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รายละเอียดของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
คณะ คณะครุศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
        ภาษาไทย :  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
        ภาษาอังกฤษ :   Master of Education Program in Curriculum and Instruction 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
        ชื่อเต็ม (ไทย) :  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)  
        ชื่อย่อ (ไทย) :   ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
        ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Education (Curriculum and Instruction) 
 ชื่อย่อ(อังกฤษ) :   M.Ed. (Curriculum and Instruction) 
 

3. วิชาเอก 
        -  
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
      แผนการเรียน ก แบบ ก 2 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์เทียบสมรรถนะวิชาชีพครู) ไมน่้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
  แผนการเรียน ก แบบ ก 2 (สำหรับผู้ที่ประสงคเ์ทียบสมรรถนะวิชาชีพครู) ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต  
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1 รูปแบบ   
 หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี 
 
  5.2 ภาษาที่ใช้  
 ภาษาไทย 
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  5.3 การรับเข้าศึกษา   
 รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและ
สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน    
 - 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) เปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปี พ.ศ. 2563 
  คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 
   วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
  สภาวิชาการเห็นชอบหลกัสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2563  
   วันที่ 27 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563 
  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที ่6/2563 
   วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
  สภามหาวิทยาลัยอนุมัตเิปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายวิชา ครั้งที่ 1/2564 
   วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
     หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ในปีการศึกษา 2565 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา  
    8.1 ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งภาครัฐและเอกชน 
    8.2 ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
    8.3 อาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
    8.4 นักวิจัยการศึกษาในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
    8.5 นักวิชาการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน 
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     

ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 

เลขประจำตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก จำนวน
ผลงาน
วิชาการ มหาวิทยาลัย ปี 

1. นางสาวเกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
    3-6501-01721-09-6 

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

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2559 
2549 
2546 

4 

2. นายปริญญภาษ สีทอง 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
    5-6498-90000-83-6 

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

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันราชภฏัพิบูลสงคราม 

2557 
2544 
2541 
2538 

3 

3. นางสาวสุจิตรา ปันด ี
    อาจารย ์
    5-5013-90008-68-8 

ปร.ด.     (หลักสูตรและการสอน)  
ศษ.ม.     (หลักสูตรและการสอน)  
ศษ.บ.     (ภาษาฝรั่งเศส) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2559 
2547 
2541 

3 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 จากบริบทสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาค 
อาเซียนและสังคมโลก ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้ประชาคมโลก     
ต้องเผชิญกับความเปลี ่ยนแปลงอย่างหลากหลาย ภายใต้สังคมและระบบเศรษฐกิจที ่มีลักษณะ     
ความสลับซับซ้อนและ เชื่อมโยงกันมากขึ้น มีการปรับระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกที่นำไปสู่กติกา
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ และมีแนวโน้มการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ทั้งระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคีที ่มีอิทธิพลเพิ ่มขึ ้น ทำให้ โลกต้องเร่งเตรียมพร้อมในการสร้างระบบกลไก          
และพัฒนาคน ให้มีศักยภาพสูงขึ ้น เพื ่อสามารถปรับตัวอย่างรู ้เท่าทันกระแสการเปลี ่ยน แปลง         
เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศและก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างเท่าเทียมกัน   
 การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ให้เกิดข้ึนในอนาคตนั้น จะต้อง
ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศท่ีมีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อน 
กระบวนการพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้มีการเตรียมความ
พร้อมรับ การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทักษะการเรียนรู้และการ
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เสริมสร้างปัจจัย แวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของคน แนวนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศ
ในองค์รวม ภายใต้บริบท เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความ เป็นพลวัตร จากความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 กับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ทั้งในมิติด้านความมั่นคง มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ ฉบับที่ 12      
(พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ    
เพื่อเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์และรองรับการศึกษา      
การเรียนรู้ และความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกศตวรรษท่ี 21 ส่งเสริมให้ภาคสังคมพัฒนา งานวิจัย
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลผลิต โดยอาศัยกลไกการดำเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย
ภาครัฐและภาคเอกชน 
 ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนจึงมีกรอบ
ในการปรับปรุงหลักสูตรโดยพิจารณาถึงสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจให้มีความสอดคล้องกับ การ
เปลี่ยนแปลงในสมัยปัจจุบันรวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอุดมศึกษา 

  11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
  จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในการมุ่งผลิตบัณฑิตมีภารกิจหลักที่ต้องทำการ
พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการชักนำให้เกิดความเจริญ
ยั ่งย ืนนานและ การหลีกเล ี ่ยงภาวะชะงักง ันเส ้นทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะต้องมุ่งเน้น การสร้างบัณฑิตให้มีงานทำและสามารถไปทำงานได้ทุกที่ 
การผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโท จะดำเนินการสร้างเครือข่าย (Networking) ทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมด้านอาจารย์ของเราควบคู่ไป กับ
มาตรฐานทางวิชาการด้วย นอกจากนี้ จะต้องปรับตัวให้มีพลวัตและความหลากหลายมากขึ้นใน
อนาคต เพื่อพัฒนากำลังคนทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งเพื่อพัฒนาทักษะและภูมิปัญญาในงานอาชีพ    
ในฐานะแรงงานทางเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อพัฒนาจิตสำนึกและมีความยุติธรรมในฐานะ
มนุษย์และพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก กลุ่มเป้าหมายอุดมศึกษาต้องมีความหลากหลาย
ยิ ่งขึ ้นครอบคลุมทั ้ง กลุ ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู ่ตลาดแรงงานและกลุ่ มเป้าหมายในตลาดแรงงาน 
นอกจากนี้ยังตอ้งมีการปรับตัวเกี่ยวกับเรื่องวิธีการและเนื้อหาสาระ 
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  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 
ซึ่งมีบริบทเอื้อต่อการเรียนรู้ที่เป็นพหุวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมต่างๆช่วยส่งผลให้เกิดรูปแบบการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัยของผู้เรียน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือผลิตมหาบัณฑิต
ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยชี้นำและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่อสังคมและพหุวัฒนธรรม มุ ่งผลิตบัณฑิตที ่มีความสามารถเรียนรู ้และปรับตัวได้ทั นต่อความ
เปลี ่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกมุ ่งแสวงหาองค์ความรู้ ใหม่และนวัตกรรมในศาสตร์           
ด้านการศึกษา ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและต่อยอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม     
เพื่อคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม และเป็นคณะแห่งการเรียนรู้    
ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติและเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีสมรรถนะในการพัฒนาหลักสูตร
และจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับบริบทของสังคม อีกทั้งเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและ
สามารถทำวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพของตนเอง  
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีภาระหน้าที่ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยสรุป คือ มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ดำเนินการวิจัย
เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที ่ใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยและพัฒนาท้องถิ่น ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ส่งเสริมวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทำนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม ศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สนับสนุนการบริหาร 
การจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและมีพันธกิจทีเ่กี่ยวขอ้งกับวิชาชีพครู ตามพันธกิจที่ 5 คือ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งพันธกิจดังกล่าวสอดรับกับยุทธศาสตร์อุดมศึกษา
ไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558  
 ดังนั ้นการปรับปรุงหลักสูตรในครั ้งนี ้ จึงเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู ้โดยมุ ่งผลิต
นักวิชาการของท้องถิ่นที่สามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาหลักสูตรควบคู่กับการสร้างความตระหนักใน
จรรยาบรรณวิชาชีพและหน้าที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม อีกทั้งมีการวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์
ความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศชาติและนานาชาติ  
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

   - ไม่มี – 

  13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาจากคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

  - ไม่มี –  

13.3 การบริหารจัดการ   

 - ไม่มี – 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
      1.1 ปรัชญา 
 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนต้องมีความรอบรู้ ทักษะ สมรรถนะแห่งความเป็นวิชาชีพครู 
และความเป็นผู้นำทางวิชาการ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยที่ผสมผสานองค์ความรู้
เพื่อนำไปสู่วิธีการพัฒนาการศึกษาเชื่อมโยงศาสตร์สากลกับภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น     
อย่างยั่งยืน  
 1.2 ความสำคัญ 
  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้
สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของแผนการศึกษาแห่งชาติที่มีหลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนและ
การพัฒนาที ่ย ั ่งยืน จึงทำให้แนวการปรับปรุงหลักสูตรมุ ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู      
ประกอบกับถึงวงรอบการพัฒนาหลักสูตร มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะความรู้    
การวิจัย และการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำทางวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษที่ 21 โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้านหลักสูตรและการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นองค์ความรู้พร้อม
ก้าวสู่โลกของการทำงานและการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ตั้งแต่ระดับชุมชน      
ถึงประเทศ และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน 
 

1.3 วัตถุประสงค์ 
  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต
มหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
  1) เป็นผู้มีสมรรถนะทางด้านหลักสูตรและการสอนและการแสวงหาความรู้เพื่อประยุกต์       
สู่การจัดการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ  
  2) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและจิตวิญญาณความเป็นครู 
  3) . เป ็นผ ู ้ม ีสมรรถนะในการแสวงหาความร ู ้  ประย ุกต ์ ใช ้ เทคโนโลย ีสารสนเทศ                     
ในการบูรณาการศาสตร์สากล ท้องถิ่น ความรู้เดิม ความรู้ใหม่ในการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทาง
หลักสูตรและการสอน 
 4).เป็นผู ้นำทางวิชาการและประสานความร่วมมือกับชุมชนเพื ่อสร้างเครือข่ายในการ
สนับสนุนการเรียนรู้บนฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง 
2.1 การบริหารหลักสูตร  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
      แผนการปรับปรงุหลกัสูตร 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอนให้มี
มาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กำหนด เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ          เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาโท
และสอดคล้องกับมาตรฐานวชิาชีพ
ครูของคุรุสภา  
 

    1. พัฒนาหลักสูตรโดยยึดกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติและให้
สอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของ
คุรุสภา 
    2. สำรวจความความพึงพอใจของ
นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษและ
ผู้ใช้บัณฑิต 
    3. จัดประชุมสัมมนานักศึกษา อาจารย์
ผู้สอน อาจารย์พิเศษและผู้ใช้บัณฑิต                             
    4. ติดตามและรายงานผล 
การดำเนินงานของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 

หลักฐาน 
    1. รายงานผลการดำเนินงาน
ต ามก รอบมาตรฐ านค ุณว ุ ฒิ
แหง่ชาติ 
    2. รายงานผลการประเมิน  
ความพึงพอใจของนักศึกษา 
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษและ
ผู้ใช้บัณฑิต  
ดัชนีชี้วัด 
    1. ระดับความพึงพอใจที่มีต่อ
หลักสูตรของนักศึกษา อาจารย์
ผู้สอน อาจารย์พิเศษและผู้ใช้
บัณฑิต โดยเฉลี่ยระดับด ี
    

    
2.2 การบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
    การปรับปรุงห้องเรียนให้
ได้มาตรฐาน อาทิ มีห้องเรียน 
ห ้องส ืบค้นสารสนเทศและ
อุปกรณ์สื่อต่างๆ ที่ใช้ในการ
เร ียนการสอน เพ ื ่อให ้การ
เรียนการสอนประสิทธิภาพและ
ฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่ด ี
 

    ดำเน ินการจ ัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์การเรียน 
การสอนสำหรับนักศึกษา 

หลักฐาน 
    รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อ         
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ดัชนีชี้วัด 
    ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้ 
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2.3 การบริหารคณาจารย์ 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

    1. ส ่งเสร ิมสน ับสน ุนการพ ัฒนา
อาจารย์ทางวิชาการโดยเน้นการทำ
วิจัย เพื ่อพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ใน
ศาสตร์ของสาขาวิชา 
     2. สนับสนุนให้อาจารย์จัดทำผลงาน
ทางวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
    3. จ ัดงบประมาณสน ับสน ุนให้
อาจารย์เข ้าร ่วมการฝ ึกอบรมการ
นำเสนอ ผลงานทางว ิชาการและ
การศึกษาดูงาน 

หลักฐาน 
    รายงานผลการเข ้าร ่วมการ
ฝึกอบรมการนำเสนอ ผลงานทาง
วิชาการและการศึกษาดูงานของ
อาจารย์ 
ดัชนีชี้วัด 
   1. ร้อยละของผลงานอาจารย์ที่
นำไปใช้ประโยชน์ 
   2. ร้อยละของจำนวนอาจารย์ที่
เข้ารับการอบรมตามศาสตร์ 

 
2.4 การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

    1. การสนับสนุนและ 
การให้คำปรึกษาแนะนำแก ่
นักศึกษา 
    2. พัฒนานักศึกษาให้มี
ความสามารถทั้งทาง 
ด้านวิชาการและอารมณ์  
มีทัศนคติที่ดีจากการทำ
กิจกรรมนอกหลักสูตร 
    3. การแนะแนว/ให้
คำปรึกษาสำหรับนักศึกษา 

    1. มีการกำหนดช่วงเวลาสำหรับ
ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา 
    2 .  กำหนดช ่องทางการต ิดต่ อ
ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์  
    3. จัดให้มีการทำกิจกรรมร่วมกันที่
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ในสาขาวิชา/นอก
ศาสตร์ 
    4. จ ัดให ้ม ีว ิทยากรภายนอก/
ผู้เชี ่ยวชาญ ในการให้คำปรึกษาทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

หลักฐาน 
    1. รายงานการให้คำปรึกษา 
    2. รายงานโครงการการทำกิจกรรม
ร่วมกันของนักศึกษา 
ดัชนีชี้วัด 
    1. ร้อยละของการให้คำปรึกษา 
    2. ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 
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2.5 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
    ผลิตบัณฑิตมีความรู้และ
สมรรถนะที่สมดุลตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

    1.  สำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที ่ พึง
ประสงคข์องนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต 
    2. ปรับปรุงหลักสูตร/จัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับผล 
การสำรวจฯ 
    3 .  สำรวจความพ ึ งพอใจของ
บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร 
 

หลักฐาน 
    1 .  ผลสำรวจค ุณล ั กษณะ
บัณฑิตท ี ่พ ึงประสงค ์ของผ ู ้ ใช้
บัณฑิต 
    2. ผลสำรวจความพึงพอใจของ
บัณฑิตต่อหลักสูตร 
    3. ผลสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
ดัชนีชี้วัด 
    1. ระดับคะแนนคุณลักษณะ
บัณฑิตท ี ่พ ึงประสงค ์ของผ ู ้ ใช้
บัณฑิต 
    2. ระดับคะแนนความพึงพอใจ
ของบัณฑิตต่อหลักสูตร 
    3. ระดับคะแนนความพึงพอใจ
ผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ                
โดย 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย         
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
  
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 - ไม่มี -  
 
2. การดำเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาที่ 1       จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
  ในและนอกเวลาราชการ 
 ภาคการศึกษาที่ 2      จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
  ในและนอกเวลาราชการ 
 ภาคฤดูร้อน   จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 
  ในและนอกเวลาราชการ 
   

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่าขึ้นไปจากสถาบันอุดมศึกษา        
ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
รับรอง 
 2.2.2 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
 2.2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องการคัดเลือกนักศึกษา
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปีการศึกษา    
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 2.2.4 กรณีผ ู ้ท ี ่ม ีค ุณสมบัติไม่เป็นไปตามสามข้อข้างต้นให้อยู ่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 - ไม่มี – 
 
  2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหา 
  - ไม่มี – 
 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี  

 จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
 2563 2564 2565 2566 2567 

ชั้นปีที่ 1 (แผนรับ จำนวน 20 คน) 
สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์เทียบสมรรถนะ
วิชาชีพครู 

8 8 8 8 8 

สำหรับผู้ที่ประสงค์เทียบสมรรถนะ
วิชาชีพครู 

12 12 12 12 12 

ชั้นปีที่ 2 

สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์เทียบสมรรถนะ
วิชาชีพครู 

 8 8 8 8 

สำหรับผู้ที่ประสงค์เทียบสมรรถนะ
วิชาชีพครู 

 12 12 12 12 

รวม 20 40 40 40 40 

จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จ
การศึกษา 

- 
20 20 20 20 

 
  2.6 งบประมาณตามแผน 
 ประมาณการรายรับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จะดำเนินการ
จัดเก็บจากค่าลงทะเบียนของนักศึกษาในแต่ละภาคเรียน ตามประกาศเรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)  มีรายละเอียดต่าง ๆ 
ดังนี้ 
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 2.6.1 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ๆ ละ 100,000 บาท ไม่รวมค่ารักษาสภาพ    
และค่าศึกษาดูงาน 
 
 2.6.2 งบประมาณรายรับ (บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีการศึกษา 

 
 

2563 2564 2565 2566 2567 

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

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  - - - - - 

รายรับบุคลากร/เงินเดือน 1,548,000 1,625,400 1,706,670 1,792,000 1,881,600 

รวมรายรับ 2,748,000 3,225,400 3,306,670 3,392,003 3,481,603 

  
 2.6.3 งบประมาณรายจ่าย (บาท) 

  
 

หมวดเงิน 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

  ก. งบดำเนินการ 
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,548,000 1,625,400 1,706,670 1,792,000 1,881,600 
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  730,000 990,000 990,000 990,000 990,000 

รวม (ก) 2,278,000 2,615,400 2,696,670 2,782,000 2,871,000 

ข. งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

รวม (ข) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

รวม (ก) + (ข) 2,328,000 2,665,400 2,746,670 2,832,000 2,921,000 

จำนวนนักศึกษา 20 40 40 40 40 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 116,400                                                                                                                             66,635 68,666 70,800 73,025 
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  2.7 ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) หรือตามมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กำหนด 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
          นักศึกษาที่เคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษา     
ในหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง      
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  (ภาคผนวก ก)  หรือตามที่มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏลำปางกำหนด 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จำนวนหน่วยกิต  
  แผนการเรียน ก แบบ ก 2 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์เทียบสมรรถนะวิชาชีพครู) ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
  แผนการเรียน ก แบบ ก 2 (สำหรับผู้ที่ประสงค์เทียบสมรรถนะวิชาชีพครู) ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต  
 3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร 

ลำดับ
ที ่

รายการ แผน ก แบบ ก 2  
(สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์

เทียบสมรรถนะวิชาชีพครู) 

แผน ก แบบ ก  2  
(สำหรับผู้ที่ประสงค์เทียบ

สมรรถนะวชิาชีพครู) 
1 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  
    1.1 วิชาบังคับ                            
    1.2  วิชาเลือก  
    1.3 วิชาชีพครู 

27 
21 
6 
- 

39 
21 
6 
12 

2 วิทยานิพนธ์                               12 12 
3 วิชาไม่นับหน่วยกิต 6 6 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 39 51 
 

หมายเหต ุ 
แบบเพ่ิมเติมวิชาชีพครู  สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษา

ที่ทดสอบคุณสมบัติทางภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษาไม่ผ่าน ให้ลงเรียนวิชาไม่นับ
หน่วยกิต จำนวน 6 หน่วยกิต ในรายวิชาดังนี้   

(1) 1555101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  
(2).4125101 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  
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3.1.3 รายวิชา 
1) การกำหนดรหัสรายวิชา 

  การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชา
ของ ISCED (International Standard Classification Education) โดยรหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 
7 หลัก ดังนี้ 
  เลขตัวที่ 1-3 หมวดวิชาและหมู่วิชา 
  เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
  เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
  เลขตัวที่ 6-7 บ่งบอกถึงลำดับก่อนหลังของวิชา 
 

 

 
 

2) การกำหนดจำนวนหน่วยกิตและชั่วโมงเรียน 
 รายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแต่ละรายวิชากำหนดจำนวนหน่วยกิต จำนวนชั่วโมง
เรียนภาคทฤษฎี จำนวน ชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติและจำนวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง โดยใช้สัญลักษณ์ 
น (ท-ป-อ) 
  น    หมายถึง   จำนวนหน่วยกิตของรายวิชา 
  ท    หมายถึง  จำนวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 
  ป    หมายถึง  จำนวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัต ิ
  อ    หมายถึง  จำนวนชั่วโมงท่ีศึกษาด้วยตนเองและมีวิธีกำหนดดังนี้ 
   รายวิชาภาคทฤษฎี 1 หน่วยกิตเท่ากับจำนวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมงและ
ศึกษาด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง 
   รายวิชาภาคปฏิบัติ 1 หน่วยกิตเท่ากับจำนวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 2 ชั่วโมงและ
ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง 
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3.1.4 รายวิชา 
  1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
   1.1)  หมวดวิชาบังคับ  
   แผน ก แบบ ก 2  กำหนดให้ผู้เรียนต้องเรียน  21 หน่วยกิต  
รหัสวิชา     ชื่อวิชา      น (ท-ป-อ) 
1015103   ทฤษฎีพ้ืนฐานการศึกษา     3 (3-0-9)        
    Fundamental Theory of Education 
1025203   การพัฒนาหลักสูตร     3 (3-0-9)        
    Curriculum Development  
1025501  การจัดการหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา 3 (3-0-9) 

Curriculum Management and Quality Assurance 
in Education 

1025932   สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน   3 (2-2-7)        
    Seminar on Curriculum and Instructional Development  
1035303   ศาสตร์การพัฒนาการสอน     3 (3-0-9)        
    Science of Instructional Development  
1045102   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้     3 (3-0-9)        
    Learning Measurement and Evaluation 
1045403  วิธีวิทยาการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน       3 (2-2-7)        

        Research Methodology in Curriculum and Instruction  
   1.2) วิชาเลือก 
   กำหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต     
รหัสวิชา     ชื่อวิชา      น(ท-ป-อ) 
1025112  ภูมิปัญญาท้องถิ่น     3 (3-0-9)        
          Local Wisdom 
1025319     การเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด  3 (3-0-9) 
                   Instruction for Developing Thinking Process  
1025320   นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน    3 (3-0-9) 
     Instructional Innovation 
1026113    การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้    3 (3-0-9)        
   Development of Learning Society 
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1026114  การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านหลักสูตรและการสอน 3 (3-0-9) 
Creating a Learning Community on Curriculum 
and Instruction  

1026212    การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือการเรียนรู้  3 (3-0-9)        
        Development of Training Courses for Learning 
1026213  การพัฒนาสมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพ   3 (3-0-9) 
   Professional Competency Development  

for Professional Teachers 
 
   1.3) วิชาชีพครู 
   แผน ก แบบ ก 2 (สำหรับผู้ที่ประสงค์เทียบสมรรถนะวิชาชีพครู) กำหนดให้
ผู้เรียนต้องเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา    ชื่อวิชา      น(ท-ป-อ) 
1005103   การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู*   2 (2-0-6)        
    Use of Language for Teacher Communication 
1035703  เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนรู้*   3 (3-0-9)        

    Digital Technology for Learning Management  
1005811  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน   1 (90)  
    Professional Practicum during Studying 
1006803   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   3 (270) 
    Teaching Practice in Educational Institutional I 
1006804   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   3 (270) 
    Teaching Practice in Educational Institutions II   
   

2.) วิทยานิพนธ์ 
   กำหนดให้ผู้เรียนต้องเรียน   12 หน่วยกิต  
รหัสวิชา     ชื่อวิชา      น(ท-ป-อ) 
1026935   วิทยานิพนธ์                12 
    Thesis   
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3.) หมวดวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต  
   กำหนดให้นักศึกษาทีส่อบไม่ผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์ 
ให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาซึ่งจำแนกอยู่ในกลุ่มวิชาต่อไปนี้ จำนวน 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา         ชื่อวิชา      น(ท-ป-อ) 
1555101  ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา   3 (2-2-7) 

         English for Graduate Students 
4125101      คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา   3 (2-2-7) 

        Computer for Graduate Students 
  
 3.1.5 แผนการศึกษา  

แผนการศึกษาสำหรับผู้เข้าศึกษาตาม แผน ก แบบ ก 2  ดังนี้ 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1005103 

 
การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู*  
Use of Language for Teacher Communication* 

2 (2-0-6) 

1015103 
  

ทฤษฎีพ้ืนฐานการศึกษา 
Fundamental Theory of Education 

 3 (3-0-9)        

1025203 
 

การพัฒนาหลักสูตร  
Curriculum  Development 

3 (3-0-9) 

1045403     วิธีวิทยาการทางการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน 
Research Methodology in Curriculum and 
Instruction 

3 (2-2-7) 

1555101  ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา** 
English for Graduate Students** 

3 (2-2-7) 

4125101 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา** 
Computer for Graduate Students** 

3 (2-2-7) 

รวม 11 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1005811 

 
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน* 
Professional Practice in Teaching during Studying* 

1 (90) 

1035303 
 

ศาสตร์การพัฒนาการสอน  
Science of Instructional Development 

3 (3-0-9) 

1035703 
 

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้* 
Digital Technology for Learning Management* 

3 (3-0-9) 

1045102 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
Learning Measurement and Evaluation 

3 (3-0-9) 

 วิชาเลือก (1) 3 
รวม 13 

 
ปีท่ี 1 ภาคฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1025501 

 
การจัดการหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา 
Curriculum Management and Quality Assurance 
in Education 

3 (3-0-9) 

1025932 
 

สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  
Seminar on Curriculum and Instructional Development 

3 (2-2-7) 

 วิชาเลือก (2) 3 
รวม 9 

  
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1006803 

 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1* 
Teaching Practice in Educational Institutions I* 

3 (270) 

1026935 
 

วิทยานิพนธ์  
Thesis 

6 

รวม 9 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1006804 

 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2* 
Teaching Practice in Educational Institutions II* 

  3 (270)  

1026935 
 

วิทยานิพนธ์  
Thesis 

6 

รวม 9 
 
หมายเหตุ  * สำหรับนักศึกษาที่แผน ก แบบ ก 2  (สำหรับผู้ที่ประสงค์เทียบสมรรถนะ

วิชาชีพครู) 
    ** นักศึกษาที่ทดสอบคุณสมบัติทางภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์สำหรับ
บัณฑิตศึกษาไม่ผ่าน  

 
3.1.6 คำอธิบายรายวิชา 

  รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ฉ 
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3.2 ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน  ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 

เลขประจำตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา 
จำนวน
ผลงาน
วิชาการ 

ภาระงานสอน 
(ช.ม./สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ปี 2563 2564 2565 2566 2567 
1. นางสาวเกษทิพย์                                      
ศิริชัยศิลป์* 
   ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์
    3-6501-01021-09-6 

กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559 
 

4 12 12 12 12 12 

กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549 
 

ศศ.บ (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2546 
 

2. นายปริญญภาษ สีทอง 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
    5-6498-90000-83-6 

กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557 
 

3 12 12 12 12 12 

กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2544 

ศษ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัย   
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2541 

ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) สถาบันราชภฏัพิบูล
สงคราม 

2538 

3. นางสาวสุจิตรา ปันด ี
    อาจารย ์
    5-5013-90008-68-8 

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

2559 

 
 

3 12 12 12 12 12 

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)  มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ 
2547 

 
ศษ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ 
2541 
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3.2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ชื่อ นามสกุล 

ตำแหน่งทางวิชาการ 
เลขประจำตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบันทีส่ำเร็จการศึกษา 

จำนวน
ผลงาน
วิชาการ 

ภาระงานสอน 
(ช.ม./สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ปี 2563 2564 2565 2566 2567 

1. นางสาวเกษทิพย์                        
ศิริชัยศิลป์ 
   ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์
    3-6501-01021-09-6 

กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)  มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

2559 
 

4 12 12 12 12 12 

กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

2549 
 

ศศ.บ (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

2546 
 

2. นายปริญญภาษ สีทอง 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
    5-6498-90000-83-6 

กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)  มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

2557 
 

3 12 12 12 12 12 

กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

2544 

ศษ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัย   
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2541 

ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) สถาบันราชภฏั
พิบูลสงคราม 

2538 

3. นางสาวสุจิตรา ปันด ี
    อาจารย ์
    5-5013-90008-68-8 

ปร.ด. (หลักสูตรและการ
สอน)  

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

2559 

 
 

3 12 12 12 12 12 

ศษ.ม. (หลักสูตรและการ
สอน)  

มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ 
2547 

 
ศษ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ 
2541 

4. นางสาวดวงจันทร์  
    เด่ียววิไล 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
    3-5201-00076-00-9 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2532 

 

3 12 12 12 12 12 

M.Ed. (Secondary 
Education 

University of  
Oklahoma, USA 

2519 

 
ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช 
2528 

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2516 
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 3.2.3 อาจารย์ผู้สอน 
ชื่อ นามสกุล 

ตำแหน่งทางวชิาการ 
เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

มหาวิทยาลัย ปี 
1. นางสาวกนิษฐ์กานต์              
    ปันแกว้ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
    3-5013-00641-74-6 

ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2547 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

มหานคร 
2543 

2. นายฟิสิกส์                  
    ฌอณ บวักนก 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
    3-4099-00801-72-6 

ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554 
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์โฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2546 
วท.บ. (ปฐพีวิทยา)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2541 

3. นายสมชาย เมืองมูล              
    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
    3-5603-00012-53-5 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)    มหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงราย 

2551 

ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา) 

สถาบันราชภฏัเชียงราย 2547 

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

ปร.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา)   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2560 

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2551 
สส.บ. (การจัดการสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   2549 

5. นางสาวชุติกานต ์รักธรรม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
    3-2499-00034-87-5 
 

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

University of Warwick, 
UK. 
 

2551 
 
 

 
M.Ed. (English Language 
Studies and Methods)  

University of Warwick, 
UK. 

2541 
 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2537 
6. นางสาวปรารถนา     
    โกวิทยางกูร 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

    3-5099-00321-08-1 

 

 

กศ.ด. (วิจัยและประเมินผล
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551 
 

ศษ.ม. (วิจัยและสถิติการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543 
 

บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2536 

7. นางสาววิยดา  เหล่มตระกูล 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

    3-5201-01268-76-9 

 
 
 
 

 

ค.ด. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 
 

ศษ.ม. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2540 
 

ค.บ. (การประถมศึกษา) 
 
 

 

วิทยาลยัครูลำปาง 2535 
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ชื่อ นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 

เลขประจำตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

มหาวิทยาลัย ปี 
8. นางสาวสุธิดา  พลชำน ิ
   อาจารย ์
   3-5019-00510-51-1 

ค.ด. (อุดมศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2555 
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา   และ
การแนะแนว)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546 
 

อ.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2540 
9. นางสาวอัมเรศ เนตาสิทธิ์    
    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
    3-5101-00418-52-0 
 

ค.ด. (อุดมศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2553 
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา   และ
การแนะแนว)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549 
 

คอ.บ. (ออกแบบสิ่งทอ)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคล   

2541 

10. นางสาวพิชชา ถนอมเสียง 

      อาจารย ์

     3-5015-00255-30-1 

ปร.ด. (จิตวิทยาการปรึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา 2560 
คษ.ม. (การแนะแนวและให้
คำปรึกษา) 

มหาวิทยาลัยของแก่น 2542 

คษ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539 
11. นายปริตต์  สายส ี
     ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

     3-5603-00859-87-2 

ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)    มหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง      2550 
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)          สถาบันราชภฏัลำปาง 2539 

12. นายเกษตร  วงค์อุปราช 
      อาจารย ์

     3-1006-00502-24-8 

ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง     2551 

นศ.บ. (การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์) 

วิทยาลยัโยนก                    2545 

13. นางสาวจรีรัตน์ สุวรรณ์ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

     3-5009-00999-93-4 

กศ.ด. (คณิตศาสตร์ศึกษา)     มหาวิทยาลัยศรีนครินทร   
วิโรฒ       

2546 

วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2533 
ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)                     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2528 

14. นางสาวสุธาสิน ี             
      ยันตรวัฒนา 
      อาจารย ์

     1-5299-00045-77-1 

ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)    มหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงใหม่   

2555 

ศศ.บ. (ภาษาจีน)                 มหาวิทยาลัยนเรศวร              2550 

15. นางสายชล  เพยีรผดุงพร   
    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
    3-5202-00200-13-5 

Doctor  of Education in Teaching 
English to Speakers of Other 
Languages (Ed.D. in TESOL) 

University of 
Wollongong ,Australia 

2560 

 
 
 

 
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2533 
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 3.2.4 อาจารย์พิเศษ 
 กรณีที ่ขาดบุคลากรเฉพาะรายวิชาและจำเป็นต้องเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรทาง       
การสอนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะกำหนดคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษที ่ต ้องการและ
ดำเนินการคัดเลือกเพ่ือเสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (แผนการเรียนที ่ 2)         
ใช้เวลาในการฝึกเต็มเวลา 2 ภาคการศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาที่มีมาตรฐานและคุณสมบัติสำหรับ
ปฏิบัติการสอนตามเง่ือนไขที่คุรุสภากำหนด   
 4.1 ผลการเรียนรู้ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
   ความคาดหวังในผลการเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีดังต่อไปนี้ 
  1) นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพครู 
  2) นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ทฤษฎีที่ได้ศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง 
  3) นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะและเขียนรายงาน
ผลการจัดการเรียนรู้งานในหน้าที่ของครู 
  4) นักศึกษาสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย 
  5) นักศึกษาพัฒนาบุคลิกภาพและประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมกับวิชาชีพ 
  6) นักศึกษามีเจตคติท่ีดี รักศรัทธาและภาคภูมิใจในวิชาชีพ 
  7) นักศึกษาสามารถดำเนินงานโครงการพัฒนาทางวิชาการหรือโครงการพัฒนาผู้เรียน 
 4.2 ช่วงเวลา 
  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ต่อเนื่อง 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  จัดเต็มเวลาใน 1 ปีการศึกษา 
 
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ 

5.1 คำอธิบายโดยย่อ 
 หลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 มีข้อกำหนดในการทำงานวิทยานิพนธ์ต้องเป็น
ประเด็นปัญหาที่เป็นปัจจุบันและนักศึกษามีความสนใจ  สามารถนำไปตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือนำเสนอผลงาน
ในเวทีวิชาการ รวมถึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ แก้ไขปัญหาขององค์การ สังคมและท้องถิ่น นักศึกษาสามารถนำ
แนวคิด ทฤษฎทีี่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในวิทยานิพนธ์ได้ กำหนดให้นักศึกษา1 คน จัดทำวิทยานิพนธ์ 1 ผลงาน
และมีการรายงานตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 วิทยานิพนธ์มีลักษณะที่แสดงความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ และ/หรือการสร้างนวัตกรรมทาง
หลักสูตรและการสอน ด้วยการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ โดยนำส่ง
วิทยานิพนธ์ตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 
 

5.3 ช่วงเวลา   
แผนการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ดำเนินการศึกษาและจัดทำวิทยานิพนธ์ในปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน         

และปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2  
 
  5.4 จำนวนหน่วยกิต 

จำนวน 12 หน่วยกิต 
 
5.5 การเตรียมการ  
1) จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
2) กำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา  
3) ให้ข้อมูลข่าวสารเกี ่ยวกับวิทยานิพนธ์ งานวิจัย และบทความวิจัยที ่ปรากฎอยู ่บน

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
  4) มีระบบกลไกในการส่งเสริมความรู้ด้านงานวิจัยและวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา 

5) มีตัวอย่างวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาได้ทำการศึกษาทั้งทางฐานข้อมูลและสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  6) มีโปรแกรมบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (I.Thesis) ไว้บริการแก่นักศึกษา 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล   
  1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในวิทยานิพนธ์ที่บันทึกในสมุดให้คำปรึกษาโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา 

2) ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่กำหนดและระยะเวลาที่กำหนด 
3) ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง 
4) ผู้เรียนและผู้สอนประเมินผลการเรียนร่วมกัน 

  5) นำคะแนนทุกส่วนเพ่ือนำเสนอขอความเห็นชอบและผ่านจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
6) การประเมินผลวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย 

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที ่4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. สามารถเป็นพ่ีเลี้ยงทางวิชาการ
ในท้องถิ่นได้ 
2. สามารถเป็นผู้นำการวิจัยด้าน
หลักสูตรและการสอนได้ 

    กำหนดให้มีกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้พัฒนาและฝึกทักษะการเป็น
พ่ีเลี้ยงทางวิชาการด้วยความเป็นกัลยาณมิตร โดยจัดกิจกรรมตลอด
หลักสูตร ดังนี้  
    1) กิจกรรมฝึกทักษะการเป็นพ่ีเลี้ยงทางวิชาการ  
    2) กิจกรรมส่งเสริมทักษะการวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน 
    3) กิจกรรมนิเทศสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นพี่เลี ้ยง
ทางวิชาการ  
    4) กิจกรรมการจัดการความรู้เรื ่องการเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการ
และด้านการวิจัย 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
    2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) รัก ศรัทธา ภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 2) ปฏิบัติตนสุจริตในกฎกติกา ไม่คัดลอกผลงานของผู้อ่ืนและมีความเป็นพหูสูต 
  3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการทำงานด้านการศึกษา 
       4) เคารพยกย่องเชิดชูเกียรติและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 

    2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน เช่น การทำกรณีศึกษา

ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมมาเป็นประเด็นให้นักศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรืออภิปรายด้วย
การใช้เหตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรม (Case Study and Dialectics) 

2) มอบหมายงานให้รับผิดชอบ การเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน รวมถึงการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในการเรียน เป็นต้น  

3) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  เช่น การประกาศยกย่องนักศึกษาที่ทำดี 
เสียสละ ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

4) อาจารย์เป็นต้นแบบการมีคุณธรรม จริยธรรม (Role Model) 



   

28 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)        

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) ประเมินจากความสามารถในการจัดการกับปัญหาด้านคุณธรรมของนักศึกษา 

          2) ประเมินจากผลงานการวิเคราะห์ วิจารณ์เชิงจริยธรรม หรือสังเกตจากการอภิปรายใน
ชั้นเรียน 
        3) ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
  
 2.2 ความรู้  
   

  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระ แนวคิด ทฤษฎีพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ 
   2) สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ในระดับท้องถิ่น 
  3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
 

 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) การบรรยาย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ กรณีศึกษา และการเป็นพี่เลี ้ยงทาง
วิชาการ(Lecture Analysis Synthesis Case Study and Coaching) 
   2) จัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน หรือการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
ท้องถิ่นเป็นฐาน (Research-based Learning or Problem-based Learning) 
   3) เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรหรือบรรยายพิเศษเฉพาะ
ประเด็นที่มีความสำคัญ  
 

  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
   1) การประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ผู้สอน 
    2) การประเมินโครงการโดยเน้นกระบวนการทำงานและผลผลิตที่เชื่อมโยงแนวคิด 
ทฤษฎี  กับการดำเนินงานโครงการ 
    3) ประเมินจากการนำเสนอข้อมูลรวมถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นที่มีความสำคัญ         
เพ่ือหาทางออกของปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
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 2.3 ทักษะทางปัญญา   
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
      1) มีทักษะในการแสวงหาความรู้ในบริบทของการเปลี่ยนแปลง 
      2) มีทักษะในการเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการ  
      3) สามารถออกแบบและดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการสอน และการจัดการเรียนรู้ใน
ประเด็นที่ซับซ้อน เพ่ือนำไปสู่การสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
  
  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
      1) การเรยีนรู้แบบแสวงหาความรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้จากการทำวิจัย 
(Constructivism or Research-based Learning) 
      2) การประยุกต์ใช้ทฤษฎีโดยการฝึกปฏิบัติการเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการ ให้คำปรึกษา 
ด้านหลักสูตรและการสอนให้กับบุคลากรในท้องถิ่น (Coaching)           
   3) ฝึกปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาโดยใช้ปัญหาท้องถิ่น
เป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) 
 
 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
      1) ประเมินจากทักษะในการแสวงหาความรู้และการเป็นพ่ีเลี้ยงทางวิชาการ 
       2) ประเมินผลตามสภาพจริงโดยผ่านการปฏิบัติการที่มอบหมาย 
      3) ประเมินจากการทดสอบโดยเน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในสถานการณ์ต่างๆ  
 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) มีความสามารถในการทำงานด้วยตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
   2) มีความสามารถในการใช้ความรู ้ทางด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้กับ
หน่วยงานที่สังกัดได้อย่างเหมาะสมเป็นกัลยาณมิตร 
 

   2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มท่ีพัฒนาการเป็นผู้นำและผู้ตาม
สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน (Cooperative Learning) 
  2) จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะการสื่อสารที่สร้างสรรค์ 
รวมทั้งการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล (Participatory Approach) 
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 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
   2) ประเมินจาการสังเกตพฤติกรรมการแสดงภาวการณ์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 
   3) ประเมินทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล 
 
 2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  1) สามารถเลือกสถิติหรือข้อมูลทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็นแหล่งข้อมูลเพ่ือ
การสืบค้นและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
  3) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
 

 2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) จัดการเรียนรู้โดยมีการปฏิบัติจริงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมกิจกรรมให้เกิดข้ึนได้ทุกที่ทุกเวลา (Active Learning) 
     2) มอบหมายงานให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้า วิจัยและนำเสนอรายงาน โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข       
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) ประเมินและสังเกตพฤติกรรม ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารเพ่ือ
นำเสนอรายงานวิชาการหรืองานวิจัย 
    2) ประเมินการนำเสนอผลงาน 
    3) ประเมินผลตามสภาพจริงโดยผ่านการปฏิบัติการที่มอบหมาย 
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 2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
     1) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ 
     2) เลือกใช้วิธีการในการจัดการเรียนรู้ และเลือกใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสม
กับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน 
     3) วางแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และเลือกใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับ
ศักยภาพผู้เรียน  
 

  2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ 
     1) การฝึกปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้ (Active Learning) 
     2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและกรณีศึกษา (Role Play and Case Study) 
     3) การวิจัยโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (School Based Learning ) 
 

   2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้
     1) ประเมินจากผลงาน 
     2) ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 
     3) การนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 
  2.7 แผนที่กระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 
(Curriculum mapping) 
 จากผลการเรียนรู ้ที ่กำหนดไว้ดังกล่าว สามารถจัดทำแผนที่กระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1    แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
        หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
       หมายถึงความรับผิดชอบหลัก   หมายถึงความรับผิดชอบรอง 

 
 
 
 
 

ที ่ รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ทักษะการจัด 
การเรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 
วิชาบังคับ 
1 1005103 การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู                   

2 1005811 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน                            

3 1015103 ทฤษฎีพื้นฐานการศึกษา                   

4 1025203 การพัฒนาหลักสูตร                    

5 1025501 การจัดการหลักสูตรและการประกันคุณภาพ                   
การศึกษา                     

6 1025932 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและ 
             การเรียนการสอน                   
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ตารางท่ี 1  (ต่อ)    

ที ่ รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ         การ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข        การ
สื่อสาร 

และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ทักษะการจัด 
การเรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

วิชาบังคับ 
7 1035303 ศาสตร์การพัฒนาการสอน                    
8 1035703 เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการจัดการเรยีนรู ้                   
9 1045102 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้                   
10 1045403 วิธีวิทยาการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน                   
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
 

ที ่ รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ         การ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข        การ
สื่อสาร 

และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ทักษะการจัด 
การเรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

กลุ่มวชิาเลือก 
1 1025112 ภูมิปัญญาท้องถิ่น                   
2 1025319 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคดิ                   
3 1025320 นวัตกรรมการจดัการเรยีนการสอน                    
4 1026113 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู ้                   
5 1026114 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้าน 

             หลักสูตรและการสอน                   

6 1026212 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อการเรียนรู้                   
7 1026213 การพัฒนาสมรรถนะความเป็นครมูืออาชีพ                   
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
 

ที ่ รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ         การ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข        การ
สื่อสาร 

และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ทักษะการจัด 
การเรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                  
1 1006803 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                   
2 1006804 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                   

วิทยานิพนธ์ 
1 1026935 วิทยานิพนธ์                   

หมวดวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิต 
1 1555101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา                   
2 4125101 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา                   
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3. ความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 ชั้นปีที่ 1 
 นักศึกษามีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
 ชั้นปีที่ 2 
  นักศึกษาสามารถเป็นผู้นำทางวิชาการและประสานความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือสร้างเครือข่าย
ในการสนับสนุนการเรียนรู้บนฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
  การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
     2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเร ียนร ู ้ขณะนักศ ึกษายังไม ่สำเร ็จการศ ึกษา                  
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
  2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา  
   1.) ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คัดเลือกและกำหนดรายวิชาสำหรับการ   
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) สำหรับนักศึกษาแต่ละชั้นปี  
โดยคัดเลือกรายวิชาอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ให้ครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรม จริยธรรม  2) ความรู้  3) ทักษะทางปัญญา         
4) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   2.) แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ เพ่ือพิจารณามาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน
รายว ิชา จากน ั ้นกำหนดร ูปแบบ/ว ิธ ีการทวนสอบ เช ่น  การประเม ินตนเองของผ ู ้ เร ียน                    
และการประเมินโดยคณะกรรมการทวนสอบ สร้างเครื่องมือทวนสอบ เก็บรวมรวมข้อมูล  สรุปและ
วิเคราะห์ผล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากระบวนการทวนสอบ สำหรับปีการศึกษาถัดไป   
 
 
  



   

37 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)        

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
 1) ติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 2) สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
 3) ติดตามความก้าวหน้าและการประเมินการทำงานในสายงานของบัณฑิต 
 4) สำรวจความเห็นของอาจารย์พิเศษ  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ร่วมประเมินหลักสูตรฯ ต่อ
คุณภาพการเรียน การสอนของนักศึกษา 
 5) ติดตามผลงานของบัณฑิตที่ได้รับการยกย่องจากสังคม เช่น การประกาศยกย่ องให้เป็น
บุคลากรดเีด่นขององค์กร การทำประโยชน์ให้สังคมส่วนรวม  เช่น โล่รางวัลการบำเพ็ญประโยชน์เพ่ือ
สังคมส่วนรวม เป็นต้น 
 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 คือ แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร      
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้ง
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น
แต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่  
     1) กำหนดให้อาจารย์ใหม่รับการปฐมนิเทศ  แนะแนวการเป็นครูให้มีความรู ้และเข้าใจ
นโยบาย บทบาท หน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
     2) อบรมสร้างความรู ้ความเข้าใจเรื ่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ 
     3) จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือด้านการเรียนการสอนและงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
     4) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง ได้รับการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุม
ทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ  
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
  1) สนับสนุนให้อาจารย์เพ่ิมพูนทักษะความรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
   2) มีระบบการจัดการวัดและประเมินผลที่มีมาตรฐาน และพัฒนาระบบการจัด    
การเรียนการสอน 
 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
  1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที ่เกี ่ยวข้องกับ        
การพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
  2) มีระบบ กลไกการสนับสนุนอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการ 
  3) ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อบูรณาการ    
การเรียนการสอน 
  4) ส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยและบูรณาการกับการเรียนการสอน 
  5) จ ัดงบประมาณสนับสน ุนการฝ ึกอบรม เข ้าร ่วมก ิจกรรมของคณะและ
มหาวิทยาลัยการสัมมนาทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อและการนำเสนอผลงานทาง
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การกำกับมาตรฐาน  
           หลักสูตรมีการกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา       
ทีก่ำหนดโดย สกอ. ดังนี้ 
  1.1 การดำเนินการจัดทำและติดตาม มคอ. ต่าง ๆ  ของหลักสูตร ให้ดำเนินการตามแผนการ
บริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยให้มีการกำกับ
ติดตามโดยคณบดีจัดทำและส่ง มคอ. 3, 4, 5, 6, 7 และรายงานตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและดำเนินการส่งคณะและสำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา 
  1.2.อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาต้องจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนให้เป็นไป
ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในรายวิชา 
  1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องควบคุมการจัดการเรียนการสอน วิทยานิพนธ์และการ
ประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามคุณภาพของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  1.4 กำหนดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิ ชาหลักสูตรและ
การสอนหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีผลงานวิจัยที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา.
โดยเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั ้งให้
บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย และต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
และ/หรืออาจารย์ผู ้สอนในหลักสูตร และต้องอยู่ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทำหน้าที่วางแผน ควบคุมคุณภาพการติดตามประเมินผลและการพัฒนา
หลักสูตรดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ      
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  1.5 การกำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู ้สอนที่เป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ            
ทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนหรือสาขาวิชาที ่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน           
และต้องมีประสบการณ์  ด้านการสอนและและมีผลงานวิจัยที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ีอรับ
ปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย.1.รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดย ทั้งนี้อาจารย์
พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
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   1.6.การกำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นอาจารย์ประจำ
หลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรอง
ศาสตราจารย์และมีผลงานวิจัยที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพี่อรับปริญญาและเป็นผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย.3.รายการในรอบ.5.ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย1รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  1.7 การกำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้ องเป็นอาจารย์
ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรอง
ศาสตราจารย์และมีผลงานวิจัยที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพี่อรับปริญญาและเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้ บุคคลดำรงตำแหน่ง 
ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
หากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง  
 1.8 การกำหนดอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวฒุิ
ภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานวิชาการดังนี้ 
   1.8.1 กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้น
ต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนหรื อ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลงานวิจัยที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาโดยเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้ องเป็น
ผลงานวิจัย 
   1.8.2 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที ่มีชื ่ออยู่ในฐานข้อมูลที ่เป็นที่ยอมรับ          
ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
 



   

41 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)        

1.9 กำหนดภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์        
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดังนี้ กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับปริญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 5 คนต่อภาคการศึกษา  

กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและดำรงตำแหน่งระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและ
เอกรวมไดไ้ม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา  
  กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและดำรงตำแหน่ง 
ศาสตราจารย์และมีความจำเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจำนวนที ่กำหนดให้เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่ทั้งนี ้ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจำเป็นต้อ งดูแล
นักศึกษา มากกว่า 15 คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  1.10 กำหนดเผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา 
  กรณีแผน ก แบบ ก 2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ 
(Full paper)  
  1.11 กำหนดให้มีอาจารย์ที ่ปร ึกษาวิชาการ 1 คน ให้กั บนักศึกษาตลอดหลักส ูตร              
โดยพิจารณาเล ือกจากอาจารย ์ประจำหลักส ูตร ทำหน้าที ่ด ูแลให ้คำปร ึกษาแก่น ักศ ึกษา                   
ทั้งด้านการวางแผนการศึกษาการเรียน การศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดจนการทำ
วิทยานิพนธ์ และให้คำแนะนำเรื่องระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ตลอดช่วงเวลาการศึกษาของนักศึกษา      
ก่อนการมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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2..บัณฑิต 
     หลักสูตรกำหนดให้มีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้มหาบัณฑิต ดังนี้ 
  2.1.กำหนดให้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม        
ของประเทศและโลกความก้าวหน้าด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การสำรวจความ
ต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา ก่อนการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ประเทศสำหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเปิดและการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง    
ทุก ๆ 5 ปี 
  2.2.กำหนดให้มีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ติดตามการพัฒนาอาชีพและความ 
ก้าวหน้าในการทำงานของมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ให้เป็นตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  2.3 หลักสูตรกำหนดการเผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา ให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 
3. นักศึกษา  

3.1.การรับนักศึกษาหลักสูตรกำหนดคุณสมบัติของผู ้เข้าศึกษาเป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2561 และกำหนดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาใน
หลักสูตรให้กับนักศึกษา 

3.2 การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา 
   3.2.1 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้การ 
ดูแลด้านการศึกษาโดยมีการกำหนดตารางเวลาให้นักศึกษาพบเพ่ือให้คำปรึกษาการจัดกิจกรรม 
การแนะแนวอาชีพและแนวทางการศึกษาต่อที่เก่ียวเนื่องกับหลักสูตร  
   3.2.2 หลักสูตรจัดให้มีอาจารย์ที ่ปรึกษาวิชาการ 1 คน ให้กับนักศึกษาตลอด
หลักสูตร โดยพิจารณาเลือกจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ทำหน้าที่ดูแลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา    
ทั้งด้านการวางแผนการศึกษา การค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดจนการทำวิทยานิพนธ์ 
และให้คำแนะนำเรื่องระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ตลอดช่วงเวลาการศึกษาของนักศึกษา ก่อนการมี
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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   3.2.3.คณะครุศาสตร์มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุก
คนตามสาขาวิชาเฉพาะ.โดยนักศึกษาสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน
การแนะนำแผนการเรียนในหลักสูตรการเลือกและวางแผนสำหรับอาชีพและการใช้ชีว ิตใน
มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องกำหนดชั่วโมงให้คำปรึกษา (Office Hours) นอกจากนี้            
คณะครุศาสตร์กำหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมของคณะครุศาสตร์เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำใน
การจัดทำกิจกรรมด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาให้นักศึกษาในสาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอนได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน 

3.3 การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์  
   3.3.1.หลักสูตรกำหนดการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในระดับ
ปริญญาโท โดยมีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสำหรับการทำวิทยานิพนธ์และกำหนดแนวทาง       
การดำเนินงานการควบคุมดูแลและให้การให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  
   3.3.2 กำหนดให้นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นอาจารย์ประจำสาขา
หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ 1 คน หรือมีกรรมการที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มอีก 1 -2 คน
โดยพิจารณาเลือกจากคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์วิจัยที่สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาและสัดส่วนการคุมวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
   3.3.3 กำหนดระบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพของวิทยานิพนธ์ ก่อน ระหว่าง 
และหลังการดำเนินวิทยานิพนธ์อาทิ การกำหนดคุณสมบัติและความสามารถในการทำวิจัยของ
นักศึกษาก่อนอนุมัติให้เริ่มงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ จำนวนวิทยานิพนธ์ที่ต้องดูแลต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
วิธีดำเนิน การจัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์ การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ คุณสมบัติของ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เกณฑ์การสอบ/ให้คะแนนและการตัดสินผลสอบ ระบบการเผยแพร่
วิทยานิพนธ์ และ ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 

3.4 หลักสูตรให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุม/อบรม/ สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหัวข้อ
งานวิจัยทางหลักสูตรและการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา/ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ที ่จัดขึ ้นโดย
สาขาวิชา หรือหน่วยงานภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา  

3.5.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทำหน้าที่กำกับติดตามอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาใน
หลักสูตรและอัตราการสำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
  3.6 หลักสูตรกำหนดแนวทางการอุทธรณ์ของนักศึกษาในหลักสูตรดังนี้ นักศึกษาที ่ถูก
ลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งลงโทษ 
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โดยคำร้องต้องทำเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องผ่านงานบริการการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย และให้คณะกรรมการอุทธรณ์ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
หนังสืออุทธรณ์ โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
4. อาจารย์ 
  4.1 การรับอาจารย์ใหม่  
   1).อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 19  
   2).คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ 2561 ข้อ 19 
   3) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
   4).มีความรู้ทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของ
นักศึกษาและมีประสบการณ์ทำวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 
   5).ผ่านการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ .โดยคณะกรรมการของสาขาวิชา       
และ/หรือผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปางกำหนด 
 4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร คณาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน ประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและ
ให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้สำหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทุกปี 
 4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
   1).สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง                
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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   2).มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชาและบาง
หัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์ตรงทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระเบียบมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  สาขาวิชามีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการบริหารหลักสูตร ดังนี้  
 1)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการ  กำหนด
วิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์  พันธกิจ  กลยุทธ์และแนวปฏิบัติในการบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ 
      2) วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สำหรับ
ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทำทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 3) ให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในทุก
รายวิชาและทุกภาคการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
      4) มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร โดยบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา 
 5) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่มีคุณสมบัติและแนวปฏิบัติตามเกณฑ์ของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
      6) ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปีการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 
6. สิง่สนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
ลำดับที่ ชื่ออุปกรณ์ บริหารจัดการ   

งานสำนักงาน 
บริหารจัดการ
ด้านการเรียน

การสอน 

หน่วยนับ 

1 ห้องเรียนปรับอากาศ   18 18 
2 ห้อง Micro-teaching   3 3 
3 ห้องสมุดด้านหลักสูตรและ

การสอน 
 2 2 

4 ห้องปฏิบัติการทางภาษา  1 1 
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ลำดับที่ ชื่ออุปกรณ์ บริหารจัดการ   
งานสำนักงาน 

บริหารจัดการ
ด้านการเรียน

การสอน 

หน่วยนับ 

5 ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

 6 6 

6 ห้องปฏิบัติการวิจัย  1 1 
7 ห้องโสตทัศนศึกษา 1 2 3 
9 ห้องปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 

1  1 

10 ห้องศึกษาค้นคว้าของ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

1 1 2 

11 ห้องปฏิบัติงานของอาจารย์
พิเศษ 

1  1 

13 เครื่องฉายภาพทึบแสง 3  3 
14 เครื ่องขยายเสียงประจำ

ห้องเรียน 
 18 18 

15 เครื่องคอมพิวเตอร์ 1  1 
16 เครื่องปริ้นเตอร์ 1  1 
17 เครื่องบันทึกเสียง 2  2 
18 กล้องถ่ายรูปแบบดิจิทัล 2  2 
19 เครื่องมัลติมิเดีย

โปรเจคเตอร์ 
2 18 20 

20 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 2  2 
21 กล ้องถ ่ ายวี ดิท ัศน ์แบบ

ดิจิทัล 
3  3 
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 6.2 ห้องสมุด 
สื่อการเรียนรู้ ประเภท 

ลำดับ
ที ่

สื่อการเรียนรู้ หมวด ไทย อังกฤษ รวม 

1 เอกสารตำรา
สำหรับค้นคว้า 

วิชาการศึกษา (พ้ืนฐาน
การศึกษาหลักสูตรและการ
สอน จิตวิทยาการเรียนการ
สอน วิจัยและการประเมิน) 

2,477 420 2,897 

2 วารสารและ
นิตยสารทาง
วิชาการ 

หลักสูตรและการสอน 8  8 

3 ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

CD-Rom เช่น DAO DAI 
และ ERIC และแหล่ง
สืบค้นข้อมูลอื่น ๆ 

1 8 9 

 
 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
   1) ประสานงานกับสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือ ตำรา    
วารสาร นิตยสารทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์ และฐานข้อมูลออนไลน์ที่ เกี ่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อบริการให้
อาจารย์ และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยการประสานการจัดซื้อ
หนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือในการประสาน
การจัดซื้อหนังสือตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จำเป็น 
   2) สาขาวิชาฯ มีหนังสือ ตำรา และสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือให้บริการอาจารย์และนักศึกษา 

  3) คณะครุศาสตร์มีห้องสมุดให้บริการหนังสือ ตำราและสื่อการสอนอื่น เพื่อใช้
ประกอบการสอนของอาจารย์และเป็นแหล่งค้นคว้าของนักศึกษา 
   4) มีแหล่งเรียนรู้เพ่ือเสริมประสบการณ์สำหรับนักศึกษา เช่น หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนโครงการพระราชดำริต่าง ๆ เครือข่ายองค์กรทางการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นต้น 
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 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมีเจ้าหน้าที่
ประสานงานอาจารย์ผู้สอนเพื่อการจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดและทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของ
หนังสือ ตำรา นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะอำนวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้อง
ประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย  
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (key performance indicators)  
    ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (key performance indicators) ของหลักสูตร 
    ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
    เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 
ตารางท่ี 2  ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานและเป้าหมาย 
ปีที่ 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตามและทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน 
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
 

X X X X X 

4.จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงานผล 
การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบ 
ทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7  
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 
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ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานและเป้าหมาย 
ปีที่ 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา 
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  
 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผล 
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละ 50 ชั่วโมงต่อคนต่อปี 

X X X X X 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวชิาการ  
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 50 ชั่วโมงต่อคนต่อปี 
 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 
 

  X X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00  
 

  X X X 

13. นักศึกษาสามารถเป็นพ่ีเลี้ยงทางวิชาการได้ ร้อยละ 100   X X X X 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตร 
 

           หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้มีการประเมินความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงานของกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตลอดจนความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ของนักศึกษาเป็นระยะ  ๆมีการประเมินผลการพัฒนานักศึกษาและการใช้หลักสูตรเป็นประจำทุกปี 
โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดทำรายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามตัวกำหนดดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
    1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 การประเมินกลยุทธ์การสอนเพื่อให้มีการพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น โดยดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

      1) การประเมินจากการสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบของนักศึกษา
รวมทั้งการทดสอบกลางภาค ปลายภาค 

      2) จัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ของนักศึกษา 

      3) การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร หรือวิธีการสอน การวิเคราะห์ผลการประเมิน
ของนักศึกษา  

 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1) ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์
การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา
และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

  2).นำผลการประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและร่วมมือกันหาแนวทาง 
การปรับปรุงแก้ไข 
  3) การประเมินการสอนโดยผู้สอน เน้นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกลยุทธ์ ผลการเรียน
ของนักศึกษาและได้นำเสนอข้อมูลไว้ในรายงานของแต่ละรายวิชา  
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
    การวัดและประเมินผลนักศึกษา เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ 2561 โดยดำเนินการ ดังต่อไปนี้    
    1) สำรวจข้อมูลนักศึกษาปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ 
    2) ประเมินจากที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเอง
ของผู้สอนและรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ตลอดจนสัมฤทธิผลของบัณฑิต 
    3) ประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต การวิพากษ์
หลักสูตร และการสำรวจความก้าวหน้าของบัณฑิตที่ก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในระดับผู้นำองค์กร  
 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
    การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7  
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
    4.1 การปรับปรุงรายวิชา 
 อาจารย์ประจำวิชาทำการรวบรวมข้อมูล ทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอน           
ในรายวิชาที่รับผิดชอบในระหว่างภาคการศึกษา บางครั้งทำให้พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดำเนินการ    
ปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงย่อยที่สามารถดำเนินการได้ตลอดเวลาและเมื่อสิ้น             
ภาคการศึกษาต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินการรายวิชา ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
    4.2 การปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 1) คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตรจัดทำการประเมิน ความต้องการของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต
รวมถึงอาจารย์ผู้สอน นำข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดทำรายงานผลเสนอประเด็นที่จำเป็นในการปรับปรุง 
 2) จัดประชุมสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
 3) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
 4) นำเสนอหลักสูตรปรับปรุงต่อคณะกรรมการประจำคณะ 
 5) นำเสนอหลักสูตรปรับปรุงต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาก่อน 
การนำเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2561 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรงุหลักสูตร 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลกัสูตร 
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ภาคผนวก ง 
ข้อมูลอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ 
และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ข้อมูลอาจารยผ์ู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
1. นางสาวเกษทิพย์  ศิริชัยศิลป์ 

 1.1 ตำแหน่งทางวิชาการ 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 1.2 ประวัติการศึกษา   
ระดับ 
 
ปริญญาเอก 

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 
 
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปีท่ีสำเร็จ
การศึกษา 
2559 

ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต 
(หลักสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549 
 

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2546 

1.3 ผลงานวิชาการ 
 - ผลงานแต่ง หรือเรียบเรียงตำรา หรือหนังสือ 
เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์.(2560).ทักษะการคิดสำหรับครูในศตวรรษที่ 21. ลำปาง: ดีเซมเบอร์: 235. 
 
 - บทความวิจัยตีพิมพ์ 
กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว และเกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์.(2562).ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการยังชีพกลุ่มชาติพันธุ์   
        ปกาเกอะญอ บ้านแม่ส้าน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง.วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพ 
        ชีวิต 7 (1): 1-9 
มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์ และเกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์.(2561). การพัฒนาสื่อ e-Learning ผีปู่ย่าสื่อสัมพันธ์ 
        สร้างสรรค์ชุมชนตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง.วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

7(2): 101-114. 
เกษทิพย์  ศิริชัยศิลป์ และกนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว.(2561).การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเพ่ือส่งเสริมวิถี

ชีวิตด้านอาชีพกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ สำหรับโรงเรียนบ้านแม่ส้าน อำเภอแม่เมาะ จังหวัด
ลำปาง. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 7(1): 28-45. 

เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ และเบญจมาศ พุทธิมา.(2559). การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้บน    
เครือข่ายเพ่ือส่งเสริมการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนปริยัติธรรม 
จังหวัดลำปาง. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 9(3):  
88–101.  

 

          



 

 78 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 ) 

  1.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา  11 ปี   

 ตำแหน่ง    หน่วยงาน   ปี พ.ศ. 

อาจารย์  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  2551 – ปัจจุบัน 

 
 1.5 ภาระงานสอน 
 ภาระสอนงานที่มีอยู่แล้ว 
 รายวิชาที่รับผิดชอบได้แก่  
     1. รหัสวิชา 1025932 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  
 2. รหัสวิชา  1005810 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน  
  3. รหัสวิชา 1006801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
  4. รหัสวิชา 1006801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
  5. รหัสวิชา 1026935 วิทยานิพนธ์  

รวมภาระงานสอน  15 ชม./ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา 

  ภาระงานสอนใหม่ 
 รายวิชาที่รับผิดชอบได้แก่  

1. รหัสวิชา 1006803 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
2. รหัสวิชา 1006804 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
3. รหัสวิชา 1025203  การพัฒนาหลักสูตร 
4. รหัสวิชา 1025501  การจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน 
5. รหัสวิชา 1025932 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
6. รหัสวิชา 1026935 วิทยานิพนธ์ 
7. รหัสวิชา 1035303 ศาสตร์การพัฒนาการสอน 
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2. นายปริญญภาษ  สีทอง 
 2.1 ตำแหน่งทางวิชาการ   
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 2.2 ประวัติการศึกษา   

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  
หลักสูตรและการสอน    

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557 

ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต  
หลักสูตรและการสอน   

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2544 

ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต  
 ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย       
ธรรมาธิราช 

2541 

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
การพัฒนาชุมชน 

สถาบันราชภัฏพิบูล
สงคราม พิษณุโลก 

2538 

 2.3 ผลงานวิชาการ   
                 - ผลงานแต่ง หรือเรียบเรียงตำรา หรือหนังสือ  
ปริญญภาษ สีทอง. (2560). การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน. ลำปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
        ลำปาง: 351  
  
       - ผลงานวิจัย 

 งานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 
กนกรัตน์ นันตาวัง และปริญญภาษ สีทอง.(2562). การสร้างและหาประสิทธิภาพหลักสูตรการอ่าน

เพ่ือความเข้าใจโดยใช้ เทคนิค ซี .ไอ.อาร์ .ซี . สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปีที่  6 .           
ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2. ACE Chiang Mai University 2019 นวัตกรรมเพ่ือยกระดับ
คุณ ภาพการศึ กษ าสู่ ค วาม เป็ น เลิ ศ : 15  มิ ถุ น ายน  2562 : ณ  คณ ะศึ กษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 625-637. 

อัมเรศ เนตาสิทธิ์ ปริญญภาษ สีทอง เศรษฐวิทย์ ชโนวรรณ และวิไลวรรณ  กลิ่นถาวร. (2561).   
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ของ
โรงเรียนนำร่องในเขตอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง . วารสารการพัฒนาชุมชนและ        
คุณภาพชีวิต. 6(2): 221-244.  
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 ปริญญภาษ สีทอง. (2560). การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้แผนที่ความคิด  
สำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง . ใน: รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3. ครุศาสตร์วิจัย 
2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้: 29 กรกฎาคม 2560: ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.   
235-245. 

            
2.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 4 ปี   

            ตำแหน่ง                             หน่วยงาน                                 ปี พ.ศ.     
            อาจารย ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง           2558-ปัจจุบัน 
 
 2.5 ภาระงานสอน 
           ภาระสอนงานที่มีอยู่แล้ว 
 รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่  

         1. รหัสวิชา      1025203       การพัฒนาหลักสูตร         
           2. รหัสวิชา      1025501       การจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

         3. รหัสวิชา      1005102       ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 
                  4. รหัสวิชา      1005801       การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 
                   5. รหัสวิชา      1026935       วิทยานิพนธ์ 
          

รวมภาระสอน  13 ชม./ชั่วโมง/สัปดาห/์ภาคการศึกษา 
 

 ภาระงานสอนใหม่ 
 รายวิชาที่รับผิดชอบได้แก่  
  1.รหัสวิชา     1005801       การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครูระหว่างเรียน 
  2. รหัสวิชา     1015103     ทฤษฎีพื้นฐานการศึกษา 
  3. รหัสวิชา     1005102      ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 

4. รหัสวิชา     1025203     การพัฒนาหลักสูตร 
  5. รหัสวิชา     1025501      การจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน  
  6. รหัสวิชา      1026935       วิทยานพินธ์ 
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3. นางสาวสุจิตรา ปันดี 
 3.1 ตำแหน่งทางวิชาการ 

       อาจารย์  
 

 3.2 ประวัติการศึกษา   
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

หลักสูตรและการสอน  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559 

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   

หลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

2547 

 

ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต   

ภาษาฝรั่งเศส 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

2541 

3.3 ผลงานวิชาการ 
 
 - ผลงานวิจัยตีพิมพ์ 

Fisik Sean Buakanok, Sujitra Pandee, Suwannee Kruaphung and Benjamas Phuttima.  
        (2019). The Development of Learning Skills appropriate for Ethnic Karen 
        Students, Baan Pong Nam Ron School, Serm Klang Sub District, Serm Ngam 
        District, Lampang Province. Journal of Community Development Research 
        (Humanities and Sciences). 12(1): 94-108. 

สุจิตรา ปันดี. (2561). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิถีชีวิตชนเผ่า 
       ปกาเกอะญอเพ่ือส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน จังหวัด 
       ลำปาง. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal. 11(2): 3421-3449. 

สุจิตรา ปันดี และอานนท์ นันตาปลูก. (2560).การพัฒนาหลักสูตรการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์         
        บนเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนปริยัติธรรม 
        จังหวัดลำปาง.วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  
        10(4): 134-148. 
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3.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 11 ปี  

 ตำแหน่ง    หน่วยงาน   ปี พ.ศ. 

อาจารย์  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  2551 – ปัจจุบัน 
 

3.5 ภาระงานสอน 
 ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว 
 รายวิชาที่รับผิดชอบได้แก่  

1. รหัสวิชา       1015102        ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู  
2. รหัสวิชา   1022202  การพัฒนาหลักสูตร 
3. รหัสวิชา   1035302  การออกแบบการเรียนการสอน   

ภาระงานสอน9 ชม./ชัว่โมง/สัปดาห/์ภาคการศึกษา 
 

 ภาระงานสอนใหม่ 
 รายวิชาที่รับผิดชอบได้แก่  

1. รหัสวิชา 1015103 ทฤษฎีพื้นฐานการศึกษา 
2. รหัสวิชา 1022202  การพัฒนาหลักสูตร 
3. รหัสวิชา 1035303 ศาสตร์การพัฒนาการสอน 
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4. นางสาวดวงจันทร์ เดี่ยววิไล 
 4.1 ตำแหน่งทางวิชาการ 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 4.2 ประวัติการศึกษา   

ระดับ ชื่อปริญญา(สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปีท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรและการสอน) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2532 

ปริญญาโท Master of Education 
(Secondary.Education) 

University of  Oklahoma, 
USA 

2519 
 

ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
(การศึกษาปฐมวัย) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528 

ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2516 

 
4.3 ผลงานวิชาการ 

 - บทความวิจัยตีพิมพ์ 
ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล, ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก และคณะ. (2562).กระบวนการพัฒนาครูแบบหนุนนำ  
        ต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนในจังหวัดลำปาง. วารสาร 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 8(2): 31-45.   
ธนพร หมูคำ และดวงจันทร์ เดี่ยววิไล. (2562).การสร้างบทอ่านเสริมความฉลาดรู้เรื่องการอ่าน    
        สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ด้วยเครือข่ายหนุนเสริมการเรียนรู้.ใน: รายงาน      
        สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13.  
        ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาประเทศ 4.0  
        ให้ยั่งยืน : 21 – 22 พฤศจิกายน 2562: ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว  
        จังหวัดเชียงใหม่. 597- 605. 
ธนพร หมูคำ และดวงจันทร์ เดี่ยววิไล.(2561).กระบวนการหนุนเสริมสมรรถนะการอ่านให้แก่นักเรียน    
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6.วารสารการวิจัยกาสะลองคำ 12 (2): 117–134. 
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 4.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา  47 ปี   

 ตำแหน่ง    หน่วยงาน   ปี พ.ศ. 
อาจารย์    วิทยาลัยครูลำปาง    2516 - 2537 

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สถาบันราชภัฏลำปาง   2537 - 2548 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง     2548 - ถึงปัจจุบัน                      
 
 4.5 ภาระงานสอน 
 ภาระสอนที่มีอยู่แล้ว 
  รายวิชาที่รับผิดชอบได้แก่  
      1. รหัสวิชา 1025932 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  
  2. รหัสวิชา 1026113 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  3. รหัสวิชา 1026935 วิทยานิพนธ์ 

รวมภาระสอน  9 ชม./ชั่วโมง/สัปดาห/์ภาคการศึกษา 
  
 ภาระงานสอนใหม่ 
  รายวิชาที่รับผิดชอบได้แก่ 
  1. รหัสวิชา 1025932 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  
  2. รหัสวิชา 1026113 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  3. รหัสวิชา 1026935 วิทยานิพนธ์  
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ภาคผนวก จ 

การกำหนดหมวดและหมู่วิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
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การกำหนดหมวดและหมู่วิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
                  การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ยึดระบบการจัด
หมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard Classification Education) โดยรหัสวชิาประกอบด้วย
ตัวเลข 7 หลัก ดังนี้ 
  เลขตัวที่ 1-3 หมวดวิชาและหมู่วิชา 
  เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
  เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
  เลขตัวที่ 6, 7 บ่งบอกถึงลำดับก่อนหลังของวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดวิชาและหมู่วิชาของรหัสตัวเลข 3 ตัวแรก กำหนดดังนี้ 
100-149   หมวดวิชาและหมู่วิชาครุศาสตร์    มี   9   หมู่วิชา 
150-199   หมวดวิชาและหมู่วิชามนุษย์ศาสตร์   มี 22   หมู่วิชา 
200-249   หมวดวิชาและหมู่วิชาศิลปกรรมศาสตร์   มี   7   หมู่วิชา 
250-299   หมวดวิชาและหมู่วิชาสังคมศาสตร์   มี   8   หมู่วิชา 
300-349   หมวดวิชาและหมู่วิชานิเทศศาสตร์   มี   8   หมู่วิชา 
350-399   หมวดวิชาและหมู่วิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ มี มี 11   หมู่วิชา 
400-449   หมวดวิชาและหมู่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี มี 12   หมู่วิชา 
450-499   หมวดวิชาและหมู่วิชาคหกรรมศาสตร์   มี   7   หมู่วิชา 
500-549   หมวดวิชาและหมู่วิชาเกษตรศาสตร์   มี 15   หมู่วิชา 
550-559   หมวดวิชาและหมู่วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มี 15   หมู่วิชา 

 
หมู่วิชาของหมวดวิชาต่างๆ กำหนดดังนี้    

100 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ 
101 หมู่วิชาหลักการศึกษา 
102 หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน 
103 หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

1 2 3 4 5 6 7 

หมวดวิชาและหมู่
วิชา 

ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 

ลักษณะเนื้อหา 

 

ลำดับ
ก่อนหลัง 
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104 หมู่วิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
105 หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
106 หมู่วิชาการบริหารการศึกษา 
107 หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย 
108 หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ 
หมู่วิชาหลักสูตรและการสอนได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา  ดังนี้ 
๑. หลักการศึกษาทั่วไป      (102-1--) 
๒. หลักสูตรและแบบเรียน     (102-2--) 
๓. ทฤษฏี / หลักการเกี่ยวกับการเรียนการสอน   (102-3--) 
๔. ประเมินผลและวิจัยหลักสูตร     (102-4--) 
๕. การจัดการหลักสูตร      (102-5--) 
๖. วิธีสอนวิชาเฉพาะ      (102-6--) 
๗.         (102-7--)  
๘. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     (102-8--) 
๙. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์   โครงการศึกษาเอกเทศ  

การสัมมนาและการวิจัย     (102-9--) 

 
ความหมายของรหัสวิชาเลขในลำดับที่ 5  ของลักษณะเนื้อหาหมู่วิชาครุศาสตร์ 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้  ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาครุศาสตร์    
ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้ 

๑.         (100-1--) 
๒.         (100-2--) 
๓.         (100-3--) 
๔.         (100-4--) 
๕.         (100-5--) 
๖.         (100-6--) 
๗.         (100-7--)  
๘. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     (100-8--) 
๙. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ  

การสัมมนาและการวิจัย     (100-9--) 

 
 
 



 

 88 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 ) 

หมู่วิชาหลักการศึกษา  ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาครุศาสตร์   
ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้ 

๑. หลักการศึกษาทั่วไป      (101-1--) 
๒. การศึกษากับสังคม      (101-2--) 
๓.         (101-3--) 
๔.         (101-4--) 
๕. หลักการศึกษานอกระบบ     (101-5--) 
๖.         (101-6--) 
๗.         (101-7--)  
๘. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     (101-8--) 
๙. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ  

การสัมมนาและการวิจัย     (101-9--) 
 

หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน  ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาครุศาสตร์     
ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้ 

๑. หลักการศึกษาทั่วไป      (102-1--) 
๒. หลักสูตรและแบบเรียน     (102-2--) 
๓. ทฤษฎี/หลักการเกี่ยวกับการสอน    (102-3--) 
๔.         (102-4--) 
๕.         (102-5--) 
๖. วิธีสอนวิชาเฉพาะ      (102-6--) 
๗.         (102-7--)  
๘. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     (102-8--) 
๙. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ  

การสัมมนาและการวิจัย     (102-9--) 
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หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  ซึ่งอยูใ่นหมวดวิชาครุศาสตร์   
ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้ 

๑. หลักการทฤษฎีทั่วไป      (103-1--) 
๒. การใช้       (103-2--) 
๓. การผลิตวัสดุทั่วไป      (103-3--) 
๔. การผลิตวัสดุที่ใช้ฟิล์ม      (103-4--) 
๕. การผลิตวัสดุทางสร้างสรรค์     (103-5--) 
๖. เครื่องมือเครื่องใช้      (103-6--) 
๗. เทคโนโลยีและนวัตกรรม     (103-7--)  
๘. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     (103-8--) 
๙. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ  

การสัมมนาและการวิจัย     (103-9--) 
 
หมู่วิชาการประเมินผลและการวิจัยทางการศึกษา  ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาครุศาสตร์   
ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้ 

๑. การวัดผลและการประเมินผล     (104-1--) 
๒. การสร้างแบบทดสอบ      (104-2--) 
๓. สถิติทางการศึกษา      (104-3--) 
๔. วิจัย        (104-4--) 
๕. คอมพิวเตอร์       (104-5--) 
๖.         (104-6--) 
๗. เบ็ดเตล็ดและอ่ืนๆ       (104-7--)  
๘. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     (104-8--) 
๙. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ  

การสัมมนาและการวิจัย     (104-9--) 
 
หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาครุศาสตร์   ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้ 

๑. พ้ืนฐานทั่วไป      (105-1--) 
๒. จิตวิทยาพัฒนาการ      (105-2--) 
๓. จิตวิทยาสังคม      (105-3--) 
๔. จิตวิทยาการศึกษา      (105-4--) 
๕. จิตวิทยาประยุกต์      (105-5--) 
๖. การตรวจสอบวัดและประเมินผลทางจิตวิทยา   (105-6--) 
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๗. เทคนิควิธีทางการแนะแนว     (105-7--)  
๘. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     (105-8--) 
๙. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ 

การสัมมนาและการวิจัย     (105-9--)  
 
หมู่วิชาการบริหารการศึกษา  ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาครุศาสตร์   ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้ 

๑. ทฤษฎีหลักการ      (106-1--) 
๒. งานบริหารด้านต่างๆ      (106-2--) 
๓. การนิเทศ       (106-3--) 
๔. การบริหารสถาบันต่างๆ     (106-4--) 
๕. จิตวิทยาประยุกต์      (106-5--) 
๖.         (106-6--) 
๗.         (106-7--)  
๘. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     (106-8--) 
๙. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์  โครงการศึกษาเอกเทศ 

การสัมมนาและการวิจัย     (106-9--)  
 
หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ  ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาครุศาสตร์  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้ 

๑. พ้ืนฐานทั่วไป      (108-1--) 
๒. หลักการทฤษฎี      (108-2--) 
๓. หลักการและการสอน      (108-3--) 
๔. การแนะแนวและการฟ้ืนฟูบำบัด    (108-4--) 
๕. สื่อและนวัตกรรม        (108-5--) 
๖. การบริหารจัดการ      (108-6--) 
๗. การตรวจสอบวัดผลประเมินผล    (108-7--)  
๘. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     (108-8--) 
๙. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์   โครงการศึกษาเอกเทศ 

การสัมมนาและการวิจัย     (108-9--) 
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ภาคผนวก ฉ 
คำอธิบายรายวิชา 
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คำอธิบายรายวิชา 

1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

1.1)  หมวดวิชาบังคับ 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
1015103 ทฤษฎีพื้นฐานการศึกษา       2 (2-0-6)        
    Fundamental Theory of Education 
   ความสำคัญของปรัชญาที่มีต่อการจัดการศึกษา การจัดหลักสูตร การเรียนการสอน 
และการประเมินผลการเรียนรู้ แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้         
และ การพัฒนามนุษย์ ความหมายและขอบเขตของสังคมวิทยาการศึกษา บทบาทของการศึกษา       
ที่มีต่อ สังคม การศึกษาตลอดชีวิตและบทบาทการศึกษา การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐานและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบรูณาการเพื่อประยุกต์ใช้กับการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและสังคม  
      The importance of philosophy towards educational management, 
curriculum arrangement, teaching, learning and evaluation, including basic concepts 
and theories in psychology related to learning and human development. Besides, 
definition and scope of educational sociology, educational role in society, long life 
learning are provided. Furthermore, the integration among concepts, basic theory, 
philosophy, sufficient economy are focused to apply with the changing context of 
society and the world 
 
1025203 การพัฒนาหลักสูตร      3 (3-0-9)        

Curriculum Development  
   ปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดทางการศึกษากับการพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร 
หลักการ แนวคิดและปัจจัยพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร องค์ประกอบหลักสูตร รูปแบบ            
และกระบวนการพัฒนาหลักสูตร การประเมินหลักสูตร  วิเคราะห์ จัดทำ นำหลักสูตรไปใช้ ประเมิน 
และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
   The matter of philosophy, theories and educational concepts towards 
curriculum development, together with curriculum theory, principles, concepts and 
fundamental factors of curriculum development, including curriculum development 
models and processes as well as curriculum assessment are focused. Besides, 
analyzing, preparing, applying the curriculum and evaluation are presented then the 
assessment results are used to develop school curriculum 
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1025501 การจัดการหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา  3 (3-0-9)        
Curriculum Management and Quality Assurance 
in Education   

    การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน โดยเน้นการบริหารงานด้านหลักสูตร            
และการเรียนการสอน  การบริหารจัดการชั้นเรียน การนิเทศการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
และ องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการบริหารงานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน การบูรณา
การการเรียนรู้แบบเรียนรวม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการศึกษา ประยุกต์การบริหาร      
การนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและสภาวะการจัดการศึกษา 
          Academic administration in schools with an emphasis on curriculum 
management, teaching and learning; classroom management including educational 
supervision and educational quality assurance are involved. In addition, components 
affecting the administration of curriculum and instruction; the integration of 
integrated learning, relevant laws, educational standards, applied management, 
supervision and educational quality assurance are provided appropriately with the 
local context and educational conditions. 
 
1025932 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน   3 (2-2-7)        

Seminar on Curriculum and Instructional Development  
   สภาพปัจจุบัน ปัญหาและผลกระทบของการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ของประเทศในทุกระบบการศึกษาแนวโน้มของการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน สัมมนาเพ่ือ
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่สอดคล้องและ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ  ประเด็นปัญหาการใช้หลักสูตรและการเรียนการสอน 
   Current conditions, problems and effects of curriculum and 
instructional development of the country in every education system, trends of 
curriculum and instructional development, seminar to brainstorm ideas on 
curriculum and instructional development that are consistent and responsive to 
changes in various contexts, issues in using curriculum and instruction 
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1035303 ศาสตร์การพัฒนาการสอน      3 (3-0-9)        
Science of Instructional Development   

            หลักและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ทฤษฎีการเรียนรู้ การเลือก
รูปแบบ วิธีการและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์แบบการเรียนรู้ของผู้เรี ยน การออกแบบ
การจัดการเรียนรู้  การพัฒนาศูนย์การเรียน แสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้เรียน จัดทำ
หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนสู่การปฏิบัติจริง      
            Principles and methods of organizing learner-centered learning are 
focused on including learning theory, model selection, methods and techniques of 
learning management, analysis of learning patterns and learning management design. 
Additionally, learning center development, seeking a variety of learning resources for 
learners a long with creating a learning unit, learning management plan, media and 
innovation that are suitable for learners into practice are contributed 
 
1045102 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้     3.(3-0-9)         

Learning Measurement and Evaluation  
   ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดการทดสอบแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ แนวปฏิบัติการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินเพ่ือการเรียนรู้  การประเมินอิงสมรรถนะ การสร้างและ
การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การ
บริหารการสอบ การนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาผู้เรียน 
   Theories, principles and concepts of test in traditional aspects and 
new aspects; guidelines for learning measurement and evaluation; learning 
assessment; competency-based evaluation; quality construction and analysis of 
learning measurement and evaluation tools; learning measurement and evaluation; 
test management; applications of evaluation results for learners’ development 
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1045403 วิธีวิทยาการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน   3 (2-2-7)        
   Research Methodology in Curriculum and  Instruction 
    มโนทัศน์เกี่ยวกับความจริงและการเข้าถึงความจริง การพัฒนาการของการแสวงหา
ความรู้ ความหมายของการวิจัย กระบวนทัศน์ของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แนวคิดปฏิฐานนิยม 
แนวคิดสร้างสรรค์นิยม และแนวคิดทฤษฎีวิพากษ์ แนวคิดพ้ืนฐานของการวิจัย ประเภทของการวิจัย 
จรรยาบรรณนักวิจัย  การกำหนดปัญหาการวิจัยทางหลักสูตรและการสอนเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน การออกแบบการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเพ่ือ
การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัยทาง
หลักสูตรและการสอน ประยุกต์ใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา  
        Concepts of truth and accessing to truth together with the 
development of knowledge pursuit, research definition, the paradigm of social 
science research, theory Creativeism and the conceptual critical theory are focused. 
Also, basic concepts of research; type of research, research ethics, formulation of 
curriculum research problem and teaching curriculum to solve problem and develop 
learners are included. Besides, research design, data collection, data processing, data 
analysis including statistics for data analysis, writing a research proposal and research 
paper writing are involved. Moreover, assessment of research in curriculum and 
teaching including applying research results for educational development are 
focused  
 
   1.2)  หมวดวิชาเลือก 

1045102 ภูมิปัญญาท้องถิ่น      3 (3-0-9)        
Local Wisdom  

   ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  สั งคม  และเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ           
ของประเทศไทย ความสำคัญ ความหมาย ลักษณะ และขอบข่ายของภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญา
ไทย วิวัฒนาการการศึกษากับภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัญหา ผลกระทบและแนวโน้มการศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การศึกษาและการทำความเข้าใจเพ่ือการจัดการความรู้และการจัดระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิน่ในท้องถิ่นของผู้เรียน 
    Cultural, social and economic diversity in different regions of Thailand; 
importance, meaning, characteristics, and scopes of local wisdom and Thai wisdom; 
educational evolution and local wisdom; problems impacts and trends of local 
wisdom education; studying and understanding for knowledge management and 
database system management of local wisdom in learner's areas 
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1025319 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด   3 (3-0-9)        

Instruction for Developing Thinking Process  
   ทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับการคิดและการพัฒนาสติปัญญา การส่งเสริมทักษะ
กระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์  กระบวนการคิดแก้ปัญหา  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ     
การประเมินและการควบคุมการคิด  เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
การพัฒนารปูแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด 
    Theories of thinking and intelligence development; enhancement of 
creative thinking process skills; problem solving processes; critical thinking processes; 
assessment and control of thinking; techniques of learning process management for 
developing thinking processes; development of learning management models for 
enhancing thinking processes 
 
1025320 นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน    3 (3-0-9)        
   Instructional Innovation   
   แนวคิด หลักการ และกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ค้นคว้าและ
วิเคราะห์รูปแบบของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แนวโน้มของนวัตกรรมใหม่ใน
อนาคต ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาและทดลองใช้นวัตกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  
   Concepts, principles and processes of learning management 
innovation development; research and analysis of learning management innovation 
models in the 21st century; trends of future innovations; procedures of innovative 
innovation design and development for enhancing learning management; 
development and experiment of innovation varieties for enhancing learning 
 
1026113 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้     3 (3-0-9)        
   Development of Learning Society 
   สภาพและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกตามกระแสโลกาภิวัฒน์  
ผลกระทบที่มีต่อครอบครัวและชุมชน ระบบการเรียนรู้ในสังคมยุคใหม่ ลักษณะของสังคมแห่งการ
เรียนรู้ การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และผู้นำทางวิชาการ การจัดการความรู้         
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ บทบาทของโรงเรียนในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้  
   Change conditions and trends of global society according to 
globalization; effects on family and community; learning systems in modern society; 
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characteristics of learning society; self-development for becoming a person of 
learning and academic leader; knowledge management; creation of learning network; 
school roles in creating learning society 
 
1026114 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านหลักสูตรและการสอน  3 (3-0-9)        

Creation of Learning Community on Curriculum and Instruction 
   ความหมาย  ความสำคัญ และคุณลักษณะสำคัญที่ทำให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การจัดการ และแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
หลักสูตรและการสอนโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้  การนำแนวคิดการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้าน
หลักสูตรและการสอนไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบท  
   Meaning, importance and key characteristics of learning community; 
strategies, management and guidelines of creating professional learning community; 
development of curriculum and instruction knowledge by using Learning community; 
applications of creating learning community concepts in curriculum and instruction in 
accordance with the contexts 
 
1026212 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อการเรียนรู้   3 (3-0-9) 

Development of Training Curriculum for Learning  
   การประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรม  การออกแบบการฝึกอบรมที่ยึด
ผู้เรียนเป็นฐาน การฝึกอบรมที่เน้นสถานศึกษาเป็นฐาน กระบวนการเรียนรู้ การเชื่อมโยงการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้  การฝึกปฏิบัติการออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมที่ทำให้เกิดการ
เรียนรู้ การประเมินหลักสูตรและกระบวนการฝึกอบรม 
    Assessment of training needs; designs of learner-based training; 
school-based training; learning processes; training linkage for establishing learning; 
practices of training curriculum designs for establishing learning; curriculum 
evaluation and training processes    
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1026213 การพัฒนาสมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพ     3 (3-0-9) 
Professional Competency Development  
for Professional Teachers  

   หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ ความสำคัญของวิชาชีพครู สภาพงานครู 
มาตรฐานวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู การเป็น
แบบอย่างที่ดี มีจิตสาธารณะและเสียสละให้สังคม การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้าง
ความก้าวหน้าและการพัฒนาวิชาชีพ การจัดการชั้นเรียนและการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
ผู้เรียน   
    Principles and concepts of competency; importance of teaching 
professions; teachers’ job conditions; standardizations of teaching professions; 
characteristics of good teachers; moral, ethics and codes of ethics of teaching 
professions; being a role model in having public mind and sacrifice for society; 
knowledge management of teaching professions; professional progression and 
development; classroom management and interaction between teachers and 
learners 
 

1.3)  หมวดวิชาวิชาชีพครู 
1005103 การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู    2 (2-0-6)        

Usages of Language for Teacher Communication     
   การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนและผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ  หลักการและเทคนิคการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและภาษาท่าทาง เพ่ือ
สื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน 
   Usages of Thai and English for communication in managing learning 
appropriately consistent with the context and individual differences of the learners 
and learners with special needs; principles and techniques of listening, speaking, 
reading, writing, and gesture language for communicating meaning of learning 
management and communication in the classroom 
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1005811 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน     1 (90) 
   Professional Practicum during Studying 
    สังเกตการจัดการเรียนรู้ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือจุดประสงค์การสอนที่
หลากหลายโดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ สร้าง
ความรู้และนวัตกรรม   ด้วยตนเอง ออกแบบเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตัดสินผล    
การเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน มุ่งพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความ
เป็นครู พัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ทดลองสอนในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริงใน
สถานศึกษา   
    Observing the learning management, developing a learning 
management plan for various teaching purposes, along with taking into an account 
the differences of individual learners, encouraging learners to have knowledge and 
building knowledge and innovation are provided. Furthermore, designing tools to 
measure and evaluate learning outcomes, Judging the grades, practical exams and 
grading are included. Besides, aiming to develop and solving student problems with 
the spirit of a teacher, developing professional teachers, practicum both in simulation 
and real situations in educational institutions are demonstrated 
 
1006803 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    3 (270) 
  Teaching Practice in Educational Institutions I 
    ปฏิบัติหน้าที่ครู บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ สอดคล้องกับสาขาวิชาเฉพาะ เลื อกใช้สื่ อ  นวัตกรรม วิทยาการจัดการเรียนรู้                      
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผู้เรียน มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สร้างเครอืข่ายความสัมพันธ์และความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน โดย
อยู่บนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม วัดและประเมินผลการเรียนรู้ รายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
และรายงานผลพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลอย่างเป็นระบบ จัดทำวิจัยในชั้ นเรียน จัดทำโครงการเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน  
    Performing duties of teachers by integrating knowledge and pedagogy 
to develop a lesson plan that is consistent with a particular field of study. 
Additionally, choosing innovative media, learning management science to provide 
suitable learning environment and apply technology suitable for students. Besides, 
participating in the development of school curriculum, connecting networks and 
collaborating with parents and communities based on cultural differences. 
Furthermore, measuring and assessing outcomes of learning and reporting the results 
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of individual learner development in systematic manner together with doing action 
research and learner development project. 
 
1006804 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    3 (270) 

  Teaching Practice in Educational Institutions II 

   ปฏิบัติหน้าที่ครูอย่างเข้มข้น บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาเฉพาะ เลือกใช้สื่อ นวัตกรรม วิทยาการจัดการเรียนรู้ 
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผู้เรียนมีส่วนร่วม         
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และความร่วมมือกับผู้ปกครองและ
ชุมชน โดยอยู่บนพ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม วัดและประเมินผลการเรียนรู้ รายงานผลการ
จัดการเรียนรู้ และรายงานผลพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลอย่างเป็นระบบ จัดทำวิจัยในชั้นเรียน จัดทำ
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เข้าร่วมอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปัน
ความรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูมืออาชีพ  
    Performing intensive duties of teacher by Integrating knowledge and 
pedagogy in developing a lesson plan that is consistent with a particular field of 
study. Additionally, choosing innovative media, learning management science to 
provide suitable learning environment and apply technology suitable for students. 
Besides, participating in the development of school curriculum, connecting networks 
and collaborating with parents and communities based on cultural differences. 
Furthermore, measuring and assessing outcomes of learning and reporting the results 
of individual learner development in systematic manner together with doing action 
research and learner development project. In addition, attending seminars and 
training, exchanging learning or sharing knowledge to develop qualified professional 
teacher 
 
1035703 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้        3 .( 3 -0 -9 )
  Digital Technology for Learning Management  
   ความหมาย ความสำคัญ หลักการทฤษฎีและกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ื อ
ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร การค้นคว้า 
การวิจัยและบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  
    Studying about definition, significance, principles, theories and 
strategies for the use of digital technology to design and develop digital technology 
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including applying information technology for communication, research, and 
integration in learning management. 
 
                      1.5) วิทยานิพนธ์ 

1026935  วิทยานิพนธ์       12 

   Thesis        

      การศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างลุ่มลึกเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจในระดับท้องถิ่นหรือ

ประเทศ เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ในด้านหลักสูตรและการสอนโดยดำเนินการวิจัยภายใต้การแนะนำและ

การควบคมุดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึกษา  

   In-depth studying and research on interesting issues at local or country 

levels for increasing knowledge of curriculum and instruction by conducting research 

under recommendations and closed supervision of advisors 

 

                    1.6)  หมวดวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 

1555101      ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา    3 (2-2-7) 

  English for Graduate Students 

                   การฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในทางวิชาการโดย

ใช้สื่อจากสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาจากกรณีศึกษา และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

   Practices of English speaking, listening, reading and writing skills in 

academic aspects by using printed and electronic media, case study and self-study 

 

4125101       คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา   3 (2-2-7) 

           Computer for Graduate Students 

            ความรู้ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป และการประยุกต์ใช้

คอมพิวเตอร์ในงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาของผู้เรียน ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต      

   Knowledge of computer systems, program and computer applications 

in various tasks related to the student's fields; knowledge of information technology, 

computer networks and the internet 
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ภาคผนวก ช 

ข้อบังคับคุรุสภาวา่ด้วยมาตรฐานวชิาชีพ 
พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ซ 
ข้อบังคับคุรุสภาวา่ด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

พ.ศ. 2556 
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ภาคผนวก ฌ 
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและ

ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ 
พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางวิเคราะห์เปรียบเทยีบมาตรฐานคุณวุฒิหลักสตูร 

ปริญญาโททางการศึกษาที่กำหนดโดยคุรุสภาและ          
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ(สกอ.)  

กับหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ(ค.ม.)  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
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ตารางท่ี 4  ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรฐานคุณวุฒิหลักสูตรปริญญาโททางการศึกษา           
ที่กำหนด โดยคุรุสภาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) กับหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

มาตรฐาน 

มาตรฐานและเกณฑ์
การรับรองการขอรับ
และติดตามผลการ
รับรองปริญญาทาง
การศึกษา(คุรุสภา) 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                       

 (สกอ.) 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
(ค.ม.)  

สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

(2563) 

1. จำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 45 นก. รวมไม่น้อยกว่า 36 นก. รวมไม่น้อยกว่า 39 นก. 
1.1  รายวิชา ไม่น้อยกว่า 33 นก.  ไม่น้อยกว่า 34 นก. 
       1) รายวิชา ไม่น้อยกว่า 27 นก.  ไม่น้อยกว่า 27 นก. 
       2) ปฏิบัติการสอน ไม่น้อยกว่า 6 นก.  ไม่น้อยกว่า 7 นก. 
1.2  วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12  นก. 

ประกาศครุุสภา   
เรื่อง การรับรองปริญญา
และประกาศนียบตัร
ทางการศึกษาเพื่อประกอบ
วิชาชีพครู พ.ศ. 2557 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 

ไม่น้อยกว่า 12 นก. 
 
 
 

2. มาตรฐานผล 
การเรียนรู้ 

ไม่ระบ ุ
 
 
 
 
 
 

 

ประกอบด้วย 6  ด้านคือ 
    1) คุณธรรม จริยธรรม 
    2) ความรู้ 
    3) ทักษะทางปัญญา 
    4) ความสัมพนัธ์ระหว่าง 
        บุคคลและ 
        ความรับผิดชอบ 
    5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง  
        ตัวเลข การสื่อสารและ 
        การใช้เทคโนโลย ี
        สารสนเทศ 
    6) ทักษะการจัด 
        การเรียนรู ้
 
 
 
 
 

ประกอบด้วย 6  ด้านคือ 
    1) คุณธรรม  จริยธรรม 
    2) ความรู้ 
    3) ทักษะทางปัญญา 

4) ความสัมพันธ์ระหว่าง 
    บุคคลและ 
     ความรับผิดชอบ 
5) ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง  
    ตัวเลข การสื่อสารและ 
    การใช้เทคโนโลย ี
    สารสนเทศ 

    6) ทักษะการจัดการเรียนรู ้
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มาตรฐาน 

มาตรฐานและเกณฑ์
การรับรองการขอรับ
และติดตามผลการ
รับรองปริญญาทาง
การศึกษา(คุรุสภา) 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                       

 (สกอ.) 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
(ค.ม.)  

สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

(2563) 

3. เนื้อหารายวิชา 
   3.1  สาระความรู้ 

    มาตรฐานความรู้ 
 (1) การเปลี่ยนแปลง
บริบทของโลก  สังคม  
และแนวคิดของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
(2) จิตวิทยาพัฒนาการ  
จิตวิทยาการศึกษา  และ
จิตวิทยาให้คำปรึกษา ใน
การวิเคราะห์และพัฒนา
ผู้เรยีนตามศักยภาพ 
(3) เนื้อหาวิชาที่สอน  
หลักสตูร  ศาสตร์การสอน  
และเทคโนโลยีดิจิทลั      
ในการจัดการเรียนรู้  
(4) การวัด  ประเมินผล
การเรยีนรู้  และการวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรยีน    
(5) การใช้ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อ
การศึกษา 
(6) การออกแบบและการ
ดำเนินการเกี่ยวกับงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา 

ไม่ระบ ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาชีพครู 
รายวิชาและคำอธิบาย

รายวิชาในหลักสูตรประกอบ 
ด้วยมาตรฐาน สาระความรู้ 
และสมรรถนะในแตล่ะ
มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าทีค่รุุสภา
กำหนดและครอบคลมุในส่วน
ความรู้วิชาชีพครูทีร่ะบไุว้ใน
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
และข้อบังคับคุรสุภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ  (ฉบับท่ี  4)  
พ.ศ.  2562 
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มาตรฐาน 

มาตรฐานและเกณฑ์
การรับรองการขอรับ
และติดตามผลการ
รับรองปริญญาทาง
การศึกษา(คุรุสภา) 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                       

 (สกอ.) 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
(ค.ม.)  

สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

(2563) 

3.2  การฝึก 
      ประสบการณ์    
      วิชาชีพครู 

มาตรฐานประสบการณ์
วิชาชีพ 
    1) การฝึกปฏิบัต ิ
        วิชาชีพ 
        ระหว่างเรียน 
    2) การปฏิบัติการสอน 
        ในสถานศึกษา 
        ในสาขาวิชาเฉพาะ 

ไม่ระบ ุ     รายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
     ผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
ครู  ฝึกปฏิบตัิวิชาชีพระหว่าง
เรียน(จำนวน 1 หน่วยกิต)     
และฝึกปฏิบัติการสอน           
ในสถานศึกษา 2 ภาคการศึกษา       
(จำนวน 6 หน่วยกิต) 

4. กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

    กำหนดให้มีโครงการ
เสรมิความเป็นครูตลอด
หลักสตูร 
 

ไม่ระบ ุ     กำหนดให้มีโครงการเสริม
ความเป็นครตูลอดหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมหลักสตูร

ปรับปรุง 
และเหตุผลในการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
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ตารางท่ี 5    ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุงและเหตุผล 
  ในการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 

 

ประเด็น 
ที่ปรับปรุง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
ประเด็นและเหตุผล 

ในการปรับปรุง 
1. ปรัชญา   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
เป็นหลักสูตรมุ่งผลิตนักวิชาการของ
ท้ อ ง ถิ่ น ที่ ส า ม า ร ถ เป็ น ผู้ น ำ            
ในการพัฒนาหลักสูตรและ การ
จัดการเรียนการสอนในทุกระบบ
การศึกษาได้โดยสามารถเชื่อมโยง
ศาสตร์ที่เป็นสากลกับภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้การ
วิจัยเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา
และพัฒนาคุณภาพในการสร้างและ
ใช้หลักสูตร รวมทั้งการจัดการเรียน
การสอนของท้องถิ่นอันเป็นหัวใจ
สำคัญของการจัดการศึกษาของ
ประเทศได้ 

    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มี
ความเชื่อว่านักพัฒนาหลักสูตร
และการสอนที่ดี ต้องมีสมรรถนะ 
ความรอบรู้  มีคุณลักษณะความ
เป็นคร ูมีความรู้ความเข้าใจใน
ศาสตร์ของหลักสูตรและการสอน
อย่างลึกซึ้ง เป็นผู้นำทางวิชาการ 
และนักวิจัยที่สามารถผสมผสาน
องค์ความรู้เพื่อนำไปสู่วิธีการ
พัฒนาการศึกษาเชื่อมโยงศาสตร์
ที่เป็นสากลกับภูมิปัญญาไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นบนฐานของ
สังคมในศตวรรษที่ 21 อย่าง
ยั่งยืน  

เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพสังคม และ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป
ตลอดจนเพื่อเตรียม
ความพร้อมผู้นำ
หลักสูตรในการใช้
องค์ความรูใ้นท้องถิ่น
ในการจัดการศึกษา 

2.วัตถุ 
   ประสงค์ 

1)  มีองค์ความรู้ มีทักษะปฏิบัติ 
มีความสามารถในการออกแบบ
หลักสูตรและการสอนอย่างมี
คุ ณ ภ าพ  มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ
เชื่อมโยงศาสตร์สากลกับท้องถิ่น 
ให้ความช่วยเหลือ แนะนำผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิชาชีพ 
2) มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง
จรรยาบรรณทางวิชาการและ 
3 )  มี นิ สั ย ใฝ่ เรี ย น รู้ แ ล ะมี
สมรรถนะในการแสวงหาความรู้ 
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า

1) เป็นผู้มีสมรรถนะทางด้าน
การพัฒนาหลักสูตรและการ
สอน การศึกษา ค้นคว้าและวิจัย          
เพ่ือประยุกต์ใช้ ในการพัฒนา
นวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและ
การสอนและสามารถเชื่อมโยง
ศาสตร์สากลกับท้องถิ่น ให้ความ
ช่วยเหลือ แนะนำผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 2 ) มี คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม 
จรรยาบรรณ วิชาชีพและจิต
วิญญาณความเป็นครู 
3)  มีสมรรถนะในการแสวงหา

เพื่อให้สอดคล้องกับ
ปรัชญาของหลักสูตรที่
เปลี่ยนแปลง 
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ประเด็น 
ที่ปรับปรุง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
ประเด็นและเหตุผล 

ในการปรับปรุง 

เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  ความรู้  สามารถประยุกต์ ใช้
เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ ใน
การศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพ 
4 ) เป็นผู้นำทางวิชาการและ
ร่ วม มื อ กั บ ชุ ม ช น เพ่ื อส ร้ า ง
เครือข่ายในการสนับสนุนการ
เรียนรู้บนฐานวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

3. ชื่อ 
   หลักสูตร 

   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
(ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและ 
การสอน 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
(ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน 

คงเดิม 

4. กำหนด 
    การ   
    เปิด 
    สอน 

ใช้สำหรับหลักสูตรที่เปิดสอน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 

 ใช้สำหรับหลักสูตรที่เปิดสอน
ตั้งแตป่ีการศึกษา 2563 

 เพื่อให้สอดคล้องกบั
เกณฑ์ทีส่ำนักงาน
คณะกรรมการ          
การอุดมศึกษา (สกอ.) 
กำหนด 
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เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
รายการ จำนวนหน่วยกิต 

เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตร 

หลักสูตรเดิม 58 หลักสูตรปรับปรุง63 
แผน ก 

แบบ ก 2 
(1) 

แผน ก 
แบบ ก 2 

(2) 

แผน ก 
แบบ ก 2 

(1) 

แผน ก 
แบบ ก 2 

(2) 
1.  งานรายวิชา (Course Works) ที่ต้องศึกษา ไม่น้อยกว่า  12 26 45 27 39 
         1.1  หมวดวิชาสัมพันธ ์      
         1.2  หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 33 26 45 27 39 
                      วิชาบังคับ  20 33 21 21 
                      วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  6 6 6 6 
                      วิชาชีพครู  - 6 - 12 
2.  วิทยานิพนธ์  
      การค้นคว้าอิสระ   

12 
 ไม่น้อยกว่า 6 

12 
- 

12 
- 

12 
- 

12 
- 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า  36 38 57 39 51 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาพื้นฐานวิชาบังคับ) 

 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 สาระการ 
ปรับปรุง รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1025203 การพัฒนาหลกัสูตร 
Curriculum Development 

3 (3-0-9) 1025203 การพัฒนาหลกัสูตร 
Curriculum Development 

3(3-0-9) คงเดิม 

1045302 
 

สถิติเพื่อการวจิัยทางการศึกษา 
Statistics for Educational 
Research 

3(3-0-9) 1045403 วิธีวิทยาการวิจัยทางหลักสูตรและ
การสอน        
Research Methodology in 
Curriculum and Instruction 

3(2-2-7)        ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าด้วยมาตรฐาน

วิชาชีพ         
(ฉบับที่  4)  

พ.ศ.  2562และ
ปรับสาระความรู้
ให้สอดคล้องกับ

บริบทของ
ศาสตร์สาขาวิชา 

1045402 การวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
และการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา 
Research for Learning 
Development and Quality 
Assurance  in Educational 
Institutions 

3(3-0-9) 

1035302 
 

การออกแบบการเรียนการสอน 
Instructional  Design 

3(3-0-9) 1035303 ศาสตร์การพัฒนาการสอน       3 (3-0-9)        
Science of Instructional 
Development  
 

3(3-0-9) 
 
 
 
 
 

ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าด้วยมาตรฐาน

วิชาชีพ         
(ฉบับที่  4)  
พ.ศ.  2562 

1025932 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน 
Seminar on Curriculum and 
Instructional Development  

3(3-0-9) 1025932 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน 
Seminar on Curriculum and 
Instructional Development  

3(2-2-7) คงเดิม 

1025501 
 

การจัดการหลักสูตรและการ
เรียนการสอน  
Curriculum  and  
Instructional  Management 

2(2-0-6) 1025501 
 

การจัดการหลักสูตรและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
Curriculum Management 
and Quality Assurance 
in Education 

3(3-0-9) คงเดิม 

1055402 
 

จิตวิทยาเพื่อการเรียนการสอน 
Psychology  for Instruction 

3(3-0-9) 1015103  ทฤษฏีพื้นฐานการศึกษา
Theoretical Foundations of 
Education 
 

3(3-0-9) นำเนื้อหาใน
ปรัชญา

การศึกษาและ
ความเป็นคร ู

และจิตวิทยาเพื่อ
การเรียนการ
สอนมารวมอยู่  

ในทฤษฏีพื้นฐาน
การศึกษา 

 
 
 

1015102 ปรัชญาการศึกษาและความเป็น
คร ู Philosophy of Education 
and Self Actualization for 
Teachers 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-9) 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) 
หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 สาระการ 

ปรับปรุง รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1025112 ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

Local  Wisdom  
3 (3-0-9) 1025112 ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

Local  Wisdom  
3(3-0-9) คงเดิม 

1025319 การเรียนการสอนเพือ่พัฒนา
กระบวนการคิด  
Instruction for Developing 
Thinking Process 

3 (3-0-9) 1025319 การเรียนการสอนเพือ่พัฒนา
กระบวนการคิด  
Instruction for Developing 
Thinking Process 

3(3-0-9) คงเดิม 

1026212 การพัฒนาหลกัสูตรการฝึกอบรม
เพื่อการเรียนรู ้
Development of Training 
Curriculum for Learning 

3 (3-0-9) 1026212 การพัฒนาหลกัสูตรการ
ฝึกอบรมเพื่อการเรียนรู้ 
Development of Training 
Curriculum for Learning 

3(3-0-9) คงเดิม 

 
 
 
 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 สาระการ 
ปรับปรุง รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1005102 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู  
Language and Culture for 
Teachers 

3(3-0-9) 1005103  การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
สำหรับครู    3 (3-0-9)        
Communication for Teacher 
 

3(3-0-9) ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าด้วยมาตรฐาน

วิชาชีพ         
(ฉบับที่  4)  
พ.ศ.  2562 

1035702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 
Innovation and Information  
Technology  for  Education 
 

3(3-0-9) 1035703 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการ

เรียนรู ้ 

Digital Technology for 

Learning Management  

3(3-0-9) ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าด้วยมาตรฐาน

วิชาชีพ         
(ฉบับที่  4)  
พ.ศ.  2562 

1045102 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
Learning Measurement and 
Evaluation 

3 (3-0-9) 1045102 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
Learning Measurement and 
Evaluation 

3(3-0-9) ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชาให้

สอดคล้องกับ
บริบทของ

ศาสตร์สาขาวิชา 
1005810 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวา่ง

เรียน          
Professional Practicum 
while Studying 

1 (100) 1005810 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวา่ง
เรียน          
Professional Practicum 
while Studying 

1 (90) ปรับจำนวน
หน่วยกิตและ
จำนวนชัว่โมง
ตามเกณฑ์

มาตรฐานระดับ
ปริญญาตรี 

2558 
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หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 สาระการ 
ปรับปรุง รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1026113 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู ้
Development of Learning 
Society 

3 (3-0-9) 1026113 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู ้
Development of Learning 
Society 
 

3(3-0-9) คงเดิม 

   1026212   ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ก า ร
ฝึ ก อ บ ร ม เพื่ อ ก า ร เรี ย น รู้  
Development of Training 
Curriculum for Learning 

3(3-0-9) เพิ่มเติมตาม 
แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง
บริบททาง
การศึกษา

หลักสูตรและ
การสอน 

   1026213 การพัฒนาสมรรถนะความเป็น
ครูมืออาชีพ Competency 
Development 

3(3-0-9) เพิ่มเติมตาม 
แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง
บริบททาง
การศึกษา

หลักสูตรและ
การสอน 

   1026114 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ด้านหลักสูตรและการสอน      
Development of 
Professional Learning 
Community  in Curriculum 
and Instruction  

3(3-0-9) เพิ่มเติมตาม 
แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง
บริบททาง
การศึกษา

หลักสูตรและ
การสอน 

   1025320   นวัตกรรมการจดัการเรียนรู ้
Instructional Innovation 

3(3-0-9) เพิ่มเติมตาม 
แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง
บริบททาง
การศึกษา

หลักสูตรและ
การสอน 
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รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2558 สาระการ 
ปรับปรุง 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1555101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
บัณฑิต 
English for Graduate 
Students 

3(2-2-7) 1555101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
บัณฑิต 
English for Graduate 
Students 

3(2-2-7) 
 

ปรับจำนวน
ชั่วโมงให้

เหมาะสมกับ
สาระวิชา 

 4125101   คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา
บณัฑิตศึกษา 
Computer for Graduate 
Students  

3(2-2-7) 4125101   คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 
Computer for Graduate 
Students  

3(2-2-7) 
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ภาคผนวก ฏ 

ตารางจำแนกรายวิชาตามมาตรฐานวิชาชพี   
(ฉบับที่ 4)  พ.ศ.  2562 

ของคุรสุภา 
และตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 

ของคุรุสภา 11 มาตรฐาน 
พ.ศ.  2556 
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ตารางท่ี 6   ตารางจำแนกรายวิชาตามมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่  4) พ.ศ.  2562 และตาม
มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 11 มาตรฐานพ.ศ.  2556 
 

มาตรฐานที่คุรุสภากำหนด รายวิชาที่พัฒนาและเปิดสอน 
มาตรฐานความรู้ 

(1) การเปลี่ยนแปลง
บริบทของโลก สังคม    

และแนวคิดของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

     มาตรฐานวิชาชีพ 
(๑) การฝึกปฏิบัติ 
วิชาชีพระหว่างเรียน 
(๒) การปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษาในวิชา
เฉพาะ 

1015103    ทฤษฎีพ้ืนฐานการศึกษา      3(3-0-9)        
       Fundamental of Education 
1006801   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                   3(270) 
               Teaching Practice in Educational Institutional I 
1006802   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                   3(270) 
               Teaching Practice in Educational Institutional II 
1005810   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน                   1(90) 
               Professional Practicum during Studying 
1025932   สัมมนาการพัฒนาหลักสูตร                             3(2-2-7)        
               และการเรียนการสอน      
               Seminar on Curriculum and Instructional                           

Development มาตรฐานที ่1 
ความเป็นครู 
มาตรฐานที่ 2 

ปรัชญาการศึกษา 
มาตรฐานที่ 11 

คุณธรรม  จริยธรรม      
และจรรยาบรรณ 
มาตรฐานความรู้ 

(2) จิตวิทยาพัฒนาการ  
จิตวิทยาการศึกษา      

และจิตวิทยาให้คำปรึกษา     
ในการวิเคราะห์และพัฒนา

ผู้เรียนตามศักยภาพ 

1015103    ทฤษฎีพ้ืนฐานการศึกษา      3(3-0-9)        
       Fundamental of Education 
1025501    การจัดการหลักสูตรและการประกันคุณภาพ       3(3-0-9)        
                การศึกษา 
                Curriculum Management and  
                Quality Assurance in Education 

มาตรฐานที่ 4 
จิตวิทยาสำหรับครู 

102520    การพัฒนาหลักสูตร                                   3(3-0-9) 
               Curriculum Development 
 
 
 

มาตรฐานที ่5 
การพัฒนาหลักสูตร 
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มาตรฐานที่คุรุสภากำหนด รายวิชาที่พัฒนาและเปิดสอน 
มาตรฐานความรู้ 

(3) เนื้อหาวิชาที่สอน  
หลักสูต ศาสตร์การสอน  
และเทคโนโลยีดิจิทัล      
ในการจัดการเรียนรู ้

1035303 ศาสตร์การพัฒนาการสอน     3 (3-0-9)        
  Science of Instructional Development  
1035703     เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้    3 (3-0-9)        

       Digital Technology for Learning Management  

มาตรฐานที่ 6 
การจัดการเรียนรู้และการ

จดัการชั้นเรียน 
มาตรฐานที่ 8 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 

มาตรฐานความรู้ 
(4) การวัด ประเมินผลการ
เรียนรู้ และการวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนา

ผู้เรียน 

1045102 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   3 (3-0-9)        
  Learning Measurement and Evaluation 
1045403    วิธีวิทยาการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน       3 (2-2-7)         
                Research Methodology in Curriculum  
                and Instruction 

มาตรฐานที่ 7 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 9 

การวัดและการประเมินผล
การเรียนรู ้

มาตรฐานความรู้ 
(5) การใช้ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล         
เพื่อการศึกษา 

 

1005103 การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู*            3 (3-0-9)        
  Communication for Teacher 
1035703  เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนรู้  3 (3-0-9)        

  Digital Technology for Learning Management 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 3 
ภาษาและวัฒนธรรม 
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มาตรฐานที่คุรุสภากำหนด รายวิชาที่พัฒนาและเปิดสอน 
มาตรฐานความรู้ 

(6) การออกแบบและการ
ดำเนินการเกี่ยวกับงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 

1045404  การประกันคุณภาพการศึกษา         2 (2-0-6) 
    Quality Assurance in Education 

มาตรฐานที่ 10 
การประกันคุณภาพ

การศึกษา 
มาตรฐานประสบการณ์

วิชาชีพ 
1005811  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน         1 (90) 
    Professional Practicum during Studying 
1006803 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     3 (270) 
   Teaching Practice in Educational Institutional I 
1006804 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     3 (270) 
   Teaching Practice in Educational Institutions II  
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ภาคผนวก ฐ 
มติสภามหาวทิยาลัยราชภฏัลำปาง 
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 145 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 ) 
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 147 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 ) 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฑ 
มติมหาวิทยาลยัราชภัฏลำปาง  

เรื่อง ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำอธิบาย
รายวิชา 

ตามข้อบังคับครุุสภาว่าด้วย  
มาตรฐานวิชาชีพ  พ.ศ. 2562 
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