรางสรรค 

2.  ความรู 
2.1  มีความรูความเขาใจ ใน

หลักการ ทฤษฎี ตลอดจน
เนื้อหาสาระในสาขาวิชา 
วิธีวิทยาการวิจัยและการ
ประเมิน 

2.2  สามารถบูรณาการ 
องคความรู ดานวิธีวิทยา 
การวิจัยและการประเมิน
เพื่อพัฒนาองคความรูและ
นวัตกรรม ตลอดจนการนํา
ผลการวิจัยไปพัฒนาความรู
ทางดานวิชาชีพคร ู

2.3  สามารถติดตามความ 
กาวหนาทางวิชาการและ
วิวัฒนาการของวิชาชีพวิจัย
และประเมินทางการศึกษา 

1. จัดการเรยีนรูโดยใชวิจัย 
 เปนฐานโดยการกระตุนให
 นักศึกษาคนควาประเด็น 
 ความเคลื่อนไหวตาง ๆ  
 ที่เก่ียวของกับการวิจัยและ
 การประเมิน แลวนาํมา
 แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
 ในรายวิชาท่ีเก่ียวของหรือใน 
 การสัมมนาทุกภาคการศึกษา 
 ทั้งในรูปแบบ onsite online 
 และ on-air  
2. ใหนักศึกษาติดตามคนควา

 ทฤษฎี องคความรู หรือ
 นวัตกรรมใหม ๆ ทางการวิจัย
 และศาสตรสาขาวิชาเฉพาะ  
และนํามาอภิปรายรวมกัน 

3. ใหนักศึกษาสืบคนและนาํ 
ขอมูลขาวสารการเปลี่ยนแปลง 
ในวงการการศกึษาและวิชาชพี
ครูมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

 ทั้งในรูปแบบ onsite online 
และ on-air รวมทั้งนําไปสู 
การพัฒนาหัวขอวิทยานิพนธ
หรือการคนควาอิสระ 

4. ใหนักศึกษาสงบทความ 
 ทางวิชาการเผยแพรในวารสาร 
ทั้งในและตางประเทศที่มี
ผูทรงคณุวุฒิกลั่นกรอง 

5. ใหนักศึกษาเขารวมนําเสนอ
 ผลงานวิชาการระดับชาติและ
 นานาชาต ิ

1. ใชการทดสอบในรายวิชาตาง ๆ 
 รวมถึงสอบวัดความรูกอนทํา
 วิทยานิพนธหรือคนควาอิสระ 
2.  ตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ
 ผลงานของนักศึกษา 
3. สังเกตจากการนําเสนอประเด็น 
 วิพากษ และแลกเปลี่ยน 
 ความคดิเห็นระหวางการเรียน
 การสอน หรือการสัมมนา 
4. ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ 
 และรองรอยการปรับแก 
 ตามคําแนะนําของอาจารย 
 และผูทรงคุณวุฒิ 
5. สังเกตการณการเขารวม 
 นําเสนอผลงานในที่ประชุม
 วิชาการ 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการเรียนรู กลยุทธการประเมินผล 
3.  ทักษะทางปญญา 
3.1  สามารถคิดวิเคราะห 

เก่ียวกับหลักการและทฤษฎี
ที่เก่ียวของในศาสตร 
ดานวิธีวิทยาการวิจัยและ
การประเมิน 

3.2  สามารถนําองคความรู
ทางดานวิธีวิทยาการวิจัย
และการประเมินไปปฏิบัติ 
ไดอยางถูกตอง 

3.3  บูรณาการองคความรู 
ดานวิธีวิทยาการวิจัยและ
การประเมินไปสรางสรรค
องคความรูและนวัตกรรมได  

1. จัดการเรยีนรูแบบวิจัยเปนฐาน 
 ใหนักศึกษาทําวิจัยขนาดเล็ก
 ทางการศึกษาหรือวิจัยใน 
 ชั้นเรียน เพื่อประยุกตศาสตร
 ดานการวิจัยกับการจัด 
 การเรยีนรูในสถานศึกษา 
2. ใหศึกษาคนควานวัตกรรมใหม

และมอบหมายงานที่ตองใช
ทฤษฎีหรือองคความรูทางดาน
การวิจัยและการประเมิน 
และนําผลการใชมานําเสนอ 
และอภิปรายในชั้นเรียนและ 
ทาง online และ on-air 

1. ใชการทดสอบในรายวิชาตาง ๆ 
2. ตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 
 ในผลงานของนักศึกษา 
3. ใชแบบประเมินการนําเสนอ
 ผลงาน 
4. ใหนักศึกษาทดลองสงผลงาน
 การศึกษาคนควาทางวิชาการ 
 ไปเผยแพรในวารสารหรือในท่ี
 ประชุมวิชาการ เพื่อตรวจสอบ
 และรับรองคุณภาพของผลงาน
 นักศึกษา 

4.  ทักษะความสัมพันธ
 ระหวางบุคคลและ 
 ความรับผิดชอบ 
4.1  มภีาวะการเปนผูนาํและผู
 ตามที่ดี และสามารถทํางาน 
 รวมกับผูอ่ืนได 
4.2  มีความรับผิดชอบตอสังคม 
 เคารพกฎระเบียบ ขอบังคับ
 ของสังคม 
4.3  สามารถปรับตัวเขากับ
 สถานการณและการ
 เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดเปน
 อยางด ี

1. มอบหมายงานรายกลุม และให
นําเสนอผลของการปฏิบัติงาน 
ในลักษณะการอภิปรายและ
รวมกันวิพากษอยางสรางสรรค
ในรูปแบบ onsite online และ 
on-air 

2. สรางกฎกติกาหรือขอตกลง 
ในการเรียนรวมกัน 

3. ใชการทัศนศึกษาเรียนรูดูงาน 
ในหนวยงานหรืองคกรทาง
การศกึษา หรือศึกษาเรียนรู 
นอกสถานที่ท่ีตองใชเวลาและ
ความอดทนในการเดินทาง 
และตองพักแรม ใหนักศึกษา 
มีโอกาสไดเรียนรูจากสภาพจริง 
และใชเวลาอยูรวมกัน เพื่อศึกษา
ลักษณะนิสัยซึ่งกันและกัน 

1. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
ในการปฏิบัติงานสถานการณ 
และการใชชวีิตประจําวัน  

2. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
จากการทํางานรายบุคคลและ
การทํางานรวมกัน 

3. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
แบบมีสวนรวม 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการเรียนรู กลยุทธการประเมินผล 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  มีทักษะการวิเคราะห  
 เชิงตัวเลข 
5.2  สามารถใชภาษาเพื่อการ
 สื่อสารไดอยางเหมาะสม 
 กับสถานการณ 
5.3  สามารถใชเทคโนโลยี
 สารสนเทศในการสืบคน 
 วิเคราะหและนําเสนอได 

1. ใหนักศึกษาฝกวิเคราะหขอมูล
 เชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยการวิเคราะหดวยมือหรือ
 ดวยตนเอง ใหเรียนรูหลักการ
 วิเคราะห กอนที่จะใหวิเคราะห
ขอมลูดวยโปรแกรม
 คอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

2. ฝกฝนทักษะการนําเสนอผลงาน 
 อยางถูกตองของนักศึกษา  
 โดยใชสื่อทั้งท่ีเปนตัวอักษรและ
ภาษาที่เหมาะสมกับจุดมุงหมาย
ของการนําเสนอ 

3. ใหนักศึกษาเขารวมนําเสนอ
 ผลงานในท่ีประชุมวิชาการ
 ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

1. ใชการทดสอบในรายวิชาตาง ๆ 
2. ตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 
 ในผลงานของนักศึกษา 
3. ใชแบบประเมินการนําเสนอ
 ผลงาน 
4. สังเกตการณการเขารวมนําเสนอ
 ผลงานในท่ีประชุมวิชาการ 
 

 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
 (Curriculum Mapping) 
 ดานคุณธรรม จรยิธรรม 

1) มีความซื่อสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา 
2) มีความรับผิดชอบตอตนเอง และแสดงความรับผิดชอบ 
3) ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 ดานความรู 

1) มีความรูความเขาใจ ในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนเนื้อหาสาระในสาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย
และการประเมิน 

2) สามารถบูรณาการองคความรู ดานวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมินเพื่อพัฒนาองคความรู
และนวัตกรรม ตลอดจนการนําผลการวิจัยไปพัฒนาความรูทางดานวิชาชีพครู 

3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการของวิชาชีพวิจัยและประเมินทาง
การศึกษา 

 

 ดานทักษะทางปญญา 

1) สามารถคิดวิเคราะหเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่เก่ียวของในศาสตรดานวิธีวิทยาการวิจัย
และการประเมิน 

2) สามารถนําองคความรูทางดานวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมินไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
3) บูรณาการองคความรูดานวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมินไปสรางสรรคองคความรูและ

นวัตกรรมได 
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 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีภาวะการเปนผูนาํและผูตามที่ดี และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 
2) มีความรับผิดชอบตอสังคม เคารพกฎระเบียบ ขอบังคับของสงัคม 
3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดเปนอยางดี 

 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
2) สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน วิเคราะหและนําเสนอได 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวธิีวิทยาการวิจัยและการประเมิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2564 
 

รหัสวิชา รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู 

ทักษะ 
ทางปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผดิชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข 
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
หมวดวิชาบังคับ 
1015103 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน                 

1045101 
เทคนิคการรวบรวมขอมูลและการสรางเครื่องมือ 
เพื่อการวจิัยและประเมิน 

                

1045102 ทฤษฎีการวัดและการประเมิน                 
1045303 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 1                 
1045304 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 2                 
1045901 สัมมนาวิจัยและประเมิน                 

หมวดวิชาเลือก 

1045103 
การพัฒนาเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิก์ารเรยีนรูดวย
เทคโนโลยีดิจิทลั 

                

1045202 วิธีวิทยาการประเมินโครงการ                  
1045203 การประเมินฐานสมรรถนะ                 
1045204 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร                  
1045205 การประเมินความตองการจําเปน                 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบณั
ฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมนิ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564 
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รหัสวิชา รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู 

ทักษะ 
ทางปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผดิชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข 
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1045206 การประเมินเพ่ือการเรยีนรู                 

1045305 
การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบและการสราง
กรอบมโนทัศนการวจิัย 

                

1045306 การวิจัยเชิงปริมาณ                 
1045307 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา                 
1045308 การวิจัยแบบผสมผสาน                  
1045309 การวิจัยในยุคดจิิทัล                 
1045403 เทคนิคการกําหนดตัวอยางสําหรับการวิจัยทางการศึกษา                 
1045404 สถิตินอนพาราเมตริก                 
1045902 ประเด็นคัดสรรทางการวิจัยและการประเมิน                 
1046302 การวิจัยเชิงคณุภาพ                 
1046303 การวิจัยเพ่ือทองถ่ิน                 
1046304 การบริหารจัดการการวิจัยทางการศึกษา                 
1046411 สถิติทางการศึกษาและแนวโนม                 

วิทยานิพนธ 
1046901 วิทยานิพนธ                 

การคนควาอิสระ 
1046904 การคนควาอิสระ                 

                  

หลักสูตรครุศาสตรมหาบณั
ฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมนิ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564  
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รหัสวิชา รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู 

ทักษะ 
ทางปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผดิชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข 
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
หมวดวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสมสาํหรับผูทีไ่มผานการทดสอบภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร 
1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบณัฑิตศึกษา                 
4125101 คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา                 

รายวิชาเสริมสําหรบันักศึกษาที่ไมไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา 

1015104 พื้นฐานทางการศึกษา                 
 
หมายเหต ุ: ความหมายของสัญลักษณท่ีปรากฏในการนําเสนอหัวขอตอไปนี้ มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 หมายถึง รายวิชานี้มีความรับผิดชอบหลัก ในการวัดและประเมินผลผลลัพธการเรียนรู 
 หมายถึง รายวิชานี้มีความรับผิดชอบรอง โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมผลลัพธการเรียนรูนั้น 

 
4.  ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือสิ้นปการศึกษา 
 ชั้นปที่ 1 สามารถบูรณาการองคความรูดานการวิจัยและการประเมินมาใชในการแกปญหาหรือพัฒนางาน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาหัวขอวิทยานิพนธ/
การคนควาอิสระ รวมถึงเปนผูรวมปฏิบัติงานวิจัยท่ีดี มีจรรยาบรรณนักวิจัยและนักประเมิน  
 ชั้นปที่ 2 มีสมรรถนะทางการวิจัยและการประเมินในการผลิตผลงานวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระไดอยางมีคุณภาพ นําไปสูการพัฒนาตนเอง พัฒนา
งานในหนาที่ ตลอดจนพัฒนาองคกรและทองถิ่นไดอยางเหมาะสม 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบณั
ฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมนิ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2561 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา 
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศกึษายังไมสําเร็จการศึกษา 
  2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา 
   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูนักศึกษาที่ กําลังอยูระหวาง
การศกึษา จะเริ่มตนจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนกําหนดมาตรฐานการเรียนรูของแตละ
รายวิชา โดยใหอาจารยประจําวิชานําเสนอผลการวัดและประเมินผลในแตละภาคเรียน และวิพากษ
กระบวนการวัดและประเมินผลผูเรียน ประธานสาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา และรอง
คณบดีฝายวิชาการรวมกันตรวจสอบการกระจายของผลการศึกษาในแตละวิชา ขณะที่อาจารยประจํา
วิชาจะไดรับมอบหมายใหวิเคราะหผลการประเมินจากผูเรยีนในแตละรายวิชา แลวสรุปและนําเสนอ
ตอประธานสาขา เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะตอไป บางรายวิชาที่มีอาจารยผูสอน
หลายทาน กําหนดใหใชประมวลรายวิชา และขอสอบชุดเดียวกัน และตัดสินผลการเรยีนรวมกัน เพื่อ
ใหผลการประเมินมีมาตรฐานเดียวกัน ประการสุดทายกอนนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตองไดรับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาเปนผูที่มีความพรอมดานความรู ความสามารถ 
และคุณธรรมจริยธรรม 
 

  2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 
   ใชระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรยีนรูและมีการรายงานผลการประเมิน 
 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา สาขาวิชา
การวิจัยและประเมินผลการศึกษา จะจัดทําคลังขอมูลผลการศึกษา และผลประเมินการสอบ
วิทยานิพนธ เพื่อนําสารสนเทศดังกลาวมาวางแผนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน และจะ
ดําเนินการทําวิจัยผลผลิตของหลักสูตรรอบดานอยางตอเน่ือง อีกทั้งเก็บขอมูลนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาจัดทําเปนฐานขอมูลในประเด็นดังนี้  1) สํารวจภาวะการไดงานทําของมหาบัณฑิต มุงประเมิน
แตละรุนที่สําเร็จการศึกษา ทั้งดานของระยะเวลาการหางานทํา ความคิดเห็นตอความรู ความสามารถ 
ความมั่นใจในการประกอบอาชีพ  2) สํารวจความคดิเห็นของผูบังคบับัญชาปฏิบัติงานของมหาบัณฑิต
ทุก 5 ป และนําผลวางแผนพัฒนาและปรบัปรุงหลักสูตรในแตละรอบ  
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3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก 2 

 1)  ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่ กําหนดในหลักสูตรโดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ย 
ไมตํ่ากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา  

 2) ตองเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการ 
ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางแตงตั้ง และเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

 3) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอย
ได รับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่ มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full 
Paper) ไดรบัการตพีิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว 

 4) มีคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

 แผน ข 
 1) ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่ กําหนดในหลักสูตรโดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ย 

ไมตํ่ากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา 
 2) สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและ/

หรอืปากเปลา 
 3)  ตองเสนอรายงานการคนควาอิสระและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดย

คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางแตงตั้ง และเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
 4) รายงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายงานการคนควาอิสระ ตองไดรับการ

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบคนได 
 5) มีคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การจัดการ

ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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หมวดที่ 6 การพฒันาคณาจารย 
 
 
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1) กําหนดใหอาจารยใหมรับการปฐมนิเทศทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิด
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับบทบาท หนาที่ของอาจารยตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ รวมถึงอบรมสรางความรูความเขาใจเร่ืองหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู 

2) จัดใหมีอาจารยพี่เลี้ยงใหคําปรึกษา โดยใหคําแนะนําชวยเหลือดานการเรียนการสอน
และงานที่ไดรับมอบหมาย โดยในภาคเรียนแรกของการสอนจะดําเนินการจัดผูสอนในลักษณะการ
สอนแบบทีมควบคูกับอาจารยพี่เลี้ยงเพ่ือใหคําปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและรายวิชาที่รับผิดชอบสอน
เพ่ือใหอาจารยใหมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการเตรียมการสอน เทคนิคการสอน รวมถึงการวัด 
ประเมินผลการเรียนรู 

3) สาขาวิชามีการประชุมเก่ียวกับการบริหารวิชาการอยางตอเนื่อง เพื่อใหอาจารยใหมและ
อาจารยในสาขาวิชามีความเขาใจตรงกัน และไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ 
ต้ังแตเรื่องการจัดผูสอนตามความเชี่ยวชาญ เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน การใชสื่อการสอน 
ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการบริหารหลักสูตร 

 
2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  การพัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล มีการสงเสริม
ใหอาจารยเขารวมอบรม ศึกษาดูงาน ในหนวยงานตนแบบที่มีความพรอมทั้งในและตางประเทศ 
ตามความสนใจ โดยคณะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนคาใชจายใหตามความเหมาะสม 
 

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 
  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน มีงานสงเสริมใหอาจารยมุงพัฒนา สวนแรกสงเสริม
ใหอาจารยทําวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพตามศาสตรที่ตนเองใหความสนใจ เพ่ือตอยอดองคความรูเฉพาะ 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารย สงเสริมใหอาจารยรวมกลุมกันทําวิจัย สรางชุมชน
วิชาการระหวางอาจารย และบุคลากรภายนอกในรูปแบบของการบริการวิชาการ ทํางานรวมกับ
ชุมชน  
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
 
1.  การกํากับมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหนาที่ขับเคลื่อนและควบคุมคุณภาพ โดยมี
หลักการบรหิารตามขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ 

1) ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา พันธกิจ นโยบาย และกรอบมาตรฐานการศึกษา 
พิจารณาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

2) จัดเตรียมทรัพยากรที่เ อ้ือหนุนการศึกษา ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

3) อาจารยประจําหลักสูตรนําเสนอรายละเอียดรายวิชาตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกอนการจัดการเรยีนการสอน 

4) ดําเนินการตามแผนหลักสูตร โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ เนนผู เ รียนให เรียนรู 
ผานกระบวนการปฏิบัติจรงิ อาจารยประจําวิชาประเมินการเรยีนรูอยางตอเนื่อง  

5) เมื่อสิ้นสุดภาคการศกึษา อาจารยประจําวิชาจัดทํารายงานการวัดและประเมินผลรายวิชา 
นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณาทวนสอบ 

6) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกับอาจารยประจําวิชา วิเคราะหผลการประเมิน 
ความพึงพอใจของผูเรียน การประเมินกลยุทธการสอน การประเมินทักษะในการใชกลยุทธการสอน 
จัดทํารายงาน เพ่ือเปนสารสนเทศแสดงผลการดําเนินงานของหลักสูตรในแตละป 

7) แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิประเมินผลการปฏิบัติงานการดําเนินงานของหลักสูตร โดยพิจารณา
จากรายงานผลการดําเนินงาน การใหขอมูลของอาจารยประจําหลักสูตร และตรวจเย่ียมการดําเนินการ
ของหลักสูตร 

8) จัดทําคลังขอมูลความพึงพอของบัณฑิตและผูใชบัณฑิต ความพึงพอใจในภาพรวม 
ของหลักสูตร ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ เพื่อเปนสารสนเทศในการปรับปรุงหลักสูตร ทุก 5 ป
การศกึษา 
 
2.  บัณฑิต 
 2.1  ผลลัพธการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีความซื่อสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา 
2) มีความรับผิดชอบตอตนเอง และแสดงความรับผิดชอบ 
3) ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
ดานความรู 
1) มีความรูความเขาใจ ในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนเนื้อหาสาระในสาขาวิชาวิธีวิทยา 

การวิจัยและการประเมิน 
2) สามารถบูรณาการองคความรู ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมและความรูใหม 

ตลอดจนการนําผลการวิจัยไปพัฒนาความรูทางดานวิชาชีพครู 
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3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการของวิชาชีพวิจัยและ
ประเมินทางการศึกษา 

 

ดานทักษะทางปญญา 
1) สามารถคิดวิเคราะหเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของในศาสตรดานวิธีวิทยา 

การวิจัยและการประเมิน 
2) สามารถนําองคความรูทางดานวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมินไปปฏิบัติไดอยาง

ถูกตอง 
3) บูรณาการองคความรูดานวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมินไปสรางสรรคองคความรู

และนวัตกรรมได 
 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีภาวะการเปนผูนําและผูตามท่ีดี และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
2) มีความรับผิดชอบตอสังคม เคารพกฎระเบียบ ขอบังคับของสังคม 
3) สามารถปรบัตัวเขากับสถานการณและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดเปนอยางดี 

 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
2) สามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน วิเคราะหและนําเสนอได 

 

 2.2  การทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระ 
  อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา มีดงันี้ 
  1) บุคลากรทางการศึกษา  
  2) นักวิจัยในสังกัดหนวยงานภาครฐัและเอกชน  
  3) นักวิชาการศกึษา 
 

 2.3  ผลงานของนักศกึษาและผูสําเร็จการศึกษา 
  1)  นักศึกษาจะตองทํารายงานการศึกษาคนควาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายวิชา 
ในหนึ่งภาคการศึกษา ทั้งรายบุคคลและรายกลุม และนําเสนอตออาจารยผูสอน เพ่ือพิจารณา 
ความถูกตองตามหลักวิชาการ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางนักศึกษา 
  2) นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตอง
ไดรับการตีพิมพหรอือยางนอยไดรับการยอมรบัใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับ
สมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ดังกลาว 

3) นักศึกษา แผน ข รายงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายงานการคนควาอิสระ 
ตองไดรับการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบคนได 
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3.  นักศึกษา 
 3.1 กระบวนการรับนักศกึษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
  1) กําหนดเปดรับนักศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง
การคดัเลอืกนักศึกษาเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในแตละป 
  2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกันพิจารณาคุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา โดยจะ
พิจารณารับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี และเปนผูสําเร็จ
การศกึษาระดับปรญิญาตรีหรือเทียบเทาทุกสาขาวิชา สวนคุณสมบัติอ่ืนนอกเหนือจากนี้ใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปางในแตละป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิ์ 
เขาศึกษา 
  3) สําหรับผูที่ ไมไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ใหลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 
1015104 พื้นฐานทางการศึกษา โดยไมนับเปนหนวยกิตสะสม และตองไดผลการเรียนระดับผานกอน
การสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 
  4) สําหรับผูที่ไมผานเกณฑการทดสอบพื้นฐานดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรที่จัด
สอบโดยสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา ใหลงทะเบียนเรียนวิชา  (1) 1555101 ภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และ  (2) 4125101 คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยไม
นับเปนหนวยกิตสะสม และทั้งสองรายวิชาตองไดผลการเรียนระดับผานกอนการสอบวิทยานิพนธ
หรอืการคนควาอิสระ 
 

 3.2  การใหคาํปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
  หลักสูตรไดกําหนดใหนักศึกษามีอาจารยท่ีปรึกษาดูแล จํานวน 2 คน ซึ่งประกอบไปดวย 
ท่ีปรึกษาวิชาการ และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ เพ่ือชวยเหลือและใหคําแนะนํา
นักศึกษาดานการเรียน การทํางาน และการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และนักศึกษาสามารถ
เขาพบอาจารยประจําหลักสูตรไดทุกคนตามชวงเวลาที่กําหนด และจัดสรรใหอาจารยแตละคนดูแล
นักศึกษาในจํานวนที่เหมาะสม  
 

 3.3  การจัดการขอรองเรียนของนักศกึษา 
  นักศึกษาสามารถรองเรียนประเด็นที่ไมไดรับความเปนธรรมหรือของใจ หากนักศึกษา 
เห็นวากระบวนการทํางานของบุคลากรไมตองถูกตามกฎหมาย และศีลธรรมจรรยา ผานประธานสาขา
เพ่ือนําเสนอตอกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาใหความเปนธรรมกับทุกฝาย กรณีที่นักศึกษา 
มีความเขาใจที่ไมกระจางในกระบวนการตัดสินผลการเรียนหรือผลการสอบวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระ นักศึกษาสามารถยื่นคํารองผานประธานสาขาเพื่อขอดูหลักฐานกระบวนการวัดและ
ประเมินผลได 
 
4.  อาจารย 
 4.1  การรับอาจารยใหมและการคดัเลือกอาจารย 
  1) มีการสํารวจอัตรากําลัง และเสนอไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยกระบวนการ
รับอาจารยใหมใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการสรรหา คัดเลือก บรรจุ  
และแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในการเปดรับสมัครแตละครั้ง 
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  2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกันพิจารณาคุณสมบัติอาจารยที่จะรับใหม ใหมี
คุณสมบัติอยางนอย คือ มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน จบการศึกษา
ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง ซึ่งเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร  
มีความรู ทักษะในการวิจัย การวัดและประเมินผล สถิติการศึกษา รวมถึงการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา มีประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพ 
ในสาขาวิชาท่ีสอน และเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมเหมาะสมกับการเปนครูอาจารย 
  3) ข้ันตอนการคัดเลือกอาจารยใหมประกอบไปดวยข้ันตอนการสอบขอเขียนและสอบ
สัมภาษณเปนอยางนอย โดยอาจารยประจําหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอยางนอย  
3 คน มีสวนรวมในการคัดเลือกตามข้ันตอนที่กําหนดทุกขั้นตอน 
  4) ผลการพิจารณาคัดเลือกอาจารยใหมโดยมติของอาจารยประจําหลักสูตรและหรือ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ถือเปนขอยุติ 
 

 4.2 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
  1) กําหนดใหมีการปฐมนิเทศแกอาจารยใหมในระดับคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อใหมี
ความเขาใจในปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนการดําเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัย 
  2) กําหนดใหอาจารยใหมมีชวงเวลาการพัฒนาศักยภาพของตนในชวงปแรก โดยจัด
อาจารยผูสอนที่มีความรูและประสบการณทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง เพื่อใหคําแนะนํา และเปนที่ปรึกษา
สําหรับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนางานวิชาการ และการทํางาน 
  3) สนับสนุนใหอาจารยวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนาตนเอง เพื่อใหเรียนรูกระบวนการ 
ทําวิจัย และพัฒนาความรูความสามารถในศาสตรดานการวิจัยและการประเมินอยางตอเนื่อง รวมถึง
การบริการวิชาการแกชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชน และเปนการพัฒนาความเชี่ยวชาญในศาสตรของ
อาจารยอยางตอเนื่อง 
  4) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอน
และการวิจัยอยางตอเนื่อง ไดรับการฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุม
ทางวิชาการท้ังในประเทศและหรือตางประเทศเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณใหม ๆ  
  5) มีการสงเสริมใหอาจารยพัฒนาผลงานวิชาการอยางตอเนื่องเพ่ือประกอบการขอ
ตําแหนงทางวิชาการเมื่อครบกําหนดตามกรอบของการขอผลงานทางวิชาการ เพ่ือเปนการพัฒนา
วิชาชีพอาจารยและเปนการประกันคุณภาพของหลักสูตรดวย 
 

 4.3  การแตงตั้งอาจารยพิเศษ 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะรวมกันพิจารณาถึงความตองการและความเหมาะสม  
ในการแตงตั้งอาจารยพิเศษมาเปนผูสอนในหัวขอพิเศษตามความเชี่ยวชาญเฉพาะของอาจารยพิเศษ
แตละทาน โดยเบื้องตนใหอาจารยผูสอนประจําวิชาเสนอความตองการ ผานกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อขอความเห็นชอบ แลวนําเสนอตอคณะครศุาสตรเพ่ืออนุมัติในลําดับถัดไป  
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5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 5.1 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชา 
  1) วิเคราะหความตองการศึกษาตอของกลุมเปาหมาย และความตองการใชบุคลากร 
ดานการวัดและประเมินผลในหนวยงานตาง ๆ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองความตองการ 
  2) วางแผนวิเคราะหแนวโนมความตองการบุคลากรดานการวัดและประเมินผลรายป 
จากสภาวการณไดงานทําของผูสําเร็จการศึกษา และจัดทําคลังขอมูลที่รวบรวมสถิติการไดงานทํา 
ของผูสําเร็จการศกึษา 
  3) วางแผนติดตามขอมูลทักษะการประกอบวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา และประเมิน
ความพึงพอใจในการปฏิบัติของผูสําเร็จการศึกษาจากตนสังกัดเปนประจําทุกป และจัดทําเปน
คลังขอมูล เพื่อใชเปนสารสนเทศในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปการศึกษา 
  4) วางแผนวิเคราะหความพึงพอใจของผูสําเ ร็จการศึกษา เพ่ือใชเปนสารสนเทศ 
ในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูเรยีน 
  5) นําผลที่ไดจากขอ 1) – 4) มาใชวางแผนปรับปรุง พัฒนา และออกแบบหลักสูตร 
รวมกับผลการวิเคราะหความพรอมภายใน ทั้งศักยภาพของอาจารยและความพรอมของทรัพยากร
หรอืสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู  
  6) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กําหนดใหมีการจัดประชุมอาจารยประจําหลักสูตร 
อยางตอเนื่อง อยางนอยเดือนละครั้ง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู วางแผน ติดตาม และทบทวนหลักสูตร
รวมกัน 
  7) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมีสวนรวมในการพิจารณาคัดเลือกรายวิชาและจัดทํา
คําอธิบายรายวิชา เพื่อบรรจุในหลักสูตรใหครอบคลุมปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

 5.2 การวางระบบผูสอน 
  1) การพิจารณาผูสอนประจํารายวิชา พิจารณาตามความเหมาะสมระหวางลักษณะวิชา
กับความรูความสามารถของผูสอน 
  2) กําหนดใหมีอาจารยพี่เลี้ยงที่มีประสบการณในการสอน บริหารการสอนและสอน
ควบคูกับอาจารยใหมที่ยังไมมปีระสบการณในการสอน 
  3) กําหนดใหอาจารย 1 คน สอนไมเกิน 1 วิชา หรือเทียบไดกับ 3 หนวยกิต ตอภาค
การศึกษา ยกเวนวิชาวิทยานิพนธ และกรณีเปนผูสอนรวม ใหอาจารย 1 คน สอนไดไมเกิน 2 วิชา 
หรอืเทียบไดกับ 6 หนวยกิต ตอภาคการศึกษา 
 

 5.3 การจัดการเรียนการสอน 
  1) การจัดการเรียนการสอนเนนการเชื่อมโยงระหวางทฤษฎีกับการปฏิบัติ 
  2) การมอบหมายงานแกนักศึกษาเนนการเรียนรูแบบแสวงหาความรูดวยตนเองหรือ
เรยีนรูจากการทําวิจัย (Constructivism Approach or Research Based Learning : RBL) 
  3) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สําหรับการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตนอยางเปนสุข 
ระหวางการเรียนการสอนและการฝกปฏิบัติงานในทุกรายวิชา 
  4) จัดทัศนศึกษาหรือเรียนรูดูงานตามความเหมาะสมกับรายวิชา  
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  5) รายวิชาที่มีผูสอนหลายคน จะกําหนดแนวการบริหารการสอนตลอดจนการวัดและ
ประเมินผลรวมกันระหวางผูสอน 
 

 5.4  การประเมินผูเรียน 
  ทุกรายวิชามีแนวการประเมินผูเรียนรวมกัน ดังนี้ 
  1) ประเมินผลตามสภาพจริงผานการปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 
  2) ประเมินจากการทดสอบโดยเนนการประยุกตใชองคความรูในสถานการณตาง ๆ 
  3) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมระหวางเรียนและการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 
  4) รายวิชาที่มีผูสอนหลายคน จะประเมินและตัดสินผลการเรียนรวมกันระหวางผูสอน 
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 6.1  การบริหารงบประมาณ  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและ 
เงินรายไดในการจัดซื้อตําราเรียน และวัสดุครุภัณฑตาง ๆ เชน คอมพิวเตอร โสตทัศนูปกรณใหมี
ความเพียงพอ สําหรับใชสนบัสนุนการเรยีนการสอนอยางตอเนื่อง 
 

 6.2  สิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่มีอยูเดิม  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและ 
เงินรายไดในการจัดซื้อตําราเรียนและวัสดุ ทําใหหลักสูตรมีทรัพยากรท่ีเอื้อหนุนในการจัดการเรียน
การสอนอยางเพียงพอ ประกอบไปดวย หนังสือ ตํารา วารสาร และเอกสารออนไลนผานฐานขอมูล
เครือขายอินเตอรเน็ตไรสาย นักศึกษาสามารถสืบคนไดจากหองสมุดคณะครุศาสตร และสํานัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้มีอุปกรณอํานวยความสะดวกเพียงพอตอการจัด 
การเรียนการสอน รายละเอียดของสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูมีดังตอไปนี้ 
 

  6.2.1  สถานที่และอุปกรณการเรียนการสอน 
 

ลําดับ รายการ จํานวน (หอง) 
1 หองเรียนปรับอากาศ 6 
2 หองสมุดคณะครุศาสตร/มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 2 
3 หองปฏิบัติการวิจัย 1 
4 หองปฏิบัติงานของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 1 
5 หองศึกษาคนควาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 1 
6 หองปฏิบัติงานของอาจารยพิเศษ 1 
7 หองประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา 1 
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  6.2.2  เครื่องมือและอุปกรณการเรียนการสอน 
 

ลําดับ รายการ จํานวน (เคร่ือง) 
1 เครื่องมลัติมิเดียโปรเจคเตอร พรอมจอ 10 
2 เครื่องฉายภาพทึบแสง 2 
3 เครื่องขยายเสียงประจําหองเรียน 4 
4 เครื่องคอมพิวเตอร 25 
5 เครื่อง Copy Print 1 
6 เครื่องบันทึกเสียง 4 
7 เครื่องรบัโทรทัศนสี 4 
8 เครื่องเลนวีดิทัศน / CD 7 
9 เครื่องคอมพิวเตอรแบบกระเปาห้ิว 5 
10 กลองถายวีดิทัศนแบบดิจิตอล 4 

 

  6.2.3  ตําราและเอกสารในหองสมุด 
 

ลําดับ รายการ จํานวน (เลม/ชิ้น) 
1 ตําราเรียน 336 
 1.1 ภาษาไทย 215 
 1.2 ภาษาอังกฤษ 121 
2 วารสาร 69 
 2.1 ภาษาไทย 67 
 2.2 ภาษาอังกฤษ 2 
3 การสืบคนขอมูลอื่นๆ 140 
 3.1 โสตทัศนวัสดุ (วีดีทัศน แถบบันทึกเสียง ซีดีรอม และสไลด)            140 
 3.2 ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส NA 

  
 6.3  การจัดหาสิ่งสนบัสนนุการเรียนรูเพิ่มเติม  

  มีการรับฟงขอเสนอจากอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน และอาจารยพิเศษ  
ผานทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อการประสานงานกับคณะครุศาสตรและมหาวิทยาลัย 
ในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตํารา วารสารทางวิชาการ และสื่ออิเล็กทรอนิกสทั้งในและ
ตางประเทศทุกปการศึกษา สําหรับครุภัณฑทางการศึกษาตลอดจนสื่อประกอบการเรียนการสอนอ่ืน
ท่ีจะจัดซื้อ ทางคณะครุศาสตรจะสนับสนุนงบประมาณทุกภาคการศึกษา เพ่ือใหบริการและสนับสนุน
การจัดการเรยีนการสอน 
 

 6.4  การประเมินความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
  มีการสํารวจความตองการและความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู จากผูใชบริการ 
ทุกฝาย เพ่ือเปนขอมูลในการดําเนินการพัฒนาและปรับปรงุอยางตอเนื่อง 
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7.  ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการดําเนินงาน ใหสามารถดําเนินการบรรลุผล 

ตามเปาหมายตัวบงชี้ระบบประกับคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ดังนี้ 

 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปที่ 4 ปที่ 5 
1.  อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
 ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินการหลักสูตร 

X X X X X 

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
 มาตรฐานคณุวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
 (ถามี) 

X X X X X 

3.  มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี)  
 ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
 ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4.  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณ 
 ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน       
 หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5.  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7   
 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
 ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25  
 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

7.  มีการพัฒนา/ปรบัปรงุการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธการสอน 
 หรอืการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมนิการดําเนินงาน 
 ที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

 X X X X 

8.  อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา 
 ดานการจัดการเรยีนการสอน  

X X X X X 

9.  อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
 อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10.  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา 
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X X X 

11.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
 คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

  X X X 

12.  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตบัณฑิตใหม  
 เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00  

  X X X 

13.  รอยละของประเด็นวิทยานิพนธที่มีการใชศาสตรการวิจัยและ 
การประเมินเพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่ชวยปรบัปรุง 
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาทองถ่ิน ไมนอยกวารอยละ 80 

  X X X 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 
  ทุกภาคการศึกษาอาจารยประจําหลักสูตรจะรวมกันวิพากษแผนการจัดการเรียนรู และ
รายละเอียดของแตละรายวิชา โดยอาจารยประจําวิชาจะเปนผูรับผิดชอบนําเสนอกอนการจัด 
การเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา เมื่อผานความเห็นชอบจากอาจารยประจําหลักสูตรจึงจะ
สามารถนํากลยุทธดังกลาวไปจัดการเรียนการสอนได และหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแตละ
วิชา มีการประเมินผลกลยุทธการจัดการเรียนการสอนอยู 2 สวน คือ อาจารยผูสอนประจําวิชาจะ
วิเคราะหผลสําเร็จของการเรียนรูโดยรวมของนักศึกษา และนักศึกษาจะประเมินผลการสอนของ
อาจารยผูสอนประจําวิชา แลวนําสารสนเทศมาประเมินกลยุทธการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม
ในภาคการศึกษาตอไป  
 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
  การประเมินทักษะของอาจารย ในการใชแผนกลยุทธการสอน วิ เคราะหผู เรียน 
เปนรายบุคคล ชวงระหวางภาคการศึกษาอาจารยประจําวิชาตองประเมินการเรียนรู (Assessment 
of learning) ของผูเรียนอยางตอเนื่อง แลวบันทึกขอมูลการจัดการเรียนการสอนในแตละหนวย และ
เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา นักศึกษาจะประเมินการจัดการเรียน 
การสอนของผูสอน สารสนเทศท้ังหมดอาจารยประจําวิชาจะรวบรวมและวิเคราะหผล เพ่ือปรับปรุง
การเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในภาคการศึกษาตอไป 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะนําขอมูลรอบดาน โดยเปนผลการประเมินของนักศึกษา
ท่ีกําลังศึกษาทุกชั้นป นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา หนวยงานตนสังกัดของบัณฑิต ผูใชบัณฑิต และ
ผูทรงคุณวุฒิ ทุกสวนท่ีเก่ียวของกับการจัดการศกึษา มาเปนสารสนเทศในการประเมินการดําเนินงาน
ของหลักสูตร 

 
3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอยีดของหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร 
ซึ่งเปนคณะกรรมการชุดเดียวกับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน โดยผลการประเมินจะตอง
ผานการประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 

 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

สารสนเทศที่ไดจากการประเมินจากทุกแหลงจะมีการรวบรวม และนําเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อสะทอนถึงการดําเนินงานของหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิเคราะหผลการประเมิน จัดทํารายงานเพ่ือเปนสารสนเทศในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
 
 



   
 

หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564  41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



   
 

หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564  42 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
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ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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ผลงานอาจารยประจําหลักสูตร 
 
1.  นางสาวปรารถนา  โกวิทยางกูร 
     1.1 ตําแหนงทางวิชาการ   
  ผูชวยศาสตราจารย 
 
 1.2 ประวัติการศกึษา 

 ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 
     การศกึษา 

  ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551 
   (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) 
  ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2543 
   (วิจัยและสถิติการศกึษา) 
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2536 
   (บริหารธุรกิจ) 
 
 1.3 ผลงานวิชาการ 
  ปรารถนา  โกวิทยางกูร. (2563). การสงเสรมิความสามารถของครูผูสอนในการพัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในอําเภอเมืองลําปาง. 
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 8(2), 314-326. 

  กมลทิพย  จิตใจเลิศงาม และปรารถนา  โกวิทยางกูร. (2562). การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเร่ืองกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกดาราศาสตรและอวกาศ 
ท่ีใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนวชิรปาซาง จังหวัดลําพูน. ครุศาสตรวิจัย 2562/NACE 2019: การวิจัย
เพ่ือความอยูดีมีสุขอยางย่ังยืนและสังคมอัจฉรยิะ. การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 : 2562(น. 26-36). คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง. 

  เสาวพร  พงศไพรศิริกูล และปรารถนา  โกวิทยางกูร. (2562). การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนฟสิกส ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนปางมะผา 
พิทยาสรรพ จังหวัดแมฮองสอน โดยใชแบบฝกทักษะ. ครุศาสตรวิจัย 
2562/NACE 2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมสีุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ. 
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 5 : 2562(น. 383-
393). คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง. 

  ปรารถนา  โกวิทยางกูร และเกศนีย  อ่ินอาย. (2561). วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการทําวิจัยของครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศกึษาลําปาง เขต 1. ครุศาสตรวิจัย. การประชุมวิชาการและ
การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 : 2561(น. 111-125). คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง.  
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 1.4 ประสบการณสอนระดับอดุมศกึษา 13 ป 
  อาจารยพิเศษ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ป พ.ศ. 2551-2554 
  อาจารย  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ป พ.ศ. 2554-ปจจุบัน 
 
 1.5 ภาระงานสอน 
  ภาระสอนที่มีอยูแลว 
  รายวิชาที่รับผิดชอบ ไดแก 
  1. 1042101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  2. 1042401 สถิติเพ่ือการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา 
  3. 1043118 การประกันคุณภาพการศกึษา 
  4. 1044403 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
  5. 1062401 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
  รวมภาระงานสอน 24 ชม./ปการศึกษา 
 

  ภาระสอนในหลักสูตรใหม 
  รายวิชาท่ีรับผิดชอบ ไดแก 
  วิชาบงัคบั 
  1. 1045303 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 1 
  2. 1045304 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 2 
  3. 1045901 สัมมนาวิจัยและประเมิน 
  วิชาเลือก 
  4. 1045307 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
  5. 1045403 เทคนิคการกําหนดตัวอยางสําหรับการวิจัยทางการศกึษา 
  6. 1045902 ประเด็นคดัสรรทางการวิจัยและการประเมิน 
  วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
  7. 1046901 วิทยานิพนธ 
  8. 1046904 การคนควาอิสระ 
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2.  นางสาววิยดา  เหลมตระกูล 
     2.1 ตําแหนงทางวิชาการ   
  ผูชวยศาสตราจารย 
 
 2.2 ประวัติการศกึษา 

 ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 
     การศกึษา 

  ปริญญาเอก ครศุาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2546 
   (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
  ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2540 
   (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
  ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูลําปาง 2534 
   (การประถมศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 1) 
  
 2.3 ผลงานวิชาการ 
  เยาวทิวา  นามคุณ, วิยดา  เหลมตระกูล, ชนันกาญจน  สุวรรณเรือง และเบญจมาศ   

พุทธิมา. (2564). รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหองเรียนอัจฉริยะสําหรับ
โรงเรียนที่ขาดแคลนครู. วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
วิทยาเขตปตตานี, 32(1), 109-123. 

  วิยดา  เหลมตระกูล, จุติมา  เมทนีธร, อารี  สาริปา, ศศวิรรณ  พชรพรรณพงษ, หฤทยั 
อนุสสรราชกิจ, ณรงคฤทธ์ิ  อินทนาม, นงลักษณ  ใจฉลาด และวิทเอก   
สวางจิตร. (2563). การวิจัยและพัฒนาแนวทางการหนุนเสริมทางวิชาการ 
เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครู โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปญญา
ศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเปนฐานของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 8(3), 566-580. 

  นพมาศ  วงคกุลบริรกัษ และวิยดา  เหลมตระกูล. (2562). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรยีนกลุมสาระคณิตศาสตรเร่ือง จุด เสนตรง รังสี สวนของเสนตรงมุม  
ของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิท.  
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตรศึกษา ครั้งที่ 2(น. 416-427). 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนวังจันทน). 

  วินัย  อินทะจันทร และวิยดา  เหลมตระกูล. (2562). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในการแกปญหาคณิตศาสตรโดยใชวิธีการแบบเปด (Open Approach) ของ
นักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร
ศึกษา ครั้งที่ 2(น. 406-415). มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนวังจันทน). 

 
 2.4 ประสบการณสอนระดับอดุมศกึษา 17 ป 
  อาจารย  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ป พ.ศ. 2548-2558 
  ผูชวยศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ป พ.ศ. 2558-ปจจุบัน 
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 2.5 ภาระงานสอน 
  ภาระสอนที่มีอยูแลว 
  รายวิชาที่รับผิดชอบ ไดแก 
  1. 1042101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  2. 1043116 เทคนิคการประเมินในชั้นเรยีน 
  3. 1043118 การประกันคุณภาพการศกึษา 
  4. 1044108 การประเมินโครงการทางการศึกษา 
  5. 1044403 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
  6. 1062401 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
  รวมภาระงานสอน 24 ชม./ปการศึกษา 
   

  ภาระสอนในหลักสูตรใหม 
  รายวิชาท่ีรับผิดชอบ ไดแก 
  วิชาบังคับ 
  1. 1045102 ทฤษฎีการวัดและการประเมิน 
  2. 1045901 สัมมนาวิจัยและประเมิน 
  วิชาเลือก 
  3. 1045103 การพัฒนาเคร่ืองมือวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  4. 1045203 การประเมินฐานสมรรถนะ 
  5. 1045206 การประเมินเพ่ือการเรยีนรู 
  6. 1045902 ประเดน็คัดสรรทางการวิจัยและการประเมิน 
  7. 1046303 การวิจัยเพ่ือทองถ่ิน 
  8. 1046304 การบริหารจัดการการวิจัยทางการศึกษา 
  วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
  9. 1046901 วิทยานิพนธ 
  10. 1046904 การคนควาอิสระ 
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3.  นางเยาวทิวา  นามคุณ 
     3.1 ตําแหนงทางวิชาการ   
  อาจารย 
 
 3.2 ประวัติการศกึษา 

 ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 
     การศกึษา 

  ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2559 
   (การวิจัยและพัฒนาการศึกษา) 
  ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2546 
   (วิจัยและสถิติการศกึษา) 
  ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2556 
   (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏเชียงใหม 2541 
   (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
 
 3.3 ผลงานวิชาการ 
  เยาวทิวา  นามคุณ, วิยดา  เหลมตระกูล, ชนันกาญจน  สุวรรณเรือง และเบญจมาศ   

พุทธิมา. (2564). รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหองเรียนอัจฉริยะสําหรับ
โรงเรียนที่ขาดแคลนครู. วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
วิทยาเขตปตตานี, 32(1), 109-123. 

  เยาวทิวา  นามคุณ, ปณตนนท  เถียรประภากุล และชนันกาญจน  สุวรรณเรือง. (2563). 
การศึกษาผลการพัฒนาครใูนการทําวิจัยชั้นเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยใชระบบ Coaching and Mentoring รวมกับระบบ PLC Online.  
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6(น. 169-
176). มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.  

  เยาวทิวา  นามคุณ. (2562). การยกระดับผลสัมฤทธิ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา รหัสวิชา 1043411 โดยใช
การประเมินตามสภาพจริงรวมกับสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสาน. ครุศาสตรวิจัย
2562/NACE 2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ. 
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 5 : 2562(น. 
257). คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง. 

  เยาวทิวา  นามคุณ. (2561). การเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการเรียนการสอนวิชาสถิติ
เพ่ือการสังเคราะหขอมูลทางการศึกษา (1043411) ของนักศึกษาชั้นปที่ 3 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามวิธีสอน 3 แบบ. การวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาจิตใจและสังคมอยางย่ังยืนในยุค Thailand 4.0.  
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 2 (MCU Nan Congress II)(น. 584-
595). วิทยาลัยสงฆนครนาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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  เยาวทวิา  นามคุณ และนันทกา  ฟูสีกุล. (2560). ปจจัยจูงใจของภาคีเครือขายในการ 
เขามามีสวนรวมปฏิรูปการศึกษาเชิงพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม. การประชุมวิชาการ
และประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1(น. 1684-1696). 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

  Yaowatiwa  Nammakhun. (2018). The instructional Focusing Model 
development on the Flipped Classroom for Student’s learning 
promotion in 3

rd
 year student of Lampang Rajabhat University.  

9
th
 International Graduate Research Conference(pp. 456-469).  

The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand. 
 
 3.4 ประสบการณสอนระดับอดุมศกึษา 7 ป 
  อาจารยพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ป พ.ศ. 2545 
  อาจารยพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ป พ.ศ. 2558 
  อาจารย  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ป พ.ศ. 2559-ปจจุบัน 
 
 3.5 ภาระงานสอน 
  ภาระสอนที่มีอยูแลว 
  รายวิชาที่รับผิดชอบ ไดแก 
  1. 1042101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  2. 1042401 สถิติเพ่ือการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา 
  3. 1043118 การประกันคุณภาพการศกึษา 
  4. 1044403 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
  5. 1062401 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
  รวมภาระงานสอน 24 ชม./ปการศึกษา 
 

  ภาระสอนในหลักสูตรใหม 
  รายวิชาท่ีรับผิดชอบ ไดแก 
  วิชาบังคับ 
  1. 1045402 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 2 
  2. 1045901 สัมมนาวิจัยและประเมิน 
  วิชาเลือก 
  3. 1045308 การวิจัยแบบผสมผสาน 
  4. 1045404 สถิตินอนพาราเมตริก 
  5. 1045902 ประเดน็คัดสรรทางการวิจัยและการประเมิน 
  6. 1046411 สถิติทางการศกึษาและแนวโนม 
  วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
  7. 1046901 วิทยานิพนธ 
  8. 1046904 การคนควาอิสระ 
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ภาคผนวก จ 
ผลงานอาจารยผูสอน 
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ผลงานอาจารยผูสอน 
 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษทิพย  ศิริชัยศลิป 
 กนิษฐกานต  ปนแกว และเกษทิพย  ศิริชัยศิลป. (2562). ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการยังชีพกลุม

ชาติพันธุปกาเกอะญอ บานแมสาน อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง. วารสารการพัฒนา
ชุมชนและคุณภาพชีวิต, 7(1), 1-9. 

 มะยุรีย  พิทยาเสนีย และเกษทิพย  ศิริชัยศิลป. (2561). การพัฒนาสื่อ e-Learning ผีปูยาสื่อ
สัมพันธสรางสรรคชุมชนตําบลหัวเสือ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง. วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง, 7(2), 101-114. 

 เกษทิพย  ศิริชัยศิลป และกนิษฐกานต  ปนแกว. (2561). การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ 
เพ่ือสงเสรมิวิถีชีวิตดานอาชีพกลุมชาติพันธุปกาเกอะญอ สําหรับโรงเรียนบานแมสาน 
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง, 7(1), 28-45. 

 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญภาษ  สีทอง 
 กนกรัตน  นันตาวัง และปริญญภาษ  สีทอง. (2562). การสรางและหาประสิทธิภาพหลักสูตร 

การอานเพ่ือความเขาใจโดยใชเทคนิค ซี.ไอ.อาร.ซี. สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษา  
ปที่ 6. ACE Chiang Mai University 2019 นวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
สูความเปนเลิศ. การประชุมวิชาการระดับชาติทางการศกึษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งท่ี 2(น. 625-637). คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

 อัมเรศ  เนตาสิทธิ์, ปริญญภาษ  สีทอง, เศรษฐวิชญ  ชโนวรรณ และวิไลวรรณ  กลิ่นถาวร. 
(2561). การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของครู ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู ของโรงเรียนนํารองในพ้ืนที่อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง. วารสาร 
การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 6(2), 221-244. 

 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายชล  เพยีรผดุงพร 
 พรรษชล  คําไล และสายชล  เพียรผดุงพร. (2562). การพัฒนาทักษะการเขียนอักษร

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 2 โรงเรียนชุมชนบานฟอนวิทยาอําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง โดยการใชทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอรนไดด. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติทางการศึกษา. คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัมเรศ  เนตาสิทธิ์    
 อัมเรศ  เนตาสิทธิ์, ปริญญภาษ  สีทอง, เศรษฐวิชญ  ชโนวรรณ และวิไลวรรณ  กลิ่นถาวร. 

(2561). การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของครู ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู ของโรงเรียนนํารองในพ้ืนที่อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง. วารสาร 
การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 6(2), 221-244. 
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5. ผูชวยศาสตราจารยเบญจมาศ  พุทธิมา 
 เยาวทิวา  นามคุณ, วิยดา  เหลมตระกูล, ชนันกาญจน  สุวรรณเรอืง และเบญจมาศ  พุทธิมา. 

(2564). รปูแบบการจัดการเรียนการสอนหองเรยีนอัจฉริยะสําหรับโรงเรียนที่ขาดแคลน
ครู. วารสารศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี, 32(1), 109-
123. 

 นภาลัย  ศรีวิชัย และเบญจมาศ  พุทธิมา. (2562). การนิเทศดวยกระบวนการหนนุนําตอเนื่อง
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาฝกปฏิบัติการสอน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ. การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือขายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 13(น. 637-643). 

 เบญจมาศ  พุทธิมา. (2561). การพัฒนาสมรรถนะการสรางเคร่ืองมอืวัดและประเมินผล
การศึกษาของครูผูสอน โดยใชเทคนิคการเสริมพลังอํานาจ. วารสารวิชาการเครือขาย
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, 8(14), 57-72. 

 Fisik Sean Buakanok, Sujitra Pandee, Suwanee Kruphung & Benjamas  Phuttima. 
(2018). The Development of Learning Skills Appropriate for Ethnic Karen 
Students, Bann Pong Nam Ron School, Serm Klang Sub District, Serm 
Ngam District, Lampang Province. Journal of Community Development 
Research (Humanities and Social Sciences) 2019, 12(1), 94-108. 

 
6. ผูชวยศาสตราจารยเศรษฐวิชญ  ชโนวรรณ 
 อัมเรศ  เนตาสิทธิ์, ปริญญภาษ  สีทอง, เศรษฐวิชญ  ชโนวรรณ และวิไลวรรณ  กลิ่นถาวร. 

(2561). การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของครู ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู ของโรงเรียนนํารองในพ้ืนที่อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง. วารสาร 
การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 6(2), 221-244. 

 
7. อาจารย ดร.เกศนีย  อิ่นอาย 
 ธัญญพัทธ  ทิพยศุภวงศ, วัชระ  วงศปญโญ, บุญวัฒน วิจารณพล และเกศนีย  อิ่นอาย. (2563). 

การศึกษาศักยภาพชีวมวลสําหรับผลิตกระแสไฟฟา อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง. 
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 7(2), 1-11. 

 ปรารถนา  โกวทิยางกูร และเกศนีย  อ่ินอาย. (2561). วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการทําวิจัยของครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต 1. ครุศาสตรวิจัย. การประชุมวิชาการและการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติคร้ังที่ 4 : 2561(น. 111-125). คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง. 

 เยาวทิวา  นามคุณ และเกศนีย  อ่ินอาย. (2561). การเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการเรียน 
การสอนวิชาสถิติเพ่ือการวิเคราะหขอมูลการศกึษา (1042401) ของนักศึกษาชั้นปที่ 3 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามวิธีสอน 3 แบบ. การประชุมสัมมนา
วิชาการระดับชาติครั้งที่ 2. วิทยาลัยสงฆนครนาน จังหวัดนาน. 
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8. อาจารย ดร.พงศวัชร  ฟองกันทา 
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ของนักศึกษาครูฝกสอน. วารสารรัชตภาคย, 14(37), 178-187.  
 ธัญลักษณ  มณีวรรณ และพงศวัชร  ฟองกันทา. (2562). การจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก 

ดวยเทคนิค KWL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง ระบบ
หายใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2. การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติครั้งที่ 2 “ครุศาสตรศึกษา”(น. 218-226). คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบูลสงคราม. 

 แพรวพรรณ  สุคํา และพงศวัชร  ฟองกันทา. (2562). การใชเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง
เพ่ือพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1. การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติคร้ังที่ 2  
“ครศุาสตรศึกษา”(น. 227-237). คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบูลสงคราม.  

 Fongkanta, P. (2020). Learning strategies in university Statistics course: 
Relationship to learning outcome and student characteristics. The 6th 
Rajabhat University National and International Research and Academic 
Conference(pp. 50-53). Chandrakasem Rajabhat University. 

 
9. อาจารย ดร.สุธิดา  พลชํานิ 
 ปณตนนท  เถียรประภากุล, ดวงพร  อุนจิตต, ฤาชุตา  เนตรจัด และสุธิดา  พลชํานิ. (2560). 

การศึกษาความคิดเชิงบวกและความวิตกกังวลทางสังคมของนักศึกษา คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในรายวิชาจิตวิทยาสําหรับครู. มหาวิทยาลัยเพ่ือรับใชสังคม
...พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสูยุค 4.0. การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งท่ี 7(น. 2003-2014). มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 

 สุธิดา  พลชํานิ และเกศนีย  พิมพพก. (2560). การพัฒนาโปรแกรมการแนะแนวเพื่อสงเสริม  
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ขับเคลื่อนประเทศไทยสูยุค 4.0. การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 7(น. 1966-1967). มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 
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ภาคผนวก ฉ 
การกําหนดหมวดและหมูวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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การกําหนดรหัสวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกอตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดย
เร่ิมจากการเปน “วิทยาลัยครูลําปาง” และ “สถาบันราชภัฏลําปาง” ตามลําดับ มีพันธกิจหลัก คือ 
การจัดการศึกษา โดยที่ผานมากอนเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตรที่ใชเปดสอนเปน
หลักสูตรของสภาสถาบันราชภัฏ และปจจุบันไดปรับหลักสูตรที่ เปดสอนเปนหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และมหาวิทยาลัยกําหนดหลักการสรางรหัสวิชา ดังตอไปนี้ 
 
หลักการสรางรหัสวิชา 
 การสรางรหัสวิชามีหลักการดังตอไปนี้ 

1. ระบบรหัสวิชายึดพ้ืนฐานของระบบรหัสเดิมที่ใชในหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2543 
2. การจัดหมวดวิชา หมูวิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมูวิชาของ ISCED (International 

Standard Classification Education) เปนแนวทาง 
3. การจัดหมวดวิชาและหมูวิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 

3.1 ยึดสาระสําคัญ (Concept) ของคําอธิบายรายวิชา 
3.2 ยึดฐานกําเนิดของรายวิชา 
3.3 อาศัยผูเชี่ยวชาญ 

4. รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 7 ตัว 
 เลขตัวที่ 1-3 บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา 
 เลขตัวที่ 4 บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป 
 เลขตัวที่ 5 บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
 เลขตัวที่ 6, 7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

หมวดวิชาและหมูวิชา 

ระดับความยากงาย หรือชั้นป 

ลักษณะเนื้อหา 

ลําดับกอนหลัง 
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 5.  หมวดวิชาและหมูวิชาของรหัสตัวเลข 3 ตัวแรก  กําหนดดงันี้ 
100 - 149    หมวดวิชาและหมูวิชาครุศาสตร มี 11 หมูวิชา  
150 - 199    หมวดวิชาและหมูวิชามนุษยศาสตร  ม ี 24 หมูวิชา 
200 - 249    หมวดวิชาและหมูวิชาศิลปกรรมศาสตร มี 7 หมูวิชา 
250 - 299    หมวดวิชาและหมูวิชาสังคมศาสตร มี 8 หมูวิชา 
300 - 349    หมวดวิชาและหมูวิชานิเทศศาสตร มี 8 หมูวิชา 
350 - 399    หมวดวิชาและหมูวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ มี 15 หมูวิชา 
400 - 449    หมวดวิชาและหมูวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี 13 หมูวิชา 
450 - 499    หมวดวิชาและหมูวิชาคหกรรมศาสตร มี 7 หมูวิชา 
500 - 549    หมวดวิชาและหมูวิชาเกษตรศาสตร มี 16 หมูวิชา 
550 - 559    หมวดวิชาและหมูวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี 21 หมูวิชา 
900 - 949 หมวดวิชาและหมูวิชาศึกษาทั่วไป มี 2 หมูวิชา 

      
 6.  หมูวิชาของหมวดวิชาตาง ๆ กําหนดดังนี้   

 หมวดวิชาครุศาสตร (100 – 149) 
100 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดได   
101 หมูวิชาหลักการศึกษา 
102 หมูวิชาหลักสูตรและการสอน   
103 หมูวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา   
104 หมูวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา   
105 หมูวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว   
106 หมูวิชาการบริหารการศึกษา   
107 หมูวิชาการศกึษาปฐมวัย   
108 หมูวิชาการศึกษาพิเศษ    
109 หมูวิชาภาษาอังกฤษ 
110 หมูวิชาภาษาไทย  

 
 หมวดวิชามนุษยศาสตร (150 – 199) 

150 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชามนุษยศาสตร 
151 หมูวิชาปรัชญา 
152 หมูวิชาศาสนาและเทววิทยา 
153 หมูวิชาภาษาศาสตร 
154 หมูวิชาภาษาไทย 
155 หมูวิชาภาษาอังกฤษ 
156 หมูวิชาภาษาญี่ปุน 
157 หมูวิชาภาษาจีน 
158 หมูวิชาภาษามาเลย 
159 หมูวิชาภาษาฝรั่งเศส 
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160  
161 หมูวิชาภาษาเยอรมัน 
162 หมูวิชาภาษาอิตาเลี่ยน 
163 หมูวิชาบรรณารักษและสารนิเทศ 
164 หมูวิชาประวัติศาสตร 
165 หมูวิชาภาษารัสเชีย 
166 หมูวิชาภาษาเกาหลี 
167 หมูวิชาภาษาลาว 
168 หมูวิชาภาษาเขมร 
169 หมูวิชาภาษาพมา 
170  
171 หมูวิชาภาษาเวียดนาม 
172 หมูวิชาภาษาสเปน 
173 หมูวิชาภาษาอาหรับ 

  

 หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร (200 – 249) 
200 หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร 
201 หมูวิชาทฤษฎี หลักการ และความเขาใจทางศิลปกรรม 
202 หมูวิชาวิจิตรศิลป 
203 หมูวิชาประยุกตศิลป ออกแบบ 2 มิติ 
204 หมูวิชาประยุกตศิลป ออกแบบ 3 มิติ 
205 หมูวิชานาฎศิลปและการแสดง 
206 หมูวิชาดุริยางคศิลป 

 

 หมวดวิชาสังคมศาสตร (250 – 299) 
250 หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาสังคมศาสตร 
251 หมูวิชาจิตวิทยา 
252 หมูวิชามนุษยวิทยา 
253 หมูวิชาสังคมวิทยา 
254 หมูวิชาภูมิศาสตร 
255 หมูวิชารัฐศาสตร 
256 หมูวิชานิติศาสตร 
257 หมูวิชาเศรษฐศาสตร 
258 หมูวิชาการพัฒนาชุมชน 
259 หมูวิชารัฐประศาสนศาสตร 
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 หมวดวิชานิเทศศาสตร (300 – 349) 

 
 หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ (350 – 399) 

 
 หมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (400 – 449) 

300 หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชานิเทศศาสตร 
301 หมูวิชาการสื่อสาร 
302 หมูวิชาสิ่งพิมพ 
303 หมูวิชาการประชาสัมพันธ 
304 หมูวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
305 หมูวิชาการโฆษณา 
306 หมูวิชาการถายภาพ 
307 หมูวิชาภาพยนตร 

350 หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการ
จัดการ  

351 หมูวิชาเลขานุการ 
352 หมูวิชาการบัญชี 
353 หมูวิชาการเงินและการธนาคาร 
354 หมูวิชาการตลาด 
355 หมูวิชาการสหกรณ 
356 หมูวิชาการบริหารธุรกิจ 
357 หมูวิชาธุรกิจบริการ 
358 หมูวิชาประกันภัยและวินาศภัย 
359 หมูวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
360  
361 หมูวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
362 หมูวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 
363 
364 

หมูวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 
หมูวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 

400 หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

401 หมูวิชาฟสิกส 
402 หมูวิชาเคมี 
403 หมูวิชาชีววิทยา 
404 หมูวิชาดาราศาสตร 
405 หมูวิชาวิทยาศาสตรเก่ียวกับโลก 
406 หมูวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
407 หมูวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
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 หมวดวิชาคหกรรมศาสตร (450 – 499) 

 
 หมวดวิชาเกษตรศาสตร (500 – 549) 

 
 หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (550 – 599) 

408 หมูวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 
409 หมูวิชาคณิตศาสตร 
410  
411 หมูวิชาสถิติประยุกต 
412 หมูวิชาคอมพิวเตอร 

450 หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร 
451 หมูวิชาอาหารและโภชนาการ 
452 หมูวิชาผาและเครื่องแตงกาย 
453 หมูวิชาบานและการบริหารงานบาน 
454 หมูวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก 
455 หมูวิชาศิลปประดิษฐ 
456 หมูวิชาสิ่งทอ 

500 หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาเกษตรศาสตร 
501 หมูวิชาปฐพีวิทยา 
502 หมูวิชาพืชไร 
503 หมูวิชาพืชสวน 
504 หมูวิชาสัตวบาล 
505 หมูวิชาสัตวรักษ 
506 หมูวิชาการประมง 
507 หมูวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
508 หมูวิชากีฏวิทยา โรคพืช และ วัชพืช 
509 หมูวิชาวนศาสตร 
510  
511 หมูวิชาการชลประทาน 
512 หมูวิชาเกษตรกลวิธาน 
513 หมูวิชาสงเสริมการเกษตร 
514 หมูวิชาสื่อสารการเกษตร 
515 หมูวิชาเกษตรศึกษา 

550 หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
551 หมูวิชาอุตสาหการ 
552 หมูวิชาเซรามิกส 
553 หมูวิชาศิลปหัตถกรรม 
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 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (900 – 949) 

 
 7.  ลักษณะเน้ือหาของหมูวิชาตาง ๆ กําหนดในตัวเลขตัวท่ี 5 ดังนี้ 
  7.1  หมวดวิชาและหมูวิชาครุศาสตร มี  11  หมูวิชา  ดังน้ี 
  7.1.1 หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาครุศาสตร  (100) 
   หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาครุศาสตร ไดจัด
ลักษณะเน้ือหาวิชา ดังนี้ 

1.  (100-1--) 
2.  (100-2--) 
3.  (100-3--) 
4.  (100-4--) 
5.  (100-5--) 
6.  (100-6--) 
7.  (100-7--) 
8. การฝกประสบการณวิชาชีพครู (100-8--) 
9. โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ  

โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนาและการวิจัย  
(100-9--) 

 

554 หมูวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
555 หมูวิชาออกแบบ - เขียนแบบสถาปตยกรรม 
556 หมูวิชากอสราง - โยธา 
557 หมูวิชาไฟฟากําลัง 
558 หมูวิชาอิเล็กทรอนกิส 
559 หมูวิชาเครื่องกล 
560  
561 หมูวิชาเทคนิคการผลิต 
562 หมูวิชาเทคโนโลยีการพิมพ 
563 หมูวิชาสถาปตยกรรมภายใน 
564 หมูวิชาเทคโนโลยีฟสิกสประยุกตในอุตสาหกรรม 
565 หมูวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 
566 หมูวิชาเทคโนโลยี 
567 หมูวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 
568 หมูวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
569 หมูวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ 
570 หมูวิชาอุตสาหกรรมศิลป 

900 หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
901 หมูวิชาศึกษาทั่วไป 
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 7.1.2 หมูวิชาหลักการศึกษา  (101) 
  หมูวิชาหลักการศึกษา  ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้ 

1. หลักการศึกษา (101-1--) 
2. การศกึษากับสังคม (101-2--) 
3. ทฤษฏีและหลักการเก่ียวกับการศึกษานอกระบบ (101-3--) 
4.  (101-4--) 
5.  (101-5--) 
6.  (101-6--) 
7.  (101-7--) 
8.  (101-8--) 
9. โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ  

โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนาและการวิจัย 
(101-9--) 

 

 7.1.3 หมูวิชาหลักสูตรและการสอน  (102) 
  หมูวิชาหลักสูตรและการสอน  ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้ 

1. ทฤษฏีและหลักการเก่ียวกับหลักสูตร (102-1--) 
2. ทฤษฏีและหลักการเก่ียวกับการสอน (102-2--) 
3. ทฤษฏีและหลักการเก่ียวกับการนิเทศ  (102-3--) 
4. การวิจัยและนวัตกรรมดานหลักสูตรและการสอน (102-4--) 
5. ทฤษฏีและหลักการเก่ียวกับการประเมินหลักสูตร  (102-5--) 
6. ยุทธศาสตรการสอนวิชาเฉพาะ (102-6--) 
7.  (102-7--) 
8. ฝกประสบการณวิชาชีพครู (102-8--) 
9. โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ  

โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนาและการวิจัย  
(102-9--) 

  

 7.1.4 หมูวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  (103) 
  หมูวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเปน ดังนี้ 

1. หลักทฤษฎีทั่วไป  (103-1--) 
2. เทคโนโลยีและนวัตกรรม  (103-2--) 
3. คอมพิวเตอรเพ่ือการศกึษา   (103-3--) 
4. การจัดการเรียนรูทางเทคโนโลยีการศึกษา   (103-4--) 
5.  (103-5--) 
6.  (103-6--)  
7.  (103-7--) 
8. ฝกประสบการณวิชาชีพครู (103-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ  

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย  
(103-9--) 
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 7.1.5 หมูวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา  (104) 
  หมูวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเปน ดังนี้ 

1. วัดผล (104-1--) 
2. ประเมิน (104-2--) 
3. วิจัย   (104-3--) 
4. สถิติ   (104-4--) 
5.  (104-5--) 
6.  (104-6--) 
7.  (104-7--) 
8. ฝกประสบการณวิชาชีพครู   (104-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการ

ศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย  
(104-9--) 

 

 7.1.6 หมูวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  (105) 
  หมูวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ไดจัดลักษณะเนื้อหา ดังนี้ 

1. จิตวิทยาพื้นฐาน  (105-1--) 
2. จิตวิทยาพัฒนาการ (105-2--) 
3. จิตวิทยาการศึกษา (105-3--) 
4. จิตวิทยาการแนะแนวและการปรึกษา  (105-4--) 
5. จิตวิทยาประยุกต  (105-5--) 
6.  (105-6--) 
7.  (105-7--) 
8. การฝกประสบการณวิชาชีพครู  (105-8--) 
9. โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ   

โครงการเอกเทศ  การสัมมนาและการวิจัย 
(105-9--) 

  

 7.1.7 หมูวิชาการบริหารการศกึษา  (106) 
  หมูวิชาการบริหารการศึกษา  ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปน ดังน้ี 

1. ทฤษฎี-หลักการบริหาร (106-1--) 
2. ยุทธศาสตรการบริหาร (106-2--) 
3. การนิเทศ (106-3--) 
4. การบรหิารงานดานตางๆ   (106-4--) 
5. การบรหิารสถาบันตางๆ (106-5--) 
6.  (106-6--) 
7.  (106-7--) 
8. การฝกประสบการณวิชาชีพครู (106-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ  

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(106-9--) 
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 7.1.8 หมูวิชาการศกึษาปฐมวัย  (107) 
  หมูวิชาการศึกษาปฐมวัย   ไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชาออกเปน ดังนี้ 

1. พื้นฐานการศึกษาปฐมวัย  (107-1--) 
2. หลักสูตรแบบเรียน คูมือกิจกรรม โปรแกรมการศึกษา (107-2--) 
3. วิธีสอน กระบวนการเตรียมความพรอม  (107-3--) 
4. สื่อและนวัตกรรม  (107-4--) 
5. การแนะแนวและการบริการชุมชน                              (107-5--) 
6. การประเมินผล การสรางแบบทดสอบ                            (107-6--) 
7. การบรหิาร                                                       (107-7--) 
8. ฝกประสบการณวิชาชีพครู   (107-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ   

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย  
(107-9--) 

 

 7.1.9 หมูวิชาการศกึษาพิเศษ   (108) 
  หมูวิชาการศึกษาพิเศษ  ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปน ดังนี้  

1. องคความรูพื้นฐานทางการศึกษาพิเศษ (108-1--) 
2. หลักสูตรและการจัดการเรียนรูทางการศึกษาพิเศษ  (108-2--) 
3. นวัตกรรมและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษา

พิเศษ 
(108-3--) 

4. การบรหิารจัดการ การศกึษาพิเศษ  (108-4--) 
5. การวัดประเมินผลทางการศึกษาพิเศษ  (108-5--) 
6. การใหคาํปรึกษาและการฟนฟูบําบัด (108-6--) 
7.  (108-7--) 
8. การฝกประสบการณวิชาชีพครู (108-8--) 
9. โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ   

โครงการเอกเทศ  การสัมมนาและการวิจัย 
(108-9--)   

 

 7.1.10 หมูวิชาภาษาอังกฤษ   (109) 
  หมูวิชาภาษาอังกฤษ  ไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชา  ดังนี้ 

1. หลักภาษา (109-1--) 
2. ทักษะการฟงและการพูด   (109-2--) 
3. ทักษะการอานและการเขียน  (109-3--) 
4. ภาษาศาสตร (109-4--) 
5. การสอนวิชาเอก                                                              (109-5--) 
6.  (109-6--) 
7. ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ                                                 (109-7--) 
8. การฝกประสบการณวิชาชีพครู (109-8--) 
9. โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ   

โครงการเอกเทศ  การสัมมนาและการวิจัย 
(109-9--)   
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 7.1.11 หมูวิชาภาษาไทย   (110) 
  หมูวิชาภาษาไทย  ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปน  ดังนี้  

1. ทักษะภาษา  (110 -1--) 
2. ภาษาและวัฒนธรรม  (110 -2--) 
3. หลักการใชภาษา  (110 -3--) 
4. วรรณคดีและวรรณกรรมวิจารณ  (110 -4--) 
5. แบบเรียนและการสอนภาษาไทย                                        (110 -5--) 
6. การประยุกตใช                                                               (110 -6--) 
7.  (110 -7--) 
8. ฝกประสบการณวิชาชีพครู (110 -8--) 
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการ

ศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย  
(110 -9--) 
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คําอธิบายรายวิชา 
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1) หมวดวิชาบังคับ 
 
รหัสวิชา ช่ือและคาํอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
 
1015103  การศกึษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  3 (3-0-9) 
  Education for Sustainable Development 

 แนวคิดและหลักการของการพัฒนาที่ ย่ังยืน เปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
การศึกษากับการพัฒนา การใชกระบวนการทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน สมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน การประเมินผลลัพธการเรียนรูของการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท่ียั่งยืน การวิเคราะหกรณีตัวอยางของการใชกระบวนการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

 Concepts and principles of sustainable development; goals of 
sustainable development; education and development; usages of educational 
processes for sustainable development; important competencies of learners leading 
to sustainable development; evaluation of learning result for sustainable 
development education; case study analysis of educational process usages for 
sustainable development 

 
1045101  เทคนคิการรวบรวมขอมูลและการสรางเครื่องมือเพื่อการวิจัย 3 (2-2-7) 
 และประเมิน   

Observation and Scaling Techniques for Research and Evaluation 
ความหมายและประเภทของขอมูล ความสําคัญของขอมูลกับการวิจัย ลักษณะของ

ขอมูลที่ดี ความหมาย ประเภทและการนิยามเชิงปฏิบัติการตัวแปร ประเภทและการเลือกใชเคร่ืองมือ
การวิจัย การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวัดดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย สถิติที่ใช
ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เทคนิควิธีการรวบรวมขอมูล การปองกันและจัดการกับขอมูล 
สูญหาย การพัฒนาเกณฑการแปลความหมายผลการวัด การฝกปฏิบัติสรางเคร่ืองมือ การเก็บ
รวบรวมขอมูล และตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

Definition and types of data; importance of data and research; 
characteristics of good data; definition, types and operational definition of variables; 
types and selection of research instruments; creation and investigation of instrument 
quality in cognitive domain, affective domain and psychomotor domain; statistic 
applications of instrument quality testing; techniques and methods of data 
collection; prevention and management of lost data; criteria development of 
interpretation for measurement results; practices of instrument creation, data 
collection and instrument quality testing 
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1045102  ทฤษฎีการวัดและการประเมิน                3 (3-0-9) 
Theories of Measurement and Evaluation 

    กระบวนการทางการศึกษา ความหมายและความสําคัญของทฤษฎีการทดสอบ 
พัฒนาการของทฤษฎีการทดสอบ ทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิม ทฤษฎีการสรุปอางอิงความนาเชื่อถือของ
ผลการวัด ทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ การประยุกตใชทฤษฎีการวัดในการวัดและประเมินทาง
การศกึษา 

Processes of education; definition and importance of testing theories; 
development of testing theories; traditional theories of measurement; generalizability 
theory; item response theory; application of measurement theories in educational 
measurement and evaluation 

 
1045303 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 1   3 (2-2-7) 

 Educational Research Methodology 1 
 รากฐานทางปรัชญา ทฤษฎีความรูความจริง มโนทัศนเกี่ยวกับการวิจัย ระเบียบวิธี

วิทยาการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา การกําหนดปญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย การรวบรวม
ขอมูล การประมวลผลขอมูล การวิเคราะหขอมูล สถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูล การเขียนโครงราง 
การวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนา
การศกึษาโดยยึดหลักจรรยาบรรณนักวิจัย และจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย  

 Foundation of philosophies; theories of knowledge and fact; concepts 
of research; research methodology for education development; determination of 
research problems; research designs; data collection; data processing; data analysis; 
statistics for data analysis; writing for research proposal; writing for report reports; 
research evaluation; research implementation for educational development by being 
aware of ethical code principles of researchers and human research ethics 
 
1045304 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 2 3 (2-2-7) 

         Educational Research Methodology 2 
 รายวิชาที่ตองเรยีนมากอน : 1045303 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศกึษา 1  
 Prerequisite : 1045303 Educational Research Methodology 1 
 มโนทัศนของการออกแบบและการดําเนินการวิจัยขั้นสูงทางการศึกษา ความ

แปรปรวนและความคลาดเคลื่อนในการวิจัย ความตรงของแบบวิจัย แบบวิจัยเชิงธรรมชาติ แบบวิจัย
เชิงสหสัมพันธ แบบวิจัยเชิงทดลอง แบบวิจัยเชิงคุณภาพ แบบวิจัยวิเคราะหอภิมาน เทคนิคการ
วิเคราะหองคประกอบ การวิเคราะหการถดถอย การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง การประยุกตใช
วิทยาการวิจัยทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 Concepts of advanced educational research designs and operations; 
research variances and errors; validity of research types; natural research type; 
correlation research type; experimental research type; meta-analysis research type; 
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techniques of factor analysis; regression analysis; structural equation model analysis; 
applications of educational research sciences in educational quality development 

 
1045901 สัมมนาวิจัยและประเมิน  3 (2-2-7) 

  Seminar in Research and Evaluation  
 การสํารวจและเลือกหัวขอที่นาสนใจและทันสมัยที่เกี่ยวของกับวิทยาการดานการวิจัย

และการประเมิน การวิเคราะหและการอภิปรายหัวขอที่นาสนใจและทันสมัยดังกลาวในชั้นเรียน  
การพัฒนาโครงรางการวิจัยภายใตการใหคาํปรึกษาและแนะนําของอาจารยประจําวิชา 

 Surveys and selections of interesting and modern topics relating to 
research sciences and evaluation; analysis and discussion of aforementioned 
interesting and modern topics in a classroom; research proposal development under 
counseling and suggestion of instructors 

 
2) หมวดวิชาเลือก 
 
รหัสวิชา ช่ือและคาํอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
 
1045103 การพัฒนาเคร่ืองมือวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล   3 (2-2-7) 

 Learning Achievement Tools Development Using Digital Technology 
 แนวคิดเก่ียวกับการศกึษาในยุคดจิิทลั บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล

ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูและการวัดและประเมินผลการเรียนรู ธรรมชาติและลักษณะของผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู การใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการรวบรวมขอมูลจากผูเรียนเพ่ือวิเคราะหพัฒนาการดานการ
เรียนรูระหวางเรียน และวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ในรูปแบบการจัดเรียนรูแบบผสมผสานและแบบออนไลน ประกอบดวย แฟมสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส การทดสอบโดยใชระบบคอมพิวเตอร แนวโนมของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใชในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูในอนาคต  

 Concepts of education in a digital era; roles and importance of digital 
technology in learning management and learning measurement and evaluation; 
natures and characteristics of learning achievement; usages of digital technology in 
data collection for learners for analysis of learning development in learning interim 
and measurement of learning achievement; instrument quality creation and 
searching of measurement and evaluation in forms of mixed and online learning 
management, including cumulative files in electronics, computer-based testing, 
trends of digital technology in usages of learning measurement and evaluation in 
future aspect 
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1045202 วิธีวิทยาการประเมินโครงการ   3 (2-2-7) 
 Project Evaluation Methodology 
 ความหมาย ประเภทและสวนประกอบของโครงการ การวิเคราะหโครงการ  

การเขียนโครงการ กระบวนทัศนทางการประเมิน หลักการประเมินโครงการ มาตรฐานและ
จรรยาบรรณในการประเมินโครงการ แนวคิดและรูปแบบการประเมินโครงการ การออกแบบ 
การประเมินโครงการ การสรางเครื่องมือประเมินโครงการ การรายงานผลการประเมินโครงการ  
การวิเคราะหและสังเคราะหผลการประเมินเพ่ือพัฒนาโครงการ การฝกปฏิบัติจัดทําโครงการทาง
การศกึษาขนาดเล็กและประเมินโครงการ  

 Definition, types and composition of projects; project analysis; project 
writing; paradigm of evaluation; principles of project evaluation; standards and ethical 
codes of project evaluation; concepts and firms of project evaluation; project designs 
and evaluation; instrument creation of project evaluation; result reports of project 
evaluation; analysis and synthesis of evaluation results for project development; 
practices of small-sized educational project preparation and project evaluation 

 
1045203 การประเมินฐานสมรรถนะ 3 (2-2-7) 

Competency-Based Assessment 
การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ ความหมายและความสําคัญของการประเมินฐาน

สมรรถนะ ประเภทของการประเมินฐานสมรรถนะ ขั้นตอนของการประเมินฐานสมรรถนะ วิธีการที่ใช
ในการรวบรวมขอมูลในการประเมินฐานสมรรถนะ การออกแบบการประเมินฐานสมรรถนะ การสราง
และหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการประเมินฐานสมรรถนะ การนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
สมรรถนะของผูเรียน 

Competency-based educational management; definition and 
importance of competency-based evaluation; types of competency-based 
evaluation; procedures of competency-based evaluation; data collection methods in 
competency-based evaluation; designs of competency-based evaluation; creation 
and searching of instrument quality in competency-based evaluation; 
implementation of evaluation results in learners’ competency development 
 
1045204 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 3 (2-2-7) 
  Personal Performance Assessment 
  ความเปนมา ความหมายและความสําคัญของการประเมินการปฏิบัติงานในองคกร  
ระบบการบริหารจัดการบุคลากร องคประกอบของการประเมินการปฏิบัติงาน เปาหมาย ผลลัพธ 
และตัวชี้วัดความสําเรจ็ขององคกร การถายทอดตัวชี้วัดไปสูระดับบุคคล การพัฒนาระบบการประเมิน
การปฏิบัติงาน เค ร่ืองมือที่ ใช ในการวัดและประเมินการปฏิบัติงาน การนําผลการประเมิน 
การปฏิบัติงานไปประยุกตใชในการพัฒนาบุคลากร แนวโนมของการประเมินการปฏิบัติงานในอนาคต 
และการวิเคราะหกรณศีึกษาในการประเมินการปฏิบัติงานในองคกร 
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Background, definition and importance of performance assessment in 
an organization; personal management systems; compositions of performance 
assessment; goals, results and indicators of organizational success; development of 
performance assessment systems; instruments of performance measurement and 
assessment; implementation of performance assessment results in personal 
development; trends of future performance assessment and case study analysis in 
organizational performance assessment 
 
1045205 การประเมินความตองการจําเปน   3 (3-0-9) 

 Needs Assessment 
 แนวคิดและความสําคัญของการประเมินความตองการจําเปน ความหมายของ 

ความตองการจําเปน การวางแผนการประเมินความตองการจําเปน เทคนิคในการวิเคราะห 
ความตองการจําเปน การจัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน การกําหนดเกณฑและ 
การตีความหมายผลการประเมินความตองการจําเปน การนําเสนอผลการประเมินความตองการ
จําเปน การนําผลการประเมินความตองการจําเปนไปใชในการวางแผนและพัฒนา 

 Concepts and importance of needs assessment; definition of needs; 
planning of needs assessment; techniques of needs assessment; sequences of needs 
importance; criteria determination and interpretation of needs assessment results; 
presentation of needs assessment results; implementation of needs assessment 
results in planning and development 
 
1045206 การประเมินเพื่อการเรียนรู   3 (2-2-7) 

 Assessment for Learning 
 บทบาทและความสําคัญของการประเมินในวัฒนธรรมการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

แนวคิดและหลักการการประเมินเพ่ือการเรียนรู กลยุทธการประเมินเพ่ือการเรียนรู กระบวนการและ
เทคนิคในการรวบรวมขอมูลเพ่ือพัฒนาและติดตามความเขาใจของผูเรียนในดานความรู คณุลักษณะ
และปฏิกิริยาของผูเรียน ทักษะที่สัมพันธกับการเรียนรู ความตรงและความเที่ยงของการประเมิน 
เพ่ือการเรียนรู การวางแผนการประเมินเพื่อการเรียนรู การประมวลผล การรายงานผล และการนํา 
ผลการประเมินไปใชเพ่ือพัฒนาผูเรยีน 

 Roles and importance of assessment in learning culture of the 21st 
century; concepts and principles of assessment for learning; strategies of assessment 
for learning; data collection processes and techniques for developing and monitoring 
learners’ understanding in knowledge, characteristics and interaction of learners; 
related skills and learning; correctness and validity of  assessment for learning; 
planning of assessment for learning; processing, reporting and implementation of 
assessment results for the development of learners 
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1045305 การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบและการสรางกรอบมโนทัศน 3 (2-2-7) 
การวิจัย 
Systematic Literature Review and Research Conceptualization 
หลักการและวิธีการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ การอาน การวิเคราะห และ

การสังเคราะหเอกสารและงานวิจัย การใชประโยชนจากผลการวิเคราะหและสังเคราะหเพ่ือการสราง
กรอบมโนทัศนการวิจัย 

Principles and methods of systematic literature review; reading, 
analysis and synthesis of documents and research works; benefits of analysis and 
synthesis results for creating research conceptual framework 

 
1045306 การวิจัยเชิงปริมาณ 3 (2-2-7) 
  Quantitative Research 

หลักการ แนวคิด และการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือ การเลือกใชสถิติ
และเทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณ การเขียนรายงานและนําเสนอผลการวิจัย การวิเคราะหและวิพากษงานวิจัยเชิง
ปริมาณ 

Principles, concepts and designs of quantitative research; instruments, 
statistics selection and analysis techniques of quantitative data; usages of computer 
software packages in analyzing quantitative data; research report writing and 
presentation; analysis and critiques of quantitative research 
 
1045307 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 3 (2-2-7) 
  Research and Development on Educational Innovation 

 ม โนทั ศน เ ก่ี ย วกั บการวิ จั ย และพัฒนา  แนวคิด เ ก่ีย วกั บน วัตกรรมและ
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษา การฝกปฏิบัติสรางและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การนําผลการวิจัยไปใชในการ
พัฒนาการศึกษาโดยยึดหลักจรรยาบรรณนักวิจัย และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

 Concepts of research and development; concepts of educational 
innovation and innovation development processes; methodology of educational 
innovation research and development; practices of educational innovation creation 
and development; implementation of research results in educational development 
by being aware of ethical code principles of researchers and human research ethics 
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1045308 การวิจัยแบบผสมผสาน 3 (2-2-7) 
   Mixed Method Research 
   หลักการและแนวคิดของวิจัยแบบผสมผสาน ขอดีและขอจํากัดของการวิจัย 
แบบผสมผสาน การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสาน การประยุกตใชในการวิจัยทางการศึกษา 
เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบขอมูล การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยแบบผสมผสาน 
การเขียนรายงานวิจัยและประเมินผลการวิจัยแบบผสมผสาน การวิเคราะหและวิพากษงานวิจัย 
แบบผสมผสาน 
   Principles and concepts of mixed method research; benefits and 
limitations of mixed method research; designs of mixed method research; 
applications of educational research; data collection techniques; data investigation; 
data analysis in mixed method research; research result writing and evaluation of 
mixed method research; analysis and critique of mixed method research 
 
1045309 การวิจัยในยุคดิจิทัล 3 (2-2-7) 
  Research in Digital Age     

มโนทัศนของการวิจัยทางการศึกษาในยุคดิจิทัล ความหมาย ประเภทและลักษณะ
ของขอมูลดิจิทัล จริยธรรมในสังคมสภาพแวดลอมในยุคดิจิทัล การออกแบบการวิจัยในยุคดิจิทัล 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยในยุคดิจิทัล วิธีการและเครื่องมือดิจิทัลสําหรับการเก็บรวบรวม
ขอมูล การจัดการขอมูลงานวิจัยในยุคดิจิทัล การวิเคราะหขอมูลดิจิทัล การอภิปรายแนวโนมของ 
วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาในยุคดิจิทัลและทรัพยสินทางปญญา 

Concepts of educational research in a digital era; definition, types and 
characteristics of digital data; ethics in a society of digital environments; research 
designs in the digital era; innovation and technology for research in the digital era; 
digital methods and instruments for data collection; research data management in 
the digital era; digital data analysis; discussions of trends for educational research 
methodology in the digital era and intellectual assets 

 
1045403 เทคนิคการกําหนดตัวอยางสําหรับการวิจัยทางการศึกษา 3 (3-0-9) 
  Sampling Techniques in Educational Research    

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับประชากรและกลุมตัวอยาง ความสําคัญของกลุมตัวอยาง 
เทคนิคการไดมาซึ่งกลุมตัวอยางแบบไมอิงความนาจะเปนและอิงความนาจะเปน การกําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยาง การประมาณคาความคลาดเคลื่อนในการไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง การประยุกตใช
เทคนิคและโปรแกรมการไดมาซึ่งกลุมตัวอยางในงานวิจัยทางการศึกษา 

Concepts and theories of population and sample; importance of 
sample; techniques of sampling by using both non-probability and probability; 
determination of sample size; error estimation in sampling; applications of sampling 
techniques and programs in educational research 
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1045404 สถิตินอนพาราเมตริก 3 (3-0-9) 
  Nonparametric Statistics    

มโนทัศนพ้ืนฐานเก่ียวกับสถิติอางอิง ความแตกตางระหวางสถิตินอนพาราเมตริกกับ
สถิติพาราเมตริก การทดสอบสมมุติฐานโดยใชสถิตินอนพาราเมตริกในกรณีตาง ๆ การฝกปฏิบัติและ
การประยุกต 

Basic concepts of inference statistics; differences between 
nonparametric statistics and parametric statistics; hypotheses testing by using 
nonparametric statistics in various aspects; practices and applications 
 
1045902 ประเด็นคดัสรรทางการวิจัยและการประเมิน 3 (2-2-7) 
 Selected Issues in Research and Evaluation 
 การคัดเลือกหัวขอวิทยาการรวมสมัยทางการวิจัยและการประเมินที่นาสนใจ  
เพ่ือนํามาวิเคราะห อภิปราย และประยุกตใชองคความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 Selection of contemporary topics in interesting research and 
evaluation for analyzing, discussing and applying knowledge for educational quality 
development 
 
1046302 การวิจัยเชิงคุณภาพ 3 (2-2-7) 

  Qualitative Research 
 หลักการและแนวคิดของการวิจัยเชิงคุณภาพ ความแตกตางระหวางการวิจัย 

เชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ เทคนิควิธีในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
การออกแบบการวางแผนการดําเนินการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและการบันทึกขอมูล หลักการ
และเทคนิคในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ การตีความและการหาความหมายขอมูลเชิงคุณภาพ 
การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคณุภาพ การประเมิน การวิเคราะห และวิพากษงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

 Principles and concepts of qualitative research; differences between 
qualitative research and quantitative research; processes of qualitative research; 
techniques and methods in qualitative research; deigns of research operation 
planning; methods of data collection and data recording; principles and techniques 
of qualitative data analysis; interpretation and translation of qualitative data; writing 
for qualitative research reports; assessment, analysis and discussion of qualitative 
research 
 
1046303 การวิจัยเพื่อทองถิ่น  3 (2-2-7) 

  Community-Based Research 
 มโนทัศน หลักการ และกระบวนการพัฒนาทองถ่ิน การพัฒนาทองถ่ินอยางย่ังยืน 

แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยเพื่อทองถิ่น การวิเคราะหปญหาในทองถิ่น ความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
ระบบนิเวศน ชุมชนและสังคม กระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมและเสริมพลัง การถอดบทเรียนและ
คืนขอมูลวิจัยสูทองถ่ิน การวิเคราะหและวิพากษกรณีศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยเพ่ือทองถิ่น 
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 Concepts, principles and processes of community development; 
sustainable community development; concepts of community-based research; 
analysis of community problems; relationships between human and ecosystem; 
community and society; participatory- and empowerment-based research processes; 
lessen learned and returning research data to community; analysis and critiques of 
case studies relating to community-based research 
 
1046304 การบริหารจัดการการวิจัยทางการศึกษา  3 (3-0-9) 

  Research Management in Education  
 มโนทัศนของการบริหารจัดการงานวิจัย การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 

การประเมินสถานภาพองคความรูเพื่อพัฒนาแผนบูรณาการวิจัยและชุดโครงการวิจัย การออกแบบ
และบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย การเชื่อมโยงความรวมมือกับแหลงทุนและผูมีสวนเก่ียวของกับ
งานวิจัย การบรหิารแผนงานวิจัยและชุดโครงการวิจัย การบริหารจัดการทุนสนับสนุนการวิจัย การใช
ประโยชนจากผลการวิจัย 

 Concepts of research management; development of research 
management systems; assessment of knowledge statuses for developing plans of 
integrated research and research projects; designs and management of research 
quality; collaborative linkages of funding sources and research participants; 
management of research plans and research projects; management of research 
support funding; beneficial usages of research results 
 
1046411 สถิติทางการศึกษาและแนวโนม   3 (3-0-9) 

  Educational Statistics and Trends  
 ความสําคัญของดัชนีบงชี้ที่เก่ียวกับการศึกษา การจัดประเภทขอมูลทางการศึกษา 

การหาคาดัชนี ท่ีเกี่ยวของกับโอกาสทางการศึกษา คุณภาพของการศึกษา ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการจัดการศึกษา การเปรียบเทียบแนวโนมของการศึกษาระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศอ่ืนในระดับจังหวัด โรงเรียน และระดับการศึกษา โดยเนนเทคนิคการหาคาดัชนีทาง
การศกึษาและการแปลผลแนวโนม 

 Importance of educational indicators; management of educational 
data and determination of indicators of educational opportunities; educational 
quality; efficiency and effectiveness of educational management; comparison of 
educational trends between Thailand and other countries in levels of provinces, 
schools and levels of educations by focusing on techniques of determining 
educational indicators and interpreting trend results 
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3) วิทยานิพนธ 
 
รหัสวิชา ช่ือและคาํอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
 
1046901 วิทยานพินธ 12 (540) 

  Thesis 
 การศึกษาคนควาวิจัยอยางลุมลึกเกี่ยวกับประเด็นท่ีนาสนใจและเปนการเพิ่มพูน 

องคความรูในดานการวิจัยและประเมินผลการศึกษา ดําเนินการวิจัยภายใตการแนะนําและ 
การควบคุมดูแลอยางใกลชิดของคณะอาจารยท่ีปรึกษา 

 In-depth research relating to interesting issues and expanding 
knowledge in educational research and evaluation by operating research under 
closed suggestions and supervisions of advisors 
 
4) การคนควาอสิระ 
 
รหัสวิชา ช่ือและคาํอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
 
1046904 การคนควาอิสระ 6 (270) 

  Independent Study 
 การศึกษาคนควาดวยกระบวนการวิจัยเกี่ยวกับประเด็นที่นาสนใจและเปนการ

เพ่ิมพูนองคความรูในดานการวิจัยและประเมินผลการศึกษา ดําเนินการศึกษาคนควาภายใต 
การแนะนําและการควบคุมดูแลอยางใกลชิดของคณะอาจารยที่ปรึกษา 

A study by using research processes relating to interesting issues and 
expanding knowledge in educational research and evaluation by operating research 
under closed suggestions and supervisions of advisors 
 
5) หมวดวิชาที่ไมนับหนวยกิต (สําหรับผูท่ีไมผานเกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร) 
 
รหัสวิชา ช่ือและคาํอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
 
1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศกึษาบัณฑิตศกึษา 3 (2-2-7) 
  English for Graduate Students  
  การฝกทักษะการพูด การฟง การอานและการเขียนภาษาอังกฤษในทางวิชาการ 
โดยใชสื่อจากสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส การศึกษาจากกรณีศึกษา รวมถึงการศึกษาคนควา 
ดวยตนเอง 

Practices of English speaking, listening, reading, and writing skills for 
academic purposes by using media from printing and electronics, a study from case 
studies and self-study 
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4125101 คอมพิวเตอรสําหรับนักศกึษาบัณฑิตศึกษา 3 (2-2-7) 
 Computer for Graduate Students 
  ความรู เ ก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป และการประยุกตใช
คอมพิวเตอรในงานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับสาขาของผูเรียน ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

Knowledge of computer systems, software packages and computer 
applications in various works relating to disciplines of learners; knowledge of 
information technology, computer networks and internets 
 
6) รายวิชาเสริมสําหรับนักศกึษาท่ีไมไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  
 
รหัสวิชา ช่ือและคาํอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
 
1015104 พื้นฐานทางการศึกษา 3 (3-0-9) 
 Educational Foundation 
  ความหมายและความสําคัญของการศึกษา ระบบการศึกษา ปรัชญาและแนวคิด
พ้ืนฐานทางการศึกษา ความสําคัญของปรัชญาการศึกษาตอการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนรู  
และการวัดและประเมินผล แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวของกับการเรียนรูและ 
การพัฒนามนุษย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกและสังคมไทยที่สงผลตอการจัดการศึกษา  
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การนําแนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษามาวิเคราะหบริบทของ
การศกึษาในทองถิ่นและแนวโนมของการศึกษาในอนาคต 

Definition and importance of education; educational systems; 
philosophy and basic concepts of education; importance of educational philosophy 
in curriculum management; learning management and measurement and evaluation; 
basic concepts and theories of psychology relating to human learning and 
development; changes of world society and Thai society affecting educational 
management; educational management in the 21

st
 century; implementation 

educational concepts and theories for analyzing contexts of community education 
and trends of education in future aspect 
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ภาคผนวก ซ 
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 
ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
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