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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

(หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2561) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
 

คณะ คณะครุศาสตร์  
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
          ภาษาไทย  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
          ภาษาอังกฤษ  Master of Education Program in Educational Technology  

                           and Communications  
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็ม (ไทย)      :  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
            ชื่อย่อ  (ไทย)      :  ค.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)  
             ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :  Master of Education (Educational Technology and  
                                             Communications) 
           ชื่อย่อ  (อังกฤษ)  :  M.Ed. (Educational Technology and Communication) 
 

3. วิชาเอก 
        - 
 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
        แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1 รูปแบบ   
 หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา  
    5.2 ภาษาที่ใช้  
 ภาษาไทย 
    5.3 การรับเข้าศึกษา   

      รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและ 
สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
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5.4 ความร่วมมือภายในสถาบัน    
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง  
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 สถานภาพหลักสูตร 
  หลักใหม่ พ.ศ. 2561 เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
    6.2 สถานภาพหลักสูตร 
  คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  ครั้งที่ …1/2560... 
       วันที่ …1…. เดือน…มกราคม…. พ.ศ. …2560…   
  สภาวิชาการ  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม   ครั้งที่ …3/2560… 
       วันที่ …3…. เดือน…มีนาคม… พ.ศ. …2560…   
  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม  ครั้งที่ …5/2560… 
       วันที่ …8…. เดือน…เมษายน…. พ.ศ. …2560…   

 สภามหาวิทยาลัย เปลี่ยนแปลงการรับสมัครนักศึกษาจากปีการศึกษา 2560 เป็นปีการศึกษา  
     2561 ในการประชุม  ครั้งที่ …4../2561…   
     วันที่ …21…. เดือน...เมษายน… พ.ศ. …2561…   
 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงหน้าปกเล่มหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   
      ในการประชุม  ครั้งที่ ..10../2561…   
      วันที่ ..14... เดือน…ตุลาคม…. พ.ศ. …2561…   

        
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
         เป็นหลักสูตรทีม่ีความพร้อมในการเผยแพร่ มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา  
    8.1 ครู/อาจารย์ ผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระดับ 
       อาชีวศึกษา ทั้งของภาครัฐและเอกชน 
    8.2 เจ้าหน้าที่สายสนับสนนุ ที่สามารถประยุกต์องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการศึกษาใน
 หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน 
    8.3 นักวิชาการเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา ออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใน  
          สถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชน 
    8.4 ผู้บริหารงานด้านเทคโนโลยีในหน่วยงานทางการศึกษาท้ังของภาครัฐและเอกชน 
 8.5 นักพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ในหน่วยงานทางการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน 
     8.6 นักฝึกอบรม และวิทยากรเผยแพร่ความรู้เฉพาะทาง 
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9. ช่ือ-นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
     

ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจำตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก จำนวน
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 
มหาวิทยาลัย ปี 

1. นางสาวกนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว         
   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
   3-5013-00641-74-6 

ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) 
ศษ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
มหานคร 

2554 
2551 
2543 

7 

2. นายปราโมทย์ พรหมขันธ์ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
    3-5401-00255-77-9 
 

ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) 
ศษ.ม.(การศึกษานอกระบบ) 
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
บธ.บ.(บริหารธรุกิจ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

2554 
 

2546 
2548 
2532 

4 

3. นายฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก    
    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
    3-4099-00801-72-6 

ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) 
นศ.ม.(นิเทศศาสตรโ์ฆษณา) 
วท.บ.(ปฐพีวิทยา) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2554 
2548 
2541 

8 

 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

       11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
      การก้าวเข้าสู ่ประชาคมอาเซียนทำให้กระแสการแข่งขันทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ
อาเซียนมีความเข้มข้นขึ้น ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องปรับแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพ่ือให้สมดุลกับ
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ “ไทยแลนด์ 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี ่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”  โดย
มีฐานคิดหลัก คือ เปลี ่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู ่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี ่ยนจาก                    
การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ส่งผลต่อสินค้าและ
บริการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีให้ขยับตัวขึ้นในแดนบวก มีการนำเข้า ส่งออก แลกเปลี่ยนสินค้าประเภทนี้
มากมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมไปถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับด้านการศึกษา เหตุนี้เองระบบ
การศึกษาของไทยก็จะได้รับผลจากนวัตกรรมเทคโนโลยีที่หลั่งไหลเข้ามา ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาในประเทศไทย ความจำเป็นที่ต้องมีการศึกษาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อคัดสรร ประยุกต์ 
และใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าทางการศึกษาจึงจำเป็นต่อทรัพยากรมนุษย์ผู้มีหน้าที่เลือกใช้ ออกแบบและ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด จึงเกิดการพัฒนาหลักสูตรด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
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สารสนเทศทางการศึกษาเพื่อพ ัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดทักษะความสามารถมีศักยภาพที่แข่งขันได้ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์  
    “ไทยแลนด์ 4.0” มีภารกิจสำคัญในการจัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศ
ให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆในศตวรรษที่ 21 ได้ สอดคล้องกับแนวทาง    
การจัดการเรียนรู้ของไทยกำลังมุ่งพัฒนาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 และหนึ่งในสี่ทักษะที่
ต้องมีในผู้เรียนศตวรรษท่ี 21 คือทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี ดังนั้นครูผู้สอนจำเป็นต้องพัฒนา
ทักษะด้านสารสนเทศสื ่อและเทคโนโลยีให้เชี ่ยวชาญเพื ่อใช้ในการพัฒนาผู ้เร ียน ซึ ่งทักษะนี้ได้รับ                    
การวิเคราะห์ในมุมวิชาการว่าจำเป็นสำหรับเด็กที่จะนำไปสู่การดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 
จากประเด็นที่กล่าวมา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีสาขาคอมพิวเตอร์  คณะครุศาสตร์ ซึ่งมีบทบาท
ในการผลิตบุคลากรทางการศึกษาให้ความเชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรรมและเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์
ทางการเรียนรู้ ได้เล็งเห็นถึงหน้าที่รับผิดชอบ จึงประสงค์จะเปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื ่อสารการศึกษา (Educational Technology and Communications) เพื ่อต่อยอด
กระบวนการผลิตครู ให้เป็น“ครูเพ่ือศิษย์ในศตวรรษที่ 21” 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
      ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้มี            
การประเมินสถานการณ์ประเทศไทยว่าจะยังคงประสบสภาวะการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการพัฒนา ทั้งจากภายใน และภายนอกประเทศ อาทิ กระแส  
การเปิดเศรษฐกิจเสรีที่ส่งผลต่อพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม อาทิ ความท้าทายของเทคโนโลยี ใหม่ๆที่
เกิดขึ ้นในสังคม ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง  ๆ ทั ้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาการผลิตเพ่ือป้อนสู่ระบบ
สังคม ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำให้การพัฒนา
ในช่วง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญคือ                     
การใช้คนในสังคมเองเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิด                
การปฏิรูปประเทศเพ่ือการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน อันจะทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
 บริบทการเปลี ่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทยจะส่งผลทางด้านการศึกษาซ ึ ่ งมี                         
ความเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ 
 1) การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
    การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ “ไทย
แลนด์ 4.0” การศึกษาจึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการที่มีลักษณะสำคัญ คือ เปลี่ยนจากการศึกษาแบบดั้งเดิม
ในปัจจุบัน ไปสู่การศึกษาสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี โดยนักการศึกษาต้อง  เปลี่ยน
จาก Traditional educators ไปสู่การเป็น Smart educators และ Startups แหล่งเรียนรู้เกิดใหม่ที่มี
ศักยภาพสูงไปสู่ High Value Services และเปลี่ยนจากนักออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้ทักษะต่ำไปสู่ผู้
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
 2) ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
    การเปิดเสรีทางการค้ากับกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศที่พัฒนาแล้วทำให้มาตรฐานของ
การค้าและบริการกลายเป็นเงื่อนไขและข้อกีดกันทางการค้า นโยบาย“ไทยแลนด์ 4.0” จึงเข้ามากระตุ้น
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ขับเคลื่อนสินค้าและบริการเพื่อให้ผู ้ประกอบการภายในประเทศต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาการผลิตและ
รูปแบบบริการ พัฒนามาตรฐาน ตลอดจนพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการศึกษา โดยแรง
เหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มการลงทุนในวงการ
เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีความรุนแรงมากขึ้น และเป็นกลไกต่อการสร้าง                 
การเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง ( Inclusive Growth) ซึ ่งเป็นปัจจัยที ่จำเป็นต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 3) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก 
    ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของ
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อวิถีชีวิต ทัศนคติ และกระบวนการเรียนรู้ 
และพฤติกรรมการ บริโภคของคนในประเทศ การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีจึงสำคัญต่อทุกวงการรวมถึง
วงการการศึกษา 
 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
       12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 จากทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)                 
วิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย“ไทยแลนด์ 4.0”  ทำให้เกิดประเด็นใน                  
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่สอดรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กล่าวมา คือต้องจัดการพัฒนาหลักสูตรที่
สนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาครุศาสตรมหาบัณฑิต มีความสามารถใช้เทคโนโลยีด้านการศึกษา
จัดการความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆได้ โดยมีศักยภาพที่เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงกับการศึกษา ทั้งในรูปแบบการผลิตและการใช้
เทคโนโลยีทางการจัดการเรียนการสอนมาช่วยในการเพิ ่มประสิทธิภาพผู้เรียน มีการใช้เทคโนโลยีที่
ผ สมผสานระหว ่ า ง  Information Technology ก ั บ  Operational Technology ค ื อ เทค โน โลยี
อินเตอร์เน็ตที ่เชื ่อมอุปกรณ์และ เครื ่องมือสื ่อการเรียนรู ้เข้ าไว้ด้วยกัน การออกการเรียนการสอน 
( Instructional Design) ตลอดจนแนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการศ ึกษาส ู ่ความสามารถใน                  
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการของ
ประเทศเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทีสู่งขึ้น  
 
       12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
        นอกจากสถานการณ์ความจำเป็นต่าง ๆ ที่ต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรแล้ว                
การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษายังคำนึงถึงความเชื่อมโยงกับอีก      
2 ส่วน คือพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และพันธกิจของคณะครุศาสตร์ โดยส่วนแรกพันธกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนั้นมุ่งแสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทยมีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพ
ครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลาการทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ และแสวงหา
แนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบ
อาชีพของคนในท้องถิ่น ส่วนที่สองพันธกิจของคณะครุศาสตร์ มุ่งผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จากสองส่วนดังกล่าวทำ
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ให้หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พยายามพัฒนาหลักสูตร จัดระบบ                 
การเรียนรู้ ระบบบริหารจัดการ ระบบสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตร
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ให้เด่นชัดตามพันธกิจทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และคณะครุศาสตร์ 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
 

 13.1 รายวิชาของหลักสูตรอื่นที่นำมาบรรจุในหลักสูตรนี้ 
  1045301 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 1    
 

 13.2 รายวิชาของหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอื่นนำไปใช้ 
  1035702  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา   
 

       13.3 การบริหารจัดการ   
               อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนจากสาขาวิชาและคณะอ่ืน 
ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยให้สอดคล้องกับ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

     1.1 ปรัชญา 
 ผลิตนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีความเจริญทางปัญญา รู้เท่าทันเทคโนโลยีสามารถชี้นำ
และเสนอความถูกต้องต่อวงการศึกษาของชาติ 
 

     1.2 ความสำคัญ  
ในปัจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาท ในการพัฒนาในเกือบทุก  ๆ ด้าน ทั้งใน

ด้านธุรกิจ ด้านสาธารณสุข ด้านการทหารและความมั่นคง ด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร ดังจะเห็นได้
ว่า องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ซึ่งอาจอยู่ในรูปของ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื ่องมือสำคัญในการบริหาร การจัดการในองค์กร อีกทั ้งเพิ ่มระดับ
ความสำคัญมากข้ึนในแต่ละปี มีการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งไว้ เพ่ือการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี
รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการเฉพาะ เพื่อวางกลยุทธ์หาความได้เปรียบในสายงาน อีกทั้งยังเป็น
เครื่องมือสำคัญในการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต และใช้เป็นช่องทาง สำหรับเผยแพร่สารสนเทศขององค์กร
มากขึ้นด้วย 

ในส่วนของการศึกษา เทคโนโลยีและการสื่อสารมีบทบาทที่สำคัญอย่างมากเป็นทั้งเครื่องมือหลัก 
และเครื ่องมือสนับสนุนที่ต้องจัดหาและนำมาใช้ในการเรียนการสอนซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เหตุนี้ทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษาไทยจึงต้องดำเนินการอย่าง
เร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการกำหนดคุณสมบัติและคุณภาพของแรงงาน
ในอนาคต ซึ่งปฎิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีและการสื่อสารมีความก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเทคโนโลยี
และการสื่อสารมีประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต้องมี
การเพิ่มเติมความรู้ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารในหลักสูตรการเรียนการสอน และปรับปรุงให้ทันต่อ                
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ 
และมีทักษะปฏิบัติด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารจึงมีความสำคัญเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงมีนโยบายที่จะพัฒนา หลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เพื่อรองรับความสำคัญดังกล่าว อันจะส่งผลอย่างเป็นพลวัตรใน
การพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษาเพ่ือเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป   

 

     1.3 วัตถุประสงค์ 
  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิต
มหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
 1. มีความรู้ ความสามารถในด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้
สู่การปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและออกแบบ
การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. มีคุณธรรม จริยธรรม ของนักเทคโนโลยีทางการศึกษา มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม 
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      3. มีทักษะการประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา นำมาซึ่งเทคโนโลยีและ
การออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือสนองความต้องการระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ  
     4.  มีเจตคติทีดี่ต่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและมีความตระหนักในแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของ
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพการเรียนรู ้
 

2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง 
 

    2.1 การบริหารหลักสูตร  
 

แผนการดำเนนิการ กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
1. แผนการจัดทำโครงสร้าง 
   หลักสูตร ครุศาสตร       
   มหาบัณฑิตสาขาวิชา 
   เทคโนโลยีและสื่อสาร 
   การศึกษา ให้มมีาตรฐาน 
    ไม่ต่ำกว่าที่สำนักงาน คณะ 
   กรรมการการอุดมศึกษา 
   กำหนดเป็นไปตามประกาศ     
   กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง    
   มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
   ปริญญาโท 
  

1. พัฒนาหลักสูตรโดยยึดกรอบ 
    มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
    แห่งชาติ 
2. พัฒนาหลักสูตรตามนโยบาย  
   ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน   
   และระบบประกันคุณภาพ  
 

หลักฐาน 
1. เอกสารการพัฒนา /  
    ปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประ เมิ น  
    หลักสูตร 
ดัชนีชี้วัด 
ความถูกต้องสมบูรณ์ของแผน 
หลักสูตร 

   
2.2 การบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

แผนการดำเนนิการ กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
การจัดทำแผนงบประมาณ 
และแผนการปรับปรุง
ทรัพยากรการเรียน 
การสอนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการจำเป็น เพ่ือทำ
ให้หลักสูตรมีทรัพยากรด้าน
งบประมาณ และด้านการ
เรียนการสอนที่เพียงพอ  
 

1. เสนอขออนุมัติงบประมาณ  
   ประจำปี งบประมาณตาม 
   ความต้องการจำเป็น 
2. ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ 
   เพ่ือจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์   
   การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา 
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่  
   เกี่ยวข้อง เพ่ือการจัดหา/ซื้อ 
   ทรัพยากรการเรียนการสอน 
4. จัดทำแผนการพัฒนาสภาพแวด  
    ล้อมทางการเรียนรู้ที่มีส่วนช่วยใน 
    การพัฒนาทักษะผู้เรียน  

หลักฐาน 
1. แผนงบประมาณ 
2.รายงานผลการจัดหา
ทรัพยากรการเรียนการสอน
เพ่ิมเติมแต่ละปี 
3.ห้องเรียนและทรัพยากร 
แหล่งเรียนรู้ เพิ่มเติมแต่ละปี 
ดัชนีชี้วัด 
ร้อยละของความพร้อมด้าน
ทรัพยากรในการจัดการ
เรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
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2.3 การบริหารคณาจารย์ 
 

แผนการดำเนนิการ กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
1.  การพัฒนาคณาจารย์ ให้  
    มีประสบการณ์ด้าน    
    การเรียนการสอน  
    การวิจัย และการบริการ 
    วิชาการ 

1.  การให้คณาจารย์มีส่วนร่วมใน   
     การบริหารและจัดการเรียน 
     การสอนในทุกขั้นตอน  
2. ส่งเสริมสนับสนุนคณาจารย์ให้มีผล   
    งานวิจัยและให้บริการวิชาการแก่ 
    องค์กรภายนอก เพ่ือพัฒนาองค์ 
   ความรู้ใหม่ในศาสตร์ของสาขา 
3.  ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วม        
    การประชุมวิชาการ สัมมนา ทั้ง     
    ระดับประเทศและนานาชาติ 
4.  การเชิญคณาจารย์พิเศษ/วิทยากร  
     เพ่ือเป็นแบบอย่างถ่ายโอนความ 
     เชี่ยวชาญ  
 

หลักฐาน 
1. รายงานการประชุม 
    คณะกรรมการบริหาร 
    หลักสูตร 
2. จำนวนผลงานวิจัย และ 
    บริการวิชาการ 
3. จำนวนอาจารย์และจำนวน 
     ครั้งที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา  
     ระดับประเทศ และนานาชาติ 
4.  จำนวนคณาจารย์พิเศษ และ 
     วิทยากร 
ดัชนีชี้วัด 
1. จำนวนครั้งของการประชุม 
    คณะกรรมการบริหาร 
    หลักสูตร 
2. ร้อยละของผลงานวิจัย 
    และบริการวิชาการต่อ 
    จำนวนอาจารย์ประจำ 
    หลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อย   
    ละ 70 
3. ร้อยละอาจารย์ที่เข้าร่วม 
     ประชุมสัมมนาระดับประเทศ  
     และนานาชาติต่อจำนวน 
    อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ 
    น้อยกว่าร้อยละ 70 
4. จำนวนครั้งในการเชิญ  
    คณาจารย์พิเศษ และวิทยากร   
    พิเศษไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อ 
    ภาค การศึกษา 
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  2.4 การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา 
 

แผนการดำเนนิการ กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

1. การสนับสนุนและ 
     การให้คำปรึกษาแนะนำแก ่
     นักศึกษา 
2. พัฒนานักศึกษาให้มี 
     ความสามารถทั้งทางด้าน 
    วิชาการและอารมณ์  
    มีทัศนคติที่ดีจากการทำ 
    กิจกรรมนอกหลักสูตร 
3. การแนะแนว/ให้ 
    คำปรึกษาสำหรับนักศึกษา 

1. มีการกำหนดช่วงเวลาสำหรับให้ 
    คำปรึกษาแก่นักศึกษา 
2. กำหนดช่องทางการติดต่อ 
    ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์  
3. จัดให้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน 
   ที่เก่ียวข้องกับศาสตร์ใน 
   สาขาวิชา/นอกศาสตร์ และ 
   พัฒนาอารมณ์ บุคลิกภาพ 

หลักฐาน 
1. รายงานจำนวนครั้งการให้ 
   คำปรึกษา 
2. เว็บไซต์อาจารย์ 
3. รายงานโครงการการทำ 
    กิจกรรมรว่มกันของนักศึกษา 
ดัชนีชี้วัด 
1. จำนวนครั้งการให้คำปรึกษา 
    ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อภาค 
     การศึกษา 
2. อาจารย์มีเวปไซต์หรือ 
    โซเชียลเน็ตเวิร์ค 
    เพ่ือใช้ติดต่อสื่อสารกับ 
    นักศึกษาไม่น้อยกว่า 
    ร้อยละ 70 ของจำนวน   
    อาจารย์ 
3. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม 
   กิจกรรมร่วมกันไม่น้อยกว่า 
   ร้อยละ 70 
 

 
    2.5 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต 
 
 

แผนการดำเนนิการ กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

1. ผลิตมหาบัณฑิตที่มี 
   ความรู้และทักษะที่  
   สมดุลตาม 
   ความต้องการของ 
   นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต 

1. สำรวจคุณลักษณะ 
   มหาบัณฑิตที่ 
   พึงประสงค์ของนายจ้าง/ผู้ใช้ 
2. ปรับปรุงหลักสูตร/ 
    จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ 
    สอดคล้องกับผลการสำรวจฯ 
3. สำรวจความพึงพอใจของ 
    นายจ้าง/ผู้ใช้มหาบัณฑิต 
 

หลักฐาน 
1. ผลสำรวจคุณลักษณะ 
   บัณฑิตที่พึงประสงค์ของ 
   นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต 
2. หลักสูตรที่ผ่าน 
    การปรับปรุง 
3. ผลสำรวจความพึงพอใจ 
    ของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต 
ดัชนีชี้วัด 
1. ร้อยละความสอดคล้องของ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
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แผนการดำเนนิการ กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

ประสงค์ของนายจ้าง/ผู้ใช้
บัณฑิต ไม่น้อยกว่า                 
ร้อยละ 70 
2. ร้อยละของความ 
สอดคล้องของการปรับปรุง 
หลักสูตรกับผลการสำรวจฯไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 
3. ร้อยละความพึงพอใจ
นายจ้าง/ผู้ใช้มหาบัณฑิตไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 
กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกับได้กับการศึกษาภาคปกติ โดยเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
          มีการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 มี ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2555  
 
2. การดำเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1       จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการในวันเสาร์-วันอาทิตย์ 
  ช่วงเดือน สิงหาคม – ธันวาคม 
 ภาคการศึกษาท่ี 2      จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการในวันเสาร์-วันอาทิตย์ 
  ช่วงเดือน มกราคม – พฤษภาคม 
 ภาคฤดูร้อน   ไม่เป็นการศึกษาภาคบังคับ สำหรับนักศึกษาแต่นักศึกษาสามารถ 
                                       ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนได้ ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ 
                                       ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  
                                       8 สัปดาห์  
          จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ โดยการเปิดเรียนในวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-
21.00 น.  
  
    2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 2 กำหนดไว้ดังนี้ 
 2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่าข้ึนไป จากสถาบันการศึกษาท่ี
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
 2.2.2 เป็นผู้ที่มคีุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบถ้วน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย                          
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 
 2.2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องการคัดเลือกนักศึกษาเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปีการศึกษา    
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 2.2.4 นักศึกษาต้องทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์                
โดยคะแนนที่ได้ต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกำหนดไว้ใน
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 ในกรณีท่ีผล                     
การทดสอบต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา, คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
 
    2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 การวัดมาตรฐานการทดสอบพื ้นฐานด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาที่จัดสอบโดยสำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา จะพบว่านักศึกษาบางส่วนไม่ผ่านเกณฑ์ 
คือมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ เพ่ือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 
    2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหา 
 สำหรับผู ้ไม่ผ่านเกณฑ์พื ้นฐานด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ที ่จัดสอบโดยสำนักงาน
ประสานงานบัณฑิตศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนวิชา 1) 1555101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต และ 
2) 4125101 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิต โดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม และทั้ง 2 รายวิชา ต้อง
ได้ผลการเรียนระดับผ่านก่อนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้จะเน้นการจัดการเรียนการสอนโดย
บูรณาการภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ในแต่ละวิชาให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มเติมทักษะภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอร์ให้นักศึกษา 
 
    2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี  
  

จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
 2561 2562 2563 2564 2565 

ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 

รวม 30 60 60 60 60 
คาดว่าจะจบการศึกษา  30 30 30 30 

 
 
 

 2.6 งบประมาณตามแผน  
 ประมาณการรายรับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื ่อสารการศึกษา จะดำเนิน                 
การจัดเก็บจากค่าลงทะเบียนของนักศึกษาในแต่ละภาคเรียน ตามประกาศเรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 
 

2.6.1  งบประมาณรายรับ  
  ประมาณรายรับการจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย 
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 เรื่อง อัตราการเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล และรายรับบุคลากรในแต่ละปีการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
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รายละเอียดรายรับ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าบำรุงการศึกษา 1,800,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 21,000 42,000 42,000 42,000 42,000 
รายรับบุคลากร/เงินเดือน 2,804,880 2,889,026 2,975,696 3,064,966 3,156,915 

รวมรายรับ 4,625,880 5,931,026 6,017,696 6,106,966 6,198,915 
 

 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย 
    ประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
 

หมวดเงิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ก. งบดำเนินการ 
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,804,880 2,889,026 2,975,696 3,064,966 3,156,915 
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1,274,700 2,129,400 2,129,400 2,129,400 2,129,400 

รวม (ก) 4,079,580 5,018,426 5,105,096 5,194,366 5,286,315 
ข. งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์ 546,300 304,200 304,200 304,200 304,200 

รวม (ข) 546,300 304,200 304,200 304,200 304,200 
รวม (ก+ข) 4,625,880 5,322,626 5,409,296 5,498,566 5,590,515 

จำนวนนักศึกษา 30 60 60 60 60 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 154,196 88,710 90,154 91,642 93,175 

 

    2.7 ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 หรือตามมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกำหนด 
 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
          การเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ว่าด้วยการจัด      
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกำหนด 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

     3.1 หลักสูตร  
  3.1.1 จำนวนหน่วยกิต   
                    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็นหลักสูตร แผน ก 
แบบ ก 2 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต พ.ศ. 
2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา ดังนี้ 
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  แผน ก แบบ ก 2 สำหรับนักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะเทียบสาระและสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพของคุรุสภา จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
           

 3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร 
                     โครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีดังต่อไปนี้ 
 

 แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต 

1.  หมวดวิชาเฉพาะ   
    1.1 วชิาบังคับ            
     1.2 วิชาเลือก              
2.  วิทยานิพนธ์      

 ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 12 หน่วยกิต 
 ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
   12 หน่วยกิต  

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
 

  
 

 3.1.3 รายวิชา 

                    1)  การกำหนดรหัสรายวิชา 
                         การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ยึดระบบการจัด
หมวดหมู ่ว ิชาของ ISCED (International Standard Classification Education) โดยรหัสวิชาประกอบด้วย
ตัวเลข 7 หลัก ดังนี้ 
 

  เลขตัวที่ 1-3 หมวดวิชาและหมู่วิชา 
  เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
  เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
  เลขตัวที่ 6, 7 บ่งบอกถึงลำดับก่อนหลังของวิชา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 

ลักษณะเนื้อหา 

ลำดับก่อนหลัง 
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 2) การกำหนดจำนวนหน่วยกิตและช่ัวโมงเรียน  
 รายวชิาของมหาวิทยาลัยราชภฏัลำปางแต่ละรายวชิากำหนดจำนวนหนว่ยกิต จำนวน
ชั่วโมงเรยีนภาคทฤษฎี จำนวน ชั่วโมงเรยีนภาคปฏิบัติและจำนวนชัว่โมงศึกษาด้วยตนเอง โดยใช้สัญลักษณ์  
น (ท-ป-อ) 
   น    หมายถึง   จำนวนหน่วยกิตของรายวิชา 
   ท    หมายถึง  จำนวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 
   ป    หมายถึง  จำนวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัต ิ
   อ    หมายถึง  จำนวนชั่วโมงท่ีศึกษาด้วยตนเอง 
 

          กำหนดให้รายวิชาภาคทฤษฎี 1 หน่วยกิตเท่ากับจำนวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมง
และศึกษาด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง ส่วนรายวิชาภาคปฏิบัติ 1 หน่วยกิตเท่ากับจำนวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 
2 ชั่วโมงและศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง 
 
 

   3) รายวิชาในหลักสูตร 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 
1. หมวดวิชาเฉพาะ               ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 1.1 วิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 
1035101      การออกแบบการเรียนการสอน                                3 (3-0-9) 
      Instructional Design 
1035501      การสื่อสารและแพร่กระจายนวัตกรรมการศึกษา                     3 (2-2-7) 
   Communications and Diffusion of Educational Innovations 
1035702      นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา                                             3 (2-2-7) 
                  Innovation and Information Technology for Education 
1045301      วิธีวิทยาการวจิัยทางการศึกษา 1                                                                  3 (2-2-7) 
                  Educational Research Methodology 1 

 

   
 1.2 วิชาเลือก                                                                         ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
      กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
1035102      การออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 3 (3-0-9) 
        Design of Constructivist Learning Environment 
1035201      การออกแบบและผลิตสื่อกราฟิกและภาพดิจิทัลทางการศึกษา                                3 (2-2-7)        
                  Design and production of Graphic and digital media for Education 
1035202      การออกแบบและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการศึกษา                              3 (2-2-7)      
                  Design and Development of electronic publication for Education 
1035203      การออกแบบและพัฒนาอีเลิร์นนิงเพ่ือการเรียนการสอน                                       3 (2-2-7)        
                  E-learning Design and Development for Instruction 



หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏลำปาง  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561          17     
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 
1035301      คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้                                                                         3 (2-2-7)      
                  Computer for learning 
1035502      การออกแบบสารเพื่อการเรียนการสอน              3 (2-2-7) 
        Instructional Message Design         
1035901      การวิจัยทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา                                3 (2-2-7)  
                  Research on Innovation and Educational Technology 
1035902      สัมมนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา                                                    3 (1-4-5) 
                  Seminar on Innovation and Educational Technology 
1036201      สื่อสมัยใหม่เพ่ือการเรียนรู้                                                                3 (2-2-7) 
                  Modern Media for Learning 
1036202      การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์เพ่ือการเรียนการสอน                                        3 (2-2-7)                                         
                  Courseware Design and Development for Instruction 
1036203      การออกแบบสภาพแวดล้อมเสมือนทางการเรียนรู้              3 (2-2-7) 
                  Design of Virtual Learning Environment 
1036504      เทคโนโลยีการศึกษายูบิควิตัส                                                                        3 (2-2-7)                      
                  Ubiquitous technology in Education                 
 

2.  วิทยานิพนธ์                                                                   12 หน่วยกิต 
1035904 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
 

12 (540) 

3.  หมวดวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต (สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์) 6 หน่วยกิต                                                                        
1555101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

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

4125101 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
Computer for Graduate Student 

3 (2-2-7) 

 
 

 3.1.4 แผนการศึกษา  
               หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จัดการเรียนการสอน แผน 
ก แบบ ก 2 สำหรับนักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะเทียบสาระและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ซึ่ง
ใช้เวลาศึกษาอย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา โดยมีแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรดังนี้ 
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   แผน ก แบบ ก 2 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
1035702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 3 (2-2-7) 
1045301 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 1                                                                   3 (2-2-7) 

     1035101 การออกแบบการเรียนการสอน 3 (3-0-9) 
1555101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา *     - 

 รวม 9 
 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
1035501 
----------- 
----------- 

การสื่อสารและแพร่กระจายนวัตกรรมการศึกษา 
วิชาเลือก (1) 
วิชาเลือก (2) 

3 (2-2-7)  
3 
3 

 4125101 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา *   - 
 รวม 9 

 
ปีท่ี 1 ภาคฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
----------- วิชาเลือก (3) 3 
1035904 วิทยานิพนธ์ 3 

 รวม 6 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
----------- วิชาเลือก (4) 3 
1035904 วิทยานิพนธ์ 3 

 รวม 6 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
1035904 วิทยานิพนธ์ 6 

 รวม 6 
 รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 36 

 

หมายเหตุ :  *  หมายถึง ไม่นับหน่วยกิตเพ่ือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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  3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
   รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ซ 
 
3.2 ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน  ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์
 

  3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ นามสกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ 
เลขประจำตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบันทีส่ำเร็จการศึกษา 

จำนวน
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 

ภาระงานสอน 
(ช.ม./ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ปี 2561 2562 2563 2564 2565 

1. นางสาว                    
กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
3-5013-00641-74-6 

ปร.ด. 
(เทคโนโลยี
การศึกษา) 

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 

2554 7 12 12 12 12 12 

ศษ.ม.(เทคโนโลยี
ทางการศึกษา) 

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 

2551 

วศ.บ.(วิศวกรรม
โยธา) 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยี
มหานคร 
 

2543 

2. นายปราโมทย์  
พรหมขันธ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
3-5401-00255-77-9 

ค.ด.(เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2554 4 12 12 12 12 12 

ศษ.ม. 
(การศึกษานอก
ระบบ) 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2546 

ค.บ. 
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลยั
ราชภัฎลำปาง 

2548 

บธ.บ.(บริหารธรุกิจ) มหาวิทยาลยั       
เชียงใหม ่
 

2532 

3. นายฟิสิกส์ ฌอณ  
บัวกนก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
3-4099-00801-72-6 

ปร.ด. 
(เทคโนโลยี
การศึกษา) 

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 

2554 8 12 12 12 12 12 

นศ.ม. 
(นิเทศศาสตร์
โฆษณา) 

มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ 

2548 

วท.บ. 
(ปฐพีวิทยา) 

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

2541 
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 3.2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

ชื่อ นามสกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ 
เลขประจำตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบันทีส่ำเร็จการศึกษา 

จำนวน
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 

ภาระงานสอน 
(ช.ม./ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ปี 2561 2562 2563 2564 2565 

1. นางสาว                 
กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
3-5013-00641-74-6 

ปร.ด. 
(เทคโนโลยี
การศึกษา) 

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 
 

2554 7 12 12 12 12 12 

ศษ.ม.(เทคโนโลยี
ทางการศึกษา) 

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 
 

2551 

วศ.บ.(วิศวกรรม
โยธา) 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยี
มหานคร 
 

 

2543 

2. นายปราโมทย์  
พรหมขันธ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
3-5401-00255-77-9 

ค.ด.(เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 

2554 4 12 12 12 12 12 

ศษ.ม. 
(การศึกษานอก
ระบบ) 
 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2546 

ค.บ. 
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลยั
ราชภัฎลำปาง 
 

2548 

บธ.บ.(บริหารธรุกิจ) มหาวิทยาลยั       
เชียงใหม ่
 

2532 

3. นายฟิสิกส์ ฌอณ  
บัวกนก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
3-4099-00801-72-6 

ปร.ด. 
(เทคโนโลยี
การศึกษา) 

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 
 

2554 8 12 12 12 12 12 

นศ.ม. 
(นิเทศศาสตร์
โฆษณา) 

มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ 
 

2548 

วท.บ. 
(ปฐพีวิทยา) 

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์
 

2541 

4. นางสาวกิตติยา  
ปลอดแก้ว 
อาจารย ์
3-8001-01621-09-1 

ปร.ด. (เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา) 

มหาวิทยาลยั  
เกษตรศาสตร ์
 

2560 
 

3 12 12 12 12 12 

ศษ.ม. (เทคโนโลยี
การศึกษา) 

มหาวิทยาลยั  
เกษตรศาสตร ์

2551 
 

สส.บ. (การจัดการ
สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลยั
วลัยลักษณ ์

2549 
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 3.2.3 อาจารย์ผู้สอน 
 
 

ชื่อ นามสกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ 
เลขประจำตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบันทีส่ำเร็จการศึกษา 

จำนวน
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 

ภาระงานสอน 
(ช.ม./ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ปี 2561 2562 2563 2564 2565 

1. นางสาวชุติกานต์     
รักธรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
3-2499-00034-87-5 
 

Ph.D. 
(Education in 
Applied 
Linguistics      
and English 
Language 
Teaching) 

University of 
Warwick, 
United 
Kingdom 
 

2551 
 
 

 

1 12 12 12 12 12 

M.Ed. (English 
Language 
Studies and 
Methods)  

University of 
Warwick, 
United 
Kingdom 
 

2541 
 

      

ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยั   
ธรรมศาสตร ์
 

2537 

2. นางมะยุรีย์                   
พิทยาเสนีย ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
3-5210-00252-99-0 

วท.ม.(เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต
สารสนเทศ) 
 

มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

2551 3 12 12 12 12 12 

ค.อ.บ. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์) 

สถาบัน
เทคโนโลยีราช
มงคล 

2546 

3. นางสาววิยดา   
เหล่มตระกูล 
ผู้ช่วยศาตราจารย ์
3-5201-01268-76-9 

ค.ด.(การวัดและ
ประเมินผล
การศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2547 
 

3 12 12 12 12 12 

ศษ.ม.(การวัดและ
ประเมินผล
การศึกษา) 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2540 
 

ค.บ.(การ
ประถมศึกษา) 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยครู
ลำปาง 

2535 
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ชื่อ นามสกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ 
เลขประจำตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบันทีส่ำเร็จการศึกษา 

จำนวน
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 

ภาระงานสอน 
(ช.ม./ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ปี 2561 2562 2563 2564 2565 

4. นางสาวอัมเรศ  
เนตาสิทธ์ิ    
ผู้ช่วยศาตราจารย ์
3-5101-00418-52-0 
 

ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั   

2553 3 12 12 12 12 12 

ศษ.ม. (จิตวิทยา
การศึกษาและ                       
การแนะแนว) 

มหาวิทยาลยั    
เชียงใหม ่

2549 
 

คอ.บ. (ออกแบบ                  
สิ่งทอ)    

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลย ี
ราชมงคล   

2541 

5. นางสาวเจือจันทร์    
วงศ์พลกานันท์ 
อาจารย ์
3-5299-00213-04-1 

ปร.ด.(สห
วิทยาการ) 

มหาวิทยาลยั   
ธรรมศาสตร ์

2549 2 12 12 12 12 12 

Diploma in 
Teaching 
English as a 
Foreign 
Language 

University of 
Sydney, 
Australia 

2532 

ศศ.ม.(การสอน
ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

2518 

6. นางสาวปรารถนา     
โกวิทยางกูร 
ผู้ช่วยศาตราจารย์ 
3-5099-00321-08-1 

กศ.ด.(วิจัยและ
ประเมินผล
การศึกษา) 

มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

2551 
 

5 12 12 12 12 12 

ศษ.ม.(วิจัยและ
สถิติการศึกษา) 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2543 
 

บธ.บ.
(บริหารธุรกจิ) 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2536 

7.  นางสาวพรอนันต์   
บุญก่อน 
อาจารย ์
3-5799-00374-34-7 

วท.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2555 
4 12 12 12 12 12 

วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2545 

วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่
 
 
 
 
 
 
 

2540 
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ชื่อ นามสกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ 
เลขประจำตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบันทีส่ำเร็จการศึกษา 

จำนวน
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 

ภาระงานสอน 
(ช.ม./ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ปี 2561 2562 2563 2564 2565 

8. นางสาวศิริพรรณ           
กาจกำแหง   
อาจารย ์
3-6399-00124-72-2 

 Post Graduate 
(Interdisciplinar
y Science) 

Edith Cowan 
University, 
Australia 

2542 1 12 12 12 12 12 

กศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยั                
ศรีนครินทร   
วิโรฒประสาน
มิตร 

2536 

ค.บ. 
(ภาษาอังกฤษ)
  

วิทยาลัยครู
พิบูลสงคราม 

2521 
 

9. นายสมชาย เมืองมลู 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
3-5603-00012-53-5 

วท.ม.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
เชียงราย 
 

2551 
 

2 12 12 12 12 12 

ค.บ.(เทคโนโลยี
นวัตกรรม
การศึกษา) 

สถาบัน                  
ราชภัฏ
เชียงราย 

2546 
 

10. นายพงศ์วัชร                
ฟองกันทา 
อาจารย ์
1-5299-00041-35-0 

Ph.D.( Research 
Evaluation 
Statistics and 
Assessment) 

University of 
Southern 
Mississippi, 
USA 

2561 1 - 12 12 12 12 

ค.ม.(วิจัย
การศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2552 

วท.บ.
(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

2550 

   
4. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำวิจัย  
     4.1 คำอธิบายโดยสังเขป   
  หลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์  โดยข้อกำหนดใน                   
การทำงานวิจัยต้องเป็นประเด็นปัญหาที่เป็นปัจจุบันและนักศึกษามีความสนใจ มีคุณค่าทางวิชาการเหมาะสม
ตามแผนการศึกษา สามารถนำไปตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือนำเสนอผลงานในเวทีวิชาการ รวมถึงสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ แก้ไขปัญหาขององค์การ สังคมและท้องถิ่น นักศึกษาสามารถนำแนวคิด ทฤษฎีที่ได้เรียนมา
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยได้ กำหนดให้งานวิจัย 1 คน ต่อ 1 ผลงาน มีรายงานนำส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่
หลักสูตรกำหนด มีการดำเนินงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
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     4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  ผลการเรียนรู้ที่พัฒนาในการทำวิจัย  
 1.   มีความรู้ลึกในศาสตร์ของสาขา  
 2.   มีจรรยาบรรณของนักวิจัย  
 3.   สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหาในการวิจัย  
 4.   สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สืบค้นและนำเสนอผลการวิจัย  
 5.   มีความใฝ่รู้ รู้จักวิธีการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย  
 6.   สามารถดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเอง สามารถปรับตัวและแก้ปัญหา 
ในระหว่างการวิจัยได้   
 
     4.3 ช่วงเวลา   

 นักศึกษาสามารถเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ตั ้งแต่ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 โดย    
โครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องได้รับอนุมัติภายในปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน และต้องดำเนินการทำวิทยานิพนธ์                    
เพ่ือสามารถสำเร็จการศึกษาได้ทันตามหลักสูตรกำหนด (2 ปี) 
 
     4.4 จำนวนหน่วยกิต  

 แผน ก แบบ ก 2 แบ่งเป็นปีที ่ 1 ภาคฤดูร้อน และปีที ่ 2 ภาคเรียนที ่ 1 ภาคการศึกษาละ                        
3 หน่วยกิต และปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 จำนวน 6 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 12 หน่วยกิต    

  

     4.5 การเตรียมการ  
  1) จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาด้านงานวิจัยให้แก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  2) กำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา  

 3) ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัย บทความวิจัยที่ปรากฎอยู่บนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
  4) มีระบบกลไกในการส่งเสริมความรู้ด้านงานวิจัยแก่นักศึกษา 
  5) มีตัวอย่างวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาได้ทำการศึกษาทั้งทางฐานข้อมูลและสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  6) มีโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ไว้บริการแก่นักศึกษา 
 
     4.6 กระบวนการประเมินผล   
   1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในงานวิจัยที่บันทึกในสมุดให้คำปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
  2) ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานวิจัยตามรูปแบบที่กำหนดและระยะเวลาที่กำหนด 
  3) นำคะแนนทุกส่วนเพ่ือนำเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ประจำสาขาทุกคน 
และผ่านคณะกรรมการประจำหลักสูตร 
  4) การประเมินผลวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย 
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555  
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

เป็นนักศึกษาผู้มคีวามรู้ ความเช่ียวชาญ และ
ทักษะสูงด้านเทคโนโลยีทางการศกึษา มีความโดด
เด่นด้านการออกแบบการเรียนการสอน ให้มีความ
ทันสมัยเน้นการบริหารจดัการและเทคโนโลยี 
สามารถพัฒนาแหล่งเรียนรูเ้สมยัใหม่ที่มีศักยภาพ
สูงไปสู่ High Value Services  

    กำหนดให้มีกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้พัฒนาและฝึกทักษะ                      
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาในการออกแบบการเรยีนการสอน 
โดยจดักิจกรรมตลอดหลักสตูร ดังนี้  
     1. กิจกรรมฝึกทักษะความคดิสร้างสรรค์ กระบวนการคิด
วิเคราะห์ การบริหารจดัการเทคโนโลยีการศึกษา  
     2. กิจกรรมฝึกการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาใน                           
การออกแบบ พัฒนา และประเมนิการเรยีนการสอน 
     3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนเน้นใหม้ีการฝึกปฏิบตัิร่วมกับ
ท้องถิ่น เน้นการนำทฤษฎีการเรยีนรู้ไปประยุกต์ใช้ใน                    
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
    2.1 หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก และวิทยานิพนธ์  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู 

เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7  
1.2 ปฏิบัติตนสุจริตในกฎกติกา                 

ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น
และมีความเป็นพหสููต 

1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำใน               
การส่งเสริมให้มีการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ในสภาพแวดล้อม
ของ การทำงานด้านการศึกษา 

1.4 เคารพ ยกย่องเชิดชูเกียรติและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 
 

1. อาจารย์ผูส้อนสอดแทรกเรื่องคณุธรรม 
จริยธรรมในการสอน เช่น การทำ
กรณีศึกษาที่เกีย่วข้องกับคุณธรรม 
จริยธรรมมาเป็นประเด็นให้นักศึกษา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรืออภิปรายด้วย
การใช้เหตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรม 
(Case study and Dialectics) 

2. มอบหมายงานให้รับผิดชอบ การเป็น
ผู้นำกลุม่และการเป็นสมาชิกกลุม่ มี
ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น รวมถึง
การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่
นำมาใช้ในการเรียน เป็นต้น  

3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม  
เช่น การประกาศยกย่องนักศึกษาท่ีทำ
ดี เสียสละ ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

4. อาจารย์เป็นต้นแบบการมคีุณธรรม 
จริยธรรม (Role Model) 

1. ประเมินจากแบบบันทึกพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมของนักศึกษา 

2. ประเมินจากผลงานการวิเคราะห ์
วิจารณ์เชิงจริยธรรม หรือสังเกต
จากการอภิปรายในช้ันเรียน 

3. ประเมินผลจากการเข้าร่วม
กิจกรรมที่แสดงถึงคุณธรรม
จริยธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 

2.  ความรู ้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจใน                   

เนื้อหาสาระ แนวคิด ทฤษฎี                  
การเรยีนรู้เทคโนโลยีการศึกษา                       

1. การบรรยาย การวิเคราะห์ และ                  
การสังเคราะห์กรณศีึกษา                       
(Lecture and Case study ) 

1.  การประเมินจากการอภิปราย
แลกเปลีย่นกับอาจารย์ผูส้อน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 

และการออก แบบการเรยีน                                   
การสอนอย่างเป็นระบบ 

2.2 สามารถบูรณาการความรู้เพื่อ          
แก้ปญัหาเกี่ยวกับ การประยุกต ์

      ใช้เทคโนโลยีการศึกษา และ 
      การออกแบบการเรียนการสอน

อย่างเป็นระบบใน 
      ระดับท้องถิ่น 
2.3 มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนา

ความรู้ใหม่ๆ  เกี่ยวกับศาสตร์
ของเทคโนโลยีการศึกษา 
รวมถึงการออกแบบ               
การเรยีนการสอน และ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับแนวโนม้              
การเปลีย่นแปลงในปัจจุบัน 

2. จัดการเรียนการสอนโดยการเรยีนรู้โดย
ใช้วจิัยเป็นฐาน หรือการเรียนรูโ้ดยใช้
ปัญหาท้องถิ่นเป็นฐาน (Research 
based learning : RBL or Problem 
based learning : PBL) 

3. เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มปีระสบการณ์ตรง
มาเป็นวิทยากรหรือบรรยายพิเศษ
เฉพาะประเด็นที่มีความสำคญั  

 

2. การประเมินโครงการโดยมี
กระบวนการทำงานและผลผลติที่
เชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎี  

3. ประเมินจากการนำเสนอ โดยข้อมลู        
รวมถึง ถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเด็นสามารถแสดงการหา                   
ทางออกของปัญหาได้ 

 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะในการแสวงหาความรู้

ในบริบทของการเปลี่ยนแปลง 
3.2 มีทักษะในการเป็นพี่เลี้ยงทาง

วิชาการ  
3.3 สามารถออกแบบการเรียนการ

สอนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การศึกษาในประเด็นที่ซับซ้อน 
เพื่อนำไปสู่การสรา้งสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

 
  

1. การเรยีนรู้แบบแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
หรือเรียนรู้จากการทำวิจัย 
(Constructivism approach or 
Research based learning : RBL) 

2. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีโดยการฝกึ
ปฏิบัติการเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการ ให้
คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษาและ
การออกแบบการเรียนการสอนใหก้ับ
บุคลากรในท้องถิ่น (Coaching) 

3. ฝึกปฏิบัติการเพื่อออกแบบการเรียน
การสอนโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การศึกษา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
โดยใช้ปัญหาท้องถิ่นเป็นฐานใน                  
การเรยีนรู้                                       
(Problem based learning: PBL) 

1. ประเมินจากทักษะในการแสวงหา
ความรู้และการเป็นพี่เลีย้งทาง
วิชาการ 

2. ประเมินผลตามสภาพจริงโดยผา่น
การปฏิบัติการที่มอบหมาย 

3. ประเมินจากการทดสอบโดยเนน้
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใน
สถานการณ์ต่างๆ  

 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและ 
 ความรับผิดชอบ 
4.1 มีความสามารถในการทำงานด้วย

ตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย  

4.2 มีความสามารถในการใช้ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
และการออกแบบการเรียนการ
สอนกับหน่วยงานที่สังกัดได้

1. จัดกิจกรรมการเรียนรูผ้่านกระบวนการ
กลุ่มที่พัฒนาการเป็นผู้นำและผู้ตาม 
สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกบัผู้อืน่ใน
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน      
(Cooperative learning) 

2. จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพือ่พัฒนา
ความรู้และทักษะการสื่อสาร รวมทั้ง
การยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล (Participatory approach) 

3. จัดการเรียนรู้ทีส่่งเสริมทักษะ   

1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
การทำงานร่วมกับผู้อื่น 

2. ประเมินจาการสังเกตพฤติกรรม
การแสดงภาวะการเป็นผู้นำและผู้
ตามที่ด ี

3. ประเมินทักษะการสื่อสารระหวา่ง
บุคคล 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 

อย่างเหมาะสมเป็นบุคคลทีม่ี
ลักษณะของกัลยาณมิตร 

4.3 มีทักษะการสื่อสารระหว่าง 
     บุคคล 

    การสื่อสารระหว่างบุคคล 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1 สามารถเลือกสถิตหิรือข้อมูล
ทางคณิตศาสตรม์าประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.2 มีทกัษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ถูกต้องเชื่อถือได้ 
และเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการ
สืบค้นและปฏิบตัิงานไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

5.3 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร
ได้อย่างเหมาะสม 

1. จัดการเรียนรูโ้ดยมีการปฏบิัติจริงและ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาเปน็ส่วน
หนึ่งของการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริม
กิจกรรมใหเ้กิดขึ้นได้ทุกท่ีทุกเวลา 
(Active Learning) 

2. มอบหมายงานให้นกัศึกษาไปศึกษา
ค้นคว้า วจิัยและนำเสนอรายงาน โดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสม 

 

1. ประเมินและสังเกตพฤติกรรม 
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสื่อสารเพื่อนำเสนอรายงาน
วิชาการหรืองานวิจัย 

2. ประเมินการนำเสนอผลงาน 
3. ประเมินผลตามสภาพจริงโดยผา่น

การปฏิบัติการที่มอบหมาย 

6. ทักษะการจัดการเรยีนรู ้
6.1 มีความสามารถในการจดัการ

เรียนรูห้ลากหลายรูปแบบ 
6.2 เลือกใช้วิธีการในการจัดการ

เรียนรู้ และเลือกใช้นวัตกรรม
การเรยีนรู้ได้เหมาะสมกับ
ผู้เรยีนที่มีความแตกต่างกัน 

6.3 วางแผนปฏิบัติการจดัการเรียนรู้               
และเลือกใช้นวัตกรรมการเรียนรู้                    
ได้เหมาะสมกับศักยภาพผูเ้รียน  

 

1. การฝึกปฏิบตัิการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ (Active Learning) 

2. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและ
กรณีศึกษา                                          
(Role Play and Case Study) 

3. การวิจัยโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
(School based learning ) 

 

1. ประเมินจากผลงาน 
2. ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 
3. การนิเทศการปฏบิัติการสอนใน 
    สถานศึกษา 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 
 

รหัสวิชา รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะ                     
ทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะ                     
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ                 
การจัดการเรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาเฉพาะ 

1035101 การออกแบบการเรียนการสอน                    
1035501 การสื่อสารและแพร่กระจายนวัตกรรมการศึกษา                    
1035702 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา                    
1045301 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 1                    

หมวดวิชาเลือก 
1035102 การออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอน

สตรคัติวิสต์  
                   

1035201 การออกแบบและผลติสื่อกราฟิกและภาพดิจิทัลทาง
การศึกษา 

                   

1035202 การออกแบบและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การศึกษา 

                   

1035203 การออกแบบและพัฒนาอิเลิร์นนิงเพื่อการเรยีนการสอน                    
1035301 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรยีนรู้  

 

                   
1035502 การออกแบบสารเพื่อการเรียนการสอน                    
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รหัสวิชา รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะ                     
ทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะ                     
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ                 
การจัดการเรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1035901 การวิจัยทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา                    
1035902 สัมมนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา                    
1036201 สื่อสมยัใหม่เพื่อการเรียนรู ้                    
1036202 การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวรเ์พื่อการเรยีนการสอน 

 

                   
1036203 การออกแบบสภาพแวดล้อมเสมือนทางการเรียนรู้                    
1036504  เทคโนโลยีการศึกษายูบิควิตสั 

 

                   
วิทยานิพนธ์ 

1035904 วิทยานิพนธ ์
 

                   
หมวดวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิต 

1555101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบณัฑิตศึกษา 
 

            -       
4125101 คอมพิวเตอรส์ำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 

            -       
 

 
หมายเหตุ : ความหมายของสัญลักษณ์ที่ปรากฏในการนำเสนอหัวข้อต่อไปนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   หมายถึง รายวิชานี้มีความรบัผิดชอบหลัก  ในการวัดและประเมินผล  ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
   หมายถึง รายวิชานี้มคีวามรับผิดชอบรอง โดยมกีารจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีส่่งเสริมผลลัพธ์การเรยีนรูน้ั้น 
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ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา  
ชั้นปีที่ 1 

       1.มีความรู้และความเข้าใจใน เนื้อหาสาระ แนวคิด ทฤษฎี การเรียนรู้เทคโนโลยีการศึกษาและ
การออก แบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  
        2. สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือแก้ปัญหาเกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษา และการ
ออกแบบการเรียนกาสอนอย่างเป็นระบบในระดับท้องถิ่น  
        3. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ในบริบทของการเปลี่ยนแปลง  

4. มีทักษะในการเป็นพ่ีเลี้ยงทางวิชาการ  
5. มีความสามารถในการทำงานด้วยตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นในสถานการณ์ที่หลากหลาย  
6. สามารถเลือกสถิติหรือข้อมูลทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
7. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็นแหล่งข้อมูลเพ่ือการสืบค้น

และปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม  
8. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ 9. เลือกใช้วิธีการในการจัดการเรียนรู้ 

และเลือกใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน 
ชั้นปีที่ 2 

         1. มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับศาสตร์ของเทคโนโลยีการศึกษา รวมถึงการ
ออกแบบการเรียนการสอน และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
2. สามารถออกแบบการเรียนการสอนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาในประเด็นที่ซับซ้อน เพ่ือนำไปสู่
การสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 3. มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
การศึกษาและการออกแบบการเรียนการสอนกับหน่วยงานที่สังกัดได้อย่างเหมาะสมเป็นบุคคลที่มี
ลักษณะของกัลยาณมิตร 4. มีทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล 5. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม 6. วางแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และเลือกใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับศักยภาพ
ผู้เรียน 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปี 

พ.ศ. 2555 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
       2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา 

   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้นักศึกษาที่กำลังอยู่ระหว่างการศึกษา จะ
เริ่มต้นจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา โดยให้
อาจารย์ประจำวิชานำเสนอผลการวัดและประเมินผลในแต่ละภาคเรียน และวิพากษ์กระบวนการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา และรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการร่วมกันตรวจสอบการกระจายของผลการศึกษาในแต่ละวิชา ขณะที่อาจารย์ประจำวิชา
จะได้รับมอบหมายให้วิเคราะห์ผลการประเมินจากผู้เรียนในแต่ละรายวิชา แล้วสรุปและนำเสนอต่อ
ประธานหลักสูตร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะต่อไป บางรายวิชาที่มีอาจารย์ผู ้สอน
หลายท่าน กำหนดให้ใช้ประมวลรายวิชา และข้อสอบชุดเดียวกัน และตัดสินผลการเรียนร่วมกัน เพ่ือ
ให้ผลการประเมินมีมาตรฐานเดียวกัน ประการสุดท้ายก่อนนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาต้องได้รับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรว่าเป็นผู้ที ่มีความพร้อมด้ านความรู ้ ความสามารถ และ
คุณธรรมจริยธรรม 

      2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 
        ใช้ระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู้และมีการรายงานผลการประเมิน 
 

    2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศา
สตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จะจัดทำคลังข้อมูลผลการศึกษา และผลประเมินการ
สอบวิทยานิพนธ์ เพ่ือนำสารสนเทศดังกล่าวมาวางแผนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน และจะ
ดำเนินการทำวิจัยผลผลิตของหลักสูตรรอบด้านอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังเก็บข้อมูลนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
จัดทำเป็นฐานข้อมูลในประเด็นดังนี้ 1) สำรวจภาวะการได้งานทำของมหาบัณฑิต มุ่งประเมินแต่ละรุ่นที่
สำเร็จการศึกษา ทั้งด้านของระยะเวลา การหางานทำ ความคิดเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจ
ในการประกอบอาชีพ 2) สำรวจความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาปฏิบัติงานของมหาบัณฑิตบัณฑิตทุก 5 ปี 
และนำผลวางแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละรอบ  
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3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    แผน ก แบบ ก 2 

1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  
 2) เสนอว ิทยาน ิพนธ ์และสอบผ ่านการสอบปากเปล ่าข ั ้นส ุดท ้ายโดยคณะกรรมการ                           
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแต่งตั้งและเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ                       
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ                  
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Processing) ดังกล่าว 
 4) มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2555 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

1) กำหนดให้อาจารย์ใหม่รับการปฐมนิเทศทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของอาจารย์ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
รวมถึงอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการ
เรียนการสอน และการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 

2) จัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้คำปรึกษา โดยให้คำแนะนำช่วยเหลือด้านการเรียนการสอนและงาน
ที่ได้รับมอบหมาย โดยในภาคเรียนแรกของการสอนจะดำเนินการจัดผู้สอนในลักษณะการสอนแบบทีม
ควบคู่กับอาจารย์ที่เลี้ยงเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและรายวิชาที่รับผิดชอบสอน เพื่อให้อาจารย์
ใหม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเตรียมการสอน เทคนิคการสอน รวมถึงการวัดประเมินผลการ
เรียนรู้ 

3) สาขาวิชามีการประชุมเกี่ยวกับการบริหารวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อาจารย์ใหม่และ
อาจารย์ในสาขาวิชามีความเข้าใจตรงกัน และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ
ตั้งแต่เรื ่องการจัดผู้สอนตามความเชี่ยวชาญ เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน การใช้สื ่อการสอน
ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการบริหารหลักสูตร 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 

    2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล มีการส่งเสริมให้

อาจารย์เข้าร่วมอบรม ศึกษาดูงาน ในหน่วยงานต้นแบบที่มีความพร้อมทั้งในและต่างประเทศตามความ
สนใจ โดยคณะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ตามความเหมาะสม 

 

    2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น มีงานส่งเสริมให้อาจารย์มุ่งพัฒนา ส่วนแรกส่งเสริมให้

อาจารย์ทำวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพตามศาสตร์ที่ตนเองให้ความสนใจ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้เฉพาะจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ ส่งเสริมให้อาจารย์รวมกลุ่มกันทำวิจัย ทำงานร่วมกับชุมชน 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
 
1. การกำกับมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทำหน้าที่ขับเคลื่อนและควบคุมคุณภาพ โดยมีหลัก                       
การบริหารตามข้ันตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา พันธกิจ นโยบาย และกรอบมาตรฐานการศึกษา 
พิจารณาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2) จ ัดเตร ียมทร ัพยากรที ่เอ ื ้อหนุนการศึกษา ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ                       
การอุดมศึกษา 
 3) อาจารย์ประจำหลักสูตรนำเสนอรายละเอียดรายวิชาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมก่อนการจัดการเรียนการสอน 
 4) ดำเนินการตามแผนหลักสูตร โดยจัดกิจกรรมการเร ียนรู ้ที ่ เน้นผู ้ เร ียนให้เรียนรู ้ผ ่าน
กระบวนการปฏิบัติจริง อาจารย์ประจำวิชาประเมินการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
 5) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอาจารย์ประจำวิชา จัดทำรายงานการวัดและประเมินผลรายวิชา 
นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณาทวนสอบ 
 6) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ประจำวิชา วิเคราะห์ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียน การประเมินกลยุทธ์การสอน การประเมินทักษะในการใช้กลยุทธ์การสอน จัดทำรายงาน 
เพ่ือเป็นสารสนเทศแสดงผลการดำเนินงานขอหลักสูตรในแต่ละปี 
 7) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานของหลักสูตร โดยพิจารณาจาก
รายงานผลการดำเน ินงาน    การให ้ข ้อม ูลของอาจารย ์ประจำหลั กส ูตร  และตรวจเย ี ่ ยม                                        
การดำเนินการของหลักสูตร 
 8) จัดทำคลังข้อมูลความพึงพอใจของมหาบัณฑิตและผู้ใช้มหาบัณฑิต ความพึงพอใจในภาพรวม
ของหลักสูตร ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื ่อเป็นสารสนเทศในการปรับปรุงหลักสูตร  ทุก 5 ปี
การศึกษา 
 
2. บัณฑิต 
    2.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
         ผลการเรียนรู้ (หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก และวิทยานิพนธ์) 
          คุณธรรม จริยธรรม 
  1) คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7  
  2) ปฏิบัติตนสุจริตในกฎกติกา ไม่คัดลอกผลงานของผู้อ่ืนและมีความเป็นพหูสูต 
  3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  
จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการทำงานด้านการศึกษา 
  4) เคารพ ยกย่องเชิดชูเกียรติและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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         ความรู ้
   1) มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา 
และการออกแบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
   2) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษา 
และการออกแบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบในระดับท้องถิ่น 
   3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับศาสตร์ของเทคโนโลยีการศึกษา 
รวมถึงการออกแบบการเรียนการสอน และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
       ทักษะทางปัญญา 
   1) มีทักษะในการแสวงหาความรู้ในบริบทของการเปลี่ยนแปลง 
   2) มีทักษะในการเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการ  
   3) สามารถออกแบบการเรียนการสอนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาในประเด็นที่ซับซ้อน  
เพ่ือนำไปสู่การสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
      ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       1) มีความสามารถในการทำงานด้วยตนเองและร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย  
       2) มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาและการออกแบบการเรียน 
การสอนกับหน่วยงานที่สังกัดได้อย่างเหมาะสม เป็นบุคคลที่มีลักษณะของกัลยาณมิตร 
     3) มีทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล 

  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
            1) สามารถเลือกสถิติหรือข้อมูลทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
            2) มีทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อ 
การสืบค้นและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
               3) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

     ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
      1) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ 
     2) เลือกใช้วิธีการในการจัดการเรียนรู้ และเลือกใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับ 
ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน 
     3) วางแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และเลือกใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับ 
ศักยภาพผู้เรียน  
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    2.2 การทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระ 
          อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ดังนี้ 
   1) ครูผู้สอนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในสถาบันการศึกษาท้ังของภาครัฐและเอกชน 
          2) ครูผู้สอนระดับอาชีวศึกษา 
  3) อาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา 
  4) นักวิจัย ที่สามารถประยุกต์องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการศึกษาในหน่วยงาน
ราชการและองค์กรเอกชน 
  5) นักวิชาการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน 
  6) ผู้บริหารงานด้านเทคโนโลยีในหน่วยงานทางการศึกษาท้ังของภาครัฐและเอกชน 
  7) นักพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ในหน่วยงานทางการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน 
  8) นักฝึกอบรม และวิทยากรเผยแพร่ความรู้เฉพาะทาง 
  9) นักออกแบบและพัฒนาการเร ียนการสอน เป็นผู ้ใช ้ความรู ้และทักษะก ารแก้ปัญหา                   
การเรียนการสอน การออกแบบ และผลิตสื่อการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชน 
 
     2.3 ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา 
 1) นักศึกษาจะต้องทำรายงานการศึกษาค้นคว้าในรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาในหนึ่งภาค
การศึกษา ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม และนำเสอนต่ออาจารย์ผู้สอน เพื่อพิจารณาความถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา 
 2) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ                     
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที ่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรม                          
การการอุดมศึกษา เรื ่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
 
3. นักศึกษา 
      3.1 กระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
    1) กำหนดเปิดรับนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื ่อง                    
การคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในแต่ละปี 
    2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โดยจะ
พิจารณารับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง ส่วนคุณสมบัติอ่ืนนอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางใน
แต่ละปี หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
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   3) สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาชีพ
ครู 3 วิชา คือ (1) 101512 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู (2) 1025501 การจัดการหลักสูตรและ 
การเรียนการสอน และ (3) 1055402 จิตวิทยาเพื่อการเรียนการสอน โดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม และ
ทั้งสามรายวิชาต้องได้ผลการเรียนระดับผ่านก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ 
    4) สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ที่จัดสอบโดย
สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา ให้ลงทะเบียนเร ียนวิชา (1555101) ภาษาอังกฤษสำหรับ
บัณฑิตศึกษา และ (2) 4125101 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา โดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม และทั้ง
สองรายวิชาต้องได้ผลการเรียนระดับผ่านก่อนการสอนป้องกันวิทยานิพนธ์ 
      3.2 การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
   หลักสูตรได้กำหนดให้นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแล จำนวน 2 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วยที่
ปรึกษาวิชาการ และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อช่วยเหลือและให้คำแนะนำนักศึกษาด้านการเรียน   การ
ทำงาน และการทำวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ทุกท่านตาม
ช่วงเวลาที่กำหนด และจัดสรรให้อาจารย์แต่ละท่านดูแลนักศึกษาในจำนวนที่เหมาะสม 
      3.3 การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
            นักศึกษาสามารถร้องทุกข์ประเด็นที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือขัดข้องใจ หากนักศึกษาเห็นว่า
กระบวนการทำงานของบุคลากรไม่ถูกต้องจามกฎหมาย และศีลธรรมจรรยา ผ่านประธานหลักสูตรเพ่ือ
นำเสนอต่อกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย กรณีที่นักศึกษามีความเข้าใจ
ที่ไม่กระจ่างในกระบวนการตัดสินผลการเรียนหรือผลการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ นักศึกษาสามารถยื่น
คำร้องผ่านประธานสาขาเพ่ือพอดูหลักฐานกระบวนการวัดและประเมินผลได้ 
 
4. อาจารย์ 
      4.1 การรับอาจารย์ใหม่และการคัดเลือกอาจารย์ 
   1) มีการสำรวจอัตรากำลัง และเสนอไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยกระบวนการรับ
อาจารย์ใหม่ให้เป็นไปจามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการสรรหา คัดเลือก บรรจุละแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในการเปิดรับสมัครแต่ละครั้ง 
   2) คณะกรรมการบบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ที ่จะรับใหม่ ให้มี
คุณสมบัติอย่างน้อง คือ มีคุณวุฒิตรงตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
จบการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา ที่สำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 ข้อ 19 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
มีความรู้ ทักษะในการวิจัย การวัดและประเมินผล สถิติการศึกษา รวมถึงการจัดการเรียนการสอนและ          
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนมีประสบการณ์ทำวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชา     
ที่สอนและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเหมาะสมกับการเป็นครูอาจารย์ 
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   3) ขั ้นตอนการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ประกอบไปด้วยขั้นตอนการสอนข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์เป็นอย่างน้อย โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน 
มีส่วนร่วมในการคัดเลือกตามข้ันตอนที่กำหนดทุกขั้นตอน 
   4) ผลการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ใหม่ โดยมติของอาจารย์ประจำหลักสูตรและหรือ                    
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ถือเป็นข้อยุติ 
 
      4.2 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
   1) กำหนดให้มีการปฐมนิเทศแก่อาจารย์ใหม่ในระดับคณะและมหาวิทยาลัย เพื ่อให้มี                   
ความเข้าใจในปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการดำเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัย 
   2) กำหนดให้อาจารย์ใหม่มีช่วงเวลาการพัฒนาศักยภาพของตนในช่วงปีแรก โดยจัดอาจารย์
ผู ้สอนที่มีความรู้และประสบการณ์ทำหน้าที่เป็นพี่เลี ้ยง เพื่อให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาสำหรับ               
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนางานวิชาการและการทำงาน 
   3) สนับสนุนให้อาจารย์วิจัยในชั้นเรียนและพัฒนาตนเอง เพื่อให้เรียนรู้กระบวนการทำวิจัย 
และพัฒนาความรู้ความสามารถให้ศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
บริการวิชาการแก่ชุมขน เพ่ือพัฒนาชุมชน และเป็นการพัฒนาความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของอาจารย์อย่าง
ต่อเนื่อง 
   4) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง ได้รับการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง  ๆ การประชุมทาง
วิชาการท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ 
   5) มีการส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบการขอตำแหน่ง
ทางวิชาการเมื่อครบกำหนดตามกรอบของการขอผลงานทางวิชาการ เพื่อเป็นการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
และเป็นการประกันคุณภาพของหลักสูตรด้วย 
 
       4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะร่วมกันพิจารณาถึงความต้องการและความเหมาะสมในการ
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษมาเป็นผู้สอนในหัวข้อพิเศษตามความเชี่ยวชาญเฉพาะของอาจารย์พิเศษแต่ละท่าน 
โดยเบื้องต้นให้อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเสนอความต้องการ ผ่านกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อขอความ
เห็นชอบ แล้วนำเสนอต่อคณะครุศาสตร์เพื่ออนุมัติในลำดับต่อไป 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
      5.1 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม กำกับการจัดทำรายวิชา 
   1) วิเคราะห์ความต้องการศึกษาต่อ ของกลุ่มเป้าหมาย และความต้องการใช้บุคลากรด้าน
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องความต้องการ 
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   2) วางแผนวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษารายปี 
จากสภาวการณ์ได้งานทำของผู้สำเร็จการศึกษาจากต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี และจัดทำเป็นคลังข้อมูลที่
รวบรวมสถิติการได้งานทำของผู้สำเร็จการศึกษา 
   3) วางแผนติดตามข้อมูลทักษะการประกอบวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา และประเมินความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาจากต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี และจัดทำเป็นคลังข้อมูล 
เพ่ือใช้เป็นสารสนเทศในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา 
   4) วางแผนว ิเคราะห์ความพึงพอใจของผ ู ้สำเร ็จการศึกษา เพื ่อใ ช้เป ็นสารสนเทศใน                      
การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
   5) นำผลที่ได้จากข้อ 1) - 4) มาใช้วางแผนปรับปรุง พัฒนา และออกแบบหลักสูตรร่วมกับผล
การวิเคราะห์ความพร้อมภายใน ทั้งศักยภาพของอาจารย์และความพร้อมของทรัพยากรหรือสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
   6) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กำหนดให้มีการจัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละครั้ง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางแผน ติดตาม และทบทวนหลักสูตรร่วมกัน 
   7) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกรายวิชาและจัดทำ
คำอธิบายรายวิชา เพื่อบรรจุในหลักสูตรให้ครอบคลุมปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
      5.2 การวางระบบผู้สอน 
   1) การพิจารณาผู้สอนประจำรายวิชา พิจารณาตามความเหมาะสมระหว่างลักษณะวิชากับ
ความรู้ความสามารถของผู้สอน 
   2) กำหนดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ในการสอน บริหารการสอนและสอนควบคู่กับ
อาจารย์ใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการสอน 
   3) กำหนดให้อาจารย์ 1 คน สอนไม่เกิน 1 วิชา หรือเทียบได้กับ 3 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา 
ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ และกรณีเป็นผู้สอนร่วม ให้อาจารย์ 1 คน สอนได้ไม่เกิน 2 วิชาหรือเทียบได้กับ 6 
หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา 
 
      5.3 การจัดการเรียนการสอน 

  1) การจัดการเรียนการสอนเน้นการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติ 
  2) การมอบหมายงานแก่นักศึกษาเน้นการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้ 

จากการทำวิจัย (Constructivism Approach or Research Based Learning: RBL) 
   3) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สำหรับการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตนอย่างเป็นสุขระหว่าง
การเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงานในทุกรายวิชา 
   4) จัดทัศนศึกษาหรือเรียนรู้ดูงานตามความเหมาะสมกับรายวิชา 
   5) รายวิชาที ่มีผ ู ้สอนหลายคน จะกำหนดแนวการบริหารการสอนตลอดจนการวัดและ
ประเมินผลร่วมกันระหว่างผู้สอน 
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      5.4 การประเมินผู้เรียน 
            ทุกรายวิชามีแนวการประเมินผู้เรียนร่วมกัน ดังนี้ 
   1) ประเมินผลตามสภาพจริงผ่านการปฏิบัติงานที่มอบหมาย 
   2) ประเมินจากการทดสอบโดยเน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
   3) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
   4) รายวิชาที่มีผู้สอนหลายคน จะประเมินผลตัดสินผลการเรียนร่วมกันระหว่างผู้สอน 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     6.1 การบริหารงานประมาณ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดสรรงบประมาณประจำปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ใน
การจัดซื้อตำราเรียน และวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ ให้มีความเพียงพอ 
สำหรับใช้สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 
      6.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม 
            มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดสรรงบประมาณประจำปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
ในการจ ัดซ ื ้อตำราเร ียนและว ัสด ุ ทำให ้หล ักส ูตรมีทร ัพยากรที ่ เอ ื ้อหนุนในการจ ัดการเร ียน                      
การสอนอย่างเพียงพอ ประกอบไปด้วย หนังสือ ตำรา วารสาร และเอกสารออนไลน์ผ่านฐานข้อมูล
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย นักศึกษาสามารถสืบค้นได้จากห้องสมุดคณะครุศาสตร์ และสำนัก                     
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพียงพอต่อการจัด           
การเรียนการสอน รายละเอียดของสิ่งสนับสนุน  การเรียนรู้มีดังต่อไปนี้ 
 
     6.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 

ลำดับ รายการ จำนวน(ห้อง) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ห้องเรียนปรับอากาศ 
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์/มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติงานของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ห้องค้นคว้าของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
ห้องปฏิบัติงานของอาจารย์พิเศษ 
ห้องประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา 

6 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
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               6.2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 

ลำดับ รายการ จำนวน(ห้อง) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ 
เครื่องฉายภาพทึบแสง 
เครื่องขยายเสียงประจำห้องเรียน 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครือง Copy Print 
เครื่องบันทึกเสียง 
เครื่องรับโทรทัศน์สี 
เครื่องเล่นวีดิทัศน์/CD 
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว 
เครื่องถ่ายวีดิทัศน์แบบดิจิตอล 

10 
2 
4 
25 
1 
4 
4 
7 
5 
4 

              
 6.2.3 ตำราและเอกสารในห้องสมุด 

 

ลำดับ รายการ จำนวน(ห้อง) 
1 
 

ตำราเรียน 
1.1 ภาษาไทย 
1.2 ภาษาอังกฤษ 

336 
215 
121 

2 วารสาร 
2.1 ภาษาไทย 
2.2 ภาษาอังกฤษ 

69 
67 
2 

3 การสืบค้นข้อมูลอ่ืน ๆ 
3.1 โสตทัศนวัสดุ (วีดีทัศน์ แถบบันทึกเสียง ซีดีรอม และสไลด์) 
3.2 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

140 
140 
NA 

 
 

      6.3 การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม 
      มีการรับฟังข้อเสนอจากอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษผ่านทาง
คณะกรรมการบร ิหารหลักส ูตร เพื ่อการประสารงานกับคณะครุศาสตร ์และมหาว ิทยาล ัยใน                       
การเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตำรา วารสารทางวิชาการ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและต่างประเทศทุกปี
การศึกษา สำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษาตลอดจนสื่อประกอบการเรียนการสอนอื่นที่จะจัดซื้อ ทางคณะ
ครุศาสตร์จะสนับสนุนงบประมาณทุกภาคการศึกษา เพ่ือให้บริการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 

      6.4 การประเมินความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
                มีการสำรวจความต้องการและความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จากผู้ใช้บริการทุก
ฝ่าย เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการดำเนินงาน ให้สามารถดำเนินการบรรลุผลตาม
เป้าหมายตัวบ่งชี้ระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดังนี้ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 
มีส่วนร่วม ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

     

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.
4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่
แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนน 5.00 

     

13. ระดับความพึงพอใจต่อความเป็นนักเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษาของผู้ใช้บัณฑิตเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร  
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
      1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
       ทุกภาคการศึกษาอาจารย์ประจำหลักสูตรจะร่วมกันวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู ้ และ
รายละเอียดของแต่ละรายวิชา โดยอาจารย์ประจำวิชาจะเป็นผู้รับผิดชอบนำเสนอก่อนการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละภาคการศึกษา เมื่อผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ประจำหลักสูตรจึงจะสามารถนำกล
ยุทธ์ดังกล่าวไปจัดการเร ียนการสอนได้ และหลังจากเสร็จสิ ้นการเรียนการสอนในแต่ละวิชา  มี                        
การประเมินผลกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนอยู่ 2 ส่วนคือ อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาจะวิเคราะห์
ผลสำเร็จของการเรียนรู้โดยรวมของนักศึกษา และนักศึกษาจะประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอน
ประจำวิชา แล้วนำสารสนเทศมาประเมินกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมในภาคการศึกษา
ต่อไป  
 

 

      1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
           การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ช่วงระหว่างภาคการศึกษาอาจารย์ประจำวิชาต้องประเมินการเรียนรู้ (assessment of learning) ของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง แล้วบันทึกข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหน่วย และเม่ือเสร็จสิ้นการจัดการ
เรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะประเมินการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน สารสนเทศ
ทั ้งหมดอาจารย์ประจำวิชาจะรวบรวม แล้วว ิเคราะห์ผลเพื ่อปรับปรุงการเร ียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในภาคการศึกษาต่อไป 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะนำข้อมูลรอบด้าน โดยเป็นผลการประเมินของนักศึกษาที่
กำลังศึกษาทุกชั ้นปี นักศึกษาที ่สำเร็จการศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดของบัณฑิต ผู ้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มาเป็นสารสนเทศในการประเมินการดำเนินงานของ
หลักสูตร 
 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร 
 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่ง
เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน โดยผลการประเมินจะต้องผ่านการ
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 สารสนเทศที ่ ได ้จากการประเมินจากทุกแหล่งจะมีการรวบรวม และนำเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อสะท้อนถึงการดำเนินงานของหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิเคราะห์ผลการประเมิน จัดทำรายงานเพื่อเป็นสารสนเทศในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูต 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยการจัดการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2555 
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ภาคผนวก ข 
ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร 

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ.2558 
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ภาคผนวก ค 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
ผลงานอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

1. นางสาวกนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว 
    1.1 ตำแหน่งทางวิชาการ 
           ผูช้่วยศาสตราจารย์ 
 

    1.2 ประวัติการศึกษา  
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ 

ปริญญาเอก    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
(เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554 

ปริญญาโท      ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551 

ปริญญาตรี    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2543 

 

   1.3 ผลงานวิชาการ 
      ผลงานแต่ง หรือ เรียบเรียงตำรา หรือหนังสือ 
      - ไม่มี – 
 

 ผลงานวิจัย 
  กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว และคณะ. (2560).ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ 
                    บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน, 
     10(1): 144-155. 
  กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว และคณะ. (2558).  การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพด้าน 
     ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชนรอบวัดศิลปะพม่า อำเภอเมือง จังหวัด 
     ลำปาง. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน, 8(2) : 98-109. 
  กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว และคณะ. (2556).  การพัฒนารูปแบบการอบรม โดยใช้การจัดการ 
    ความรู้เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของครู. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    อุตรดิตถ์, 8(2) : 171-182. 
   ปรัชญา จินาวงค์, ปราโมทย์ พรหมขันธ์ และกนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว. (2559). การพัฒนา 

   บทเรียน คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการสร้างองค์ความรู้ด้วย 
            ตนเองหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การทำงานกับโปรแกรม ProShow Gold  
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงาน 
            ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 2. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 2:  
            29-30 กรกฎาคม 2559: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. 259-274. 
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ศุภพันธุ์ สุพรม, กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว และปราโมทย์ พรหมขันธ์. (2559). การพัฒนาสื่อ 
          การเรียนการสอนผ่านเว็บ หน่วยการเรียนรู้ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ 
          สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม 

   วิชาการและการนำเสนอผลงานครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 2. การประชุมทางวิชาการ 
   ระดับชาติ “ครุศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 2: 29-30 กรกฎาคม 2559: คณะครุศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. 296-310. 
  สุริฉาย เป็นเอก, กิตติยา ปลอดแก้ว และกนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว. (2559). การพัฒนา 
   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ ตกแต่ง 
   ภาพหรรษา(PhotoScape) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
   วิชาการและการนำเสนอผลงานครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 2. การประชุมทางวิชาการ 
   ระดับชาติ “ครุศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 2: 29-30 กรกฎาคม 2559: คณะครุศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. 318-332. 
  อดิศักดิ์ กำแพงแก้ว, กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว และกิตติยา ปลอดแก้ว. (2559). การพัฒนา 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม สำหรับ 
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) อำเภอเมือง  
   จังหวัดลำปาง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงาน 
   ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 2. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 2:  
   29-30 กรกฎาคม 2559. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. 333-345. 
 

 - บทความวิชาการ 
    - ไม่มี – 
 

      - ผลงานลักษณะอ่ืน 
      - ไม่มี – 
 

 1.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  10  ปี 
           อาจารย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี พ.ศ. 2550 – 2558 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน 
 

 1.5 ภาระงานสอน 
      ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว 
  รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่  

1. 1032701 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
2. 1023647 การออกแบบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 
3. 1023307 การออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตัคติวิสต์ 
4. 1044411 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 
5. 1024648 การจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 1 
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6. 1024649 การจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 2 
รวมภาระงานสอน 24 ชม/ปีการศึกษา 

  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ 
          รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
  วิชาบังคับ 

1. 1045301 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 1                                                                  
  วิชาเลือก 

2. 1035902 สัมมนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
3. 1035102 การออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์  

  วิทยานิพนธ์ 
4. 1035904 วิทยานิพนธ์ 

 
2. นายปราโมทย์ พรหมขันธ์ 
 

    2.1 ตำแหน่งทางวิชาการ 
           ผูช้่วยศาสตราจารย์ 
 

    2.2 ประวัติการศึกษา  
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ 

ปริญญาเอก    ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต                        
(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554 

ปริญญาโท      ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                    
(การศึกษานอกระบบ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546 

ปริญญาตรี    ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2548 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2532 

 

 2.3  ผลงานวิชาการ 
      ผลงานแต่ง หรือ เรียบเรียงตำรา หรือหนังสือ 
      - ไม่มี – 
 

  ผลงานวิจัย 
          ปรัชญา จินาวงค์, ปราโมทย์ พรหมขันธ์ และกนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว. (2559). การพัฒนา 

   บทเรียน คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการสร้างองค์ความรู้ด้วย 
            ตนเองหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การทำงานกับโปรแกรม ProShow Gold  
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงาน 
            ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 2. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 2:  
             29-30 กรกฎาคม 2559: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. 259-274. 
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  ศุภพันธุ์ สุพรม, กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว และปราโมทย์ พรหมขันธ์. (2559). การพัฒนาสื่อ 
            การเรียนการสอนผ่านเว็บ หน่วยการเรียนรู้ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ 
            สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและ 
            การนำเสนอผลงานครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 2. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ   
            “ครุศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 2: 29-30 กรกฎาคม 2559: คณะครุศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. 296-310. 
  ปราโมทย์ พรหมขันธ์. (2556). การพัฒนาความสามารถของครูด้านการออกแบบและสร้าง 
             นวัตกรรมการศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน. วารสารครุศาสตร์ จุฬางกรณ์ 
             มหาวิทยาลัย, 41(3) : 98-114. 

ปราโมทย์ พรหมขันธ์. (2557). ผลของการเรียนการสอนแบบโครงงานในการออกแบบ 
 และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาครู  
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ 
 สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , 1(1) : 150-165. 
 
 

 

      - บทความวิชาการ 
      - ไม่มี – 
 
 

      - ผลงานลักษณะอ่ืน 
      - ไม่มี – 
 

 2.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 12 ปี 
           อาจารย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี พ.ศ.2548 – 2557  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน 
 
 2.5 ภาระงานสอน 
      ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว 
  รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่  

1. 1033707 คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 
2. 4121304 อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
3. 4122206 ระบบฐานข้อมูล 
4. 1032701 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
5. 1034705 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา 

รวมภาระงานสอน 24 ชม/ปีการศึกษา 
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 ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ 
          รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
  วิชาบังคับ 

1. 1035101 การออกแบบการเรียนการสอน 

  วิชาเลือก 
2. 1035504 เทคโนโลยีการศึกษายูบิควิตัส   
3. 1035203 การออกแบบและพัฒนาอีเลิร์นนิงเพ่ือการเรียนการสอน 
4. 1036202 การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์เพ่ือการเรียนการสอน 

  วิทยานิพนธ์ 
5. 1035904 วิทยานิพนธ์ 

 
3.  นายฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก 
 

3.1 ตำแหน่งทางวิชาการ 
            ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

3.2 ประวัติการศึกษา  
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ 

ปริญญาเอก    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต                    
(เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554 

ปริญญาโท      นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต                 
(นิเทศศาสตร์โฆษณา) 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2548 

ปริญญาตรี    วิทยาศาสตรบัณฑิต             
(ปฐพีวิทยา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2541 

       

 3.3 ผลงานวิชาการ 
      - ผลงานแต่ง หรือ เรียบเรียงตำรา หรือหนังสือ 
      - ไม่มี – 
 

         - ผลงานวิจัย 
 ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก.(2557). การพัฒนารูปแบบการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อแก้ปัญหา 
  ภัยยาเสพติดในชุมชน บ้านเอื้อม ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง.  
  วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ สกว. 6 (3) : 61-78.  
 ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก.(2558). การพัฒนาสื่อศึกษาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ 

การสร้างความตระหนักสุขภาวะชุมชนสุขภาพดี กรณีศึกษาชุมชนบ้านแพะดอนตัน  
ตำบลชมพู จังหวัดลำปาง. วารสารครุศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 43(1) : 63-79. 
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 ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก.(2558). การพัฒนาส่ือมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจ
  ของอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลําปาง.
  วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ สกว. 7 (4) : 70-89.  
          ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก.(2560). การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ผู้สูงอายุจากการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตชานเมือง เทศบาลเมือง จังหวัดลำปาง.  
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
10 (4) : 15-27. 

  Fisik Sean Buakanok. (2013). The effect of using a training course for  
   community leaders applying the synectics technique multi-media  
   production skill for community Strengthening, Humanities and  
                     social science review Journal. Vol 02 no. 04 (9-18) 
 Fisik Sean Buakanok and Pongwat Fongkanta (2014). An investigation into  

students’ perception of multimedia production as part of project-based  
learning into drug problem solution. Proceeding of International Journal of  
Arts and Sciences. Vol 7 no.02 (347-360). 

 Fisik Sean Buakanok. (2016). A model for integrating learning technologies  
                    via multimedia development, Proceeding International Journal of  
                      Arts and Sciences. Vol 09 no.03 (97-106) 

Fisik Sean Buakanok (2017). Digital Game-Based Learning: Keys of the engaging  
and educative for adult learners. Proceeding of International Journal of  
Arts and Sciences. Vol 10 no.02 (17-24). Harward Medical School. USA. 

 

      - บทความวิชาการ 
       - ไม่มี – 
 
 

  - ผลงานลักษณะอ่ืน 
      - ไม่มี – 
 

 3.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 6 ปี 
           อาจารย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี พ.ศ. 2554 - 2558 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี พ.ศ. 2558  – ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 



หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏลำปาง  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561          88   
  

 
 

 3.5 ภาระงานสอน 
      ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว 
  รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่  

1. 1031502 การผลิตสื่อระบบดิจิทัล 
2. 1032771 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. 1032506 การออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 
4. 1034905 โครงงานพิเศษด้านคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 
รวมภาระงานสอน 24 ชม/ปีการศึกษา 

 
 

  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ 
          รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
  วิชาบังคับ     

1. 1035501 การสื่อสารและแพร่กระจายนวัตกรรมการศึกษา 
  วิชาเลือก 

2. 1035901 การวิจัยทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
3. 1035201 การออกแบบและผลิตสื่อกราฟิกและภาพดิจิทัลทางการศึกษา 
4. 1035202 การออกแบบและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการศึกษา 
5. 1036203 การออกแบบสภาพแวดล้อมเสมือนทางการเรียนรู้ 

  วิทยานิพนธ์ 
6. 1035904 วิทยานิพนธ์ 

 
4. นางสาวกิตติยา ปลอดแก้ว 
 

    4.1 ตำแหน่งทางวิชาการ 
           อาจารย์  
 
    4.2 ประวัติการศึกษา  

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

(เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        2560 
 

ปริญญาโท      ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551 
 

ปริญญาตรี    สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
(การจัดการสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2549 
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4.3 ผลงานวิชาการ 
 งานวิจัย 
  สุริฉาย เป็นเอก, กิตติยา ปลอดแก้ว และกนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว. (2559). การพัฒนา 
   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ ตกแต่ง 
   ภาพหรรษา(PhotoScape) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
   วิชาการและการนำเสนอผลงานครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 2. การประชุมทางวิชาการ 
   ระดับชาติ “ครุศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 2: 29-30 กรกฎาคม 2559: คณะครุศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. 318-332. 
  อดิศักดิ์ กำแพงแก้ว, กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว และกิตติยา ปลอดแก้ว. (2559). การพัฒนา 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม สำหรับ 
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) อำเภอเมือง  
   จังหวัดลำปาง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงาน 
   ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 2. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 2:  
   29-30 กรกฏาคม 2559. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. 333-345. 
  Kittiya Plodkaew and Sasichaai Tanamai. (2014). A Study on Problems in  
   Professional Experiences of Preservice Teacher from Rajabhat  
   University in Southern of Thailand. Proceeding of International Journal  
   Economics Development and Research, Education and Management  
   Innovation III. Vol 70 no.06 (28-32). Hong Kong. 
 
     - บทความวิชาการ 
      - ไม่มี  
 
     - บทความวิจัย 
         - ไม่มี  
 
     - ผลงานลักษณะอ่ืน 
      - ไม่มี  
 
 4.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 5 ปี 
  อาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี ปี พ.ศ. 2552 – 2555 
           อาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน 
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 4.5 ภาระงานสอน 
      ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว 
  รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่  

1. 1032701 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
2. 1033707 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน 
3. 1023647 การออกแบบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 
4. 1023307 การออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตัคติวิสต์ 
5. 1034505 การผลิตสื่อการเรียนการสอน   

รวมภาระงานสอน 24 ชม/ปีการศึกษา 
 

  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ 
          รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
  วิชาบังคับ 

1. 1035702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา                                              
  วิชาเลือก 

2. 1035301 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้ 
  วิทยานิพนธ์ 
  3.  1035904 วิทยานิพนธ์ 
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ภาคผนวก ฉ 
ผลงานอาจารย์ผู้สอน 
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ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์

การสอน 
งานวิจัย 

1. ผศ.ชุติกานต์     
    รักธรรม 
   

ป.เอก 23 Chutigarn Raktham. (2011). “Factors  
          Contributing or Hindering  
          Sociocultural Adjustment  of  
          International Students and  
          the Importance of  
          Intercultural Training.” Journal 
          of Liberal  Arts, Prince of  
          Songkha University,   
          3(2): 56-71. 

2. ผศ.มะยุรีย์                 
พิทยาเสนีย์ 
 

ป.โท 8 มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์. (2558). การพัฒนา 
          บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย  
          โปรแกรม Adobe Flash  
          Professional. สาขาวิชา 
          คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์  
          มหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง (ตำรา) 
กานต์ทิตา ทิพยศ มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์ และ  
         ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์. (2559).  
         การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
         ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  
         ข้อมูลรอบตัว สำหรับนักเรียนชั้น 
         ประถมศึกษาปีท่ี 3. รวบบทคัดย่อ 
         การประชุมวิชาการและการนำเสนอ 
          ผลงานวิจัยระดับชาติ  ครุศาสตร์ 
          วิจัย  ครั้งที่ 2: 2559, หน้า 69.  
          คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
          ลำปาง.  
ธนากร แสนคำมา, มะยุรีย์ พิทนาเสนีย์ และ 
          ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง. (2559).  
          การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
         ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต    
         หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครือข่าย 
         คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยใช้ทฤษฎี 
         คอนสตัคติวิสต์สำหรับนักเรียนชั้น 
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ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์

การสอน 
งานวิจัย 

         มัธยมศึกษาปีที่ 2. รวบบทคัดย่อ 
         การประชุมวิชาการและการนำเสนอ 
          ผลงานวิจัยระดับชาติ  ครุศาสตร์ 
          วิจัย  ครั้งที่ 2: 2559, หน้า 73.  
          คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
          ลำปาง.  

3. ผศ.ดร.วิยดา  เหล่ม
ตระกูล 

ป.เอก 12 W Lemtrakul.(พ.ศ. 2555–2556).                     
An Evaluation of  

          The Supporting Multilingual 
Education for Ethnic 
Minority in Northern 
Thailand Programme                        
โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก 
Pestalozzi  Children’s 
Foundation พ.ศ. 2555– 2556. 

W Lemtrakul. (2013). The Evaluation  
           of “Supporting Multilingual  
           Education for Ethnic Minority 
           in Northern Thailand”  
           Project : An application 
          of Logi Model. Innovations   
           andTrends in Education” 
           25 – 28 มิถุนายน 2556 
ปิยรัตน์  ท้าวตื้อ และ วิยดา  เหล่มตระกูล. 
        (2558). การประเมินโครงการ 
        ฝึกอบรมวิจัยในชั้นเรียนตามแนวคิด 
        การประเมินที่ใช้ทฤษฎีเป็นฐาน.  
         วารสารการประชุมวิชาการนำเสนอ 
         ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
         แห่งชาติ ครั้งที่ 37 วันที่ 17 – 18 
         ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัย 
         ราชภัฏเชียงราย  (EDU 2.3-6) 
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ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์

การสอน 
งานวิจัย 

4. ผศ.ดร.อัมเรศ                  
เนตาสิทธิ์ 

ป.เอก 6 อัมเรศ  เนตาสิทธิ์ (2556). การพัฒนา 
          รูปแบบการเรียนการสอน 
          ที่ส่งเสริมการมีภาวะผู้นำสำหรับ 
          นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา. 
          วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
           นเรศวร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1  
           ม.ค.– มี.ค.56. 
Ammaret Netasit. (2013).                          

The Development of  
Resilience Quotient (RQ) 
Promotional Model to Apply 
for the Flooded  Community 
by Using the Community 
Participation Activity, case 
study: District, Lampang 
Province. Proceedings of The 
Asian Conference Psychology 
& the Behavioral Sciences. 

Ammaret Netasit. (2014).  
          The Development of  
          Resilience Quotient (Rq)  
          Promotional Model to Apply 
          for the Flooded Community 
          by Using the Community  
          Participation Activity, Case  
          Study: District, Lampang  
          Province. The iafor European 
          conference series 2014 

5.อาจารย์ ดร. 
เจือจันทร์  
วงศ์พลกานันท์ 

ป.เอก 27 Juajan Wongpolganan,et. al. 
Developing English 
Communicative Skills of 
Grade Five Students from 
Primary Schools in Lampang 
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ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์

การสอน 
งานวิจัย 

through Task-based 
Learning. EVI Journal, August 
2014, vol.4, Issue 4, pp. 130-
154. 

เจือจันทร์ วงศ์พลกานันท์ (2557) 
           การจัดการความรู้เพื่อพัฒนา 
           ศักยภาพของชุมชนในการจัด 
           การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่าง 
           ยั่งยืน : ศึกษากรณีชุมชน 
           วัดศิลปะพม่าในจังหวัดลำปาง.  
            วารสารการประชุมวิชาการ 
            ระดับชาติ “มศว.วจิัย”        
            หน้า 82 –72. 

6. ผู้ช่วยศาตราจารย์ 
ดร.ปรารถนา                      
โกวิทยางกูร 

ป.เอก 9 ปรารถนา โกวิทยางกูร.(2558). การพัฒนา
ทักษะการประเมินการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอนใน
ระดับปฐมวัยในจ.ลำปาง (2558). 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีส
เทอร์น ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 – ฉบับที่ 4 
สิงหาคม 2558 – ธันวาคม 2558 

อังคณา  วงศ์เขียว และปรารถนา   
           โกวิทยางกูร. (2558). การวิจัย 
          เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อ 
          พัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
          ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
          โรงเรียนเวียงมอกวิทยา อำเภอ 
          เถิน จังหวัดลำปาง. วารสาร 
           การประชุมวิชาการนำเสนอ 
           ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
           แห่งชาติ ครั้งที่ 37 วันที่  
           17 – 18 ธันวาคม 2558  
           มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย   
           (EDU 2.3-3) 
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ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์

การสอน 
งานวิจัย 

วุฒิชัย  วงศ์เขียว และปรารถนา   
           โกวิทยางกูร. (2558). การวิจัย 
           เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อ 
           พัฒนาทักษะการทดลอง 
           วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น 
           ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน 
           เสรีวิทยสำนักงาน 
           เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
           แม่ฮ่องสอน เขต 1. วารสาร 
           การประชุมวิชาการนำเสนอ 
           ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
          แห่งชาติ ครั้งที่ 37. วันที่ 17 – 18 
          ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัย 
          ราชภัฏเชียงราย (EDU 2.3-4).  
ศิริพร  ธรรมสิทธิ์ และปรารถนา   
          โกวิทยางกูร.(2558). การพัฒนา 
          เครื่องมือประเมินทักษะและ 
          กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ชั้น 
          ประถมศึกษาปีที่ 6. วารสาร   
           การประชุมวิชาการนำเสนอ 
           ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
           แห่งชาติ ครั้งที่ 37 วันที่  
           17 – 18 ธันวาคม 2558  
           มหาวิทยาลัยราช 
           ภัฏเชียงราย (EDU 2.3-5). 
ปรารถนา โกวิทยางกูร.(2557). ผลการใช้

เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับทันที 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในวิชาสถิติ
เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.                  
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
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ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์

การสอน 
งานวิจัย 

ลำปางวิจัย ครั้งที่ 1. วันที่ 13 – 14 
พฤศจิกายน 2557. 

7.  อาจารย์พรอนันต์   
     บุญก่อน 
      
 

ป.เอก 10 หฤทัย ไทยสุชาติ และ พรอนันต์ บุญก่อน. 
        (2557). การควบคุมเชื้อรา 
        ปนเปื้อนในกระเทียมด้วยสารสกัด 
        จากพืชและจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ใน 
        สภาพห้องทดลอง. ว. วิทย. มข. 
        42(4) : 771 - 780. 
พรอนันต์ บุญก่อน.(2558).การใช้โอโซนเพื่อ  
        ควบคุมเชื้อราสีเขียว (Penicillium  
        digitatum) บนผลส้มเขียวหวาน.  
         การประชุมวิชาการและการนำเสนอ 
         ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และ 
         เทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 3  
         กรกฎาคม 2558  ณ มหาวิทยาลัย 
         ราชภฏัอุตรดิตถ์. 
พรอนันต์ บุญก่อน และคณะ. (2558).  
        การใช้โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 
        เป็นสารดูดซับเอทธิลีนเพื่อยืดอายุ 
        การเก็บรักษาผลมะนาว (Citrus  
        aurantifolia Swing)ที่อุณหภูมิต่ำ. 
        การประชุมวิชาการและการนำเสนอ 
        ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และ 
        เทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1  
        วันที่ 3 กรกฎาคม 2558  
        ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์. 
พรอนันต์ บุญก่อน และคณะ. (2558).  
        ความสามารถในการต้านอนุมูล 
        อิสระและการเปลี่ยนแปลงทาง 
        กายภาพบางประการของมะเขือเทศ 
        ภายหลังการจุ่มน้ำร้อน. การประชุม 
        วิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย 
        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ 
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ประสบการณ์

การสอน 
งานวิจัย 

        ครั้งที่ 1 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558  
        ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์.   

8. อาจารย์ศิริพรรณ   
กาจกำแหง  

ป.โท 20 Siriphan Katkhamhaeng, et. al. (2015).                     
A Model for Developing 
English Teachers’ Potentials 
in the 21st Century Learning 
Management through 
Integrative Network of 
Primary Schools in 
Muangpan District, Lampang 
Province. Proceedings of the 
2nd International Conference 
on Language, Literature, and 
Cultural Studies, Department 
of Western Languages 
(ICLLCS), Burapa University, 
pp. 98-107. 

 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมชาย เมืองมูล 

ป.โท 9 สมชาย เมืองมูล. (2557). การพัฒนาแฟ้ม 
           สะสมผลงานออนไลน์โดยใช้ 
           ทักษะการใช้งานเว็บไซต์ Social  
           Media ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ 
           เพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษา 
           ภาษาอังกฤษ ช้ันปีที่ 2 ภาคเรียน 
           ที่ 1 ปีการศึกษา 2553. ใน:  
           รายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
           วิชาการบูรณาการองค์ความรู้สู่ 
           การพัฒนาการศึกษาและท้องถิ่น

อย่างยั่งยืน. การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ “บูรณาการองค์ความรู้สู่
การพัฒนาการศึกษาและท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 1: 13-14 
พฤศจิกายน 2557. ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง. 796-810. 
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ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์

การสอน 
งานวิจัย 

สมชาย  เมืองมูล, สุภาภรณ  มาชัยวงศ, 
เกษตร  วงศอุปราช และเบญจมาศ 
พุทธิมา.  (2556).  การจัดการความ
รเูกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียน
รขูอง สถานศึกษาในจังหวัด 

       ลําปาง.  ใน กําหนดการและบทคัดย
อการประชุม วิชาการงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 2, 
270-271. พะเยา : มหาวิทยาลัย
พะเยา.    

10.อาจารย์พงศ์วัชร                
ฟองกันทา 

ป.เอก 6 Fisik Sean Buakanok and Pongwat 
Fongkanta (2014). An 
investigation into students’ 
perception of multimedia 
production as part of project-
based learning into drug 
problem solution. Proceeding 
of International Journal of Arts 
and Sciences. Vol 7 no.02 (347-
360). 
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ภาคผนวก ช 
การกำหนดหมวดหมู่วิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
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การกำหนดหมวดและหมู่วิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางก่อตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยเริ่ม
จากการเป็น “วิทยาลัยครูลำปาง” และ “สถาบันราชภัฏลำปาง” ตามลำดับ มีพันธกิจหลัก คือ การ
จัดการศึกษา โดยที่ผ่านมาก่อนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลักสูตรที่ใช้เปิดสอนเป็นหลักสูตรของ
สภาสถาบันราชภัฏ และปัจจุบันได้ปรับหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
และมหาวิทยาลัยกำหนดหลักการสร้างรหัสวิชา ดังต่อไปนี้ 
 

หลักการสร้างรหัสวิชา 
 การสร้างรหัสวิชามีหลักการดังต่อไปนี้ 

1. ระบบรหัสวิชายึดพื ้นฐานของระบบรหัสเด ิมที ่ใช ้ในหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏ                   
พ.ศ. 2543 

2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International 
Standard Classification Education) เป็นแนวทาง 

3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 
1.1 ยึดสาระสำคัญ (Concept) ของคำอธิบายรายวิชา 
1.2 ยึดฐานกำเนิดของรายวิชา 
1.3 อาศัยผู้เชี่ยวชาญ 

4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 
 เลขตัวท่ี 1-3 บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา 
 เลขตัวท่ี 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
 เลขตัวท่ี 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
 เลขตัวท่ี 6, 7 บ่งบอกถึงลำดับก่อนหลังของวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 

ลักษณะเนื้อหา 

ลำดับก่อนหลัง 



หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏลำปาง  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561          102   
  

 
 

 5.  หมวดวิชาและหมู่วิชาของรหัสตัวเลข 3 ตัวแรก  กำหนดดังนี้ 

100 - 149    หมวดวิชาและหมู่วิชาครุศาสตร์ มี 11 หมู่วิชา  

150 - 199    หมวดวิชาและหมู่วิชามนุษย์ศาสตร์  มี 24 หมู่วิชา 

200 - 249    หมวดวิชาและหมู่วิชาศิลปกรรมศาสตร์ มี 7 หมู่วิชา 

250 - 299    หมวดวิชาและหมู่วิชาสังคมศาสตร์ มี 8 หมู่วิชา 

300 - 349    หมวดวิชาและหมู่วิชานิเทศศาสตร์ มี 8 หมู่วิชา 

350 - 399    หมวดวิชาและหมู่วิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ มี 15 หมู่วิชา 

400 - 449    หมวดวิชาและหมู่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 13 หมู่วิชา 

450 - 499    หมวดวิชาและหมู่วิชาคหกรรมศาสตร์ มี 7 หมู่วิชา 

500 - 549    หมวดวิชาและหมู่วิชาเกษตรศาสตร์ มี 16 หมู่วิชา 

550 - 559    หมวดวิชาและหมู่วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี 21 หมู่วิชา 

900 - 949 หมวดวิชาและหมู่วิชาศึกษาทั่วไป มี 2 หมู่วิชา 

 

 6.  หมู่วิชาของหมวดวิชาต่าง ๆ กำหนดดังนี้   

 หมวดวิชาครุศาสตร์ (100 – 149) 

100 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้   

101 หมู่วิชาหลักการศึกษา 

102 หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน   

103 หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา   

104 หมู่วิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา   

105 หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว   

106 หมู่วิชาการบริหารการศึกษา   

107 หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย   
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108 หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ    

109 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 

110 หมู่วิชาภาษาไทย  

 

 หมวดวิชามนุษย์ศาสตร์ (150 – 199) 

150 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์ 

151 หมู่วิชาปรัชญา 

152 หมู่วิชาศาสนาและเทววิทยา 

153 หมู่วิชาภาษาศาสตร์ 

154 หมู่วิชาภาษาไทย 

155 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 

156 หมู่วิชาภาษาญี่ปุ่น 

157 หมู่วิชาภาษาจีน 

158 หมู่วิชาภาษามาเลย์ 

159 หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส 

160  

161 หมู่วิชาภาษาเยอรมัน 

162 หมู่วิชาภาษาอิตาเลี่ยน 

163 หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศ 

164 หมู่วิชาประวัติศาสตร์ 

165 หมู่วิชาภาษารัสเชีย 

166 หมู่วิชาภาษาเกาหลี 

167 หมู่วิชาภาษาลาว 
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168 หมู่วิชาภาษาเขมร 

169 หมู่วิชาภาษาพม่า 

170  

171 หมู่วิชาภาษาเวียดนาม 

172 หมู่วิชาภาษาสเปน 

173 หมู่วิชาภาษาอาหรับ 

  

 หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ (200 – 249) 

200 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 

201 หมู่วิชาทฤษฎี หลักการ และความเข้าใจทางศิลปกรรม 

202 หมู่วิชาวิจิตรศิลป์ 

203 หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 2 มิติ 

204 หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 3 มิติ 

205 หมู่วิชานาฎศิลป์และการแสดง 

206 หมู่วิชาดุริยางคศิลป์ 

 

 หมวดวิชาสังคมศาสตร์ (250 – 299) 

250 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์ 

251 หมู่วิชาจิตวิทยา 

252 หมู่วิชามนุษยวิทยา 

253 หมู่วิชาสังคมวิทยา 

254 หมู่วิชาภูมิศาสตร์ 

255 หมู่วิชารัฐศาสตร์ 
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256 หมู่วิชานิติศาสตร์ 

257 หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ 

258 หมู่วิชาการพัฒนาชุมชน 

259 หมู่วิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 

              หมวดวิชานิเทศศาสตร์ (300 – 349) 

300 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชานิเทศศาสตร์ 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

หมู่วิชาการสื่อสาร 

หมู่วิชาสิ่งพิมพ์ 

หมู่วิชาการประชาสัมพันธ์ 

หมู่วิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

หมู่วิชาการโฆษณา 

หมู่วิชาการถ่ายภาพ 

หมู่วิชาภาพยนตร์ 

 

 หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ (350 – 399) 

350 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ  

351 หมู่วิชาเลขานุการ 

352 หมู่วิชาการบัญชี 

353 หมู่วิชาการเงินและการธนาคาร 

354 หมู่วิชาการตลาด 

355 หมู่วิชาการสหกรณ์ 

356 หมู่วิชาการบริหารธุรกิจ 
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 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (400 – 449) 
 

 

357 หมู่วิชาธุรกิจบริการ 

358 หมู่วิชาประกันภัยและวินาศภัย 

359 หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

360  

361 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

362 หมู่วิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

363 

364 

หมู่วิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

หมู่วิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

 

 400 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 401 หมู่วิชาฟิสิกส์ 

 402 หมู่วิชาเคมี 

 403 หมู่วิชาชีววิทยา 

 404 หมู่วิชาดาราศาสตร์ 

 405 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก 

 406 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 407 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

408    หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

409    หมู่วิชาคณิตศาสตร์ 

410  

411   หมู่วิชาสถิติประยุกต์ 

412   หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ 
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 หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ (450 – 499) 

 

   

450 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ 

451 หมู่วิชาอาหารและโภชนาการ 

452 หมู่วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 

453 หมู่วิชาบ้านและการบริหารงานบ้าน 

454 หมู่วิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก 

455 หมู่วิชาศิลปประดิษฐ์ 

456 หมู่วิชาสิ่งทอ 

            หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ (500 – 549) 

500 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ 

501 หมู่วิชาปฐพีวิทยา 

502 หมู่วิชาพืชไร่ 

503 หมู่วิชาพืชสวน 

504 หมู่วิชาสัตวบาล 

505 หมู่วิชาสัตวรักษ์ 

506 หมู่วิชาการประมง 

507 หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

508 หมู่วิชากีฏวิทยา โรคพืช และ วัชพืช 

509 หมู่วิชาวนศาสตร์ 

510  

511 หมู่วิชาการชลประทาน 

512 หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน 
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 หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (550 – 599) 

513 หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตร 

514 หมู่วิชาสื่อสารการเกษตร 

515 หมู่วิชาเกษตรศึกษา 

550 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

551 หมู่วิชาอุตสาหการ 

552 หมู่วิชาเซรามิกส์ 

553 หมู่วิชาศิลปหัตถกรรม 

554 หมู่วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

555 หมู่วิชาออกแบบ - เขียนแบบสถาปัตยกรรม 

556 หมู่วิชาก่อสร้าง - โยธา 

557 หมู่วิชาไฟฟ้ากำลัง 

558 หมู่วิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

559 หมู่วิชาเครื่องกล 

560  

561 หมู่วิชาเทคนิคการผลิต 

562 หมู่วิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 

563 หมู่วิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

564 หมู่วิชาเทคโนโลยีฟิสิกส์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม 

565 หมู่วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 

566 หมู่วิชาเทคโนโลยี 
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            หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (900 – 949) 
 

 
 

7.  ลักษณะเนื้อหาของหมู่วิชาต่าง ๆ กำหนดในตัวเลขตัวที่ 5 ดังนี้ 

  7.1  หมวดวิชาและหมู่วิชาครุศาสตร์ มี  11  หมู่วิชา  ดังนี้ 

  7.1.1 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาครุศาสตร์  (100) 

           หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาครุศาสตร์ ได้จัดลักษณะ
เนื้อหาวิชา ดังนี้ 

1.  (100-1--) 

2.  (100-2--) 

3.  (100-3--) 

4.  (100-4--) 

5.  (100-5--) 

6.  (100-6--) 

7.  (100-7--) 

8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (100-8--) 

9. โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์  

โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนาและการวิจัย  

(100-9--) 

 

567 หมู่วิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

568 หมู่วิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

569 หมู่วิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ 

570 หมู่วิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 

900 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

901 หมู่วิชาศึกษาท่ัวไป 
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 7.1.2 หมู่วิชาหลักการศึกษา  (101) 

  หมู่วิชาหลักการศึกษา  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้ 

1. หลักการศึกษา (101-1--) 

2. การศึกษากับสังคม (101-2--) 

3. ทฤษฏีและหลักการเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ (101-3--) 

4.  (101-4--) 

5.  (101-5--) 

6.  (101-6--) 

7.  (101-7--) 

8.  (101-8--) 

9. โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์  

โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนาและการวิจัย 

(101-9--) 

 

 7.1.3 หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน  (102) 

  หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้ 

1. ทฤษฏีและหลักการเกี่ยวกับหลักสูตร (102-1--) 

2. ทฤษฏีและหลักการเกี่ยวกับการสอน (102-2--) 

3. ทฤษฏีและหลักการเกี่ยวกับการนิเทศ  (102-3--) 

4. การวิจัยและนวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอน (102-4--) 

5. ทฤษฏีและหลักการเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร  (102-5--) 

6. ยุทธศาสตร์การสอนวิชาเฉพาะ (102-6--) 

7.  (102-7--) 

8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (102-8--) 

9. โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์  

โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนาและการวิจัย  

(102-9--) 
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 7.1.4 หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  (103) 

  หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ได้จัดลักษณะเนื ้อหาวิชา
ออกเป็น ดังนี้ 

1. หลักทฤษฎีทั่วไป  (103-1--) 

2. เทคโนโลยีและนวัตกรรม  (103-2--) 

3. คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา   (103-3--) 

4. การจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษา   (103-4--) 

5. สารสนเทศและสื่อสารการศึกษา (103-5--) 

6.  (103-6--)   

7.  (103-7--) 

8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (103-8--) 

9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์  

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย  

 

(103-9--) 

 7.1.5 หมู่วิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา  (104) 

  หมู่วิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเป็น 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--) 
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8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   (104-8--) 

9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการ
ศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย  

(104-9--) 

 

 7.1.6 หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  (105) 

  หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ได้จัดลักษณะเนื้อหา ดังนี้ 

1. จิตวิทยาพ้ืนฐาน  (105-1--) 

2. จิตวิทยาพัฒนาการ (105-2--) 

3. จิตวิทยาการศึกษา (105-3--) 

4. จิตวิทยาการแนะแนวและการปรึกษา  (105-4--) 

5. จิตวิทยาประยุกต์  (105-5--) 

6.  (105-6--) 

7.  (105-7--) 

8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  (105-8--) 

9. โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์   
โครงการเอกเทศ  การสัมมนาและการวิจัย 

(105-9--) 

 

 7.1.7 หมู่วิชาการบริหารการศึกษา  (106) 

  หมู่วิชาการบริหารการศึกษา  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. ทฤษฎี-หลักการบริหาร (106-1--) 

2. ยุทธศาสตร์การบริหาร (106-2--) 

3. การนิเทศ (106-3--) 

4. การบริหารงานด้านต่างๆ   (106-4--) 

5. การบริหารสถาบันต่าง ๆ (106-5--) 
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6.  (106-6--) 

7.  (106-7--) 

8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (106-8--) 

9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์  

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 

(106-9--) 

 

 7.1.8 หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย  (107) 

  หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย   ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. พ้ืนฐานการศึกษาปฐมวัย  (107-1--) 

2. หลักสูตรแบบเรียน คู่มือกิจกรรม โปรแกรมการศึกษา (107-2--) 

3. วิธีสอน กระบวนการเตรียมความพร้อม  (107-3--) 

4. สื่อและนวัตกรรม  (107-4--) 

5. การแนะแนวและการบริการชุมชน                               (107-5--) 

6. การประเมินผล การสร้างแบบทดสอบ                             (107-6--) 

7. การบริหาร                                                             (107-7--) 

8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   (107-8--) 

9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์   

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย  

(107-9--) 

 

 7.1.9 หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ   (108) 

  หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้  

1. องค์ความรู้พื้นฐานทางการศึกษาพิเศษ (108-1--) 

2. หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาพิเศษ  (108-2--) 
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3. นวัตกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา
พิเศษ 

(108-3--) 

4. การบริหารจัดการ การศึกษาพิเศษ  (108-4--) 

5. การวัดประเมินผลทางการศึกษาพิเศษ  (108-5--) 

6. การให้คำปรึกษาและการฟ้ืนฟูบำบัด (108-6--) 

7.  (108-7--) 

8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (108-8--) 

9. โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์   
โครงการเอกเทศ  การสัมมนาและการวิจัย 

(108-9--)    

 

 7.1.10 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ   (109) 

  หมู่วิชาภาษาอังกฤษ  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา  ดังนี้ 

1. หลักภาษา (109-1--) 

2. ทักษะการฟังและการพูด   (109-2--) 

3. ทักษะการอ่านและการเขียน  (109-3--) 

4. ภาษาศาสตร์ (109-4--) 

5. การสอนวิชาเอก                                                               (109-5--) 

6.  (109-6--) 

7. ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ                                                  (109-7--) 

8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (109-8--) 

9. โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์   
โครงการเอกเทศ  การสัมมนาและการวิจัย 

(109-9--)    
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 7.1.11 หมู่วิชาภาษาไทย   (110) 

  หมู่วิชาภาษาไทย  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น  ดังนี้  

1. ทักษะภาษา  (110 -1--) 

2. ภาษาและวัฒนธรรม  (110 -2--) 

3. หลักการใช้ภาษา  (110 -3--) 

4. วรรณคดีและวรรณกรรมวิจารณ์  (110 -4--) 

5. แบบเรียนและการสอนภาษาไทย                                                    (110 -5--) 

6. การประยุกต์ใช้                                                                (110 -6--) 

7.  (110 -7--) 

8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (110 -8--) 

9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการ
ศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย  

(110 -9--) 
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1. หมวดวิชาเฉพาะ 
  

 1.1 วิชาบังคับ 
 

 
 

รหัสวิชา                              ชื่อและคำอธิบายรายวิชา              น(ท-ป-อ) 
 
1035101   การออกแบบการเรียนการสอน                                          3 (3-0-9) 
     Instructional Design  
                 วิวัฒนาการการออกแบการเรียนการสอน หลักการออกแบบและพัฒนาการเรียน
การสอน ทฤษฎีจ ิตว ิทยา และหลักการทางเทคโนโลยีการศึกษา หลักการเหตุผลใน               
การดำเนินงานออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน 
                 Evalution and the principles of instructional design, instructional 
development, theories of Psychology and principles of educational technology 
 
1035501    การสื่อสารและแพร่กระจายนวัตกรรมการศึกษา               3 (2-2-7) 
         Communications and Diffusion of Educational Innovations 
                   ทฤษฎีการสื ่อสารและหลักการสื ่อสารในบริบทที่หลากหลาย บทบาทของ                   
การสื ่อสารนวัตกรรมการศึกษา ทฤษฎีและหลักการแพร่กระจาย หลักการการยอมรับ
นวัตกรรม บทบาทของนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะตัวกลางการแพร่กระจาย กลวิธีใน                    
การแพร่กระจายนวัตกรรม การวิเคราะห์ปัญหาและการออกแบบระบบเพื่อการแพร่กระจาย
นวัตกรรมการศึกษา  
                   Theories and principles of communication in various contexts, roles 
of communication in educational innovations, the theories and diffusion: 
adoption process, roles of educational technologists as diffuse agents and 
strategies for diffusion, problem analysis and designing system to diffuse 
educational innovations. 
 
1035702    นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา                3 (2-2-7) 
                  Innovation and Information Technology for Education 
                   ขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสาร หลักการประยุกต์และบูรณาการ 
นวัตกรรมรูปแบบต่างๆ ทั้งสื ่อบุคคล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่าย และเทคโนโลยีใน
กระแสโลกาภิวัตน์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในสภาพแวดล้อมจริงและเสมือน แนวโน้ม
เทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสารในอนาคต 
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             Theoretical framework of educational technology and communication, 
Application and integration of innovations:  personal media, electronic media, 
network and globalization of technology to improve instruction in real situation 
or simulation, Trends of educational technology and communications 
 
1045301   วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 1                                      3 (2-2-7) 
                 Educational Research Methodology 1 

       พัฒนาการของการแสวงหาความรู้ ความหมายของการวิจัย กระบวนทัศน์ของ            
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ มโนทัศน์พื้นฐานของการวิจัย ประเมินของการวิจัย จรรยาบรรณ
นักวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การประมวลผล
ข้อมูล    การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างการวิจัย การเขียน
รายงาน   การวิจัย การประเมินงานวิจัย การประยุกต์การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา  
         Development of knowledge searching; Definition of research; 
Paradigms  in social sciences research; Basic concepts  of research; Types of 
research; Setting up the research questions; Research design; Data collection; 
Data processing; Data analysis, Statistics for data analysis;  Research proposal 
writing; Research reporting; Research assessment; Application of research for 
educational development; Researcher’s ethics. 
 
 1.2 วิชาเลือก   
                                                                 
รหัสวิชา                               ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                       น(ท-ป-อ) 
 

 1.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
 

1035102   การออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 3(3-0-9) 
         Design of Constructivist Learning Environment 
                   หลักการของทฤษฎีการเรียนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติว ิสต์ รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ การวิเคราะห์เนื ้อหา บทบาทผู ้เร ียน บทบาทผู ้สอน การออกแบบ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ และการประเมินผล 
                    Principles of Constructivist Learning Theory, Features of Learning 
Activities. Content analysis. The roles of learners and teachers, Designs of 
Learning environment based on Constructivist and Evaluation. 
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1035201     การออกแบบและผลิตสื่อกราฟิกและภาพดิจิทัลทางการศึกษา 3 (2-2-7)        
                    Design and production of Graphic and digital media for  
                    Education 
                     ความสำคัญ และลักษณะภาพกราฟิกและภาพดิจิทัลทางการเรียนการสอน 
การออกแบบ และการจัดองค์ประกอบทางศิลป์ การใช้กล้องดิจิทัล การฝึกทักษะการใช้ส่วน
เครื่องมือ การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลิตงานกราฟิก การสร้างภาพดิจิทัล การผสม
ภาพเพื่อสร้างงานกราฟิก การประเมินการออกแบบและผลิตสื่อกราฟิกและภาพดิจิทัลทาง
การศึกษา 
                     Importance and characteristic of graphic and digital in instruction. 
Design and art composition.  Using digital camera.  Skill practice in hardware 
utilization, Application of computer program for graphic production. Digital 
picture construction and mixing for graphic production. Evaluation of Design and 
production of Graphic and digital media for Education. 
 
1035202     การออกแบบและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 3(2-2-7)      
                   Design and Development of electronic publication for  
                   Education 
                    หลักการออกแบบและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะ รูปแบบ 
บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เทคนิคการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนแนวโน้มของสื ่อสิ ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่ อการศึกษา             
การประเมินการออกแบบและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการศึกษา 
           Principles of design and development of electronic publication. 
Character and roles of electric publication for Education, Techniques of 
electronic publication development, Development techniques of electronic 
publication, Electronic books, Trend of electronic publication for education, 
Evaluation of design and development of electronic publication for education. 
 
1035203    การออกแบบและพัฒนาอิเลิร์นนิงเพื่อการเรียนการสอน          3 (2-2-7)        
                  E-learning Design and Development for Instruction 
                   หลักการและทฤษฎีการออกแบบอีเลิร์นนิ่งเพ่ือการเรียนการสอน การประยุกต์  
ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อผสมผสานเข้ากับวิธีการสอนแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียน             
การสอนการควบคุมและการจัดการเรียนด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ แนวทางการประเมิน
อิเลิร์นนิงเพื่อการเรียนการสอน 
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           Principles and theories of E- learning design for instruction, 
integration of computer technology to instructional methods for supporting 
learning, controlling and managing E-learning by learning management system. 
 
1035301    คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้                                         3 (2-2-7)      
                    Computer for learning 
                     หล ักการทำงานคอมพิวเตอร ์ ฮาร ์ดแวร ์ ซอฟต์แวร ์ กระบวนการใช้
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เพ ื่อการบริหารและบริการการ
เรียนรู้การควบคุม การดูแล บำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า จรรยาบรรณ 
จริยธรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
            Principles of computer operation, hardware, software, Process of 
using computer for learning, Computer application for learning management and 
service, Controlling and maintaining, Worthwhile using, Ethics of computer using. 
 
1035502 การออกแบบสารเพื่อการเรียนการสอน                3 (2-2-7) 
  Instructional Message Design         

การวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักการและทฤษฎีด้านการออกแบบและพัฒนา 
การเรียนการสอน การสื่อสาร จิตวิทยา  รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ออกแบบสารสำหรับ
บทเรียน สื ่อการเรียนการสอน เพื ่อการเรียนรู ้ที ่หลากหลายในยุคสังคมสารสนเทศ เน้น                   
การประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎี และผลงานวิจัยในการออกแบบ พัฒนา และประเมินต้นแบบ
ชิ้นงาน 
   Analysis and synthesis of principles and theories of instructional 
design and development, communication, psychology and related research for 
designing messages for lessons, instructional media, instructional strategies for     
a variety of learning in information society, Research findings in designing and 
developing prototypes. 
 
1035901  การวิจัยทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา                 3 (2-2-7)  
                     Research on Innovation and Educational Technology 

            ความหมายและระเบียบวิธีของการวิจัย ประเภทของการวิจัย การวิจัยในชั้น
เรียน กระบวนการและการออกแบบการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา สถิติพื้นฐานและสถิติ
อ ้างอิงเพื ่อการวิเคราะห์ข ้อมูล  การเขียนรายงานการวิจ ัยทางเทคโนโลยีการศึกษา                            
การสังเคราะห์และการนำผลวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา ไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
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                      Definition and methods of research. Types of research, Classroom 
Research. Process and research design in educational technology.  Statistics and 
statistical data analysis.  Writing research reports on educational technology. 
Synthesis and application of research in educational technology to improve      
the quality of education. 
 
1035902  สัมมนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา                       3 (1-4-5) 
                     Seminar on Innovation and Educational Technology 
                      อภิปรายประเด็นปัญหา งานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมและ
ดำเนินการแก้ไขอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย 
การออกแบบและพัฒนาโครงรางงานวิจัย  
                      Discussion Issues and problems in educational technology and 
innovation, solving problems with morality and ethics.  Research framework 
development; a research proposal design and development. 
 
1036201 สื่อสมัยใหม่เพื่อการเรียนรู้                                           3 (2-2-7) 
                    Modern Media for Learning 
                     เทคนิค วิธีการและแนวทางปฏิบัติในการนาสื่อสมัยใหม่ประเภทต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษา เช่น สื่อมัลติมีเดีย สื่อดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ การจัดนิทรรศการ     
การฝึกอบรม ข้อดี ข้อเสีย คุณธรรมและจริยธรรมการใช้สื่อตามยุคสมัย 

Techniques, methods and resolution for applying modern media 
in education: multimedia, digital media, social media, exhibition and training, Pros 
and Cons, Ethics of using media by age  
 
1036202     การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์เพื่อการเรียนการสอน         3 (2-2-7)                                         
                   Courseware Design and Development for Instruction 
                    หลักการและทฤษฎีการออกแบบคอร์สแวร์เพื่อการเรียนการสอน หลักการ
ทางด้านจิตวิทยา ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน รูปแบบการ เรียนการสอนที่เป็นออฟไลน์และ
ออนไลน์การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อผสมผสานเข้ากับวิธีการสอนแบบตา่งๆ                  
การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสร้างและออกแบบบทเรียนในลักษณะที่เป็นแบบสื่อเดี่ยว สื่อประสม สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนการควบคุมและการจัดการเรียนด้วยระบบ       
การจัดการเรียนรู้ การประเมินคอร์สแวร์การเรียนรู้ 
                   Principles and theories of courseware design for instruction, 
psychology principles, steps of lesson design, offline and online instructional 
model, integration of computer technology to instructional methods, Using 
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software to design lessons, as a single media, multimedia, and electronic media 
for supporting learning, controlling, and managing courseware by learning  system 
management, Evaluation of courseware leaning 

 
1036203 การออกแบบสภาพแวดล้อมเสมือนทางการเรียนรู้               3 (2-2-7) 
                    Design of Virtual Learning Environment 

การออกแบบและพัฒนา การประเมินสื ่อสามมิติ โลกเสมือนจริง ระบบ
บริหารจัดการสภาพแวดล้อมเสมือนเพื่อการเรียนรู้ วิธีการ กระบวนการ และกลยุทธ์ ในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเสมือนเพื่อการเรียนรู้ 
   Design and development 3  Dimension media, a virtual world;                 
a Virtual Learning Environment (VLE) management system; method, process, and 
strategy in managing virtual environment for learning. 
 
1036504     เทคโนโลยีการศึกษายูบิควิตัส                                        3 (2-2-7)                      
                   Ubiquitous technology in Education     
                   การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู ้ผ่ านเครื ่องมือสื ่อสารเคลื ่อนที่ 
ตลอดจน การประเมินสื่อ แนวโน้มการใช้เครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่เป็นสื่อเรียนรู้ อธิบายหลัก
การบูรณาการคอมพิวเตอร์สู่สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ 
                   Design and development instructional system on mobile 
communication, evaluation of media, Trend of using mobile devices as 
instructional media. Describing    the concept of computer integration into        the 
learning environment. 
 
2.  วิทยานิพนธ์ 
 

รหัสวิชา                                ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                       น(ท-ป-อ) 
 
 

1035904      วิทยานิพนธ์                                                            12 (540)                                         
                    Thesis 

       การศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างลุ ่มลึกเกี ่ยวกับประเด็นที ่น่าสนใจและเป็น                        
การเพิ ่มพูนองค์ความรู ้ในด้านเทคโนโลยีและสื ่อสารการศึกษา ดำเนินการวิจัยภายใต้                         
การแนะนำ และการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะอาจารย์ที่ปรึกษา 
           The in-depth study and research on the issue of interest assuring  
the enhancement of knowledge on Educational Technology and 
Communications; the research process being conducted under the close 
supervision and advice of the thesis advisory board      
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3.  หมวดวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต (สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอร์)  
  
รหัสวิชา                                 ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                      น(ท-ป-อ) 
 
1555101  ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา                           3 (2-2-10) 
                English for Graduate Student  
                 การฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในทางวิชาการ 
โดยใช้สื่อจากสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาจากกรณีศึกษา รวมถึงการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
       Practicing skills in speaking, listening, reading, and writing English for 
academic purpose using printing media and electronic media; Pursuing case study 
and self-directed study 
 
4125101  คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา                          3 (2-2-10) 
                Computer for Graduate Student  
                 ความรู้เกี ่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป และการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาของผู้เรียน ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
                 Knowledge on computer system, program package, and the 
application of computer in the fields related to the major field of the student; 
Knowledge on information technology, computer, and internet networks 
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ภาคผนวก ฌ 
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
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ภาคผนวก ญ 

ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา 
เพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏลำปาง  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561          131   
  

 
 

 

 



หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏลำปาง  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561          132   
  

 
 



หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏลำปาง  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561          133   
  

 
 

 

 



หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏลำปาง  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561          134   
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏลำปาง  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561          135   
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ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
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ภาคผนวก ฏ 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
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