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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนดเป้าหมาย 

ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งจะเป็นแผนที่มีความส าคัญในการวางรากฐาน

การพัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 

ปี ที่เป็นกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาว  

         รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้ง

เร่งสร้างสังคมที่มีคุณภาพ โดยการขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลด

ความเหลื่อมล้ าทางสังคม ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในระยะยาว ครอบคลุมถึงการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขัน การสร้างความมั่นคง มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ เป็นสิ่งส าคัญที่ประเทศจะต้องมีทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่ชัดเจน 

โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องรว่มมือกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อผลักดันให้เกดิผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง และสอด

รับกับการปฏิรูปประเทศที่มุ่งสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในอนาคต (ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ, 2560)   

       แต่การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-

2564)  อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลาง

สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนา

เทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดของปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุก

ด้านและจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น ช่วยแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 นับเป็นจังหวะเวลาที่ท้า

ทายอย่างมากที่ประเทศไทยท่ามกลางการแขง่ขันในโลกที่รุนแรงขึน้มาก 

       ท่ามกลางปัญหาท้าทายหลากหลายที่เป็นอุปสรรคส าคัญหรับการพัฒนาประเทศไทยระยะยาว

ดังกล่าว  ท าให้ตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วนว่าการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว     

มีความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืนในระยะยาวนั้น  ประเทศต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพืน้ฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุก

ด้าน  ได้แก่  การเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม ซึ่งต้องให้สอดคล้องกับสาขาการผลิตและบรกิารเปา้หมายและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 

รวมถงึการพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณใ์นทุกช่วงวัยที่สามารถบรหิารจัดการการเปลี่ยนแปลง

ที่เป็นสภาพแวดล้อมการด าเนินชีวิตได้อย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา การเรียนรู้  และการพัฒนาทักษะ เพื่อกล่อมเกลาสร้า งคนดี มีวินัย มีค่านิยมที่ดี     

และมีความรับผดิชอบต่อสังคม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ, 2560 : 1)  
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11.2  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

  จากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้เป็นการวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของ

ประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ สามารถ

แสวงหาความรู้และเรียนรูไ้ด้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ โดยการขับเคลื่อนภายใต้วสิัยทัศน์คนไทย

ทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (ส านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2560) 

  อีกทั้งนโยบายประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 เกิดจากการที่โลกในศตวรรษที่ 21 มีพลวัต

การเปลี่ยนแปลงอย่างสิน้เชิงจากโลกในศตวรรษที่ 20 เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง เป็นโลกที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลัน (The Age of Disruption) ทั้งในด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยี สังคม การใช้

ชีวติของคน ที่ต่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถงึเป็นโลกที่มีความสุดโต่ง (The Age of Extremity) ใน

หลากหลายมิติทั้งในด้านธรรมชาติ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิด

ชุดของโอกาสและภัยคุกคามชุดใหม่เกดิขึน้ ประเทศไทยจึงต้องปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนั้น  

              ปัจจุบัน เศรษฐกจิไทยมีความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลกอย่างมาก เห็นได้จากมูลคา่การส่งออก

ของไทยนั้น คดิเป็น 70% ของ GDP แต่สถานการณ์ของโลกในปัจจุบันมีการเติบโตที่ลดลง หรือเข้าสู่ยุคที่

เรียกว่า “New Normal” อีกทั้ง หลายประเทศเริ่มหันมาด าเนินนโยบายแบบชาตินิยม (Nationalism) หรือ

ปกปอ้งการค้าและการลงทุนในประเทศ (Protectionism) มากขึ้น การสร้างความเข้มแข็งจากภายในจึงเป็น

ยุทธศาสตรส์ าคัญของประเทศ โดยเฉพาะการสรา้งความเข้มแข็งด้วยการใชป้ัญญาและนวัตกรรม อย่างไร

ก็ตาม เราก็ไม่ละทิ้งการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก Thailand 4.0 “การปักช า” ไปสู่ “การสร้างรากแก้ว” 

ไทยมีโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ระดับโลกอย่างน้อย 2 ด้านส าคัญ ได้แก่ การพัฒนา

Biotechnology ส าหรับด้านการเกษตรและอาหาร และการพัฒนา Biomedical ส าหรับด้าน Health และ 

Wellness  ดังนั้นเพื่อเน้นย้ าถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว การจะมีรากแก้วเป็นของตัวเอง จะต้องเร่ิมจาก

รากฐานที่ส าคัญ คือ “การสร้างคน” ซึ่งหัวใจที่ส าคัญของ Thailand 4.0 และเป็นเรื่องแรกที่จะต้อง

ด าเนินการ คอื “การเตรยีมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21” สู่การเป็น “พลเมืองที่มีคุณภาพ” (กองบรหิารการวจิัย

และประกันคุณภาพการศึกษา, 2560) การจะสร้างความเข้มแข็งจากรากฐานนั้นวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก  เนื่องจากการเตรยีมทรัพยากรมนุษย์  เพื่อตอบโจทย์ประเทศไทย 

4.0 นั้นจะต้องใช้ความรู้ ทักษะ วิธีคิดและวิธีปฏิบัติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีวิทยาศาสตร์เป็น

ฐาน  ซึ่งวิชา “เคมี” เป็นวิชาหนึ่งในวิทยาศาสตรท์ี่ช่วยขับเคลื่อนประเทศและโลกโดยเฉพาะในยุคศตวรรษ

ที่ 20 รวมไปถงึยุคศตวรรษที่ 21 ในปัจจุบัน  

        “เคมี เป็นวิชาที่ศึกษาเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสสาร ซึ่งกล่าวถึงส่วนประกอบ

และสมบัติของสสาร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสสาร เมื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสภาพภายหลัง

การเปลี่ยนแปลงจะแตกต่างจากสภาพก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้เกิดสารใหม่ที่มี

ส่วนประกอบทางเคมีต่างจากสารเดิมเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี หรือที่เรียกว่า ปฏิกิริยาเคมี (กฤษณา    
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ชุติมา, 2551) จะเห็นได้ว่า เคมีเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ที่มีความเฉพาะที่ศึกษาเกี่ยวกับ

องคป์ระกอบ สมบัติและการเปลี่ยนแปลงของสารที่เป็นส่วนประกอบของสสาร เนื่องจากสสารรอบตัวเรา

ล้วนมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์เรา ดังนั้นการเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสสารย่อมน ามาซึ่ง

ประโยชน์ในการด ารงชีวิต จึงกล่าวได้ว่าความรู้เกี่ยวกับเคมีท าให้เราสามารถใช้สมบัติและการ

เปลี่ยนแปลงของสสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตในทุกด้านที่เรียกว่าปัจจัย 4 อันได้แก่          

1) อาหาร เคมีช่วยให้มนุษย์รู้จักคุณค่าของอาหาร การผลิตอาหาร การแปรรูปอาหาร การถนอมอาหาร 

2) เครื่องนุ่งห่มเรื่องการน าเส้นใยจากแหล่ง ต่าง ๆ มาใช้ การย้อมสีเส้นใย การผสมเส้นใยเพื่อให้มีสมบัติ

ตามความต้องการใช้งานเหล่านีล้้วนเป็นเรื่องระดับโมเลกุลของสสารทัง้สิน้ 3) ยารักษาโรค รวมทั้งอาหาร

สุขภาพที่ใช้เพื่อปรับความสมดุลของร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีถือเป็นบทบาทของเคมีที่มีต่อด้านการแพทย์ 

ซึ่งนอกจากจะช่วยดูแลด้านสุขภาพแล้วยังส่งผลให้อัตราการตายลดลงด้วย 4) ที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ 

เกิดจากการเลือกสารต่าง ๆ ตามสมบัติที่เหมาะสมต่อการใช้งานในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้ชีวิตมีความ

สะดวกสบายขึน้ 

            ความอยู่รอดของมนุษย์อยู่ที่การรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือการปรับสิ่งแวดล้อมให้

เหมาะสมกับการด ารงชีวิต ถ้าการปรับเปลี่ยนสสารเกิดขึ้นในระดับโมเลกุลจะเรียกว่าสสารเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางเคมีซึ่งต้องอาศัยการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเอง นักวทิยาศาสตรใ์นอดีตมีความพยายามที่จะ

เปลี่ยนสารต่าง ๆ ให้เป็นสารตามที่ต้องการเพื่อน าสารที่ต้องการไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ กันอย่างกว้างขวาง      

ดังปรากฏในประวัติและพัฒนาการความรู้สาขาวิชาเคมีในอดีตที่เรียกว่ายุคเล่นแร่แปรธาตุยุคการ

สังเคราะห์ยาอายุวัฒนะ และปัจจุบันน าไปสู่ความพยายามสังเคราะห์สารต่าง  ๆ ในรูปของอาหารเพื่อ

สุขภาพมีจ าหน่ายอยู่อย่างมากมาย การเรียนรูว้ิชาเคมีจึงมีส่วนช่วยให้มีความรู้ในการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม

ในการด าเนินชีวติประจ าวัน ความรู้ในวิชาเคมีมีความเชื่อมโยงกับศาสตรใ์นวิชาฟิสิกส์ การแพทย์ โลกและ

ดาราศาสตรร์วมทั้งวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 

              การหาค าตอบเกี่ยวกับสสารในวิชาเคมีต้องอาศัยการปฏิบัติการทดลอง (Experiment) ที่เริ่มต้น

จากการสังเกตปรากฏการณ์ธรรมชาติและเมื่อได้ข้อสรุปจากการทดลองที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์

ธรรมชาติได้ก็เรียกความรู้นั้นว่าทฤษฎี (theory) แต่เนื่องจากสสารรอบตัวเรามีมากมายหลายชนิดการจัด

กลุ่มการศึกษาสสารจงึช่วยให้เกดิระบบระเบียบในการศึกษาและการเช่ือมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ นักเคมี

จึงแบ่งสาขาวิชาเคมีออกเป็นสาขาต่างๆที่มีลักษณะเฉพาะต่างๆ กัน ดังนี้ 

                1. เคมีอินทรยี์ (Organic Chemistry) เป็นสาขาที่เน้นการศึกษาเก่ียวกับสารที่มีคารบ์อนเป็น 

องคป์ระกอบ 

                2. เคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry) เป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับสารที่เกิดมาจาก             

แรธ่าตุต่าง ๆ 

                3. เคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry) เป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการหาส่วนประกอบของ

สารทัง้ในด้านคุณภาพวิเคราะห์ และปรมิาณวิเคราะห์ 
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                4. เคมีฟิสิกส์ (Physical Chemistry) เป็นสาขาที่ศึกษาถึงความจริง กฎ และทฤษฎีต่าง ๆ ที่ใช้

อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสาร 

         อย่างไรก็ตาม ยังมีการก าหนดสาขาย่อยของเคมีเพื่อแสดงลักษณะเฉพาะย่อยที่ศึกษาเกี่ยวกับ

สารอีกมาก เช่น เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีธรณี เคมี-วิศวกรรม เคมีอุตสาหกรรม เคมีเภสัช เคมี

เทคนิค เคมีอาหาร เคมีเกษตร เคมีดาราศาสตร ์เคมีนิเวศวิทยา เป็นต้น 

  จากทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรนั้น หลักการของการพัฒนาหลักสูตรจะต้องพัฒนาให้สอดคล้อง

กับความต้องการและความจ าเป็นของสังคม ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากทิศทางของการจัดการศึกษาของชาติและ

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่มีเป้าหมายภาพอนาคตของสังคมประเทศไทย โดยที่

คนไทยคุณภาพและมีความเป็นสากล  มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีความสุข ดังนั้น ภาพของห้องเรียนจึงต้อง

เปลี่ยนไปให้ทันกับภาพอนาคตที่เกิดขึ้น ห้องเรียนจะต้องเป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู ้เป็นนวัตกร ทันการเปลี่ยนแปลง เป็นพลเมืองไทยบนวิถีโลก มีคุณภาพชวีิตที่ดีและเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม ท าให้หลักสูตรการผลิตครูต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการทางสังคมดังกล่าว 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

  ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  สาขาวิชาเคมีเป็นสาขาวิชาที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการสร้างบัณฑิตเพื่อเป็นครู/อาจารย์ 

ที่สามารถจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรใ์นสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความ

รอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์  รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขา

ศึกษาศาสตร์ได้ก าหนดให้มีวิชาเคมีเป็นหนึ่งในสาขาของหลักสูตรปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขา

ศึกษาศาสตร์ ดังนั้นสาขาวิชาจึงเห็นความส าคัญที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เคมี เพื่อสรา้งบัณฑติให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์เนื้อหาเคมี และเป็นผู้มี

คุณธรรม จรยิธรรมความเป็นครู ตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น 

  สาขาวิชาเคมี คณะศึกษาศาสตร์ จึงได้พัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี          

ให้สอดคล้องกับสภาวะสังคม และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขา

ศึกษาศาสตร์ เพื่อให้บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม 

จรยิธรรมความเป็นครู และมีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนเคมี  ที่เน้น

ความถึงพร้อมทั้งความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี เพื่อความเป็นครูมืออาชีพที่สามารถพัฒนา

ตนเองตลอดช่วงระยะเวลาในการท างานและตลอดชีวติ  

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน 

  การพัฒนาหลักสูตรนี้ มุ่งหวังที่จะให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีความรู้ ความสามารถในการจัด
การศึกษาวิทยาศาสตร์เนื้อหาเคมีที่เท่าเทียมกับบัณฑิตที่จบการศึกษาจากสถาบันช้ันน าในประเทศ  
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ซึ่งจะต้องเพียบพร้อมด้วยความรู้ และความสามารถทางวิชาชีพครู ที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ
ศึกษาศาสตร ์ที่วา่  
            1) ด้านการจัดการศึกษา พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมความ
เป็นครู และมีคุณภาพ  
            2) ด้านการวิจัย ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์ในสาขาวิทยาศาสตรด์้านการสอน
เคมีเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาศาสตรด์้านการสอนเคมี  
            3) ด้านการบรกิารวิชาการ เป็นที่พึ่งพาทางปัญญาในการจัดการศึกษาวิทยาศาสตรด์้านการสอน
เคมีแกส่ังคม ประเทศ และภูมิภาค  
           4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสรมิท านุบ ารุงประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม   
           5) ด้านการบริหารการจัดการ พัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีและ
พัฒนาสู่ความเป็นสากล 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

 13.1 กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

    หมวดวิชาเฉพาะ 

    หมวดวิชาเลือกเสรี 

 13.2 กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนและสามารถให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

  มาเรียนเป็น  

    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

    หมวดวิชาเฉพาะ 

    หมวดวิชาเลือกเสรี 

   ไม่มี 

 13.3 การบริหารจัดการ  

  การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะด าเนินการโดยคณะที่เกี่ยวข้อง 

เช่น คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เป็นต้น โดยอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรจะด าเนินการประสานงานและแจ้งไปยังคณะที่จัดการเรียนการ

สอนให้ทราบล่วงหน้าถึงจ านวนนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนในแต่ละปีการศึกษา ในส่วนของวิชาเฉพาะ 

จะจัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชา ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ด าเนินการตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 โดยมีคณะกรรมการก ากับ 

ติดตามการจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาตามแบบ 

มคอ.5 และมคอ. 6 ในทุกภาคการศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ทุก

ปีการศึกษา นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้จัดให้มีการสอบวัดความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ เพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาและส่งเสริมนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 



9 
 

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

      หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเป็นสาขาวิชาที่จัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

เพื่อถ่ายทอดความรู้วิทยาศาสตร์เนื้อหาเคมีตามหลักเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในคุณธรรมและ

จรยิธรรม 

   บัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาเคมีต้องเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและความสามารถตามมาตรฐาน

วิชาชีพศึกษาศาสตร ์สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเช่ียวชาญในการ

จัดการเรียนรู้ เคมีอย่างบูรณาการและจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้ เรียนที่หลากหลาย  ถึงพร้อมด้วย

ความสามารถในการสร้างและใช้นวัตกรรมการเรียนรู้และศาสตร์การสอนแนวใหม่ รวมทั้งมีจิตส านึกที่ดี

ต่อสังคมและโลก 

 1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

      มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

               1) มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครูและการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรเ์นือ้หาเคมี 

   2) มีทักษะ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เนื้อหาเคมีอย่างบูรณาการ

โดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

   3) มีทักษะ ความสามารถในวิชาชีพครู  

   4) มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู  

   5)  มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ และทักษะทั้งหลายในวิชาชีพและการวิจัยเพื่อ

พัฒนาตนเองและสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐานตัวบ่งชี ้

 มีการปรับปรุงหลักสตูรทุก 

5 ปีโดยพิจารณาจาก KPI 

ที่อยู่ในการประเมิน

คุณภาพการศึกษาที่

เก่ียวข้องกับหลักสูตร 

 

 มีการตรวจสอบและ

ทบทวนผลการด าเนินงาน

ในแต่ละปี เพือ่น ามาสู่การ

ปรับปรุงการเรียนการสอน

ให้มีประสิทธิภาพ 

 รวบรวมติดตามผลการ

ประเมิน QA ของหลักสตูร

รวมทุก 5 ป ีในด้านความ

พึงพอใจ และภาวะการได้

งานของบัณฑติ 

 รอ้ยละของบัณฑติระดับปรญิญาตรทีี่

ได้งานท าและการประกอบอาชีพ

อิสระภายใน  1 ป ี

 

 รอ้ยละของบัณฑติระดับปรญิญาตรทีี่

ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตาม

เกณฑ์ 

 

 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 

ผู้ประกอบการ และผูใ้ช้บัณฑิต 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.   ระบบการจัดการศึกษา  
 1.1 ระบบ  
   ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศกึษาปกติ 

   มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
   ไม่มีภาคฤดูรอ้น 
 1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกิตในระบบทวภิาค   
   -  
2.  การด าเนนิการหลักสูตร  
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนนิการเรยีนการสอน 
   ระบบทวิภาค 
   ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดอืนสิงหาคม ถงึ ธันวาคม 
   ภาคการศึกษาที่ 2 ตัง้แต่เดอืนมกราคม ถงึ พฤษภาคม 
     ในเวลาราชการ 
     นอกเวลาราชการ โปรดระบุ.............................. 
 2.2 คุณสมบัติของผูเ้ขา้ศึกษา  
  ผู้เข้าศึกษาในหลักสตูรต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากวา่มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่  
 มีคา่นิยมเจตคติที่ดีและคุณลกัษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านขอ้สอบวัดคุณลกัษณะ 
 ความเป็นครู และผา่นเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรอืเป็นไปตามระเบยีบ 
 ข้อบังคับการคัดเลือก ซึง่สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้   
   ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
   ความรู้ด้านคณิตศาสตร/์วิทยาศาสตรไ์ม่เพยีงพอ 
    การปรับตัวจากการเรยีนในระดับมธัยมศึกษา  
   นักศึกษาไม่ประสงคจ์ะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้ 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพื่อแก้ไขปญัหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
   จัดสอนเสริมเตรยีมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 
   จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเปา้หมายชวีิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลยั 

และการแบง่เวลา 
   จัดใหม้ีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อท าหน้าทีส่อดส่องดูแล ตักเตือน ให้ค าแนะน าแกน่ักศกึษา 

และให้เน้นย้ าในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 
   จัดกจิกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศกึษาและการดูแลนักศึกษา ไดแ้ก ่

วันแรกพบระหว่างนักศึกษากบัอาจารย ์วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรยีนของนักศึกษา
ช้ันปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกจิกรรมสอนเสริมถ้าจ าเป็น 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ช้ันปีที่ 1 25 25 25 25 25 

ช้ันปีที่ 2 - 25 25 25 25 

ช้ันปีที่ 3 - - 25 25 25 

ช้ันปีที่ 4 - - - 25 25 

รวม 25 50 75 100 100 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 25 25 

 

     2.6 งบประมาณตามแผน  

 1)  รายงานข้อมลูงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ปี โดยจ าแนกรายละเอยีดตามหัวข้อการ

เสนอตัง้งบประมาณ 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 

งบประมาณ 

แผ่นดิน 

งบประมาณ 

เงินรายได ้

งบประมาณ 

แผ่นดิน 

งบประมาณ 

เงินรายได ้

งบประมาณ 

แผ่นดิน 

งบประมาณ 

เงินรายได ้

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

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

บรกิารวิชาการแก่สงัคม - 810,000 - 810,000 - 810,000 

การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

และสิ่งแวดล้อม 

- - - - - - 

สนับสนุนวิชาการ 29,186,500 31,038,000 30,645,800 32,589,900 31,271,400 33,895,000 

บรหิารมหาวิทยาลัย 25,380,600 17,997,200 26,649,600 18,897,000 27,164,000 19,246,000 

บูรณาการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ 

30,000,000 - - - - - 

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

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

  

 2)  คา่ใช้จา่ยตอ่หัว  

                    ประมาณ 453,625 บาท 
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2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบช้ันเรยีน 
  แบบทางไกลผา่นสือ่สิง่พิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผา่นสือ่แพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนกิส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 
 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)              

1) กระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณารับโอน จะต้องเป็นกระบวนวิชาที่มีเนือ้หาอยู่ 

ในระดับเดียวกันหรอืมีความใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในโครงสรา้งหลักสูตรสาขาวิชาของ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือเป็นกระบวนวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการเรยีนของนักศึกษา และต้องได้รับความ 

เห็นชอบจากคณะที่เกี่ยวข้อง 

  2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณาโอนกระบวนวิชา จ านวนหน่วยกิต ล าดับขั้นของกระบวน

วิชาที่นักศึกษาเรียนมาจากมหาวิทยาลัยอื่น โดยความเห็นชอบของคณะที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อาจต้องมีการ

พิจารณาปรับเข้าสู่ระบบล าดับขั้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2561 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
 3.1 หลักสูตร  
  3.1.1 จ านวนหนว่ยกิต รวมตลอดหลักสูตร      ไม่น้อยกว่า          144  หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                           30  หน่วยกิต  

  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12   หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์  9   หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์   6   หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้่านกจิกรรม   3   หน่วยกิต 
 (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า        108   หน่วยกิต 
  2.1 วิชาแกน (วิชาชีพครู)  ไมน่้อยกวา่ 39   หน่วยกิต 
                              2.1.1 วิชาแกนบังคับ                           37    หน่วยกิต 
   2.1.2 วิชาแกนเลือก ไม่น้อยกวา่ 2   หน่วยกิต 
  2.2 วิชาเอก   ไม่น้อยกวา่   69   หน่วยกติ  
                              2.2.1 วิชาทางด้านเนือ้หา ไม่น้อยกวา่   57   หน่วยกติ 
    1) วิชาบังคับ      43    หน่วยกิต 
    2) วิชาเลือก ไม่น้อยกวา่   14    หน่วยกิต 
   2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก                  ไม่น้อยกวา่ 12   หน่วยกิต 
    1) วิชาบังคับ  6   หน่วยกิต 
    2) วิชาเลอืก ไม่น้อยกวา่          6   หน่วยกิต 
  2.3 วิชาโท (ถา้มี) ไม่น้อยกวา่             15   หนว่ยกติ 
 (3) หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
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3.1.3 กระบวนวิชา 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

     General Education                                                                              30 Credits 

     1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 

          Language and Communication 12 Credits 

  001101 ม.อ. 101 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 

  ENGL 101 Fundamental English 1  

 001102 ม.อ. 102 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6) 

  ENGL 102          Fundamental English 2   

 001201 ม.อ. 201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล 3(3-0-6) 

  ENGL 201        Critical Reading and Effective Writing  

 050100 ม ศท. 100 การใช้ภาษาไทย  3(3-0-6) 

  HUGE 100  Usage of the Thai Language  

  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            9 หน่วยกิต 

                 Humanities and Social Sciences                       9  Credits 

 063201  ศ.ลส. 201 การเรียนรูผ้่านปรากฏการณใ์นสังคม 3(3-0-6) 

 EDCI 201 Learning through Social Phenomenon  

           เลือกเรยีน 2 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี ้

                     Select 2 courses from the followings: 
 011269   ม.ปร. 269 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 3(3-0-6) 

  PHIL 269 Philosophy of Sufficiency Economy  

 013110 ม .จว.  110 จิตวิทยากับชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 
  PSY 110 Psychology and Daily Life  
 050106 ม .ศท.  106 ศิลปะแหง่การเป็นมนุษย์ที่มีคณุค่า 3(3-0-6) 
  HUGE 106 Humanistic Arts  
 127100 ร.ปค 100 การเมืองในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 

  GOV 100    Politics in Everyday Life  

 176100 น .ศท.  100 กฎหมายและโลกสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
  LAGE 100   Law and Modern World  
 702101 บธ .กง.  101 การเงินในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 
  FINA 101 Finance for Daily Life  
 703103  บธ.กจ. 103 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกจิเบื้องต้น 3(3-0-6) 
  MGMT 103 Introduction to Entrepreneurship and Business  
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 851103 สม. 103 ชีวติและสงัคมผ่านสื่อ 3(3-0-6) 
  MC 103 Life and Society Through Media  

 

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์      6  หน่วยกิต 

      Science and Mathematics 6    Credits 

         เลือกจากกระบวนวิชาดังตอ่ไปนี ้

                   Select from the followings: 
 201100 ว .วท.  100 วิทยาศาสตรบ์ูรณาการ                             3(3-0-6) 

  SC 100 Integrated Science  

 202100 ว.ชว. 100 ชีววทิยาในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 

  BIOL 100 Biology in Everyday Life  

 204100 ว .คพ.  100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวติสมยัใหม่    3(2-2-5) 

  CS 100 Information Technology and Modern Life  

 206109 ว .คณ.  109 คณิตศาสตรใ์นโลกปัจจุบัน  3(3-0-6) 

  MATH  109 Mathematics in Today’s World  

 211100  ว.ชท. 100 กนิดี : การมีชีวติที่ดีขึน้และการป้องกันโรค 3(3-0-6) 

  BCT 100   Eating Well: Better Living  and Disease Prevention 

 362211 ก .อร.  211 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

  CONS 211 Principles of Conservation  

 462130 ภ .บก.  130 ยาในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

  PHPC 130 Medications in Everyday Life  

 571111 พย.ศท. 111 การคิดเชงิวิพากษแ์ละการคิดสรา้งสรรค ์ 3(2-2-5) 

  NGGE  111 Critical Thinking and Creative Thinking                 

  

 1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม      3  หน่วยกิต 

           Learning through Activities 3    Credits 

          เลือกเรยีน 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

                    Select 1 course from the followings: 

 057131 ศ .ล.  131 การออกก าลังกายและสุขภาพ 2(2-0-4) 

  EDPE 131 Exercise and Health  

 057132 ศ .ล.  132 ชีวติมีสุขในคา่ยพักแรม 2(2-0-4) 

  EDPE 132 Happy Life in Camping 
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 057133 ศ .ล.  133 นันทนาการเพื่อคุณภาพชวีิต 2(2-0-4) 

  EDPE 133 Recreation for Quality of Life  
                     และเลือกเรยีนอีก 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี ้ 

                       And select 1 course from the followings: 

 099101 ศ .ศท.  101   การเรียนรูผ้่านกจิกรรม 1 1(0-3-1) 

  EDGE 101   Learning Through Activities 1  

 099102 ศ .ศท.  102   การเรียนรูผ้่านกจิกรรม 2 1(0-3-1) 
  EDGE 102   Learning Through Activities 2  
 099103 ศ .ศท.  103   การเรียนรูผ้่านกจิกรรม 3 1(0-3-1) 
  EDGE 103   Learning Through Activities 3  

 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  108  หน่วยกิต 

     Field of Specialization                          a minimum of 108    Credits 

     2.1 วิชาแกน (วชิาชพีครู) ไม่น้อยกว่า      39  หน่วยกิต 

          Core Courses a minimum of 39    Credits 

          2.1.1 วิชาแกนบังคบั   37  หน่วยกิต 

                  Required Core Courses                                                       37    Credits 

  100109 ศ .ช.  109 แบบอย่างความเป็นครูในห้องเรยีนยุคใหม่  2(1-2-3) 

  EDPF 109 Model of Teacherness for Modern Classroom  

 100110 ศ .ช.  110 โลกาภิวตัน์กับการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมอืงช้ันเลศิ  2(1-2-3) 

  EDPF 110 Globalization and Education for Smart Citizenship  

 100111 ศ.ช. 111 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูแ้นวใหม ่                          2(1-2-3) 

  EDPF 111 Curriculum and Learning Management in Modern 

Trends  

 

 100112 ศ.ช. 112 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาผู้เรยีนยุคดิจิทัล 2(1-2-3) 

  EDPF 112 Psychology for Student Development in Digital 

Era 

 

 100191 ศ.ช. 191 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1  1(0-3-0) 

  EDPF 191 Teaching Profession Practicum in School 1  

 100228   ศ .ช.  228 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครูยุคดิจิทัล    2(1-2-3) 

  EDPF 228 Communicative Language for Teachers  

in Digital Era 
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 100229 ศ .ช.  229 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิลัเพื่อการเรยีนรู้ยุคใหม ่                     2(1-2-3) 

  EDPF 229 Innovation and Digital Technology for Learning in 

Modern Era 

 

 100230 ศ .ช.  230 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่                          2(1-2-3) 

  EDPF 230 Learning Measurement and Evaluation in 

Modern Trends 
 

 100231 ศ .ช.  231 การประกันคุณภาพการศกึษาเพื่อความเป็นเลิศ  2(1-2-3) 

  EDPF 231 Educational Quality Assurance for Excellence  

 100291 ศ.ช. 291 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2 1(0-3-0) 

  EDPF 291 Teaching Profession Practicum in School 2  

 100315 ศ .ช.  315 พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจดัการศึกษาบนฐานชุมชน  2(1-2-3) 

  EDPF 315 Multicultural Education and Community-based 

Education 

 

 100316 ศ .ช.  316 การศึกษาพิเศษเพื่อส่งเสรมิศกัยภาพผู้เรยีนทีม่ีความ

ต้องการจ าเปน็พิเศษ  
2(1-2-3) 

  EDPF 316 Special Education for Enhancing Potentials of 

Students with Special Needs 

 

 100317 ศ .ช.  317 การฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค  3(2-3-5) 

  EDPF 317 Microteaching Skills Practice  

 100391 ศ .ช.  391 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 3 4(0-12-0) 

  EDPF 391 Teaching Profession Practicum in School 3  

 100404 ศ .ช.  404 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 2(1-2-3) 

  EDPF 404 Research for Learners’ Quality Development  

 100491 ศ .ช.  491 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 4 6(0-18-0) 

  EDPF 491 Teaching Profession Practicum in School 4  
 

 2.1.2 วิชาแกนเลือก   ไม่น้อยกว่า   2 หน่วยกิต 

                   Elective Core Courses                  a minimum of                       2   Credits 

  เลอืกจากกระบวนวิชาตอ่ไปนี้     
  Select from the followings: 

100214 ศ.ช. 214 การจัดการเรียนรูผ้่านการปฏบิัติ 2(1-2-3) 
 EDPF 214 Active Learning Management 
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100216 ศ.ช. 216 การเรียนการสอนเพือ่ตอบสนองความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 

2(1-2-3) 

 EDPF 216 Differentiated Instruction  
100217 ศ.ช. 217 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู ้ 2(1-2-3) 

 EDPF 217 Information for Learning 

100220 ศ.ช. 220 การบูรณาการศิลปะเชิงสรา้งสรรคใ์นการศึกษา 2(1-2-3) 

 EDPF 220 Creative Art Integration in Education 

100222 ศ.ช. 222 โลกศึกษาเพื่อการเรยีนรูต้ลอดชีวติ 2(2-0-4) 

 EDPF 222 Global Education for Lifelong Learning  
100232 ศ.ช. 232 กฎหมายส าหรับวิชาชีพครู 2(2-0-4) 

 EDPF 232 Laws for Teaching Profession  

100233 ศ.ช. 233 สะเต็มศึกษาเพื่อชีวติ เศรษฐกจิ สังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

2(1-2-3) 

 EDPF 233 STEM Education for Life, Economy, Society and 

Environment 

 

 

 2.2 วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า                      69 หน่วยกิต 

           Major                                                a minimum of                 69     Credits 
  ตองมีกระบวนวิชาระดับ 300 ขึน้ไปไมนอยกวา 36 หนวยกติและในจ านวนนีต้องมีกระบวนวิชา
ระดับ 400 ไมนอยกวา 18 หนวยกติ     
  A minimum of 36 credits in major courses at 300 level and among these must be a minimum 
of 18 credits in 400 level. 
 

2.2.1 วิชาทางด้านเนื้อหา  ไม่น้อยกว่า                      57   หน่วยกิต 

        Academic Content Courses           a minimum of                 57     Credits 

 1) วิชาบังคับ                               43   หน่วยกิต 

              Required Courses                                                       43     Credits 

 064204 ศ.วท. 204   จรยิธรรมด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสี าหรับครู   1(1-0-2) 

  EDSC 204 Ethics of Science and Technology for Teacher  

 064231 ศ.วท. 231 

EDSC 231 

มโนทัศน์เคมีในหลักสตูรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 1 

Chemistry Concepts in Basic Education Curriculum 1 

3(3-0-6) 

 064232 ศ.วท. 232 

EDSC 232 

มโนทัศน์เคมีในหลักสตูรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 2 

Chemistry Concepts in Basic Education Curriculum 2 

 

3(3-0-6) 
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 064331 ศ.วท. 331 มโนทัศน์เคมีในหลักสตูรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 3  3(3-0-6) 

  EDSC 331 Chemistry Concepts in Basic Education Curriculum 3  

 064490 ศ.วท. 490       อุปกรณ ์สารเคมี และการทดลองในหอ้งปฏิบตัิการ

เคมี     

3(3-0-6) 

  EDSC 490       Equipment, Chemicals and Experiment in Chemistry 

Laboratory 

 

 203111 ว.คม. 111 เคมี 1 3(3-0-6) 

  CHEM 111 Chemistry 1  

 203113 ว.คม. 113 เคมี 2 3(3-0-6) 

  CHEM 113 Chemistry 2  

 203115 ว.คม. 115 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0) 

  CHEM 115 Chemistry Laboratory 1  

 203117 ว.คม. 117 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-0) 

  CHEM 117 Chemistry Laboratory 2  

 203201 ว.คม. 201 เคมีอินทรยี์ 1 3(3-0-6) 

  CHEM 201 Organic Chemistry 1  

 203202 ว.คม. 202 เคมีอินทรยี์ 2 3(3-0-6) 

  CHEM 202 Organic Chemistry 2  

 203211 ว.คม. 211 เคมีอนินทรยี ์1 2(2-0-4) 

  CHEM 211 Inorganic Chemistry 1  

 203226 ว.คม. 226 เคมีเชงิฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษานอกสาขาวิชาเคมี 3(3-0-6) 

  CHEM 226 Physical Chemistry for Non-Chemistry Students  

 203229 ว.คม. 229 ปฏิบัติการเคมีฟสิิกัล 1(0-3-0) 

  CHEM 229 Physical Chemistry Laboratory  

 203231 ว.คม. 231 เคมีวิเคราะห์เบื้องตน้ 3(3-0-6) 

  CHEM 231 Fundamental Analytical Chemistry  

 203241 ว.คม. 241 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์1 1(0-3-0) 

  CHEM 241 Organic Chemistry Laboratory 1  

 203242 ว.คม. 242 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์2 1(0-3-0) 

  CHEM 242 Organic Chemistry Laboratory 2  

 203286 ว.คม. 286 ปฏิบัติการเคมีวเิคราะห์ 1 1(0-3-0) 

  CHEM 286 Analytical Chemistry Laboratory 1  
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 203315 ว.คม. 315 เคมีอนินทรยี ์2 2(2-0-4) 

  CHEM 315 Inorganic Chemistry 2    

 203352 ว.คม. 352 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัตกิารเคมี  2(2-0-4) 

  CHEM 352 Safety in the Chemistry Laboratory  

 2) วิชาเลือก                                ไม่น้อยกว่า                     14  หน่วยกิต 

              Electives Courses                   a minimum of                14    Credits 

        เลอืกจากกระบวนวิชาดังตอ่ไปนี ้ โดยให้เลือกเรยีนกระบวนวิชาระดับ 400 ไม่นอ้ยกวา่ 10 หน่วยกติ 

        Select from the followings and among these must be a minimum of 10 credits in 400 level. 

 203300 ว.คม. 300 ทักษะพืน้ฐานและจรยิธรรมทางวิทยาศาสตร์ 2(2-0-4) 

  CHEM 300 Basic Skills and Ethics in Science  

 203301 ว.คม. 301 เคมีอินทรยี์ 3 3(3-0-6) 

  CHEM 301 Organic Chemistry 3  

 203303 ว.คม. 303 สเปกโทรสโกปทีางเคมีอินทรยี์ 3(3-0-6) 

  CHEM 303 Organic Spectroscopy  

 203308 ว.คม. 308 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์3 1(0-3-0) 

  CHEM 308 Organic Chemistry Laboratory 3  

 203316 ว.คม. 316 เคมีอนินทรยี ์3 2(2-0-4) 

  CHEM 316 Inorganic Chemistry 3    

 203318 ว.คม. 318 ปฏิบัติการเคมีอนนิทรยี ์ 1(0-3-0) 

  CHEM 318 Inorganic Chemistry Laboratory  

 203332 ว.คม. 332 การวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ 1 2(2-0-4) 

  CHEM 332 Instrumental Analysis 1  

 203351 ว.คม. 351 การเปา่แกว้ 2(1-3-2) 

  CHEM 351 Glass Blowing  

 203405 ว.คม. 405 เคมีผลิตภัณฑธ์รรมชาต ิ 2(2-0-4) 

  CHEM 405 Natural Product Chemistry  

 203413 ว.คม. 413 สเปกโทรสโกปทีางเคมีอนนิทรยี์ 2(2-0-4) 

  CHEM 413 Inorganic Spectroscopy  

 203414 ว.คม. 414 วิธีเชิงกายภาพในเคมอีนินทรยี์ 2(2-0-4) 

  CHEM 414 Physical Methods in Inorganic Chemistry  

 211315 ว.ชท. 315 ชีวเคมีเบื้องต้น 3(3-0-6) 

  BCT 315 Introductory Biochemistry  
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 211319 ว.ชท. 319 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น 1(0-3-0) 

  BCT 319 Introductory Biochemistry Laboratory  

 211412 ว.ชท. 412 ชีวพลังงาน 3(3-0-6) 

  BCT 412 Bioenergetics  

 211413 ว.ชท. 413 การแสดงออกและเทคโนโลยขีองยนี 3(3-0-6) 

  BCT 413 Gene Expression and Gene Technology  

 211444 ว.ชท. 444 ชีวเคมีของวิทยาภมูิคุม้กัน 3(3-0-6) 

  BCT 444 Biochemistry of Immunology  

 211445 ว.ชท. 445 ชีวเคมีของกลิ่นรสและสารหอม 3(3-0-6) 

  BCT 445 Biochemistry of Flavor and Aroma  

 211446 ว.ชท. 446 ชีวเคมีของโรคทางเมแทบอลซิมึ 3(3-0-6) 

  BCT 446 Biochemistry of Metabolic Disorders  

 211448 ว.ชท. 448 เทคโนโลยีคารโ์บไฮเดรต 3(3-0-6) 

  BCT 448 Carbohydrate Technology  

 211449 ว.ชท. 449 เทคโนโลยีโปรตีน 3(3-0-6) 

  BCT 449 Protein Technology  

  

 2.2.2   วิชาการสอนวชิาเอก ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 

           Educational Courses                        a minimum of               12     Credits 

    1) วิชาบังคับ  6  หน่วยกิต 
               Required Courses                                                            6     Credits 

 

 064430 ศ.วท. 430  หลักการและวธิีสอนวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 

  EDSC 430 Principles and Teaching Methods in Science  

 064432 ศ.วท. 432 ความรู้เนือ้หาผนวกวธิสีอนและเทคโนโลยใีนสาระเคมี 3(2-3-4) 

  EDSC 432 Technological Pedagogical Content Knowledge in 

Chemistry Strand 
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    2) วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

               Elective Courses                           a minimum of               6     Credits 
 064415 ศ.วท. 415 กจิกรรมส่งเสรมิจิตวิทยาศาสตร์ 3(2-3-0) 

  EDSC 415    Activities to Promote Science Attitude  

 064416 ศ.วท. 416 กจิกรรมสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม 3(2-3-4) 

  EDSC 416 Extra Activities to Enrich Science Strands  

 064421 ศ.วท. 421 การสอนวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 3(2-3-4) 

  EDSC 421 Environmental Science Teaching in Schools  

 064422 ศ.วท. 422 การสื่อสารวทิยาศาสตร์ 3(2-3-4) 

  EDSC 422 Science Communication  

 064423 ศ.วท. 423 ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในเชิงวิทยาศาสตร ์ 3(2-3-4) 

  EDSC 423 Local Wisdom Related to Science  

 064424 ศ.วท. 424 การจัดการเรียนรูด้าราศาสตร์ 3(2-3-4) 

  EDSC 424 Astronomical Instruction  

 064429 ศ.วท. 429 การศึกษาอิสระในวิทยาศาสตร์ศึกษา 3(3-0-6) 

  EDSC 429 Independent Study in Science Education  

 064431 ศ.วท. 431 การจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรท์ั่วไปส าหรับครู

มัธยมศึกษา  

3(2-3-4) 

  EDSC 431 Science Instruction for Secondary Level Teachers  

 064433 ศ.วท. 433 การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สัมพันธ์กับสังคม  3(3-0-6) 

  EDSC 433 Teaching of Science and Technology Related to 

Society 

 

 

2.3 วิชาโท (ถ้าม)ี                                                 ไม่นอ้ยกว่า                        15   หน่วยกิต 

      Minor (If any)                                               a minimum of                   15     Credits 

นักศึกษาที่ประสงคจ์ะเรยีนวิชาโท อาจเลอืกเรยีนวิชาโท สาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนตามประกาศ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่เรื่อง วชิาโทที่เปิดสอนส าหรับนักศึกษมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วย

กติ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรกึษา ซึ่งจะท าให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรเพิ่มขึน้อีก ไม่

น้อยกวา่ 15 หน่วยกิต 

According to the Chiang Mai University regulation on the Minor curriculum for the Chiang Mai 

University student, if students choose to have a minor degree in a curriculum at the Chiang Mai 

University, they can register those courses not less than 15 credits with the academic advisor’s 

approval. Hence, the total credits for the whole curriculum is increased at least 15 credits. 
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 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                         ไม่น้อยกว่า                          6   หน่วยกิต 

      Free Electives                                              a minimum of                     6   Credits 

 จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร            ไม่น้อยกว่า               144   หน่วยกิต 

                                          Total            a minimum of                  144   Credits 

 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 

รหัสกระบวนวิชาที่ใชก้ าหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังต่อไปนี้ 

1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถงึ คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา ที่กระบวนวิชานั้นสงักัด 

2. เลข 3 ตัวท้าย จ าแนกได้ดังนี้ 

1) เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถงึ ระดับของกระบวนวิชา 

 100 - 200 แสดงถงึ  กระบวนวิชาระดับพื้นฐาน 

 300 - 400 แสดงถงึ กระบวนวิชาระดับสงู 

2) เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถงึ หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

3) เลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมู่ของสาขาวิชา 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 หน่วยกิต  หน่วยกิต 

001101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 

  Fundamental English 1 

050100 การใชภ้าษาไทย 

 Usage of the Thai Language 

100109  แบบอย่างความเป็นครูใน

 ห้องเรยีนยุคใหม่ 

 Model of Teacherness for 

 Modern Classroom 

100111  หลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้ 

           แนวใหม ่

           Curriculum and Learning 

 Management in Modern 

 Trends 

203111 เคม ี1 

 Chemistry 1 

203115 ปฏบัิติการเคมี 1 

 Chemistry Laboratory 1 

กลุม่วิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

Humanities and Social Sciences 

กลุม่วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 

Science and Mathematics 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

2(1-2-3) 

 

 

 

2(1-2-3) 

 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

1(0-3-0) 

 

3 

 

3  

001102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

 Fundamental English 2 

064231 มโนทัศน์เคมีในหลักสูตร

 การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 1   

  Chemistry Concepts in Basic   

 Education Curriculum 1 

100110  โลกาภิวัตน์กับการศึกษาเพื่อ  

 ความเป็นพลเมืองชั้นเลศิ 

 Globalization and Education for 

 Smart Citizenship 

100112  จติวิทยาเพื่อการพัฒนาผู้เรียน  

 ยุคดจิทัิล 

           Psychology for Student 

 Development in Digital Era 

100191  การปฏิบัติการสอนใน

 สถานศึกษา 1             

 Teaching Profession 

 Practicum in School 1 

203113 เคม ี2 

 Chemistry 2 

203117 ปฏบัิติการเคมี 2 

 Chemistry Laboratory 2 

กลุม่วิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

Humanities and Social Sciences 

กลุม่วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 

Science and Mathematics 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

2(1-2-3) 

 

 

 

2(1-2-3) 

 

 

 

1(0-3-0) 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

1(0-3-0) 

 

3 

 

3 

 

รวม 20 รวม 21 
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ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

  หน่วยกิต  หน่วยกิต 

001201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการ   

           เขยีนอย่างมปีระสทิธิผล 

 Critical Reading and Effective 

Writing 

063201 การเรยีนรูผ้่านปรากฏการณ์ในสังคม 

 Learning through Social 

Phenomenon 

064430 หลักการและวิธสีอนวิทยาศาสตร์ 

 Principles and Teaching Methods in 

Science 

064232  มโนทัศน์เคมีในหลักสูตรการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน 2 

 Chemistry Concepts in Basic 

Education Curriculum 2 

100228 ภาษาเพื่อการส่ือสารส าหรับครู 

 ยุคดจิทัิล    

           Communicative Language for 

 Teachers in Digital Era 

3(3-0-6) 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

2(1-2-3) 

 

 

064204  จริยธรรมดา้นวิทยาศาสตร์ 

             และเทคโนโลยีส าหรับครู 

   Ethics of Science and    

   Technology for Teacher 

064331   มโนทัศน์เคมีในหลักสูตร 

             การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 3  

        Chemistry Concepts in Basic  

   Education Curriculum 3 

100229  นวัตกรรมและเทคโนโลยี                   

            ดจิทัิลเพื่อการเรยีนรู้ยุคใหม่ 

            Innovation and Digital    

            Technology for Learning in   

 Modern Era 

100231 การประกันคุณภาพ   

            การศึกษาเพื่อความเป็นเลศิ  

            Educational Quality     

            Assurance for Excellence  

203202  เคมอิีนทรยี์ 2    

   Organic Chemistry 2 

203242  ปฏิบัติการเคมอิีนทรยี์ 2 

 Organic Chemistry 

 Laboratory 2 

203211   เคมอีนินทรยี์ 1    

    Inorganic Chemistry 1 

วิชาแกนเลอืก 

Elective Core Courses 

วิชาทางดา้นเนื้อหา (เลอืก) 

Academic Content Courses 

 

1(1-0-2) 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

2(1-2-3) 

 

 

 

 

2(1-2-3) 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

1(0-3-0) 

 

 

2(2-0-4) 

 

2 

 

2 

100230 การวัดและประเมนิผลการเรียน 

 รูแ้นวใหม่             

 Learning Measurement and 

Evaluation in Modern Trends 

2(1-2-3) 

 

 

100291  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2            

Teaching Profession Practicum in 

School 2 

203201 เคมอิีนทรยี์ 1         

 Organic Chemistry 1 

203241 ปฏบัิติการเคมีอินทรยี์ 1   

 Organic Chemistry  

 Laboratory 1 

  

1(0-3-0) 

 

 

3(3-0-6) 

 

1(0-3-0) 

 

 

 

รวม 21 รวม 18 

 

 



27 
 

 

ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 หน่วยกติ  หน่วยกติ 
064490 อุปกรณ์ สารเคมีและการทดลอง 
 ในห้องปฏบัิติการเคมี 
            Equipment, Chemicals and   
 Experiment in Chemistry   
 Laboratory 
100315  พหุวัฒนธรรมศึกษากับการ 
  จัดการศึกษาบนฐานชุมชน 
             Multicultural Education and  
  Community-based  
  Education 
100317  การฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค    
            Microteaching Skills    
  Practice 
203231 เคมวีิเคราะห์เบื้องต้น  
            Fundamental Analytical    
            Chemistry 
203286 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1                            
            Analytical Chemistry  
            Laboratory 1   
203315 เคมอีนินทรยี์ 2 
 Inorganic Chemistry 2   

203352   ความปลอดภัยในห้องปฏบัิติการ

 เคม ี
  Safety in the Chemistry   
  Laboratory    
กลุม่วิชาการเรียนรูผ้่านกิจกรรม 
Learning through Activities  

 (Elective Courses) 

วิชาเลอืกเสรี 
Free Elective 

3(3-0-6) 
 
 
 
 

2(1-2-3) 
 
 
 
 

3(2-3-5) 
 

 
3(3-0-6) 

 
 

1(0-3-0) 
 
 

2(2-0-4) 
 

2(2-0-4) 
 
 
 

2 
 
 
3 

064432 ความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอน
 และเทคโนโลยีในสาระเคมี 
 Technological Pedagogical 
 Content Knowledge in 
 Chemistry Strand 
100316 การศึกษาพิเศษเพื่อส่งเสรมิ

 ศักยภาพผู้เรยีนท่ีมคีวาม
 ต้องการจ าเป็นพิเศษ 

           Special Education for 
 Enhancing Potentials of 
 Students with Special Needs 

100391 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
3      

 Teaching Profession 
 Practicum in School 3 
203226  เคมเีชิงฟิสิกส์ส าหรับ 
            นักศึกษานอกสาขาวิชาเคมี 
    Physical Chemistry for  
  Non-Chemistry Students 
203229 ปฏบัิติการเคมีฟิสกิัล 
  Physical Chemistry    
  Laboratory 

วิชาทางดา้นเนื้อหา (เลอืก) 

Academic Content Courses 

วิชาเลอืกเสรี 
Free Elective 

3(2-3-4) 
 
 
 
 

2(1-2-3) 
 
 
 
 

 
4(0-12-0) 

 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 

1(0-3-0) 
 

 
4 
 

3 

รวม 21 รวม 20 
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ชั้นปีท่ี 4  

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 หน่วยกิต  หน่วยกิต 

100404 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

 ผู้เรยีน 

            Research for Learners’ 

 Quality Development 

วิชาทางดา้นเนื้อหา (เลอืก) 

Academic Content Courses 

(Elective Courses) 

วิชาการสอนวิชาเอก (เลอืก) 
Educational Courses 

(Elective Courses) 

กลุม่วิชาการเรียนรูผ้่านกิจกรรม 
Learning through Activities  

 

2(1-2-3) 

 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

1 

 

100491  การปฏิบัติการสอนใน  

  สถานศึกษา 4              

 Teaching Profession 

 Practicum in School 4 

 

6(0-18-0) 

รวม 17 รวม 6 

 

3.1.5 ค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

 ระบุไว้ในภาคผนวก 
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3.2 ชื่อ ต าแหนง่และคุณวฒุขิองอาจารย์  

3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร / อาจารย์ประจ า 

 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ 

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

1 อาจารย ์ดร.บุษร ี 

เพง่เล็งด ี* 

 

- Ph.D. (Chemistry Education),  
   Western Sydney University,  
   Australia, 2016 
- กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร)์, 
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  
   2545 
- กศ.บ. (การสอนเคมี),  
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  
   2540 

13 - 16 - 3(3) 

2 อาจารยน์าฏญา    
อภิชาติโยธนิ * 
 

- ศษ.ม.(วิทยาศาสตรศ์ึกษา),   
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2534 
- ค.บ. (วิทยาศาสตรท์ั่วไป),  
   วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2530 

15 - 15 - 1(1) 

3 อาจารย์กฤตพร       
พัวกนกหิรัญ * 
 

- ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศ์ึกษา),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 
- ศษ.บ. (วิทยาศาสตร)์,  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538   

6 - 6 - 1(1) 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.ก้องเกียรต ิ      
ไตรสุวรรณ  *            
 

- ปร.ด. (เคมีอินทรยี์),  
   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 
   2553 
- วท.บ. (เคมี),  
   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์,  
   2549 

16 - 16 - 13(13) 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.สุรนิทร ์           
สายปัญญา * 
 

- Ph.D. (Physical Chemistry),  
   Cardiff University, UK,  
   2008 
- วท.ม. (เคมี),  

16 - 16 - 17(16) 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ 

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 
- วท.บ. (เคมี),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ดร. สุทธดิา  จ ารสั 

 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตรศ์ึกษา),           
   มหาวิทยาเกษตรศาสตร,์  
   2552 
- ป.บัณฑิต. (การสอน),  
   มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545 
- วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลยั 
   นเรศวร, 2544 

13 3 16 3 22(12) 

7 รองศาสตราจารย์  
ดร.กรณัย ์ปัญโญ 
 

- กศ.ด. (การบริหารการศึกษา), 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550 

- วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2544 

- ศษ.บ. (พลศกึษา), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2539  

18 - 13 - 6(-) 

8 ผูช้่วยศาสตราจารย์  
ดร.กรีฑา  แกว้คง 
 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีศึกษา), 
มหาวิทยาลัยมหดิล, 2553 

- วท.บ. (ฟสิิกส์),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่   
 2546 

11 6 11 6 13(-) 

9 รองศาสตราจารย์  
ดร.เกียรตสิุดา  ศรีสุข 
 

- กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล  
  การศกึษา), มหาวิทยาลัย 
   ศรีนครินทรวิโรฒ, 2545 
- ศศ.ม. (การวัดและ 
  ประเมินผลการศกึษา),    
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535 

- ศศ.บ. (คณิตศาสตร์),  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 

6 6 8 6 8(-) 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ 

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

10 อาจารย์จารวี  
เพชรแกว้ 
 

 

- ศษ.ม. (การสอน 
   ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลยั 
   เชยีงใหม,่ 2546 
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2543 

 

9 - 12 - 3(-) 

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เจนสมุทร   
แสงพันธ ์
 

- ปร.ด. (คณิตศาสตรศึกษา),  
   มหาวิทยาลัยขอนแกน่, 2555 
- ศษ.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2545 
- ศษ.บ. (คณิตศาสตร)์ ,  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 
 

9 6 9 6 10(-) 

12 อาจารย์ชญานิตย์   
ยิม้สวสัดิ ์

 

- ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2552 
- ค.บ. (สังคมศึกษา),  
   มหาวิทยาลยัราชภัฎเชียงใหม่,  
   2549 
 

18 2 21 2 7(-) 

13 รองศาสตราจารย์  
ดร.ชรินทร ์ มัง่คั่ง 
 

- ศษ .ด. (หลักสูตรและการ

สอน), มหาวิทยาลยั 

   เกษตรศาสตร์, 2549 

- ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา),  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

2540 

- ค.บ.(สังคมศึกษา), วิทยาลยั 

ครูบุรรีัมย์, 2533 

 

 

15 10 12 16 58(-) 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ 

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

14 อาจารย์ชัยณรงค ์  

จารุพงศ์พัฒนะ 

 

- ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2550 

- ศษ.บ. (สงัคมศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2544 

18 2 11 2 10(-) 

15 อาจารย ์ดร.ชนิวัฒน์   
ไข่เกตุ 
 
 
 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตรก์ารออก   
   ก าลังกายและการกฬีา),  
   มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555 
- วท.ม. (วิทยาศาสตร ์
   การกีฬา), มหาวิทยาลยั 
   เชียงใหม,่ 2545 
- วท.บ. (วิทยาศาสตร ์
   การกีฬา), มหาวิทยาลยั 
   ราชภัฏเชียงใหม,่ 2541 

18 - 18 - 2(-) 

16 รองศาสตราจารย์  
ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ 
 

- กศ.ด. (การบริหาร 
   การศึกษา), มหาวิทยาลัย 
   ศรีนครินทรวิโรฒประสาน 
   มติร, 2532 
- ค.ม. (อุดมศึกษา),  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  2523 
- กศ.บ. (ภาษาไทย-ชีววิทยา),  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
  วโิรฒ บางแสน, 2519 

6 6 6 6 16(-) 

17 ผูช้่วยศาสตราจารย์  
ดร.เชษฐภูม ิ
วรรณไพศาล 
 

- ค.ด. (อุดมศึกษา),  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  2559 
- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์),  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2553 
- ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์  
   การเมอืง), จุฬาลงกรณ ์

23 9 12 12 30(-) 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ 

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

   มหาวิทยาลัย, 2550 
- ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่าง 
   ประเทศ และการเมอืง 
   การปกครองเปรียบเทียบ),  
   มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
   ธรรมาธริาช, 2552 
- ศษ.บ. (สังคมศึกษา),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2547 

18 ผูช้่วยศาสตราจารย์  

ดร.ณัชชา กมล 

 

- กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ,  

   2548 

- ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์),  

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,     

   2543 

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร์),   

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2539 

9 6 9 6 12(-) 

19 อาจารย์ณัชชาจารย์  

โรจนว์ัฒนดิษกลุ 

 

- วท.ม. (วิทยาศาสตร ์

   การกีฬา), มหาวิทยาลัย 

   เชยีงใหม,่ 2546 

- ศษ.บ. (พลศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2544 

 

12 - 12 - 10(-) 

20 อาจารย์ณัฐนันท์  

นิเวศน์วรการ 

 

 

- ศษ.ม. (การสอน 

   ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลยั 

   เชยีงใหม,่ 2560 

- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2557 

 

9 - 12 - 3(-) 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ 

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

21 ผูช้่วยศาสตราจารย์  
ดร.ดวงหทัย กาศวิบูลย์ 
 

- Ph.D. (Mathematics 
Education), Oregon State 
University, USA, 2004 

- M.S. (Mathematics  
   Education), Oregon State  
   University, USA, 2000 
- ศษ.บ. (คณิตศาสตร์),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2536 

9 9 9 9 21(-) 

22 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.เดชา  
ศุภพิทยาภรณ์ 

 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตรแ์ละ 
   เทคโนโลยีศึกษา),  
   มหาวิทยาลัยมหดิล, 2552 
- วท.ม. (การสอนฟิสิกส์),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่  
   2543  
- ศษ.บ. (วิทยาศาสตร)์, 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่  
   2537 

9 3 12 3 18(-) 

23 รองศาสตราจารย์  
ดร.ถนอมพร  
เลาหจรัสแสง 
 

- Ph.D. (Computer Education),                    
  The University of Illinois at    
  Urbana Champaign, USA,  
  1995 
- M.Ed. (Technology for  
  Education), The University of  
  Illinois at Urbana Champaign,  
  USA, 1992 
- ค.บ. (ภาษาองักฤษ),  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  
  2532 

3 6 1.5 6 4(-) 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ 

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

24 อาจารย ์ดร.ทิพย์รัตน ์
นพฤทธิ ์
 

- กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา),  
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
   วโิรฒ, 2548 
- ค.ม. (การศึกษา 
   คณิตศาสตร)์, จุฬาลงกรณ ์
   มหาวิทยาลัย, 2543 
- ศษ.บ. (คณิตศาสตร)์, 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2538 

6 6 6 6 11(-) 

25 อาจารย ์ดร.ธารณ ์ 

ทองงอก 

 

- ปร.ด. (การบริหาร 
   การศึกษา), มหาวิทยาลัย 
   บูรพา, 2555 
- กศ.ม. (การบรหิาร 
   การศึกษา), มหาวิทยาลัย 
   บูรพา, 2552 
- ค.บ. (คณิตศาสตร)์,  
   สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี,  
   2543 

9 3 9 3 2(-) 

26 รองศาสตราจารย์  

ดร.นงเยาว ์เนาวรัตน์ 

 

- Ph.D. (Development  

   Studies), University of  

   Leeds, UK, 2004 

- M.A. (Women Studies),  

   York University, UK, 2001  

- สม.ม. (สงัคมวิทยาและ 

   มานุษยวิทยา), มหาวิทยาลยั 

   ธรรมศาสตร,์ 2531 

-  ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)์, 

    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์  

    2520  

10 14 9 6 14(-) 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ 

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

27 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.นทัต อัศภาภรณ ์

 

 

 

- ศษ.ด. (หลักสตูรและ  
   การสอน), มหาวิทยาลัย 
   เชียงใหม่, 2552 
- ค.ม. (คหกรรมศาสตร)์,  
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์  
   2541 
- ศษ.บ. (คหกรรมศาสตร)์,  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  
   2538 

6 2 6 3 3(-) 

28 อาจารย ์ดร.นัฐจิรา 

บุศย์ด ี

 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตรแ์ละ 

   เทคโนโลยีศึกษา) (หลักสูตร 

   นานาชาต)ิ. มหาวิทยาลัย 

   มหดิล ,2553 

- ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา), 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2549 

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร)์, 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 

9 8 9 6 24(-) 

29 อาจารยน์ันทกา  

ฟูสีกุล 

 

- ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา 

   และการแนะแนว),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 

- วท.บ. (จติวิทยา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 

12 - 12 - 1(-) 

30 อาจารย ์ดร.นันทน์ภัส 
แสงฮอง 
 
 
 
 

- Ph.D. (Educational Policy  
 Studies), University of   
 Illinois at Urbana   
 Champaign, USA, 2558 

- M.A. (Educational Policy   
  Studies), University of  

12 3 12 6 2(-) 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ 

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

  Illinois at Urbana    
  Champaign, USA, 2552 

- บธ.บ. (การจัดการทั่วไป),  
   มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548 

31 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ดร.น้ าผึง้  อินทะเนตร 

 

- กศ.ด. (การทดสอบและ  
  วัดผลการศึกษา), 
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทร- 
   วโิรฒ, 2554 
- ศษ .ม. (คณิตศาสตรศ์ึกษา),  
  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,2546 

-  ศษ บ.  (คณิตศาสตร์),   
  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,  
  2541 

12 9 12 9 19(-) 

32 รองศาสตราจารย์  

ดร.นิธิดา อดิภัทรนันท ์

 

- Ph.D. (Language  
  Education), Indiana  
  University, USA, 2535 

- M.Sc. (Applied Linguistic),  
   Indiana University, USA,  
  2529 

- กศ.บ. (การสอน 
  ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัย 
  ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน,  
  2521 

9 9 6 3 7(-) 

33 ผูช้่วยศาสตราจารย์  

ดร.บุญรอด  โชตวิชิรา 

 

- ค.ด. (อุดมศึกษา),  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
   2559 
- ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2547 
- ศษ.บ. (ภาษาไทย),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2544 

9 - 12 - 8(-) 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ 

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

34 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ปทุมวดี  ศิรสิวสัดิ ์
 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย),    
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,   
   2535 
- ศษ.บ. (ภาษาไทย), 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  
   2525 

12 - 15 - 11(-) 

35 อาจารย์ประกรณ์ 
ตุ้ยศร ี
 

- วท.ม. (วิทยาศาสตร ์
   การกีฬา), มหาวิทยาลยั 
   เชียงใหม,่ 2546 
- ศษ.บ. (พลศึกษา),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่  
   2543 

 

12 

 

- 12 - 1(-) 

36 อาจารย ์ดร.พรทิพย์ 
โรจน์ศิรพิศาล 
 

- Ph.D. (Mathematics  
   Education), Oregon State  
   University, USA, 2003 
- M.S. (Mathematics  
  Education), Oregon State  
  University, USA,1999 
- ศษ.บ. (คณิตศาสตร)์, 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2538 

9 6 9 6 10(-) 

37 อาจารย ์ดร.พิกุล 
เลียวสิริพงศ ์

 

 
 
 

- ศษ.ด. (หลักสตูรและ 
   การสอน), มหาวิทยาลัย 
   เชียงใหม่, 2551 
- ศษ.ม. (หลักสตูรและ 
   การสอน), มหาวิทยาลัย 
   เชียงใหม่, 2533 
- ค.บ. (เกษตรศาสตร)์,  
   วิทยาลัยครูเชียงราย, 2525 

9 3 9 3 3(-) 



39 
 

 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ 

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

38 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.พิชัยณรงค ์กงแกว้ 

 

 

- ปร.ด. (การศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557 

- วท.ม. (วิทยาศาสตร ์

   การกีฬา), มหาวิทยาลยั 

   เชียงใหม่, 2545 

- ศษ.บ (พลศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 

12 - 12 - 6(-) 

39 รองศาสตราจารย์  

ดร.เพ็ชรี  รูปะวิเชตร ์

 

- Ed.D. (Business Education),   

 Queensland University of  

 Technology, Australia, 2544 

- ศษ.ม. (การศึกษานอก 

  ระบบ), มหาวิทยาลยั 

   เชียงใหม่, 2539 

- ศษ.บ. (การสอน 

  ภาษาองักฤษบรหิารธุรกจิ), 

  เกียรตนิิยมอันดับ 1,   

  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,  

  2528 

12 - 9 - 2(-) 

40 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ดร.มนต์นภสั  

มโนการณ ์

 

- กศ.ด. (การบริหาร  
  การศึกษา), มหาวิทยาลยั 
   นเรศวร, 2555 
- ศษ.ม. (การบริหาร   
  การศึกษา), มหาวิทยาลยั  
   รามค าแหง, 2551 
- ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศ์ึกษา),  
   มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2544 
- ค.บ. (วิทยาศาสตรท์ั่วไป),  
   วิทยาลัยครูเทพสตร,ี 2536 

9 3 9 3 3(-) 



40 
 

 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ 

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

41 รองศาสตราจารย์  
มนัส ยอดค า 
 

- ค.ม. (พลศึกษา),  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
   2525 
- วท.บ. (พลศึกษา),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  
  2523 

9 - 9 - 3(-) 

42 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.ยงยุทธ  ยะบุญธง 
 

- กศ.ด. (การบริหาร 
   การศึกษา), มหาวิทยาลัย 
   นเรศวร, 2552  
- ศษ.ม. (การบริหาร 
   การศึกษา), มหาวิทยาลัย 
   สุโขทยัธรรมาธิราช, 2548 
- ศษ.ม. (เทคโนโลยีทาง 
   การศึกษา), มหาวิทยาลัย 
   เชียงใหม,่ 2536 
- ค.บ. (วิทยาศาสตร)์,  
   วิทยาลัยครูล าปาง, 2528 

9 12 12 9 12(-) 

43 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.รัชชุกาญจน์  

ทองถาวร 

 

- Ed.D. (Curriculum &  

  Instruction Concentration on  

  Early Childhood Education),  

  Indiana University of  

  Pennsylvania, USA, 2003 

- M.S. (Early Childhood  

  Education), Bloomsburg  

  University, USA, 1989 

- กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),    

  มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

   วโิรฒ, 2530 

15 3 15 3 10(-) 



41 
 

 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ 

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

44 รองศาสตราจารย์  

ดร.รัชนีกร  ทองสุขด ี

 

- Post Doctorate in Autism,  
 Southern Illinois University  
 at Carbondale, IL, USA,  
 2005 

- Ph.D. (Higher Education),  
  Southern Illinois University  
  at Carbondale, IL, USA,  
  1994 

- MAT (Special Education- 
 Gifted education), Oklahoma  
 City University, OK, USA,  
 1986 

- ค.บ. (การสอนสังคมศึกษา),  
  วิทยาลยัครูพิบูลสงคราม  
  พิษณุโลก, 2527 

 

18 6 15 6 16(-) 

45 รองศาสตราจารย์  

ดร.ฤตินันท ์ สมุทรท์ยั 

 

- ค.ด. (อุดมศึกษา),  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,   

  2550 

- ศษ.ม. (การวัดและประเมินผล 

  การศึกษา), มหาวิทยาลยั 

   เชียงใหม่, 2528 

- ศษ.บ. (ประถมศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมา 

   ธิราช, 2527 

 

6 6 9 6 11(-) 



42 
 

 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ 

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

46 อาจารย ์ดร.ลฎาภา 

ลดาชาต ิ

 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตรศ์ึกษา),   
  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์  
  2554 

- ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู),   
  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,   
  2546 

- วท.บ. (ชีววทิยา),  
  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,   
  2545 

 

12 - 12 3 7(-) 

47 อาจารย ์วราภรณ ์
สิทธิวงศ ์
 

- ศษ.ม. (การอาชีวศึกษา),  
  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,  
  2543 

- ศษ.บ. (บรหิารธุรกจิ),    
  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,  
  2531 

 

10 - 9 - 4(-) 

48 อาจารย์วิชญา ผิวค า 
 

- ค.ม. (วิจยัการศึกษา),  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,    
  2553 

- รปศ.บ. (รัฐประศาสน-  
  ศาสตร)์, มหาวิทยาลยั  
  สโุขทัยธรรมาธิราช, 2551 

- ศษ.บ. (ประถมศึกษา),  
   เกียรตินยิมอนัดับ 1, 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2549 
 

- - 12 - 5(-) 



43 
 

 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ 

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

49 รองศาสตราจารย์วีณา 
วโรตมะวิชญ 
 

- MS. (Instructional System   
 Technology), Indiana   
 University, 1983 

- ค.ม. (ประถมศึกษา),  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,   
 2516 

- ค.บ. (ประถมศึกษา),  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,   
 2514 

 

12 6 12 6 12(-) 

50 อาจารย์วีระยุทธ  
สุภารส 
 

- ศษ.ม. (การศกึษาพิเศษ),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556 
- ค.บ. (การศกึษา),  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่,  
  2550 
 

10 - 9 - 4(-) 

51 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ดร.สมเกยีรติ  

อินทสงิห ์

 

 

- ปร.ด. (หลกัสูตรและ 
   การสอน), มหาวิทยาลยั 
   เกษตรศาสตร์, 2558 
- ศษ.ม. (หลักสูตรและ 
   การสอน), มหาวิทยาลยั 
   เชยีงใหม่, 2554 
- ป.บัณฑิต. (วิชาชีพครู),  
   มหาวิทยาลัยฟาร์อสีเทริ์น,  
   2553 
- วท.บ. (คณิตศาสตร์),  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 
 

10 - 9 - 4(-) 



44 
 

 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ 

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

52 รองศาสตราจารย์  

สร้อยสุดา วิทยากร 

 

- วท.บ. (ผดุงครรภ์),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2517 10 - 9 - 4(-) 

53 อาจารย ์ดร.สราวุฒิ 

พงษ์พพิัฒน ์

 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตรก์ารออก   
   ก าลังกายและการกฬีา),  
   มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554 
- วท.ม. (วิทยาศาสตร ์
   การกีฬา), มหาวิทยาลยั 
   เชียงใหม่, 2544 
- ศษ.บ. (พลศึกษา),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,   
   2537 
 

12 - 12 - 5(-) 

54 อาจารย ์ดร.สิระ  
สมนาม 
 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย), 
  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,  
  2548 
- ศษ.บ. (ภาษาไทย), 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่    
   2543 
 

12 - 12 - 22(-) 

55 ผูช้่วยศาสตราจารย์  

ดร.สุทธิกัญจน์  

ทพิยเกษร 

 

- ศษ.ด. (หลักสูตรและ 
   การสอน), มหาวิทยาลยั 
   เชยีงใหม,่ 2553 
- ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2545 
- ศษ.บ. (การสอนวทิยาศาสตร์),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2540 
 

16 9 19 9 15(-) 



45 
 

 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ 

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

56 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.สุนทรพจน์   

ด ารงพานิช 

 

- ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย 
   การศึกษา), จุฬาลงกรณ์  
   มหาวิทยาลัย, 2551 
- ศษ.ม. (วิจยัและประเมินผล 
   การศึกษา), มหาวิทยาลัย 
   เกษตรศาสตร,์ 2545 
- กศ.บ. (คณิตศาสตร)์, 
   มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2542 

12 9 12 9 4(-) 

57 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

สุนทรี คนเที่ยง 

 

- ศษ.ม. (หลักสตูรและ 

   การสอน), มหาวิทยาลัย 

   เชียงใหม,่ 2535 

- ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ),  

  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2528 

3 5 6 6 4(-) 

58 อาจารยด์ร.สนุีย ์ 

เงินยวง 

 

- กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล  

  การศึกษา), มหาวิทยาลยั 

   ศรีนครินทรวโิรฒ, 2554 

- ศษ.ม. (คณิตศาสตรศ์ึกษา),  

  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2546 

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร)์,  

  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2540 

12 9 12 9 13(-) 

59 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

เสาวนิตย์ เจริญชัย 

 

- ศษ .ม.  (หลักสตูรและ 

   การสอน), มหาวิทยาลัย 

   เชียงใหม่, 2529 

- ศศ.บ. (การสอนธุรกจิ),  

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2518 

13 - 9 - 5(-) 



46 
 

 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ 

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

60 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.อุไรวรรณ หาญวงค ์

  

 

 

- ศษ.ด. (หลักสตูรและ 

   การสอน), มหาวิทยาลัย 

   เชียงใหม,่  2551 

- ศษ.ม. (การวัดและ  

  ประเมนิผลการศึกษา),   

  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,   

  2540 

- ศษ.บ. (วิทยาศาสตร)์,   

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2533 

11 5 11 5 23(-) 

 

หมายเหตุ  *  หมายถงึ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

     ล าดับที ่1 – 6 เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และล าดับที่ 7 – 60 เป็นอาจารย์ประจ า 

 
3.2.2 อาจารย์พิเศษ    - ไม่ม ี
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1  ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

 ความคาดหวังในผลการเรียนรูป้ระสบการณภ์าคสนามของนักศึกษา มีดังนี ้

  4.1.1 ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริตมีจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพครู 

  4.1.2 มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม เคารพกฎระเบยีบและ

ข้อบังคับต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 

  4.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขข้อขัดแย้งและ

ล าดับความส าคัญ 

  4.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา่และศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ 

  4.1.5 สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาเอกและศาสตรอ์ื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   

  4.1.6 คดิวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินคา่ รวมทั้งคดิอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเปน็ระบบ 

  4.1.7 สามารถสืบคน้ข้อเท็จจรงิ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และประเมินขอ้มลูสารสนเทศและ

แนวคิดจากแหลง่ข้อมลูที่หลากหลาย และสรุปเพื่องานสอนและงานครู วินิจฉัยผู้เรียน วิจัยพัฒนาผู้เรยีน 

รวมทั้งใช้ในการแกไ้ขปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

  4.1.8 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการจัดการเรยีนรูไ้ด้อยา่ง

เหมาะสม รวมทั้งมีความเป็นผู้น าทางปญัญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรูอ้ย่างสรา้งสรรคแ์ละมี

วิสัยทัศน ์

  4.1.9 มีมนุษยสมัพันธ์ที่ด ีสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษได้

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความไวในการรับความรู้สึกของผู้เรยีนด้วยความเข้าใจและความรู้สึกเชิง

บวกมีวุฒภิาวะทางอารมณ์และสงัคม 

  4.1.10 สามารถใช้ความรู้ในศาสตรม์าชีน้ าสังคมในประเดน็ที่เหมาะสม และเป็นผู้รเิร่ิมแสดง

ประเด็นในการแก้ไขสถานการณท์ั้งส่วนตัวและส่วนรวม พรอ้มทั้งแสดงจดุยืนอยา่งพอเหมาะทัง้ของตนเอง

และของกลุ่ม รวมทั้งมีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาตอ่ความสัมพันธ์ในกลุ่ม 

และระหวา่งกลุม่ผู้เรยีนอย่างสรา้งสรรค์ 

  4.1.11 มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยา่งตอ่เนื่อง รวมทั้ง

มีความสมัพันธ์ทีด่ีกับผู้เรยีนเป็นผู้น าและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทัง้ด้านเศรษฐกจิ สังคม 

และสิง่แวดลอ้ม 

  4.1.12 มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือที่จ าเปน็ที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสือ่สารอยา่งเหมาะสม รวมทั้งมคีวามไวในการวเิคราะห์และเข้าใจข้อมลู

สารสนเทศที่ได้รับจากผูเ้รียนอย่างรวดเร็วทัง้ที่เป็นตัวเลขเชิงสถติิหรอืคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษา

เขียน 
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  4.1.13 สามารถแกไ้ขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถติิมาประยุกตใ์ช้ในการ

แกป้ัญหาที่เกี่ยวข้องอยา่งสรา้งสรรค์ รวมทั้งสามารถใช้ดลุยพินิจทีด่ีในการประมวลผล แปลความหมาย

และเลือกใช้ขอ้มูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับวชิาที่สอนและงานครูที่รับผิดชอบ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไดด้ี 

  4.1.14 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขยีน เลือกใช้รูปแบบของสือ่การ

น าเสนออย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้เรียน 

  4.1.15 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรยีนรูท้ี่มีรูปแบบทีห่ลากหลาย ทัง้รูปแบบที่เป็นทางการ 

(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสรา้งสรรค์ 

  4.1.16 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรยีนรูส้ าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี

ความสามารถพิเศษ ผู้เรยีนทีม่ีความสามารถปานกลาง และผู้เรยีนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี

นวัตกรรม 

  4.1.17 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรยีนรูใ้นวิชาเอกที่จะสอนอยา่งบูรณาการ 

4.2  ช่วงเวลา  

   การปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา โดยมีระยะเวลาเทยีบเท่าไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 

4 ช่วงเวลา ได้แก่ 

  4.2.1 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ส าหรับช้ันปีที่ 1 

  4.2.2 การปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 2 ส าหรับช้ันปีที่ 2 

  4.2.3 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ส าหรับช้ันปีที่ 3 

  4.2.4 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ส าหรับช้ันปีที ่4 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  

  4.3.1  กระบวนวิชา 100191 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1 ก าหนดให้ฝึกปฏิบัติการใน

สถานศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา ในช้ันปีที ่1 

   4.3.2 กระบวนวิชา 100291 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ก าหนดให้ฝึกปฏิบัตกิารใน

สถานศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา ในช้ันปีที ่2 

   4.3.3 กระบวนวิชา 100391 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ก าหนดให้ฝึกปฏิบัตกิารใน

สถานศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 180 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา ในช้ันปทีี่ 3 

   4.3.4 กระบวนวิชา 100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 4 ก าหนดให้ฝึกปฏิบัติการใน

สถานศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 270 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา ในช้ันปทีี่ 4 โดยจดัให้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่

น้อยกวา่ 9-12 ช่ัวโมงตอ่สัปดาห์ และปฏิบัตงิานอื่นๆ ไม่นอ้ยกวา่ 6-9 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  

4.4  กระบวนการฝึกปฏิบตังิานวชิาชีพครู  

   4.4.1 การคัดเลือกสถานศึกษาที่เป็นเครอืข่ายสถานศึกษารว่มพัฒนาวิชาชีพครูกับหน่วย

พัฒนาการปฏิบัตงิานวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ที่มีคุณภาพและผ่านการ

ประเมินและได้รับมาตรฐานคณุภาพจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โดย

เป็นไปประกาศของคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติของสถานศึกษาส าหรับปฏิบัติการสอน 
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   4.4.2 การจัดนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศกึษาโดยกระบวนการมีส่วนรว่ม คอื 

หน่วยพัฒนาการปฏิบัตงิานวชิาชีพครู นักศึกษา และอาจารย์ในวิชาเอก 

       4.4.3 การเตรยีมความพรอ้มกอ่นการฝึกปฏิบัตงิานวชิาชีพ 

           (1) เตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้วยการปฐมนเิทศและการสง่ตัวเพื่อให้นักศกึษา

รายงานตัวตอ่สถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอน  

           (2) เตรียมความพร้อมของอาจารยน์ิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

           (3) เตรียมความพร้อมหน่วยพัฒนาการปฏิบตัิงานวิชาชีพครู ด้วยการเชิญ ผู้บรหิารและ

ครูพี่เลีย้งจากสถานศึกษารว่มพัฒนาวิชาชีพครูประชุมสัมมนาประจ าทุกปกีารศึกษา 

       4.4.4 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

           (1) การรายงานตัวต่อหน่วยฝึกปฏิบตัิงานวิชาชีพครู 

           (2) การแต่งตั้งผู้บรหิารและครูพี่เลี้ยงเพือ่ดูแล ใหค้ าแนะน าซึง่มีคุณสมบตัิตามเกณฑ์คุรุสภา 

           (3) ด าเนินการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู โดยการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมี

ระยะเวลาเทยีบเทา่ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา 

      (3.1) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ส าหรับชัน้ปีที ่1 ไม่นอ้ยกวา่ 45 ช่ัวโมง/ภาค

การศึกษา 

      (3.2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ส าหรับชัน้ปทีี่ 2 ไมน่้อยกวา่ 45 ช่ัวโมง/

ภาคการศึกษา 

      (3.3) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ส าหรับช้ันปทีี่ 3 ไม่นอ้ยกวา่ 180 ช่ัวโมง/

ภาคการศึกษา 

      (3.4) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ส าหรับชัน้ปีที่ 4 ไม่น้อยกวา่ 270 ช่ัวโมง/

ภาคการศึกษา โดยมีชั่วโมงปฏิบัติการสอนไม่น้อยกวา่ 9-12 คาบ/สัปดาห ์และปฏิบัติงานอื่นๆ ไม่นอ้ยกวา่ 

6-9 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

           (4) ติดตามปัญหาและอุปสรรค และการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยพฒันาการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพครูเป็นระยะๆ ตลอดภาคการศึกษา  

           (5) การสัมมนาเชิงวิชาการระหว่างและสิน้สุดการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

           (6) การสรุปประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

     ข้อก าหนดในการท าโครงร่างวิจัยในช้ันเรียนและรายงานการวิจัยในช้ันเรียนฉบับสมบูรณ์ ก าหนดให้

นักศึกษาท าวิจัยในช้ันเรียน 1 คน ต่อ 1 เรื่อง ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา ในช่วงเวลาของการ

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมีคณาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์/ครูพี่เลี้ยง เป็นผู้ให้ค าแนะน า 

ควบคุม และประเมินผลการท าวิจัย โดยก าหนดให้มีการน าเสนอผลงานวิจัยและการส่งรายงานการวิจัย

ฉบับสมบูรณ ์
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      5.1  ค าอธบิายโดยย่อ  

      การบูรณาการความรู้เร่ืองการวิจัย กระบวนการวิจัย องคค์วามรู้วิชาเอก และศาสตรก์ารสอน 

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรยีนในแต่ละระดับการศึกษา และระดับความสามารถที่แตกต่าง

กัน โดยท าวิจยัในลักษณะของวิจัยในช้ันเรยีน 

      5.2 ผลการเรียนรู้  

  5.2.1  มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิคการวิจัยทางการศึกษา  

  5.2.2  มีจรรยาบรรณในการท าวิจัย 

  5.2.3  สามารถวางแผนการจัดท าโครงการวิจัยในช้ันเรยีนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูข้อง

ผู้เรยีนและการจดัการเรียนรูต้ามศาสตรข์องแตล่ะสาขาวิชาเอก 

  5.2.4  สามารถปฏิบตัิการวจิัยตามแผนการวิจัยทีไ่ด้วางไว้ 

  5.2.5  สามารถเขียนน าเสนอผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรยีน 

     5.3  ช่วงเวลา  

      ท าควบคู่กับกระบวนวิชา 100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ในขณะปฏิบตัิการสอนใน

สถานศึกษาของการศึกษาในช้ันปีที่ 4 

     5.4  จ านวนหน่วยกิต  

  การด าเนนิการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู โดยการปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา โดยมี

ระยะเวลารวมเทยีบเทา่ไมน่้อยกวา่ 1 ปีการศึกษา (รวมไม่นอ้ยกวา่ 30 สัปดาห์) คดิเปน็ 12 หน่วยกิต 

แบ่งเป็น 4 ชว่งเวลา แบง่จ านวนหน่วยกติดงันี้ 

  5.4.1 กระบวนวิชา 100191 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1 จ านวน 1 หน่วยกิต (รวมไม่นอ้ย

กวา่ 2 สัปดาห์) 

  5.4.2 กระบวนวิชา 100291 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2 จ านวน 1 หน่วยกิต (รวมไม่

น้อยกวา่ 2 สัปดาห์) 

  5.4.3 กระบวนวิชา 100391 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 3 จ านวน 4 หน่วยกติ (รวมไม่

น้อยกวา่ 8 สัปดาห์) 

  5.4.4 กระบวนวิชา 100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 4 จ านวน 6 หน่วยกติ (รวมไม่

น้อยกวา่ 18 สัปดาห์) 

     5.5  การเตรียมการ  

      แบ่งนักศึกษาตามจ านวนอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาเลือกหัวขอ้ตามปญัหา

และความสนใจทีม่ีส่วนในการแกป้ัญหาและพัฒนาผู้เรยีน โดยมีการประชุมชี้แจงให้ความรู ้ก าหนดการ

น าเสนอโครงรา่งการวจิัย การให้ปรึกษา และการเสนอผลงาน จัดท ารูปเล่มรายงานวิจยัทุกคน และ

รวบรวมไว้ที่แต่ละสาขาวิชา 
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5.6  กระบวนการประเมนิผล  

       ประเมินผลตามข้อก าหนดของหน่วยพัฒนาการปฏิบตัิงานวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร ์

ควบคู่กับกระบวนวิชา 100191 100291 100391 และ 100491  

 ความคาดหวังในผลการเรียนรูป้ระสบการณภ์าคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

 วัตถุประสงค์กระบวนวิชา : นักศึกษาสามารถ 

            1) ปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษาทั้งการพัฒนาหลักสูตร การจดัการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ 

เนือ้หาวิชาเอก สาระเกี่ยวกับหลักสูตร ศาสตรก์ารสอน การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ การใช้

เทคโนโลยีดิจิทลัส่งเสรมิการเรยีนการสอน การผลิตสือ่และหรือนวตักรรมที่ส่งเสรมิการเรยีนรู ้การ

ช่วยเหลือดูแลและพัฒนาผู้เรยีนเป็นรายบุคคล และท าวิจยัในช้ันเรยีนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูข้อง

ผู้เรยีน ภายใต้การแนะน า ดูแล และรว่มมอืกันของครูพี่เลีย่ง สถานศึกษา และอาจารย์นิเทศก์ 

2) สรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแกป้ัญหาผู้เรยีนให้มี

คุณลักษณะที่พงึประสงค์และเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพ โดยเขา้ถงึบรบิทของชุมชนและเคารพความแตกต่าง

ทางวัฒนธรรม 

3) มสี่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพในสถานศึกษาและชุมชน และส่งเสรมิและอนรุักษ์

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4) เขียนสะท้อนสรุปการถอดบทเรียนคา่นิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ประเดน็ดา้นความรู้

และศาสตรก์ารสอน ความสมัพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และการปฏิบัตหิน้าที่ครูในสถานศึกษา 

5) รายงานผลการปฏิบตัิงานในลักษณะรายบุคคลและจดัสมัมนาเชิงวิชาการเพื่อสรา้งชุมชนการ

เรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรอืกิจกรรมนักศึกษา 

1.1  ด้านบุคลิกภาพ - มีการเน้นย้ าเรื่องการแตง่กายอย่างถูกต้องตามระเบยีบ

ของมหาวิทยาลยั  

- ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเป็นครูทั้งด้านการ

สื่อสาร การวางตัว และปฏิสมัพันธ์กับผู้อืน่ในสังคม    

1.2  ด้านภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ 

ความมีระเบยีบวนิัยในตนเอง และ

ความสามารถในการวิเคราะห์ การ

เข้าถงึและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

อย่างเหมาะสม  

- ในแต่ละกระบวนวิชาจะมีการมอบหมายงานให้ท าเป็น

ลักษณะกลุ่ม  โดยทุกคนมีส่วนรว่มในการท างานและ

การน าเสนอผลงาน มีการสลบับทบาทของสมาชิกใน

กลุ่มเพื่อสรา้งภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุม่  

- มีกิจกรรมที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวยีนเป็นผู้

ประสานงาน ผู้ด าเนินกจิกรรม ผู้หาข้อมลูที่เกี่ยวข้อง

กับงานที่ได้รับมอบหมาย ทัง้นีเ้พื่อเป็นการสง่เสริม

ความรับผิดชอบของนักศึกษา   

- มีการก าหนดกฎ กติกาในห้องเรียน เช่น การเขา้เรียน 

การตรงต่อเวลา การเขา้เรยีนที่สม่ าเสมอ  การมีส่วน

รว่มในช้ันเรยีน  ความมีน้ าใจและมีความกล้าในการ

ซักถามและแสดงความคดิเหน็  

- มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห ์และการ

วิจัยโดยน าประเด็นต่างๆ มาสรุปหลักการและรวบรวม

ข้อมูลอย่างเป็นระบบ   

- ส่งเสรมิให้ผูท้ี่มีทักษะในการสงัเกต รวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์และเข้าถงึปญัหาซึง่จะท าให้แกไ้ขปญัหา

เฉพาะหน้าไดอ้ยา่งเหมาะสม  

1.3 ด้านจรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ   - มีการสอดแทรกผลกระทบที่สืบเนื่องจากการปฏิบัติทาง

วิชาชีพ (ตามพระราชบัญญตัสิภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  

- สามารถปฏิบัติการเป็นผู้มีจริยธรรมและด ารงอยูใ่น

จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

- สามารถปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น (หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป) 

    2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

         ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม  

           1.1 ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ และซื่อสตัยส์ุจรติ มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ      

                1.2 มีวินยั ตรงตอ่เวลา และความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่างๆ ขององคก์รและสังคม 

            1.3 มภีาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขข้อขัดแย้งและ

ล าดับความส าคัญ 

            1.4 เคารพสิทธิและรบัฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา่และศักดิศ์รีของความ

เป็นมนุษย ์

            1.5 คุณลักษณะทัง้หมดเกิดขึ้นจากความเข้าใจ “สงัคมและวัฒนธรรมไทย”      

 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

  1) การสอดแทรกในภาคบรรยายของกระบวนวิชา 

  2) การจัดกจิกรรมส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม ความซือ่สตัย์ สุจรติ 

  3) การมีกระบวนวิชาเฉพาะทีเ่ก่ียวข้องกับการพัฒนาจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

  1) การประเมินจากพฤติกรรมของการตรงตอ่เวลาการเขา้ช้ันเรยีนและการเขา้ฝึกงาน 

  2) การประเมินจากการซื่อสตัย์ในการเรียน และการสอบ  

  3) การประเมินจากความรับผดิชอบในงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

  4) การประเมินจากการมสี่วนรว่มของนักศึกษาในการท ากจิกรรมเสรมิหลักสตูร 

  5) การประเมินจากผูใ้ช้บัณฑิต 

 

 2.2 ความรู ้

       ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

               2.1 มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาทีศ่ึกษา 

               2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เคร่ืองมือที่

เหมาะสมกับการแก้ปัญหา       

               2.3 สามารถตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรูใ้นแนวกวา้งของสาขาวิชาที่

ศึกษาเพื่อให้เล็งเหน็การเปลี่ยนแปลง และเขา้ใจผลกระทบเทคโนโลยีใหม่ๆ 

               2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาทีศ่ึกษากับความรู้ในศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

               2.5 ความรู้ทั้งหมดเกิดขึ้นได้จากการท าให้นักศกึษามีมุมมองที่แตกต่างและหลากหลาย 
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  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

  จัดการเรียนการสอน โดยจัดล าดับการเรียนรูจ้ากง่ายไปยาก มีการเช่ือมโยงและบูรณาการ

 ความรู้ โดยใช้สือ่การสอน และเทคโนโลยีการศึกษา มีการเรยีนในหลายรูปแบบดงันี ้

  1) การบรรยาย 

  2) การฝึกปฏิบัติในหอ้งปฏิบัตกิาร 

  3) การศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง 

      กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

  มีการประเมินการสอบวัดความรู้ โดยมีการสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษา และ 

 การประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติงาน วธิีการประเมินมีหลายรูปแบบดังนี ้

  1) การสอบภาคทฤษฎ ี

  2) การสอบภาคปฏิบตั ิ

  3) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 

   

3. ทักษะทางปญัญา 

       ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    3.1 คดิอยา่งมีวิจารณญาณและอย่างเปน็ระบบ 

    3.2 สามารถสืบคน้ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการ 

         แกไ้ขปญัหาสรา้งสรรค์ 

    3.3 สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 

    3.4 ทักษะทางปัญญาเกิดขึน้ได้จากการมองเห็นกระบวนการเช่ือมโยง “ความรู้” 

  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

     1) ให้ท ากจิกรรมกลุ่ม, กจิกรรมในวันเรียนและการน าเสนอผลงาน   

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

         1) ประเมินจากการวัดความรู้ โดยใช้ขอ้สอบทีม่ีมาตรฐาน 

         2) การประเมินผลระหว่างการอภิปรายกลุ่ม การปฏบิัติงาน การน าเสนอรายงานในช้ันเรยีน 

 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

      ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างตวับคุคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ  

  4.1 การมมีนุษยสัมพนัธด์ี ช่วยเหลอื เสยีสละ และปรับตัวได้อยา่งเหมาะสมกับสภาวการณ์ 

  4.2 การสามารถท างานรว่มกับผู้อื่น ทัง้ในภาวะผูน้ า และผูต้าม       

  4.3 การยอมรับฟังความคดิเห็นของผูอ้ื่น 
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  4.4 ความสามารถท างานไดต้ามก าหนดเวลา 

          กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ  

  1) การจัดกจิกรรมการสอนใหผู้้เรยีนไดม้ีปฏสิัมพันธ์กับผูอ้ื่น ใหม้ีการท างานเป็นกลุม่  

มีการประสานงานกับผูอ้ื่น มกีารค้นควา้จากแหล่งข้อมูล มีการมอบหมายงานให ้

  2) ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการด าเนนิการเรียนรูด้้วยตนเองและรว่มกับผู้อื่น 

กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรูด้้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

ประเมินพฤติกรรมการแสดงออก และทักษะความสัมพันธ ์ในแตล่ะบทบาทของผู้เรยีนในช้ันเรยีน หรือ

ระหว่างท ากจิกรรม ประเมินผลงานตามความรับผิดชอบทีไ่ด้รับมอบหมาย 

  

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

    5.1 สามารถใช้เทคนิคคณิตศาสตรแ์ละสถติิเพื่อการวเิคราะห์ข้อมูล 

     5.2 สามารถแปลความหมายข้อมลู สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารและบทสรุป 

    5.3 สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งปากเปล่า และ 

                  การเขยีนและเลือกใชรู้ปแบบการน าเสนอและเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม 

  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

  จัดกจิกรรมการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณก์ารวิจัย การแก้ไขปัญหา จากกรณศีึกษาหรอื

สถานการณภ์าคสนาม 

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

   ประเมนิผลงาน หรือ พัฒนาการด้าน การใช้เทคนิควิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ขอ้สอบหรอืตรวจสอบจาก

รายงาน ประเมินทักษะการสือ่สารจากความสามารถในการน าเสนอหนา้ช้ันเรยีน 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข  

การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 General Education 
                     

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

 Language and Communication 
                     

001101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1 
Fundamental English 1 

                    

  
       

001102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2 
Fundamental English 2 

                    

  
       

001201 การอา่นเชงิวเิคราะห์และการ
เขียนอยา่งมีประสิทธิผล 
Critical Reading and Effective 
Writing 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข  

การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
050100 การใช้ภาษาไทย   

Usage of the Thai Language 
  



  
 

    

  
  

  


  


1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ 

  สังคมศาสตร ์

  Humanities and Social Sciences 

                     

063201  การเรียนรู้ผ่านปรากฏการณใ์น

สังคม  

Learning through Social 

Phenomenon 

                     

011269   

 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

Philosophy of Sufficiency     

Economy 
 ●  ● ● ●   ● ●        

 
   

013110   

 

จิตวทิยากับชวีติประจ าวัน 

Psychology and Daily Life 
     ●       ●         
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข  

การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

050106  

 

ศลิปะแห่งการเป็นมนุษยท่ี์มี

คุณค่า 

Humanistic Arts 
● ● ● ● ●          ● ●  

 

● 
   

127100 

 

การเมอืงในชีวิตประจ าวัน 

Politics in Everyday Life 
     ●   ●  ●  ●         

176100 กฎหมายและโลกสมัยใหม ่ 
Law and Modern World   



  


  
  



    
        



    


    
702101 การเงินในชีวิตประจ าวัน 

Finance for Daily Life   


      


            


  
 

      


  
703103  

 

การเป็นผู้ประกอบการและ

ธุรกิจเบ้ืองต้น 

Introduction to 

Entrepreneurship and    

Business 

 ● 
   ●                
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข  

การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

851103  

 

ชวีติและสังคมผ่านสื่อ 

Life and Society Through  

Media 
● ● ● ●       ● ● ●     

 
   

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ   

  คณิตศาสตร ์

 Science and Mathematics 
                 

 
  

201100  
 

วิทยาศาสตร์บูรณาการ 
Integrated Science      

●        ●        

202100  
 

ชีววิทยาในชีวติประจ าวัน 
Biology in Everyday Life 

     ● ● ● ● ●  ● ●         

204100  
            

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และชีวิตสมัยใหม ่
Information Technology  
and  Modern Life 

    

 

● ● ●  

 

   

 

   

 

● ● ● 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข  

การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

206109  
    

คณิตศาสตร์ในโลกปัจจุบัน 

Mathematics in Today’s World 
    

 
● ●  ● 

 
●  ● 

 
    

   

211100 
 
 

 

กินดี : การมีชีวิตทีด่ีข้ึนและ

การปอ้งกันโรค 

Eating Well: Better Living    

and Disease Prevention   



      

   

  

  

    



        



362211  

 

หลักการอนุรกัษท์รัพยากร  

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

Principles of Conservation 
                

  



462130  

 

ยาในชีวิตประจ าวัน      

Medications in Everyday Life 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข  

การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

571111 การคิดเชิงวิพากษแ์ละการคดิ
สร้างสรรค ์
Critical Thinking and Creative 
Thinking 

   

  

      

  

  

    



  



1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผา่นกจิกรรม 

 Learning through Activities 
   

 

      

 

  

  


 


057131 การออกก าลังกายและ

สุขภาพ  

Exercise and Health 

                    

057132 ชีวติมีสุขในคา่ยพักแรม  
Happy Life in Camping 

              

 
   

057133 นันทนาการเพือ่คุณภาพชวีติ 

Recreation for Quality of Life 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข  

การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

099101 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 

Learning Through Activities 1 
              

 
   

099102 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 

Learning Through Activities 2 
               



 


   

099103 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 

Learning Through Activities 3 



 


 


       



 


 
    



 


   

ความหมายของผลการเรียนรูใ้นตาราง เป็นไปตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น (เอกสารหน้า 53 – 55)
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาเฉพาะ) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

         ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

     1.1 ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ      

              1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่างๆ ขององคก์รและสังคม 

     1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขข้อขัดแย้ง 

และล าดับความส าคัญ 

     1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์     

 กลยุทธก์ารสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 1) สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนทุกกระบวนวิชา 

 2) การเป็นแบบอย่างที่ดีของคณาจารย์ 

 3) จัดกจิกรรมเพื่อการเสรมิสรา้งคุณลักษณะที่พงึประสงคท์ั้งในและนอกหลักสูตร 

 4) จัดกระบวนวิชาเฉพาะเพื่อพัฒนาจรยิธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู    

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 1) ประเมินจากพฤติกรรมการเรยีน การท างาน การทดสอบ และการวิจัย โดยไม่คัดลอก  

ผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเอง และไม่ทุจริตในการสอบ 

 2) ประเมินจากการเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกจิกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรที่ได้มีการจัดขึ้น 

 3) การประเมินตนเอง ประเมินโดยกลุ่มเพื่อน อาจารย์ ครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา ผู้ใช้บริการและ

ชุมชน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การสัมภาษณ์ การสังเกต การสอบถาม การสนทนากลุ่ม การ

บันทึกสิ่งเรยีนรู ้ฯลฯ 

 4) การประเมินติดตามผลภายหลังจากส าเร็จการศึกษา โดยให้บัณฑิตประเมินตนเอง ประเมิน

จากผูใ้ช้บัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม 

 

2. ความรู้ 

 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

 2.1 มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

 2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับ

การแก้ไขปัญหา       

 2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา

เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
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      2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และการใช้กระบวนการ

คดิทั้งการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประมาณค่า เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ รวมทั้งมีการ

ใช้สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเสริมสร้างความรู้ส าหรับกิจกรรมการเรียนการ

สอนจัดในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 

   1) การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 

   2) การซักถาม อภิปราย 

   3) การศึกษาคน้คว้าและน าเสนอ 

   4) กระบวนการกลุ่ม 

   5) การลงมือปฏิบัติและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

   6) การค้นควา้วิจัย 

   7) การจ าลองสถานการณแ์ละบทบาทสมมุติฯลฯ         

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ด้วยวิธีการต่าง ดังนี้ 

   1) การทดสอบย่อย 

   2) การทดสอบกลางภาคเรยีนและปลายภาคเรยีน 

   3) การประเมินผลงาน 

   4) การประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

   5) ประเมินการน าเสนอและรายงาน 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 3.1 คดิอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

 3.2 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา

อย่างสรา้งสรรค์ 

 3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

 จัดการเรียนการสอนโดยเนน้ใหผู้้เรยีนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา ทั้งระดับบุคคลและ

กลุ่มใช้กิจกรรมการเรยีนการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ การอภิปรายกลุ่ม การใช้กรณศีึกษา การสะท้อนคิด 

การจ าลองสถานการณแ์ละบทบาทสมมุติ การท าโครงงาน การลงมือปฏิบัติ การศึกษาค้นควา้อิสระ ฯลฯ 
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กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

 1) การทดสอบวัดความสามารถในการคิดและแกไ้ขปัญหาโดยใช้กรณศีึกษา และ   

สถานการณจ์ าลอง 

 2) การประเมินผลงานที่เกดิจากการใชก้ระบวนการแก้ไขปัญหา การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ 

การวิเคราะห์วิจารณ์ เชน่ รายงาน การศึกษาอิสระ  

  

4.   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ             

4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.2 สามารถใช้ความรู้ในศาสตรม์าชีน้ าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็น

ในการแก้ไขสถานการณท์ั้งส่วนตัวและส่วนรวม พรอ้มทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของ

กลุ่ม       

 4.3 มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ  

  1) การศึกษาคน้คว้าและน าเสนอ 

  2) กระบวนการกลุ่ม 

  3) การลงมือปฏิบัติและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

  4) การจ าลองสถานการณแ์ละบทบาทสมมติ 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

  1) การประเมินพฤติกรรมการท างาน 

  2) การประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

  3) ประเมินการน าเสนอและรายงาน 

  

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทค โนโลยี

สารสนเทศ  

      5.1 มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใชส้ารสนเทศ  

และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

      5.2 สามารถแกไ้ขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร ์หรือน าสถติิมาประยุกต์ใชใ้น 

การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 
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      5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขยีน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ  

การน าเสนออย่างเหมาะสม 

 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  1) การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นควา้ น าเสนอ และจัดท ารายงานรูปเล่ม 

  2) การลงมือปฏิบัติและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  1) การประเมินผลงาน 

  2) การประเมินการน าเสนอและรายงาน 

 

6. วิธวีิทยาการจัดการเรยีนรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้ 

     6.1 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ 

(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสรา้งสรรค์ 

     6.2 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้ เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้ เรียนที่มี

ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี

นวัตกรรม 

     6.3 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูใ้นวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ 

 

    กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธวีิทยาการจัดการเรยีนรู้ 

   1) การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นควา้และน าเสนอ 

   2) การจ าลองสถานการณแ์ละบทบาทสมมติ  

   3) การลงมือปฏิบัติและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

   4) การท าวิจัยในช้ันเรยีน 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านวิธวีิทยาการจัดการเรยีนรู้ 

   1) การประเมินพฤติกรรมการจัดการเรยีนรู้ 

   2) การประเมินการน าเสนอและรายงาน 

   3) การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

   4) การประเมินผลการวิจัย 
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4. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะ    

 
 

กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
   Field of Specialization 

                    

2.1 วิชาแกน (วิชาชีพคร)ู 
  Core Courses 

                    

2.1.1 วิชาแกนบังคบั 
  Required Core Courses 

                    

100109 แบบอย่างความเป็นครูใน
ห้องเรียนยุคใหม่ 
Model of Teacherness for 
Modern Classroom  

                    

100110 โลกาภิวัตนก์ับการศึกษาเพ่ือ
ความเป็นพลเมอืงช้ันเลิศ 
Globalization and Education for 
Smart Citizenship 

                    

100111  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
แนวใหม ่                         
Curriculum and Learning 
Management in Modern Trends 
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

100112 จิตวทิยาเพื่อการพัฒนาผู้เรียนยุค
ดิจิทัล 
Psychology for Student 
Development in Digital Era 

                    

100191 การปฏบัิตกิารสอน 1  
Teaching Profession Practicum 

in School 1 
                    

100228 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู

ยุคดจิิทัล 

Communicative Language for 

Teachers in Digital Era 

                    

100229 นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัล

เพื่อการเรียนรู้ยุคใหม่                          

Innovation and Digital 

Technology for Learning in  

Modern Era 
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

100230 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

แนวใหม ่ 

Learning Measurement and 

Evaluation in Modern Trends 

                    

100231 การประกันคุณภาพการศึกษา

เพื่อความเป็นเลิศ  

Educational Quality Assurance 

for Excellence 

                    

100291 การปฏบัิตกิารสอน 

ในสถานศึกษา 2 

Teaching Profession Practicum  

In School 2 

                    

100315 พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัด

การศึกษาบนฐานชุมชน  

Multicultural Education and 

Community-based Education 
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

100316 การศึกษาพิเศษเพื่อส่งเสริม

ศักยภาพผู้เรียนท่ีมีความต้องการ

จ าเป็นพิเศษ  

Special Education for Enhancing 

Potentials of Students with 

Special Needs 

                    

100317 การฝึกทักษะการสอนแบบ

จุลภาค 

Microteaching Skills Practice 
                    

100391 การปฏบัิตกิารสอน 

ในสถานศึกษา 3 

Teaching Profession Practicum 

In School 3 
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

100404 การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 

Research for Learners’ Quality 

Development 

                    

100491 การปฏบัิตกิารสอน 

ในสถานศึกษา 4 

Teaching Profession Practicum  

in School 4 

                    

2.1.2 วิชาแกนเลือก 
 Elective Core Courses                     

100214 100214 การจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏบัิต ิ
  Active Learning    

  Management 
                    

100216 การเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง
ความแตกตา่งระหวา่งบุคคล 
Differentiated Instruction 
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

100217 สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ 
Information for Learning 

                    

100220 การบูรณาการศลิปะเชิง
สร้างสรรค์ในการศกึษา 
Creative Art Integration in 
Education 

                    

100222 โลกศกึษาเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชวีติ 
Global Education for Lifelong 
Learning 

                    

100232 กฎหมายส าหรับวชิาชีพคร ู
Laws for Teaching Profession  

                    

100233 สะเต็มศึกษาเพ่ือชวีติ เศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดลอ้ม                          
STEM Education for Life, 
Economy, Society and 
Environment 
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

2.2 วิชาเอก 

 Major 
                    

2.2.1 วิชาทางด้านเนื้อหา 

 Academic Content Courses 
                    

 1) วิชาบังคับ 

 Required Courses 
                    

064204 จรยิธรรมดา้นวทิยาศาสตร์และ    
เทคโนโลยสี าหรับคร ู 
Ethics of Science and 
Technology    
for Teacher 

                    

064231 มโนทัศนเ์คมีในหลักสูตร
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 1 
Chemistry Concepts in Basic   
Education Curriculum 1 
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

064232 มโนทัศนเ์คมีในหลักสูตร
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 2  
Chemistry Concepts in Basic      
Education Curriculum 2 

                    

064331  

 

มโนทัศนเ์คมีในหลักสูตร
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 3  
Chemistry Concepts in Basic    
Education Curriculum 3 

                    

064490  

 

อุปกรณ ์สารเคมี และการทดลอง
ในหอ้งปฏบัิตกิารเคมี 
Equipment, Chemicals and    
Experiment in Chemistry 
Laboratory   

 
 
 

  
 
 

   
 
 

 

 

  
 
 

 
 

 

 
 

   
 
 

203111 เคม ี1 
Chemistry 1 

                    

203113   เคมี 2 
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

 Chemistry 2 
203115  
 

ปฏบัิตกิารเคมี 1 
Chemistry Laboratory 1                     

203117  
 

ปฏบัิตกิารเคมี 2 
Chemistry Laboratory 2  



                   

203201  
 

เคมีอินทรีย์ 1 
Organic Chemistry 1  



                   

203202  เคมีอินทรีย์ 2 
Organic Chemistry 2  



                   

203211 เคมีอนนิทรีย์ 1 
Inorganic Chemistry 1 

 
 
                   

203226 

                       

เคมีเชงิฟิสิกสส์ าหรับนักศกึษา
นอก  
สาขาวิชาเคม ี
Physical Chemistry for Non-
Chemistry Students 

 

 

 

                   

203229 

 

ปฏบัิตกิารเคมีฟิสกิัล 

Physical Chemistry Laboratory 
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

203231 

 

เคมีวิเคราะห์เบือ้งต้น 

Fundamental Analytical 

Chemistry 
                    

203241 

 

ปฏบัิตกิารเคมีอินทรีย์ 1 

Organic Chemistry Laboratory 1 
                    

203242 

 

ปฏบัิตกิารเคมีอินทรีย์ 2 

Organic Chemistry Laboratory 2 
                    

203286 ปฏบัิตกิารเคมีวิเคราะห์ 1 

Analytical Chemistry Laboratory 

1 
                    

203315 

 

เคมีอนนิทรีย์ 2 
Inorganic Chemistry 2                       

203352 ความปลอดภัยในหอ้งปฏบัิตกิาร
เคม ี
Safety in the Chemistry 
Laboratory 
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

 2) วิชาเลือก 

   Elective Courses 
                   

203300 ทักษะพื้นฐานและจริยธรรมทาง
วทิยาศาสตร์ 
Basic Skills and Ethics in 
Science 

                    

203301 เคมีอินทรีย์ 3 
Organic Chemistry 3 

                    

203303 สเปกโทรสโกปีทางเคมอีนิทรีย์ 
Organic Spectroscopy                     

203308 ปฏบัิตกิารเคมีอินทรีย์ 3 
Organic Chemistry Laboratory 3                     

203316 

 

เคมีอนนิทรีย์ 3 
Inorganic Chemistry 3                       

203318 

 

ปฏบัิตกิารเคมีอนนิทรีย์ 
Inorganic Chemistry Laboratory                     
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

203332 การวเิคราะห์ดว้ยเครื่องมือ 1 
Instrumental Analysis 1 

                    

203351 การเป่าแก้ว 
Glass Blowing 

                    

203405 เคมีผลิตภัณฑธ์รรมชาติ 
Natural Product Chemistry                     

203413 สเปกโทรสโกปีทางเคมอีนินทรีย ์
Inorganic Spectroscopy                     

203414 วธีิเชงิกายภาพในเคมีอนนิทรีย์ 

Physical Methods in Inorganic 
Chemistry 

                    

211315 ชวีเคมีเบือ้งต้น 
Introductory Biochemistry                     

211319 ปฏบัิตกิารชีวเคมีเบือ้งต้น 
Introductory Biochemistry     
Laboratory 

                    

211412 ชวีพลังงาน 
Bioenergetics 
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

211413 การแสดงออกและเทคโนโลยขีอง
ยีน 
Gene Expression and Gene 
Technology 

                    

211444 ชวีเคมีของวทิยาภูมิคุม้กัน 
Biochemistry of Immunology                     

211445 ชวีเคมีของกลิ่นรสและสารหอม 
Biochemistry of Flavor and 
Aroma 

                    

211446 ชวีเคมีของโรคทางเมแทบอลซิึม 
Biochemistry of Metabolic 
Disorders 

                    

211448 เทคโนโลยคีารโ์บไฮเดรต 
Carbohydrate Technology                     

211449 เทคโนโลยโีปรตนี 
Protein Technology                     

2.2.2 วิชาทางการสอนวิชาเอก 

 Educational Courses 
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

 1) วิชาบังคบั 

  Required Courses 
                   

064430 
 
 

หลักการและวธีิสอนวทิยาศาสตร์            
Principles and Teaching Methods 
in    
Science 

                    

064432 
 
 

 

ความรู้เนื้อหาผนวกวธีิสอนและ 
เทคโนโลยใีนสาระเคม ี
Technological Pedagogical 
Content   
Knowledge in Chemistry Strand 

                    

 2) วิชาเลือก 

   Elective Courses 
                   

064415 
 

 

กิจกรรมสง่เสริมจิตวทิยาศาสตร์ 
Activities to Promote Science    
Attitude 

●   ●    ●     ● ●  ●   ●  
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

064416 
 
 
 

กิจกรรมสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์  
เพิ่มเตมิ 
Extra Activities to Enrich Science  
Strands 

 ●   ●    ●     ● ●  ●   ● 

064421 การสอนวทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 
ในโรงเรียน            
Environmental Science Teaching 
in Schools 

● ●   ●    ● ●    ●   ●   ● 

064422 การสื่อสารวทิยาศาสตร์             
Science Communication ●   ●   ● ●   ●     ●   ● ● 

064423 ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในเชงิ
วทิยาศาสตร์               
Local Wisdom Related to 
Science 

 ●   ●   ● ●    ●    ●   ● 

064424 การจัดการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 
Astronomical Instruction 

 ●   ●   ● ● ●    ●   ●   ● 

064429 การศึกษาอิสระในวทิยาศาสตร์
ศกึษา 

 ●  ● ●  ●  ● ●    ●   ●   ●
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

Science Instruction for 
Secondary Level Teachers 

064431 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ท่ัวไปส าหรับครูมัธยมศกึษา 
Science Instruction for 
Secondary Level Teachers 

 ●   ●   ● ●     ● ●  ●   ● 

064433 
 
 
 

การสอนวทิยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยท่ีีสัมพันธ์กับสังคม            
Teaching of Science and   
Technology Related to Society 

 ● ●  ● ●   ●    ●    ●   ● 

ความหมายของผลการเรียนรู้ในตาราง เป็นไปตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน (เอกสารหนา้  63 – 66) 
 

 

 

 

 



83 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ์ในการให้ระดับคะแนน  
 ใช้ระบบล าดับขัน้ และคา่ล าดบัขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจากกระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและ
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นล าดับขัน้ ซึ่งไม่มีค่าล าดับขั้น 
 สัญลักษณแ์ละความหมายของการวัดและประเมินผลกระบวนวิชาต่างๆ ให้ก าหนดดังนี้ 
 (1) อักษรล าดับขัน้ที่มีค่าล าดับขัน้ ให้ก าหนดดงันี้ 
                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย ค่าล าดับขัน้ 
  A ดีเยี่ยม (EXCELLENT) 4.00 
  B+ ดีมาก (VERY GOOD) 3.50 
  B ด ี(GOOD) 3.00 
  C+ ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD) 2.50 
  C พอใช้ (FAIR) 2.00 
  D+ อ่อน (POOR) 1.50 
  D อ่อนมาก (VERY POOR) 1.00 
  F ตก (FAILED) 0.00 
 (2) อักษรล าดับขัน้ที่ไมม่ีคา่ล าดับขั้น ให้ก าหนดดงันี ้ 
                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
  S เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY) 

  U ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 

  V ผู้เข้าร่วมศึกษา (VISITOR) 

  W การถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN) 

    CE หน่วยกิตทีไ่ด้จากการทดสอบ 

     (CREDITS FROM EXAMINATION) 

    CP หน่วยกิตทีไ่ด้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน  

     (CREDITS FROM PORTFOLIO) 

    CS หน่วยกิตทีไ่ด้จากการทดสอบมาตรฐาน  

(CREDITS FROM STANDARDIZED TESTS) 

    CT หน่วยกติที่ได้จากการประเมินหรอือบรมที่จัดโดย 

                                                       หน่วยงานต่างๆ 

     (CREDITS FROM TRAINING) 

    CX หน่วยกิตทีไ่ด้รับจากการยกเวน้การเรียน   

      (CREDITS FROM EXEMPTION) 
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 (3) อักษรล าดับขัน้ที่ยังไมม่ีการประเมินผล ให้ก าหนดดงันี้  
                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
  I การวัดผลยงัไมส่มบูรณ ์(INCOMPLETE)  
  P การเรียนการสอนยังไมส่ิน้สดุ (IN PROGRESS) 
 กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้ล าดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรืออักษร S เทา่นั้น จงึจะนับหน่วย
กติของกระบวนวิชานัน้เป็นหน่วยกิตสะสม 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา 

1. มีคณะกรรมการติดตามการจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเนือ้หาและวธิีการ 
ที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดของกระบวนวิชา  

2. มีการประเมินการให้คะแนน/ล าดับขัน้ โดยคณะกรรมการบรหิารหลักสตูรหรอื
กรรมการประจ าสาขาวิชา และกรรมการบรหิารประจ าคณะ 

3. มีการประเมินการเรียนการสอนในระดับกระบวนวิชาโดยนกัศึกษา 
 2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

1. มีการติดตามผลสมัฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาในหลักสตูรวา่เป็นไปตาม
แผนการศึกษา และส าเร็จการศึกษาภายในเวลาของหลักสตูร 

2. มีกระบวนการส่งเสรมิและสนบัสนุนทางวิชาการแก่นักศึกษาที่ไมส่ามารถเรียนได้
อย่างเป็นผลสัมฤทธิต์ามแผนการศึกษา 

3. มีกระบวนการส่งเสรมิผู้มีศักยภาพพิเศษในการเรียน 
4. มีการสอบถามความคิดเหน็จากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และอาจารย์ที่ปรึกษาของ

นักศึกษา เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพัฒนาหลักสูตร 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาส าเร็จการศึกษา 

1. มีการส ารวจการได้งานท าและการท างานตรงสาขาของบัณฑิต 
2. มีการส ารวจความสามารถในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและ

ต่างประเทศ 
3.  มีการประเมินหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สอน บัณฑติ ผู้ใชบ้ัณฑติ และ

กรรมการบรหิารหลักสูตร 
4. มีการประเมินบัณฑติโดยผู้ใชบ้ัณฑติ 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 3.1 เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตร ีพ.ศ.2558 คอื เรียนกระบวนวิชาครบ
ตามหลักสตูรก าหนด และมีคา่ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไมน่้อยกวา่ 2.00  
 3.2 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วา่ด้วยการศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ.2561 
 3.3 การเขา้รว่มกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 3.4 ผ่านการประเมินมาตรฐานบณัฑติตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูให้กับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน 

คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสรมิอาจารย์ใหม้ีการเพิ่มพูนความรู้ สรา้งเสริมประสบการณเ์พื่อส่งเสรมิการสอนและการ

วิจัยอยา่งตอ่เนื่อง การสนับสนุนดา้นการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดงูานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องคก์รต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพือ่เพิ่มพูน

ประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจดัการเรยีนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสรมิอาจารย์ใหม้ีการเพิ่มพูนความรู้ สรา้งเสรมิประสบการณเ์พื่อส่งเสรมิการสอนและ

การวิจัยอยา่งตอ่เนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดงูานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองคก์รต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการ

ลาเพื่อเพิ่มพนูประสบการณ ์

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพดา้นอืน่ๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกจิกรรมบรกิารวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 

(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

(3) ส่งเสรมิการท าวิจัยสรา้งองคค์วามรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชพี 
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หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1.  การก ากับมาตรฐาน  

การบรหิารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดับปรญิญาตร ีและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศกึษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวฒุิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการ

เรียนการสอนในหลักสตูร 

 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร มีจ านวนไม่น้อยกวา่ 5 คน มคีุณวุฒิตรงหรอืสัมพนัธ์กับ 

สาขาวิชาที่เปดิสอน  ขั้นต่ าปรญิญาโทหรือเทยีบเทา่หรือมตี าแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ ากวา่ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ

พิจารณาแต่งตัง้ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างนอ้ย 1 รายการในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคณุวุฒติรงหรอืสมัพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ขัน้ต่ าปรญิญาโทหรือ

เทยีบเทา่หรือมตี าแหน่งทางวชิาการไม่ต่ ากวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่

ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหนง่ทาง

วิชาการ อยา่งนอ้ย 1 รายการในรอบ 5 ปยี้อนหลงั 

 มีการปรับปรุงหลักสตูรอยา่งน้อยทุก 5 ป ีโดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ ผูใ้ช้

บัณฑติ และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ สังคม และความก้าวหนา้ทางวิชาการ มา

ประกอบการพิจารณา  

2.  บัณฑิต 

 มีการประเมินคุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาต ิในมมุมอง

ของผู้ใชบ้ัณฑติ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พงึประสงค์ตามที่หลักสตูรก าหนด ซึ่งครอบคลุม

ผลการเรียนรูอ้ยา่งน้อย 5 ดา้น คอื 1) ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ดา้นทกัษะ

ทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

5) ดา้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 มีการส ารวจขอ้มูลบัณฑติทีไ่ด้งานท า/ประกอบอาชีพอสิระ ภายในระยะเวลา 1 ปนีับจากวันที่

ส าเร็จการศึกษา เมือ่เทียบกบับัณฑติที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ  

3.  นักศึกษา   

 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑก์ารคัดเลือกและคุณสมบัติของ

นักศึกษาใหส้อดคล้องกับลักษณะของหลักสตูร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

เพื่อให้นักศึกษามีความพรอ้มในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่

หลักสูตรก าหนด 
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 มีการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศกัยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 

เสริมสรา้งความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ และเสริมสรา้งทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษ

ที่ 21 

 มีการแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรกึษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แกน่ักศึกษาทุกคน 

โดยอาจารย์จะตอ้งก าหนดชั่วโมงให้ค าปรกึษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้า

ปรกึษาได้  

 มีการส ารวจขอ้มูลการคงอยูข่องนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพื่อประเมนิแนวโน้มผล

การด าเนินงาน 

 มีระบบการจัดการขอ้ร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมนิความพงึพอใจ

และผลการจดัการข้อรอ้งเรียน  

4.  อาจารย์  

 มีระบบการรับอาจารยใ์หม่ทีส่อดคลอ้งกับระเบยีบ/ข้อบังคบัของมหาวิทยาลยั และตอ้งมีคะแนน

ทดสอบความสามารถภาษาองักฤษตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  

 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารยม์ีความรูค้วามเชี่ยวชาญในสาขาวิชาทีเ่ปิด

สอน และมีความกา้วหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอยา่งต่อเนื่อง 

 มีการส ารวจขอ้มูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก ต าแหนง่ทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพงึพอใจของอาจารย์ เพือ่ประเมินแนวโน้ม

ผลการด าเนนิงาน 

5.  หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผู้เรียน  

 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสตูรและกระบวนวิชาให้มีเนือ้หาที่ทันสมยั ได้มาตรฐาน

ทางวิชาการ/วิชาชีพ สอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ  

 มีการจัดการเรียนการสอนทีม่ีการฝึกปฏิบัต ิ

 มีการจัดการเรียนการสอนทีม่ีการบูรณาการกับการวจิัย การบรกิารวิชาการ และการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านงึถงึความรู้ความสามารถและความ

เช่ียวชาญในกระบวนวิชาทีส่อน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ

เรียนรู ้และการจัดการเรยีนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 
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 มีการประเมินผู้เรยีน ก ากับใหม้ีการประเมินตามสภาพจรงิ และมีวธิีการประเมินทีห่ลากหลาย  

(มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7)  

6.  สิง่สนับสนุนการเรียนรู้  

 มีระบบการด าเนนิงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนรว่มของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ี่จ าเป็นต่อการเรยีนการสอน  

ทั้งทางด้านกายภาพ อุปกรณ ์เทคโนโลย ีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรอืทรัพยากรที่เอื้อต่อการ

เรียนรู ้ อย่างเพยีงพอและเหมาะสมตอ่การจัดการเรยีนการสอน ซึง่จะส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถ

เรียนรูไ้ด้อย่างมีประสิทธิผล 

 มีการส ารวจความพงึพอใจและความต้องการของอาจารยผ์ู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนบัสนุน

การเรียนรู ้และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 

 

 

7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา      

1.  มีการประชุมหลักสตูรเพื่อวางแผน  ตดิตาม  และ
ทบทวนการด าเนนิงานหลักสตูรอย่างน้อยปีการศึกษาละ 
2 คร้ัง  โดยมอีาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อยรอ้ยละ 80  และมีการบันทึกการ
ประชุมทุกครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตรตาม มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาครุศาสตร์และ 

สาขาศึกษาศาสตร ์(หลักสูตรสี่ป)ี พ.ศ.2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอยีดของ
ประสบการณภ์าคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ  

    มคอ.3 และ  มคอ.4 อย่างน้อยกอ่นการเปดิสอนในแตล่ะ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา และ

รายงานผลการด าเนนิการของประสบการณภ์าคสนาม 
(ถา้มี)  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวน
วิชาที่เปิดสอนในหลักสตูร ภายใน 30 วัน หลังวนัปิดภาค
การศึกษา 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา      

5.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูรตามแบบ 
มคอ.7  ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

     

6.  มีการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรูท้ี่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้มี)   อย่าง
น้อยรอ้ยละ 25 ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรอืการประเมนิผลการเรียนรู ้จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแตง่ตั้งใหม่  

ได้รับค าแนะน าดา้นการบรหิารจัดการหลักสตูร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา

ทางวิชาการ และ/หรอืวิชาชพี  อย่างน้อยปีละหนึง่คร้ัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
    (ถา้มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรอืวิชาชพี ไม่นอ้ย

กวา่รอ้ยละ 50 ต่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่
มีต่อคุณภาพหลักสตูร เฉลีย่ไม่น้อยกวา่ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

    

 

 

 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ 
เฉลี่ยไมน่้อยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

 
13.  นักศึกษาได้เขา้รว่มกิจกรรมเสรมิความเป็นครูครบถว้น

ทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  มีการจัดประสบการณบ์รูณาการการเรียนรูก้ับการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาอยา่งตอ่เนื่องทุกปี

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ผูส้ าเร็จการศึกษาอย่างนอ้ยรอ้ยละ 50 มีทักษะ 

ภาษาองักฤษอยู่ในระดับ B1 หรือเทียบเท่า B1 ขึน้ไป 

    

 

 

 

 



90 

หมวดที่ 8 กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

1.  การประเมนิประสิทธผิลของการสอน 

1.1  กระบวนการประเมนิและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

 มีการประเมินผลการสอนของอาจารยโ์ดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพือ่

หาจุดอ่อนและจดุแข็งในการสอนของอาจารย์ผูส้อน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม 

โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

 มีการประเมินผลการเรยีนรูข้องนักศึกษาโดยการสอบ  

 มีการประเมินผลการเรยีนรูข้องนักศึกษาโดยการปฏิบัตงิานกลุ่ม 

 วิเคราะห์เพื่อหาจดุออ่นและจดุแข็งในการเรยีนรูข้องนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละช้ันปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

 1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ให้นักศึกษาได้ประเมนิผลการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น ทั้งในดา้นทักษะ กลยุทธ์การสอน 

และการใช้สื่อในทุกกระบวนวชิา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

  ประเมินโดยนักศึกษาปีสดุท้าย 

 ประเมินโดยบัณฑติทีส่ าเร็จการศึกษา 

 ประเมินโดยผูใ้ช้บัณฑิต/ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีอืน่ๆ 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าเมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ช้ันปีที่ 4 ซึ่งนักศึกษาจะฝึก

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามกระบวนวิชา 100491 เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่

อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติการสอน

เป็นไปตามาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู บูรณาการความรู้ เนื้อหา

วิชาเอก ศาสตร์การสอน จิตวิทยาการเรียนรู้ การใช้สื่อ/เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมเพื่อส่ง เสริมการ

เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การท าวิจัยในช้ันเรียน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ

ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนบนพื้นฐานของความเคารพ

ในความแตกต่างและหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ รวมทั้งข้อปรับปรุงใน

ด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุง

กระบวนการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าป ีตามดัชนีบง่ชีผ้ลการด าเนินงานที่ระบใุนหมวดที ่7 ข้อ 7 

โดยคณะกรรมการประเมนิอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยา่งน้อย 1 คน ที่

ได้รับการแต่งตัง้จากมหาวิทยาลัย 

 เกณฑ์การประเมนิ 

ระดับ 1 คะแนน ระดับ 2 คะแนน ระดับ 3 คะแนน 

มีการด าเนนิการครบ 7 ข้อตาม

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

มกีารด าเนนิการครบ 12 ข้อ

ตามตัวบง่ชีผ้ลการด าเนินงาน 

มีการด าเนนิการครบทุกข้อ 

  

ทั้งนี ้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสตูรมีการพัฒนาหลกัสูตรให้ทันสมยั แสดงการปรับปรุง

ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อยา่งน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนา

หลักสูตรอย่างตอ่เนื่องทุก 5 ป ี

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรงุ 

ให้กรรมการวชิาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอน

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

บรหิารหลักสูตรทัง้ในภาพรวมและในแต่ละกระบวนวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงกระบวนวิชา

และหลักสูตรต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรมีความ

ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ 
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ภาคผนวก 

1. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

ม.อ. 101 (001101) ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1                                                 3(3-0-6) 

ENGL 101  Fundamental English 1 

                     เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่ม ี

การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวติประจ าวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน

ในระดับเบื้องตน้ในบรบิททางสังคมและวัฒนธรรมทีห่ลากหลายเพื่อการเรยีนรูต้ลอดชีวติ 

Communication in English for everyday interactions. Basic listening, speaking, reading and 

writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning. 

 

ม.อ. 102 (001102) ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2                                               3(3-0-6) 

ENGL 102  Fundamental English 2 

                                 เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน :  ม.อ. 101 หรอื ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวติประจ าวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนใน

ระดับที่ซับซอ้นขึน้ในบรบิททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรยีนรูต้ลอดชีวติ 

Communication in English for everyday interactions. More advanced listening, speaking, 

reading and writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning. 

 

ม.อ. 201 (001201) การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธผิล        3(3-0-6) 

ENGL 201  Critical Reading and Effective Writing 

                                 เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน :  ม.อ. 102 หรอื ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

 ทักษะภาษาองักฤษส าหรับการอ่านเชิงวิเคราะห์จากแหล่งขอ้มูลและสือ่ตา่งๆ และการเขยีน                     

อย่างมีประสิทธิผล ในหัวขอ้ตามความสนใจของผู้เรยีน   

 English language skills for critical reading from different sources and media and effective 

writing on topics of students’ interests.  
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ม.ศท. 100 (050100) การใช้ภาษาไทย                                                           3(3-0-6) 

HUGE 100   Usage of the Thai Language 

                                 เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน :  ไมม่ ี

 ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย 

 A study of the usage of the Thai Language and practice in writing. 

 

  1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
ศ.ลส. 201 (063201) 

EDCI 201 

การเรียนรู้ผา่นปรากฏการณ์ในสังคม                          
Learning through Social Phenomenon 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไมม่ี 

3(3-0-6) 
 

แนวคิดการเรยีนรู้โดยใช้ปรากฏการณเ์ป็นฐาน การคิดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน

สังคมในพหุมิติ ทักษะการเป็นพลเมืองโลกที่เข้มแข็ง การเตรยีมความพร้อมเป็นบัณฑิตที่ดี มี

คุณธรรม และหมั่นฝึกฝนตนเองเพื่อออกไปรับใช้สังคมยุคดิจทิัล การเพิ่มโอกาสและสรา้ง

มูลค่าเพิ่มให้กับตนเอง กรณีศึกษาเกี่ยวกับการตอ่ต้านการคอรัปช่ัน การป้องกันการตั้งครรภโ์ดย

ไม่มคีวามพรอ้ม และการลดความเสี่ยงในด้านสุขสภาพอนามัย  

           Approach of phenomenon-based learning. Thinking of phenomenon which occur in 
multidimensional social. Strong global citizen skills. Preparing to be graduate who be a good 
person, moral, and self-study for reserve social in digital era. Opportunity increasing and self-
value adding. Case studies of anti-corruption, prevention of pregnant without readiness, and 
reducing heath risk. 
 

ม.ปร. 269 (011269)      ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง                                              3(3-0-6) 

PHIL 269   Philosophy of Sufficiency Economy 

                                เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน :  ไมม่ ี

 นิยาม  แนวคิด และหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตตามปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง หลักการประยุกต์ใชป้รัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 Definition, concept and principle of philosophy of sufficiency economy. Livelihood according 

to philosophy of sufficiency economy. Application of the principle philosophy of sufficiency economy. 
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ม.จว. 110 (013110) จิตวิทยากับชีวิตประจ าวนั                                               3(3-0-6) 

PSY 110     Psychology and Daily Life 

                                เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน :  ไมม่ี ; ส าหรับนักศึกษาท่ีไม่ใชว่ิชาเอก    

  จิตวิทยากับชีวติประจ าวนั ปจัจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสมัพันธภาพระหว่างบุคคล 

ปัจจัยด้านสงัคม 

 Psychology and daily life. Individual factors. Interpersonal factors. Social factors. 

 

ม.ศท. 106  (050106) ศิลปะแห่งการเป็นมนุษย์ทีม่ีคุณค่า                                    3(3-0-6) 

HUGE 106   Humanistic Arts 

                                 เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน :  ไมม่ ี

 การศึกษาธรรมชาติและความหมายของความเป็นมนุษย์เพื่อความเข้าใจและรูจ้ักตนเองและผู้อื่น 

มนุษย์ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน เป้าหมายของมนุษย์ แนวทางวิธีการหรือศิลปะที่น าไปสู่เป้าหมายของ

มนุษย์ ความรู้เชิงข้อเท็จจรงิและเชิงคุณค่า การใชชี้วติและท างานรว่มกับผู้อื่นในสงัคมอย่างสันติ ด้วยมโน

ธรรมและส านึกต่อสังคม 

 The study of nature and the meaning of humanity to understand oneself and others; 

humanity in today’s environment; the purpose of human life; paths to fulfillment through humanistic 

arts, factual knowledge and installation of values; living and working together peacefully and with a 

sense of social responsibility. 

 

ร.ปค. 100 (127100) การเมืองในชีวิตประจ าวนั                                              3(3-0-6) 

GOV 100   Politics in Everyday Life 

                                 เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน :  ไมม่ ี

 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเมือง: ความหมายและความส าคัญ แนวคิดเบือ้งต้นเกี่ยวกับรัฐ ชาติ 

และระบบการเมือง ระบอบการปกครองรูปแบบต่างๆ ความเป็นพลเมือง การมีส่วนรว่มทางการเมืองของ

ประชาชน กระแสโลกาภิวัตน์ การเมืองในเรื่องสิ่งแวดล้อม การเมืองในเรื่องความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม การเมืองในเรื่องข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี การเมืองในเรื่องความเท่าเทียม การเมืองใน

ชีวติประจ าวัน: ผลกระทบและการปรับตัว 

 Basic concept about politics: Definitions and significance. Basic concept about state, nation 

and political system. Political regimes. Citizenship. People's political participation. Globalization. 

Politics in environmental issue. Politics in cultural diversity. Politics in information and technology. 

Politics in equality issue. Politics in everyday life: Impacts and adaptation. 
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น.ศท. 100 (176100) กฎหมายและโลกสมัยใหม่                                              3(3-0-6) 

LAGE 100   Law and Modern World 

                                 เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน :  ไมม่ ี

 แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคม

ระหว่างประเทศ กฎหมายกับปัญหาท้องถิ่น และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับ

ท้องถิ่น ระดับสังคมเมือง และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจาก

กรณีศึกษาต่างๆ เก่ียวกับกฎหมายและโลกสมัยใหม่ 

 Legal concepts. Legal Institutions. Law and its roles in society. Law and international 

societies. Law and local problems. Law and community rights. Roles of law in the rural and urban 

societies. Roles of law in the globalized era. Analyses of issues derived from case studies relating to 

law and modern world.  

 

บธ.กง. 101 (702101) การเงินในชีวติประจ าวัน                                                3(3-0-6) 

FINA 101   Finance for Daily Life 

                                 เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน :  ไมม่ ี

 ความรู้เบื้องต้นของการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวัน การสร้างฐานะมั่นคงทางการเงิน การ

ส ารวจสุขภาพทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน การบริหารรายได้ รายจ่าย และภาระหนี้สิน บริการ

ของสถาบันการเงิน การออมเงิน การให้เงินท างาน การวางแผนการเงินส าหรับเหตุการณ์ของชีวิต การ

ประกันความเสี่ยง การวางแผนภาษี และการเตรยีมความพร้อมเพื่อความสุข 

 Basic knowledge of financial management for daily life. Wealth creation. Financial health 

evaluation. Financial planning. Income, expenses and debt management. Financial institution 

services. Savings. Letting the money work for you. Financial planning for life events. Risk insurance. 

Tax planning. Preparing for happiness. 

 

บธ.กจ. 103 (703103) การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบื้องต้น                            3(3-0-6)         

MGMT 103   Introduction to Entrepreneurship and Business 

                                 เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน :  ไมม่ ี

 บทบาทการเป็นผู้ประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ โอกาสในการประกอบธุรกิจ       

คุณลักษณะและแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการ สภาพแวดล้อม ประเภท รูปแบบและแผนธุรกิจ 

หลักการจัดการ การจัดการด้านการตลาด การผลิต การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ ธุรกิจระหว่าง

ประเทศ และจรยิธรรมส าหรับผู้ประกอบการ 
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 Entrepreneur role in economics development country Entrepreneur and business 

opportunities. The characteristic of entrepreneur and motivation factors, environment, types of 

business, forms of business, business plans, principle of management, marketing management, 

production management, financial management, accounting, taxation, business law, international 

business and business ethics for entrepreneur. 

 

สม. 103 (851103) ชีวิตและสงัคมผา่นสื่อ                                                    3(3-0-6) 

MC 103   Life and Society Through Media 

                                 เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน :  ไมม่ ี

 การวิเคราะห์และวิจารณ์ความหมายและคุณค่าของชีวิต ในมิติของปรัชญา ประวัติศาสตร ์

สังคม วัฒนธรรม การเมอืง และเศรษฐกจิ ผ่านสื่อ ได้แก่ ภาพยนตร ์วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 

รวมทั้ง     นวนิยาย เรื่องสั้นและหนังสือการ์ตูน 

Critical analysis of the meaning and value of life in philosophical, historical, social, cultural, 

political, and economic dimensions through media : film, radio, television, newspaper, magazine, as 

well as novel, short story, and comic book. 

 

  1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

ว.วท. 100 (201100) วิทยาศาสตร์บูรณาการ                                             3(3-0-6) 

SC 100    Integrated Science 

                                 เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน :  ไมม่ ี

 วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โลกและจักรวาล แหล่งทรัพยากร 

ธรรมชาติ การน าไปใช้และการอนุรักษ์ รูปแบบและแหล่งพลังงาน การน าไปใช้และการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและมลพิษ รา่งกายของเรา อาหารและยา วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีด้านการคมนาคม การ

สื่อสาร คอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ เคร่ืองอ านวยความสะดวก วิทยาศาสตรแ์ละสังคม  

 Evolution of Science. Scientific methods. Earth and space. Natural resources, their utilization 

and conservation. Forms of energy, energy resources, their utilization and conservation. Environment 

and pollution. Human bodies. Food and drugs. Science and technology in transportation, 

communication, audiovisual instruments, home appliances and labour-saving machinery. Science 

and society. This course is designed for non-science-based students only. Enrollments are not 

permitted for science-based students. 
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ว.ชว. 100 (202100)      ชีววิทยาในชีวิตประจ าวัน                              3(3-0-6) 

BIOL 100   Biology in Everyday Life 

                                 เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน : ไม่ม ี

 การศึกษาหลักส าคัญพื้นฐานทางชีววทิยาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต โดยเน้นเฉพาะปรากฏการณ์ที่

ได้พบบอ่ยๆ ในชีวติประจ าวัน กระบวนวิชานีเ้หมาะส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรยีนทางวิทยาศาสตรม์ากอ่น 

The study of general biological principles concerning living organisms with particular stress 

on common phenomena in everyday life. This course is designed for non-science-based students 

only. 

 

ว.คพ. 100 (204100) เทคโนโลยีสารสนเทศและชวีิตสมัยใหม่                      3(2-2-5) 

CS 100    Information Technology and Modern Life 

                                 เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน :  ไมม่ ี

คอมพิวเตอร์กับการใช้งานในชีวิตประจ าวัน การประมวลผลข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ 

ซอฟต์แวร์ส านักงานอัตโนมัติส าหรับชวีิตสมัยใหม่ อินเทอร์เน็ตและการสรา้งเว็บเพจ 

Computer in everyday life, Data processing and information management, Office automation 

software for modern life and Internet and webpage construction. 

 

ว.คณ. 109 (206109) คณิตศาสตร์ในโลกปัจจุบนั                                        3(3-0-6) 

MATH 109   Mathematics in Today’s World 

                                 เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน :  ไมม่ ี

 คณิตศาสตรก์ับสิ่งต่างๆ ในโลกปัจจุบัน คณิตศาสตรก์ับสิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์กับนิเวศวิทยา 

คณิตศาสตร์กับการเงิน คณิตศาสตร์กับการจัดการทรัพยากร คณิตศาสตร์กับการแข่งขัน คณิตศาสตร์

กับโบราณคดี คณิตศาสตรก์ับการคิดโดยใช้ปัญญาส านึกและการคิดแบบมีเหตุผล 

Mathematics related to everything in the world, Mathematics and environments, 

Mathematics and ecology, Mathematics and finance, Mathematics and resource management, 

Mathematics and competition, Mathematics and archaeology, and Mathematical intuition and rational 

thinking. 
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ว.ชท. 100 (211100)   กินด ี: การมีชีวติที่ดขีึ้นและการป้องกันโรค              3(3-0-6) 

BCT 100     Eating Well: Better Living  and Disease Prevention 

                                 เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน :  ไมม่ ี

โภชนาการและคุณ: สุขภาพ วิทยาศาสตร ์และวิถีชีวติ  อาหารที่ควรรับประทาน: ความต้องการ       

แต่ละวันและฉลากอาหาร  อาหารให้พลังงาน  วิตามิน เกลือแร่ น้ าและเส้นใย  อาหารเสริม  สารปรุง

แต่งอาหาร   โรคในสังคมสมัยใหม่: มะเร็ง โรคอ้วน เบาหวาน เครียด อาหารไม่ย่อย ท้องผูก อาการแก่

เกินวัย ภูมิคุ้มกันต่ าและภูมิแพ้ 

Nutrition and you: health, science and life style, What you should eat: dietary requirements, 

food labels and recommendations, Energy from nutrients, Vitamins, minerals, water and fibers, Food 

supplements, Food additives and Diseases in Modern Society: Cancers, Obesity, Diabetes Mellitus, 

Stress, Indigestion, Constipation, Premature Aging, Low Immunity and Allergies. 

 

ก.อร. 211 (362211) หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม              3(3-0-6) 

CONS 211   Principles of Conservation 

                                 เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน  :  ไมม่ ี  

 ปัญหาทั่วไปเก่ียวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความหมายและขอบเขตของทรัพยากรและการ

อนุรักษ์ทรัพยากร หลักการอนุรักษ์ทรัพยากร บรรยากาศ น้ า ป่าไม้ สัตว์ป่า ดิน พืช พรรณไม้ แร่ และ

อื่นๆ 

 Problems concerning deterioration of natural resources and environments. Principles and 

methods of management and conservation of natural resources. 

 

ภ.บก. 130 (462130) ยาในชวีิตประจ าวัน                   3(3-0-6) 

PHPC 130   Medications in Everyday Life 

                                เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ไม่มี 

 แนะน าความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการใชย้า ชนิดของยา ข้อควรระวังในการใช้ยา ผลข้างเคียงของยา 

พิษของยา การใช้สมุนไพรใกล้ตัว และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อการดูแลสุขภาพของตนเองและเพื่อ

ประโยชน์ในด้านความปลอดภัยในการใช้ยา และส่งเสรมิสุขภาพอนามัย 

 Introduction to the basic knowledge for medication uses including types of medication, 

precautions, adverse drug reactions, toxicity, as well as herbal medicines and food supplement 

products, for the safety of self-care medications and health promotion. 
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พย.ศท. 111 (571111)  การคิดเชงิวิพากษแ์ละการคิดสร้างสรรค์                             3(2-2-5) 

NGGE 111   Critical Thinking and Creative Thinking                

                                 เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน :  ไมม่ ี

 แนวคิดพืน้ฐานของการคิด ประเภทของการคิด ความหมายของการคิดเชงิวิพากษแ์ละการคิด

สรา้งสรรค ์หลักการและองคป์ระกอบของการคิดเชงิวิพากษ์และการคิดสรา้งสรรค ์ประโยชน์ของการคิด

เชิงวิพากษ์และการคิดสรา้งสรรค ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการคดิเชิงวิพากษ์และการคิดสรา้งสรรค์  การพัฒนา

และการส่งเสรมิการคิดเชงิวพิากษแ์ละการคิดสรา้งสรรค ์  และการน าการคิดเชงิวิพากษแ์ละการคิด

สรา้งสรรคไ์ปใช้ในชีวติประจ าวัน 

 Fundamental principles of thinking, forms of thinking, definitions of critical thinking and 

creative thinking. Principles and components of critical thinking and creative thinking. Advantages of 

critical thinking and creative thinking. Factors related to critical thinking and creative thinking. 

Development and enhancement of critical thinking and creative thinking and use of critical thinking 

and creative thinking in daily life.   

 

  1.4) กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม                                                                 

ศ.ล. 131  (057131)  การออกก าลังกายและสุขภาพ                                        2(2-0-4)                                    

EDPE 131   Exercise and Health 

                                 เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน :  ไมม่ ี

 ความส าคัญของการออกก าลังกาย และสุขภาพ แนวทางในการออกก าลังกาย การออกแบบ

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การประเมินผลการออกก าลังกาย และ

ภาวะสุขภาพ 

The importance of exercise and health. Approach to exercise. Design of exercise for health. 

Exercise for health. Exercise and health status evaluation. 

 

ศ.ล. 132  (057132)      ชีวิตมีสุขในคา่ยพักแรม                                         2(2-0-4) 

EDPE 132   Happy Life in Camping 

                                 เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน :  ไมม่ ี

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับค่ายพักแรม ปรัชญา และ วัตถุประสงค์ของค่ายพักแรม ประเภทของค่าย

พักแรม กิจกรรมต่างๆที่อาจเลือกจัดในค่ายพักแรม การศึกษาธรรมชาติ ป่าไม้ และการอนุรักษ์ การ

วางแผนจัดค่ายพักแรม การเป็นผู้น าค่ายพักแรม การประเมินผลค่ายพักแรม และฝึกปฏิบัติการจัดค่าย

พักแรม 
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 Introduction to camping, philosophy and objectives. Kinds of camping. Camping activities. 

Nature study, forest and conservation. Planning of camping management and camping leader. 

Camping evaluation and practice on camping activities. 

 

ศ.ล. 133  (057133)  นันทนาการเพื่อคุณภาพชวีิต                                        2(2-0-4)                                                    

EDPE 133    Recreation for Quality of Life 

                                  เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน :  ไมม่ ี

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการและคุณภาพชีวิต ปรัชญา และ วัตถุประสงค์ของนันทนาการ 

ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ การเป็นผู้น านันทนาการ การจัดนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต      

การประเมินผลนันทนาการ และฝึกปฏิบัติจัดนันทนาการ 

Introduction to recreation and quality of life. Philosophy and objectives of recreation. Kinds of 

recreation and recreation leader. Recreation management for promoting quality of life. Recreation 

evaluation and recreation practice. 

 

ศ.ศท. 101 (099101)      การเรียนรู้ผ่านกจิกรรม 1                                                1(0-3-1)           

EDGE 101   Learning Through Activities 1 

                                 เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน :  ไมม่ ี

 การจัดท าโครงการค่ายอาสาที่เน้นการบูรณาการความรู้ทางศาสตร์การสอนที่เสริมสร้างความ

เป็นครูอุดมคติไทยในการฝึกภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ใ นพื้นที่ด้อย

โอกาสทางการศึกษา 

 Building the volunteer camp project emphasize to integrate the teaching knowledge on 

enhancing for the Thai teacher pattern in order to practice a leadership, team work and learning 

management for disadvantage educational area. 

 

ศ.ศท. 102 (099102)  การเรียนรู้ผา่นกิจกรรม 2                                        1(0-3-1) 

EDGE 102   Learning Through Activities 2 

                                 เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน  :  ไมม่ ี

 การจัดกิจกรรมที่แสดงความเป็นพลเมืองดีเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตครูตาม

ปณิธานมหาวิทยาลยัเชียงใหมท่ี่แสดงความรัก ความเมตตาและความปรารถนาดีตอ่ผู้อื่นเป็นคุณลักษณะ

ของครูที่ดี   และพลเมืองที่พงึประสงค ์  
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 Building the good citizenship activities and enhancing a teacher characteristic of Chiang Mai 

University’s determination relating to love, kindness and goodness for everyone in order to a good 

teacher and desirable citizen. 

 

ศ.ศท. 103 (099103)    การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3                                        1(0-3-1) 

EDGE 103   Learning Through Activities 3 

                                เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน   :  นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 4 

 การเขา้รว่มกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูตลอดหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาต้อง

ปฏิบัติตามองคป์ระกอบของมาตรฐานผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพครู โดยมีการประเมินผลเป็นน่าพอใจ (S)             

หรือไม่น่าพอใจ (U) 

 The activities participation will develop teachers’ characteristic throughout the curriculum 

according to teacher professional standards. The evaluation is determined by S (satisfactory) or U 

(unsatisfactory). 

 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1  วิชาแกน (วชิาชพีครู) 

      2.1.1 วิชาแกนบังคับ 
ศ.ช. 109 (100109) 

EDPF 109 

แบบอย่างความเปน็ครูในหอ้งเรียนยคุใหม่  

Model of Teacherness for Modern Classroom

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่ม ี    

2(1-2-3) 

ความเป็นครูและคุณลักษณะพืน้ฐานของความเป็นครูยุคสมัยใหม่ การประพฤติตนเป็นแบบอย่าง

ที่ดีและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวิชาชีพครูและธรรมาภิบาล การปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ การแสดงออกถึงการมีจิตวิญญาณความเป็นครู การวิเคราะห์กรณีศึกษา

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพครู การศึกษาสภาพงานครู 

การส่งเสรมิและเอาใจใส่การเรยีนรูต้ามลีลาการเรียนรูแ้ละพหุปัญญา และการยอมรับความแตกต่างของ

ผู้เรยีนแต่ละบุคคล การออกแบบกลยุทธ์การสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอด

ชีวิต และการสร้างนวัตกรรมในฐานะครูมืออาชีพ การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง การวิพากษก์รณีศึกษาครูผูส้รา้งการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้สู่การพัฒนาชุมชน

การเรียนรูท้างวิชาชีพ  

Teacherness and professional characteristics of teachers in the modern era. Being a good role 

model and an active citizen. Codes of ethics of teaching profession and good governance. Being a 

role model based on teaching profession standards and expressing teacher spirituality. Case studies 
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about laws related to teacher and teaching profession and teacher professional standards. Teaching 

descriptions and cultivating students’ individual learning styles and multiple intelligences and 

accepting students’ individual differences. Teaching strategies to enhance students’ inspiration and 

developing students’ to be life-long learners and creating innovation as professional teachers. Self-

development to be well-rounded, up-to-dates, and corresponds with the changes. Case studies 

about teachers as change agents and knowledge management strategies for building professional 

learning community. 

  
ศ.ช. 110 (100110) 

EDPF 110 

โลกาภิวัตน์กับการศึกษาเพือ่ความเป็นพลเมืองชัน้เลศิ  

Globalization and Education for Smart Citizenship

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่ม ี    

2(1-2-3) 

            แนวคดิโลกาภิวัตน์และทฤษฏีโลกาภิวัตน์ในสังคมโลกและสังคมไทย อิทธิพลของโลกโลกาภิวัตน์ต่อ

แนวคิดปรัชญาการศึกษาสมัยใหม่และลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวคิดและรูปแบบการจัดการศึกษาใน

บริบทโลกาภิวัตน์ การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาเพื่อความเป็นธรรมและการศึกษาเพื่อการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียน 

การประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฏีและหลักการปรัชญาการศึกษาสมัยใหม่เพื่อบ่มเพาะพลเมืองโลกที่มีวิถีคิด 

ทักษะชีวติ ยืดหยุ่น ติดตามการเปลี่ยนแปลงบรบิทโลก รูเ้ท่าทันสังคม และตระหนักรู้พลวัตโลกสมัยใหม่ 

 Concepts and theories of globalization in global and Thai society. Influences of a globalized 

world on modern philosophy of education, learner characteristics, and learning styles of students. 

Educational thoughts and types of educational management in the context of globalization. 

Education for sustainable development, education for equity, lifelong learning, and education based 

on philosophy of sufficiency economy and education for creating immunity in students. Applying 

concepts, theories, and principles of philosophy of education to cultivate skillful, flexible, responsive, 

and vigilant global citizens in the dynamic and fast-paced modern world. 

   
ศ.ช. 111 (100111) 

EDPF 111 

หลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้แนวใหม ่      

Curriculum and Learning Management in Modern 

Trends  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่ม ี    

2(1-2-3) 

แนวคิดและทฤษฎีหลักสูตร การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร โดยอาศัย

การติดตามการเปลี่ยนแปลงบรบิทของโลกและรูเ้ทา่ทันสังคม การวิเคราะห์รูปแบบของกระบวนการการ

พัฒนาหลักสูตรที่น าไปสู่การออกแบบหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร หลักสูตร
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ระดับการศึกษาต่างๆ ประกอบด้วย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และ

อุดมศึกษา สมองและธรรมชาติการเรยีนรูข้องมนุษย์ คุณลักษณะผู้เรียนยุคใหม่กับธรรมชาติการเรียนรู้ที่

ท้าทาย แนวคิดการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ทักษะและลีลาการ

จัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน การคัดสรรแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในบริบทที่หลากหลาย การออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร

ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู ้และรายวิชา การเขยีนแผนการจัดการเรยีนรูอ้ย่างครูมืออาชีพ             

 Curriculum approaches and theories. Analysis of factors which influence curriculum development 

by monitoring world context changes and social literacy. Analysis of curriculum development process models 

leading to curriculum design, curriculum implementation, and curriculum evaluation. Curriculum in each 

educational levels i.e. early childhood education, basic education, vocational education, and higher education 

curriculum. Brain and natures of human learning. Characteristics of students in modern era and learning 

challenge nature. Approaches of child-centered learning and active learning management. Skills and styles 

of learning management in classroom. Selecting approaches, theories, models, techniques, and methods of 

learning management for enhancing students’ learning in verities contexts. Design school curriculum, 

learning area curriculum, and course. Writing lesson plans with high teaching professional quality. 
 

ศ.ช. 112 (100112) 

EDPF 112 

จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาผูเ้รยีนยุคดจิิทัล  

Psychology for Student Development in Digital Era 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่ม ี    

2(1-2-3) 

ความหมายและความส าคัญของจิตวิทยาการศึกษากับการพัฒนาผู้เรียน  แนวคิดและทฤษฎี

เกี่ยวกับจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ และจิตวิทยาการแนะแนวและให้

ค าปรึกษา  การสร้างความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและสังคมแห่งความแตกต่าง

หลากหลาย  การใช้จติวิทยาเพื่อสรา้งแรงบันดาลใจ จูงใจ และเสริมแรงผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้าง

นวัตกรรม รวมทั้งเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การประยุกต์ใช้จิตวิทยาในการจัดการช้ันเรียนใน

ยุคดิจิทัล การใช้ขอ้มูลทางจิตวิทยาและเครื่องมือในยุคดิจิทัลในการสืบค้น วิเคราะห์ และสร้างนวัตกรรม

เพื่อการพัฒนาผู้เรยีนเป็นรายบุคคล 

Definition and importance of educational psychology for student development.  Concepts and 

theories of basic psychology, developmental psychology, and counseling and guidance psychology. 

Acknowledgement of individuals differences and diversity in societies. Using psychology to inspire, 

motivate and encourage students to learn, and develop innovations as well as being lifelong learners. 

Application of psychology to organize digital-age classrooms, investigate and analyze learner 
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behaviors, and create innovations for individual development. 

ศ.ช. 191 (100191) 

EDPF 191 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

Teaching Profession Practicum in School 1 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่มี     

1(0-3-0) 

การปฏิบัติงานในสถานศึกษาโดยการสังเกตและสัมภาษณ์นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรใน

สถานศึกษาตามบริบทสภาพจริง การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรม

พัฒนาวิชาชีพ การวิเคราะห์สภาพจริงจากการศึกษา สังเกต สัมภาษณ์ และบันทึกอย่างเป็นระบบ แล้ว

น ามาประสบการณ์มาสะท้อนและเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและ

สภาพงานครู ถอดบทเรียนค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู และการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา 

เขียนสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะรายบุคคลและจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสร้างชุมชน

การเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา ภายใต้การแนะน า ดูแล และร่วมมือกันของสถานศึกษาและ

อาจารย์ผู้สอน 

Practicum in school by observation and interviewing students, teachers, administrators, and 

educational personnel based on authentic situation. Cooperating with others creatively and 

participating in profession development activities. Analysis of authentic situation from studying, 

observation, interviewing, and records systematically. Appling all experiences to reflect and connect 

approaches, theories, and knowledge about teaching profession and teacher’s job description. 

Conducting lesson learned on values and attributes of teacherness, and school practicum. Writing 

conclusion, making an individual report, and setting academic seminar for creating professional 

learning community in faculty. All activities are under close supervision of the school members and 

the course instructors. 

 
ศ.ช. 228 (100228) 

EDPF 228 

ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครูยุคดจิิทัล    

Communicative Language for Teachers in 

Digital Era 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่ม ี    

2(1-2-3) 

หลักการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ถูกต้องส าหรับวิชาชีพครู การฝึกฝนและใช้ทักษะ

ทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครูทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา เกี่ยวกับภาษาพูด 

ภาษาเขียน ภาษากาย และภาษาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล เทคนิคการสื่อสารในช้ันเรียนอย่างมี

ประสิทธิภาพส าหรับผู้เรียนในยุคดิจิทัล 

Communication principles of Thai and English language usage for teaching profession. Thai 
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and English language skills usage and practice in communication for teachers both verbal and non-

verbal language including spoken, written, body, and media and digital technology language. 

Techniques of effective classroom communication for students in digital era. 

 

ศ.ช. 229 (100229) 

EDPF 229 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการเรียนรู้ 

ยุคใหม่                          

Innovation and Digital Technology for Learning in 

Modern Era 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่ม ี    

2(1-2-3) 

มโนทัศน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษาส าหรับผู้เรียนยุคใหม่ 

ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับระบบการสอน การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมสมัยกับการออกแบบ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนการสอนด้วยโมเดลการบูรณาการ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู ้การใช้และการประเมิน สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการ

เรียนรู ้การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสรา้งนวัตกรรมการเรยีนรูยุ้คใหม่ 

Concepts related to digital technology for learning and educational innovation for learners in 

modern era. Theories and principles of instructional system. Application of contemporary learning 

theories in designing innovation and digital technology for learning. Design of instruction by using 

digital technology-integrated learning models. Utilization and evaluation of media, innovation, and 

digital technology for learning. Integration of digital technology for creating learning innovation in new 

era. 

 

ศ.ช. 230 (100230) 

EDPF 230 

การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้แนวใหม่     

Learning Measurement and Evaluation in Modern 

Trends 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ศ.ช .111 (100111) 

2(1-2-3) 

แนวคิด หลักการ และวิธีการในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แนวคิด หลักการ และวิธีการ

ประเมินการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

การปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้การประยุกต์ใชผ้ลการวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาการสอน

และการพัฒนาผู้เรยีน   

Approaches, principles, and methods of learning measurement and evaluation. Approaches, 

principles, and methods of assessment in 21st century. Design and development of learning 

measurement and evaluation instruments. Practice in learning measurement and evaluation.  
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Application of measurement and evaluation results for teaching and student development. 

ศ.ช. 231 (100231) 

EDPF 231 

การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลศิ  

Educational Quality Assurance for Excellence

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่ม ี    

2(1-2-3) 

หลักการบริหารการศึกษาเบื้องต้น หลักการ แนวคิด และกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา การออกแบบและด าเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย การ

ก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา การด าเนินการตามแผน การ

ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การติดตามผลการด าเนินการโดยใช้การสร้างชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ และการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ความสัมพันธ์ของการประกันคุณภาพ

ภายในและการประกันคุณภาพภายนอกเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อ

ความเป็นเลิศ ปัญหาและแนวโน้มในการประกันคุณภาพการศึกษา 

Basic Principles of educational administration. Principles, approaches, and laws related to 

educational quality assurance. Design and operation related educational quality assurance including 

educational standards statement, educational development plan conducting, operation based on plan, 

evaluation and checking educational quality, monitoring of operational output by creating professional 

learning community, and self-assessment report conducting. Relation of internal and external 

educational assurance for developing school’s quality according to educational standards for 

excellence. Problems and tendencies of educational quality assurance. 
 

ศ.ช. 291 (100291) 

EDPF 291 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

Teaching Profession Practicum in School 2 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ศ.ช. 191 (100191) และ 

                                  นกัศึกษาชั้นปีที่ 2 

1(0-3-0) 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยการเป็นผู้ช่วยครู ประกอบด้วย การช่วยงานประจ าช้ัน การ

ช่วยงานสอนภายใต้การแนะน าดูแลของอาจารย์ผู้สอนและครูพี่เลี้ยง ทั้งการสอนในช้ันเรียนและการสอน

ซ่อมเสริม การช่วยงานดูแลนักเรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจและเสริมแรงให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ การ

ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายร่วมกับครูและผู้บริหารอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

พัฒนาวิชาชีพในสถานศึกษา แล้วน ามาประสบการณ์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้

เกี่ยวกับวิชาชีพครูและสภาพงานครู ถอดบทเรียนค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ประเด็นด้าน

ความรู้และศาสตร์การสอน และการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา โดยอาศัยการสังเกตและบันทึก การ

เขียนสะท้อนผลสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะรายบุคคลและจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อ
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ศ.ช. 315 (100315) 

 

EDPF 315 

พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัดการศึกษาบนฐาน

ชุมชน  

Multicultural Education and Community-based 

Education 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่ม ี    

2(1-2-3) 

ความหมาย ความเป็นมา และความส าคัญของพหุวัฒนนิยมและพหุวัฒนธรรมศึกษา แนวคิดและ

ทฤษฎีพหุวัฒนธรรมศึกษา ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมไทย การจัดการศึกษาในสังคมพหุ

วัฒนธรรมของไทย การจัดการความรู้ทางพหุวัฒนธรรม แนวคิดชุมชนกับการจัดการศึกษา การจัดการ

ศึกษาบนฐานชุมชนเพื่อเข้าถงึบรบิทชุมชนและสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

การร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การสร้าง

เครอืข่ายความร่วมมือกับผูป้กครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรูท้ี่มีคุณภาพของผู้เรยีน แนวทางการ

ส่งเสรมิและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

Definitions, history, and significances of multiculturalism and multicultural education. Concepts 

and theories of multicultural education. Cultural diversity in Thailand. Educational 

managements/models for multicultural society in Thailand. Multicultural knowledge management. 

Community participation in education. Community-based education for accessing to community and 

living together in a culturally diverse society. Working together with parents to support students 

acquire desirable characteristics and address related issues. Building network with parents and 

สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา ภายใต้การแนะน า ดูแล และร่วมมือกันของ

สถานศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 

Teaching practicum in school as a teacher assistance including classroom job, teaching under 

guidance of course instructors and co-teacher both in classroom and remedial teaching, helping 

students’ affair to motivate and reinforce students to be a learning person, doing other jobs with 

teachers and administrators creatively, and participating in profession development activities in 

school. Appling all experiences to connect approaches, theories, and knowledge about teaching 

profession and teacher’s job description. Conducting lesson learned on values and attributes of 

teacherness, knowledge and pedagogy, and school practicum through observation and records. 

Writing reflective conclusion, making an individual report, and setting academic seminar for creating 

professional learning community in faculty. All activities are under close supervision of the school 

members and the course instructors. 
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community for enhancing quality learning of students. Guidelines for promoting and conserving 

cultures and local wisdom. 

ศ.ช. 316 (100316) 

 

EDPF 316 

การศึกษาพเิศษเพื่อส่งเสรมิศักยภาพผูเ้รียนท่ีมี

ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

Special Education for Enhancing Potentials of 

Students with Special Needs  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่ม ี    

2(1-2-3) 

มโนทัศน์และกระบวนการทางการศึกษาพิเศษ กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ประเภทและ

ลักษณะของผู้เรียนพิการ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษและด้อยโอกาส การคัดกรอง การวินิจฉั ย การ

จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การอ านวยความสะดวก การปรับแต่ง เทคโนโลยีสิ่งอ านวย

ความสะดวก ความรว่มมือและท างานเป็นทีมระหว่าง ครู ผู้ปกครอง นักสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

Concepts and process in special education. Relevant laws and policies. Classifications and 

characteristics of learners with disabilities, gifted, and underprivileged. Screening and diagnosis. 

Organizing an appropriate individualized education plan, accommodations, modifications, and assistive 

technology. Collaboration and teamwork among teachers, parents, and paraprofessionals. Relevant 

organizations. 

 

ศ.ช. 317 (100317) 

EDPF 317 

การฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค    

Microteaching Skills Practice 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    นักศึกษาชั้นปีที่ 3     

3(2-3-5) 

การศึกษา การฝึก และการพัฒนาทักษะการสอนที่จ าเป็นส าหรับครู การวางแผนการสอนและ

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชาเอก สาระในหลักสูตร ศาสตร์การสอน 

เทคโนโลยีดิจิทัล และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารในช้ันเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ การทดลองปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคในสถานการณ์

จ าลอง 

 Studying, training, and developing of essential teaching skills for teacher. Planning teaching 

and conducting lesson plans by integrating knowledge, major content, curriculum content, pedagogy, 

digital technology, and learning measurement and evaluation. Practice of Thai and English language 

usage skills for effective communication in classroom. Practicing micro teaching in simulated situations. 
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ศ.ช. 391 (100391) 

EDPF 391 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

Teaching Profession Practicum in School 3 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ศ.ช. 291 (100291) และ  

                                  นกัศึกษาชั้นปีที่ 3 

4(0-12-0) 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาในช้ันเรียน การ

วางแผนและจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ การจัดการช้ันเรียน การผลิตสื่อหรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมการ

เรียนรู ้การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู ้การจัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่

เอือ้อ านวยต่อการเรียนรูอ้ย่างมีความสุขและมีสุขภาวะที่ดี การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูเ้พื่อพัฒนา

คุณภาพการเรียนรูข้องผู้เรยีนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ การสรา้งแรงจูงใจและเสริมแรงให้ผู้เรียนเป็น

ผู้ใฝ่เรียนรู ้การรว่มมือกับผูป้กครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การ

ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายร่วมกับครูและผู้บริหารอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

พัฒนาวิชาชีพในสถานศึกษาและชุมชน แล้วน ามาประสบการณ์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และองค์

ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและสภาพงานครู ถอดบทเรียนค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ประเด็น

ด้านความรู้และศาสตร์การสอน ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และการปฏิบัติหน้าที่ครูใน

สถานศึกษา โดยอาศัยการสังเกตและบันทึก การเขียนสะท้อนผลสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานใน

ลักษณะรายบุคคลและจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา 

ภายใต้การแนะน า ดูแล และรว่มมือกันของสถานศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 

Teaching practicum in school including curriculum development in course level, planning and 

managing learning activities, classroom management, producing media or innovation to promote 

learning, applying digital technology in learning management, organizing environment and 

atmosphere to enhance learning with happiness and good health, measuring and evaluating learning 

for developing learning quality in each student systematically, creating motivation and reinforcement 

for students to be a learning person, cooperating with parents in developing and problem-solving for 

enhancing student to have desirable characteristics, doing other jobs with teachers and administrators 

creatively, and participating in profession development activities in school and community. Appling all 

experiences to connect approaches, theories, and knowledge about teaching profession and teacher’s 

job description. Conducting lesson learned on values and attributes of teacherness, knowledge and 

pedagogy, parents and community engagement, and school practicum through observation and 

records. Writing reflective conclusion, making an individual report, and setting academic seminar for 

creating professional learning community in faculty. All activities are under close supervision of the 

school members and the course instructors. 
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ศ.ช. 404 (100404) 

EDPF 404 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

Research for Learners’ Quality Development

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ศ.ช. 230 (100230) และ 

    นักศึกษาชั้นปีที ่3 

2(1-2-3) 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และระเบียบวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทิศทางและแนวโน้ม

การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุคใหม่ การวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อก าหนดปัญหาวิจัย การออกแบบและการ

ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การน าเสนอผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การน า

ผลการวิจัยการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนไปใช้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรยีน  

Concept, theories, principles, and methodologies of research for learners’ quality 

development. New trends and directions of research for learners’ quality development. Identify the 

problems of learners’ quality to formulate research problem. Research design and operation the 

research for learners’ quality development. Presentation the result of research for learners’ quality 

development. Application the result of research for learners’ quality development to solve problems 

and improve learners. 

 

ศ.ช. 491 (100491) 

EDPF 491 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 

Teaching Profession Practicum in School 4 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ศ.ช. 391 (100391) และ 

                                  นกัศึกษาชั้นปีที่ 4 

6(0-18-0) 

การปฏิบัติงานหน้าที่ครูในสถานศึกษา ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และ

การจัดการช้ันเรยีนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีปัญญารูค้ดิและมีความเป็นนวัตกร การสร้างสื่อหรือนวัตกรรม

ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัด

สภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีสุขภาวะที่ดี การ

วัดผลและประเมินผลการเรียนรู ้การช่วยเหลือดูแลและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดท ารายงานผล

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ การท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่

พึงประสงคแ์ละเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพโดยเข้าถึงบริบทของชุมชนและเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายร่วมกับครู

และผู้บริหารอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพในสถานศึกษาและชุมชน แล้ว

น ามาประสบการณ์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและสภาพงานครู 

ถอดบทเรียนคา่นิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ประเด็นด้านความรู้และศาสตร์การสอน ความสัมพันธ์

กับผูป้กครองและชุมชน และการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา โดยอาศัยการสังเกตและบันทึก การเขียน
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สะท้อนผลสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะรายบุคคลและจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสร้าง

ชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา ภายใต้การแนะน า ดูแล และรว่มมือกันของสถานศึกษา

และอาจารย์นิเทศ 

Practicum in school as a teacher including curriculum development, learning and classroom 

management to promote students to have cognitive intelligences and become innovative person, 

producing media or innovation to promote learning, applying digital technology to benefit students’ 

learning, organizing environment and atmosphere to enhance learning with happiness and good 

health, measuring and evaluating learning, helping and developing each student, conducting student 

quality development report systematically, doing classroom action research for developing learning 

quality, creating parents and community connection for developing and problem-solving to enhance 

student to have desirable characteristics and learning with quality based on community by 

understanding and cultural diversity respect, supporting and conserving cultures and local wisdom, 

doing other jobs with teachers and administrators creatively, and participating in profession 

development activities in school and community. Appling all experiences to connect approaches, 

theories, and knowledge about teaching profession and teacher’s job description. Conducting lesson 

learned on values and attributes of teacherness, knowledge and pedagogy, parents and community 

engagement, and school practicum. Writing conclusion, making an individual report, and setting 

academic seminar for creating professional learning community. All activities are under close 

supervision of the school members and supervisor. 

 

 2.1.2  วิชาแกนเลือก 

ศ.ช. 214 (100214) 

EDPF 214  

การจัดการเรยีนรู้ผา่นการปฏิบัต ิ  
Active Learning Management  
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไมม่ี         

2(1-2-3) 

 แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และระดับของการคิด ความหมาย รูปแบบ และล าดับขั้นของการปฏิบัติ  

การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดและการปฏิบัติสู่การจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน  มาตรฐาน

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลักษณะการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่

การแก้ปัญหาและการเกิดความคิดขั้นสูง เทคนิคการออกแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนและแหล่ง

เรียนรู ้เทคนิคการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูผ้่านการปฏิบัติ  ลักษณะและบทบาทของครูในการ

จัดการเรียนรูผ้่านการปฏิบัติ  ลักษณะและบทบาทของผู้เรยีนในการจัดการเรียนรูผ้่านการปฏิบัติ   
 Concepts, theories, models and levels of thinking. Meanings, models and hierarchy of 
practices. Integration of theoretical thinking and practice to classroom learning management. Learning 
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standards and indicators of the basic education core curriculum. Characteristics of active learning 
management for developing learner’s problem solving skills and higher order thinking skills. 
Techniques of learning management design. Instruction media and learning resources. Measurement 
and assessment techniques of active learning management. Characteristics and roles of teachers in 
active learning management. Characteristics and roles of learners in active learning management. 
 
ศ.ช. 216 (100216) 

EDPF 216 

การเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความแตกตา่ง 
ระหว่างบุคคล                          
Differentiated Instruction  
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไม่ม ี   

2(1-2-3) 

   แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคล เทคนิคการจัดกลุ่มผู้เรียน 

กลวิธีการจัดการเรยีนการสอนส าหรับผู้เรียนกลุ่มต่างๆ โดยจ าแนกตามลีลาการเรียนรู้ พหุปัญญา และ

ระดับความสามารถ ตัวอย่างของสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 Approaches, theories and principles of personal differentiation. Techniques of categorizing 

students. Instructional strategies for students in each group that separate by learning styles, multiple 

intelligence, and ability. Case studies of schools which succeed in differentiated instruction. 

  
ศ.ช. 217 (100217) 

EDPF 217 

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  
Information for Learning  
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไม่ม ี   

2(1-2-3) 

 ความหมายและความส าคัญของสารสนเทศ การศึกษาค้นคว้า การเก็บรวบรวม และ            

การวิเคราะห์สารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การอ้างอิงข้อมูลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การเขียน

หนังสือราชการ การส่งเสริมกระบวนการสืบค้นข้อมูลส าหรับผู้เรียนในสังคมแห่งการเรียนรู้ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุดเพื่อการจัดการศึกษา 

 Definition and significance of information. Inquiry, collecting, and analyzing information from 

various resources. Using formal styles of citations and references. Writing official letters. Promoting 

information searching process for learners in learning society. Using information technology and 

library for education. 
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ศ.ช. 220 (100220) 

EDPF 220 

การบูรณาการศิลปะเชิงสรา้งสรรค์ในการศึกษา 
Creative Art Integration in Education 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไม่ม ี   

2(1-2-3) 

 การบูรณาการองค์ความรู้ทางศิลปะในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความหมาย ความส าคัญ

และวิธีการในการบูรณาการสาระความรู้ทางทัศนศิลป์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้น

กระบวนการคิดผ่านกจิกรรมในการรับรูแ้ละสรา้งสรรคชิ์น้งานศิลปะ 

 Integration of art knowledge with other areas in basic education. Definition, importance and 

procedure of visual arts knowledge integration in instruction to encourage thinking processes through 

art perceiving and making activities. 

 
ศ.ช. 222 (100222) 

EDPF 222 

โลกศึกษาเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
Global Education for Lifelong Learning  
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไม่ม ี   

2(2-0-4) 

 ปรัชญาการศึกษาตลอดชีวติกับสังคมโลกหลังสมัยใหม่ กลวิธีการจัดการศึกษาแบบองคร์วมเพื่อ

เสริมสร้างพลเมืองที่เข้มแข็ง การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาชนพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้

ตลอดชีวิต ทฤษฎีการศึกษาเพื่อพัฒนาจิตส านึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การจัดการเรียนรู้โลกศึกษา

เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การจัดการช้ันเรียนเชิง

สรา้งสรรคโ์ดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรูข้้ามวัฒนธรรม การจัดโครงงานการศึกษาทางเลือกเพื่อ

การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

พลเมืองโลก 

 Philosophy of lifelong education and postmodern global society. Holistic education 

methodology for enhancing active citizenship. Transfer of knowledge of indigenous wisdom to 

develop lifelong learning network. Theories of education for the development of social and 

environmental consciousness. Global education management to promote equality in diverse culture 

society. Creative classroom management using digital technology for cross-cultural learning. 

Alternative education projects for sustainable environmental management in global issues. Lifelong 

learning activity management to improve the quality of life for global citizens. 
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ศ.ช. 232 (100232) 

EDPF 232 

กฎหมายส าหรับวิชาชีพคร ู
Laws for Teaching Profession  
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ไม่ม ี

2(2-0-4) 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ

พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ ขอ้บังคับ ประกาศ และค าสัง่ที่เกี่ยวกับครูและบคุลากรทางการ

ศึกษา แนวปฏิบตัิในการเลื่อนวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีตัวอย่างการใช้กฎหมาย

ทางการศึกษา 

 Constitutional law of the Kingdom of Thailand related to education. National educational act, 

acts, rules, regulations, notifications and orders related to teachers and educational personnel. Ways 

of accreditation of teacher and educational personnel. Case studies of application of educational 

laws.   

 
ศ.ช. 233 (100233) 

EDPF 233 

 

สะเต็มศึกษาเพื่อชีวติ เศรษฐกจิ สังคมและสิ่งแวดล้อม
STEM Education for Life, Economy, Society and 
Environment 

2(1-2-3) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไม่ม ี
 แนวคิดและการบูรณาการวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สะเต็ม) 

เหตุผลและความจ าเป็นของสะเต็มที่มีต่อชีวติของบุคคล เศรษฐกจิ สังคมและสิ่งแวดล้อม ลักษณะส าคัญ

ของสะเต็มศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาที่เชื่อมโยงบุคคล เศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดล้อม การพัฒนานักสะเต็มศึกษา 

 Concepts and integration of Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM). 

Significance of STEM on personnel’s life, economics, society and environment. Key characteristics of 

STEM education. STEM Education learning activities that relevance to life, economics, society and 

environment. Development of STEM educators. 
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 2.2. วชิาเอก 

   2.2.1 วิชาทางด้านเนื้อหา 

            1) วิชาบังคับ 

ศ.วท. 204 (064204)   จริยธรรมด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีส าหรับครู         1(1-0-2)    

EDSC 204                 Ethics of Science and Technology for Teacher     

                              เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี                              

               ความเชื่อมโยงระหว่างนักจริยศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนด

นโยบาย และสังคมที่มีต่อประเด็นปัญหาจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในส่วนที่เกี่ยวกับ

เนือ้หาวิชาวิทยาศาสตรข์องหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

              Linkages among ethicists, scientists, policy-makers and civil society on ethical issues in 

science and technology related to content of Basic Education Curriculum. 

 

ศ.วท. 231 (064231)  มโนทัศน์เคมีในหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 1              3(3-0-6) 

EDSC 231               Chemistry Concepts in Basic Education Curriculum 1                               

                             เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

              มโนทัศน์เคมี กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในหัวข้อ โครงสรา้งอะตอม ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ พันธะเคมีและสมบัติ

ของสาร การเขียนและการดุลสมการเคมี ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี  การค านวณปริมาณใน

สารละลายและปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับแก๊ส สารก าหนดปริมาณและร้อยละของผลิตภัณฑ์ หลักการท า

ปฏิบัติการเคมี การวัดปริมาณสาร หน่วยวัดและการเปลี่ยนหน่วย การค านวณปริมาณของสาร และ

ความเข้มของสารละลาย สาระวิทยาศาสตรก์ายภาพ ในหัวข้อธาตุและสารประกอบ แบบจ าลองอะตอม 

ตารางธาตุ พันธะเคมี สายละลาย และธาตุกัมมันตรังสี 

               Chemistry concepts in science subject areas based on The Basic Education Core 

Curriculum, for Mattayomsuksa 4 in topic of atomic structure, periodic table and element property, 

chemical bond and substance property, writing and balancing chemical equations, stoichiometry in 

chemical reactions, calculation of solutions and gas reactions, limitary agent and percent yield of 

products, principles of chemistry laboratory, measuring reagents, units and conversions and 

calculation of reagents and solution concentration. Strand physical science in topic of elements and 

compounds, atomic model, periodic table, chemical bond, solutions and radioactive elements. 
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ศ.วท. 232 (064232)  มโนทัศน์เคมีในหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 2                       3(3-0-6) 

EDSC 232                Chemistry Concepts in Basic Education Curriculum 2                                 

                              เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ศ.วท. 231 (064231) 

 มโนทัศน์เคมีในกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ในหัวข้อ สมบัติของแก๊ส การประยุกต์ใช้สมบัติของแก๊สในชีวิตประจ าวันและอุตสาหกรรม 

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี สมบัติกรด –เบส และปฏิกิริยาของกรด – เบส ไฟฟ้าเคมี และสาระ

วิทยาศาสตรก์ายภาพ ในหัวข้อ กรด – เบส ปฏิกริิยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และปฏิกริยิารดีอกซ์ 

           Chemistry concepts in science subject areas based on the basic education core curriculum, 

for mattayomsuksa 5 in topic of gas property, applications of gas property  in daily life and industry, 

rate of chemical reaction, chemical equilibrium, acid -base properties and acid-base reactions, 

electrochemistry and in strand  physical science in topic of acid –base, chemical reaction, rate of 

chemical reaction, rate of chemical reaction, and redox reaction. 

 

ศ.วท. 331 (064331)   มโนทัศน์เคมีในหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 3                      3(3-0-6) 

EDSC 331                Chemistry Concepts in Basic Education Curriculum 3                               

                              เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ศ.วท. 232 (064232) 

                   มโนทัศน์เคมีในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  

ขั้นพืน้ฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในหัวข้อ สารประกอบอินทรีย์ พอลิเมอร์ การบูรณาการความรู้และ

ทักษะทางเคมีในการอธิบายปรากฏการณ์ในชีวิตประจ าวัน การแก้ปัญหาทางเคมี การน าเสนอผลการ

แกป้ัญหาเชิงเคมี สาระวิทยาศาสตรก์ายภาพ ในหัวข้อ ไฮโดรคาร์บอน พอลิเมอร์ การละลาย พลาสติก 

และการประยุกต์ใชพ้อลิเมอรใ์นชีวติประจ าวัน          

              Chemistry concepts in science subject areas based on the basic education core 

curriculum, for Mattayomsuksa 6 in topic of organic compound, polymer, integration of chemical 

knowledge and skills for explaining phenomena in everyday life, chemical problem solving, 

presentation of the design and chemical problem soliving.  Strand physical science in topic of 

hydrocarbon, polymer, solubility, plastic and applications of polymer in daily life. 
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ศ.วท. 490 (064490)  อุปกรณ์ สารเคมี และการทดลองในห้องปฏิบัติการเคมี        3(3-0-6) 

EDSC 490              Equipment, Chemicals and Experiment in Chemistry Laboratory          

                                เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน   :   ศ.วท. 231 (064231) 

 ความรู้พื้นฐานในการสอนเคมีและการจัดการห้องปฏิบัติการเคมีส าหรับครูเคมี การทดลองทาง

เคมีและอุปกรณท์ี่ใชใ้นปฏิบัติการทางเคมี การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ ์การซ่อมแซมอุปกรณ์ทางเคมี การ

เกิดอุบัติเหตุและการป้องกันแกไ้ขอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการเคมี   การออกแบบและการพัฒนาปรับปรุง

ห้องปฏิบัติการเคมี การประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนเคมี 

   Basic introduction to chemistry instruction and chemistry laboratory management for 

chemistry teachers. Chemistry experiments and equipment used in the chemistry laboratory. 

Keeping and maintaining the equipment. Repairing chemistry equipment. Accident and accident 

prevention in the chemistry laboratory. Designing and development of the chemistry laboratory. 

Making the replacement chemistry equipment for teaching and learning chemistry. 

 

ว.คม. 111 (203111)      เคม ี1                                            3(3-0-6)  

CHEM 111                  Chemistry 1 

                                เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ไม่มี 

 บทน าและปริมาณสัมพันธ์ทางเคมี โครงสร้างอะตอม พันธะเคมีในสารประกอบประเภทต่างๆ 

แกส๊ ของเหลว และของแข็ง อุณหพลศาสตรเ์ชิงเคมี เคมีไฟฟ้า สารละลาย กรด-เบสและสมดุลไอออนิก 

จลนพลศาสตรเ์ชิงเคมี 

 Introduction and chemical stoichiometry, atomic structures, chemical bonding in various 

compounds, gases liquid and solid chemical thermodynamics,  electrochemistry, solutions, acid-

bases and ionic equilibrium, chemical kinetics. 

 

ว.คม. 113 (203113)     เคมี 2                         3(3-0-6) 

CHEM 113               Chemistry 2 

                                เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.คม. 111 (203111)  

   แกส๊ ของเหลวและของแข็ง ธาตุเรพรเีซนเททีฟและโลหะแทรนซชัิน สารประกอบโคออรด์ิเนชัน 

สมดุลการละลายของเกลือและสมดุลการเกิดสารเชิงซ้อน เคมีนิวเคลียร ์เคมีอินทรยี์ สารชีวโมเลกุล โลก

ของเคมี 
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  Gases, liquids and solids, representative elements and transition metals, coordination 

compounds, equilibria of salt solubility and complex formation, nuclear chemistry, organic chemistry, 

biomolecules and world of chemistry. 

 

ว.คม. 115 (203115)     ปฏิบัติการเคมี 1              1(0-3-0) 

CHEM 115           Chemistry Laboratory 1 

                                เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ลงทะเบียนพร้อม ว.คม. 111 (203111) 

  เทคนิคต่างๆ ในห้องปฏิบัติการเคมี ปฏิกิริยาของทองแดงและสารประกอบของทองแดง สาร

ก าหนดปรมิาณ: การสังเคราะห์แคลเซียมออกซาเลต การสังเคราะห์โพแทสเซียมอะลัมจากอะลูมิเนียม

ฟอยล์ พันธะเคมีและโครงสรา้งโมเลกุล สมดุลเคมีและปฏิกริยิาผันกลับ ความร้อนของปฏิกริยิา เซลล์กัล

วานิกและเซลล์ความเข้มข้น อิเล็กโทรลิซีส การหามวลโมเลกุลโดยอาศัยการลดลงของจุดเยือกแข็ง 

สมดุลกรด-เบสและบัฟเฟอร์ การไทเทรตกรด-เบส กราฟไทเทรชัน จลนพลศาสตร์เคมี: ปฏิกิริยาไอโอดิ

เนชันของแอซีโตน และการทดลองพิเศษ 

  Chemistry laboratory techniques, reactions of copper and its compounds, limiting agent: 

synthesis of calcium oxalate, synthesis of potassium alum from aluminum foils, chemical bonds and 

molecular structure, chemical equilibria and reversible reactions, heat of reactions, galvanic and 

concentration cells, electrolysis, determination of molar mass by freezing point depressing, acid-base 

equilibria and buffers, acid-base titration, titration curves, chemical kinetics: iodination of acetone, 

and special experiments. 

 

ว.คม. 117 (203117)   ปฏิบัติการเคมี 2               1(0-3-0) 

CHEM 117    Chemistry Laboratory 2 

                              เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :  ว.คม.115 (203115)  

                              และลงทะเบียนพร้อม ว.คม.113 (203113) 

  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของแคทไอออนกลุ่ม I II III และ IV บางตัว การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

ของแคทไอออนและแอนไอออนของเกลือตัวอย่าง สถานะออกซิเดชันของแวเนเดียม สารประกอบโคออร์

ดิเนชัน ผลของอุณหภูมิที่มีต่อการละลายของเกลือ ผลคูณการละลายของแคลเซียมซัลเฟต การหา

ค่าคงที่ของแก๊ส โครงสร้างผลึก การวิเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ การทดสอบคาร์ โบไฮเดรต และโปรตีน 

การศึกษาปฏิกิริยาซาปอนิฟิเคชันของไขมัน และการวิเคราะห์น้ าเสีย 

  Qualitative analysis of some cations of group I, II, III and IV, qualitative analysis of cations 

and anions in unknown salts, oxidation states of vanadium, coordination compounds, effects of 
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temperature on the solubility of salts, the solubility product of calcium sulfate, determination of the 

gas constant, crystal structure, organic chemistry analysis, carbohydrates and proteins tests, the 

study of saponification of fat and wastewater analysis. 

 
ว.คม. 201 (203201)    เคมีอินทรยี์ 1              3(3-0-6) 

CHEM 201      Organic Chemistry 1  

                               เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.คม. 113 (203113) 

  พันธะและโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ การจ าแนก การเรียกชื่อ  และสมบัติของ

สารประกอบอินทรยี์ สเตอรโิอเคมี กลไกของปฏิกริยิาเคมีอินทรีย์ ปฏิกิริยาการแทนที่ของนิวคลีโอไฟล์ที่

คาร์บอนที่อิ่มตัว ปฏิกิริยาการขจัด ปฏิกิริยาการเติม และการเปลี่ยนแปลงระหว่างหมู่ฟังก์ชันของ

สารประกอบอินทรยี์ 

  Bonding and structure of organic compounds, classification, nomenclature and properties of 

organic compounds, stereochemistry, organic reaction mechanisms, nucleophilic substitution at 

saturated carbon, elimination reaction, addition reaction, and functional group interconversion of 

organic compounds. 

 

ว.คม. 202 (203202)   เคมีอินทรยี์ 2              3(3-0-6) 

CHEM 202     Organic Chemistry 2 

                                 เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน  :  ว.คม. 201 (203201) 

  ปฏิกิริยาของสารประกอบคาร์บอนิล ปฏิกิริยาของสารประกอบคอนจูเกท สารประกอบแอโร

มาติก คารโ์บไฮเดรต กรดอะมิโน โปรตีน กรดนิวคลิอิก และลิพดิ 

  Reactions of carbonyl compounds, reactions of conjugated compounds, aromatic compounds, 

carbohydrates, amino acids, proteins, nucleic acids and lipids. 

 

ว.คม. 211 (203211)    เคมีอนนิทรยี์ 1                      2(2-0-4) 

CHEM 211     Inorganic Chemistry 1 

                                เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.คม. 113 (203113) 

โครงสรา้งอะตอม สมบัติทั่วไปของธาตุ สมมาตรของโมเลกุลและพอยท์กรุป โครงสร้างโมเลกุล

และแบบจ าลองพันธะในโมเลกุลโคเวเลนต์ 
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Atomic structure, general properties of elements, molecular symmetry and point group, 

molecular structure and bonding models in covalent molecules. 

 

ว.คม. 226 (203226)   เคมีเชงิฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษานอกสาขาวชิาเคมี          3(3-0-6) 

CHEM 226     Physical Chemistry for Non-Chemistry Students 

                                 เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน :  ว.คม. 104 (203104)   

                                หรือ ว.คม. 111 (203111) หรอื ว.คม. 151 (203151) 

อุณหพลศาสตร์เชิงเคมี สมดุลวัฏภาค จลนพลศาสตร์เชิงเคมี สมบัติ ทางกายภาพของ

สารละลายโมเลกุลมหภาค การน าไฟฟ้าของอิเล็กโทรไลต์ สมดุลกรด-เบสและไอออน และเคมีไฟฟ้า

 Chemical thermodynamics, phase equilibria, chemical kinetics, physical properties of 

macromolecular solution, electrolytic conductivity, acid-base and ionic equilibria and 

electrochemistry. 

 

ว.คม. 229 (203229)     ปฏิบัติการเคมีฟสิกิัล              1(0-3-0) 

CHEM 229      Physical Chemistry Laboratory 

                                เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ว.คม. 108 (203108) หรอื  

                                ว.คม. 157 (203157) หรอื ว.คม. 115 (203115), และลงทะเบียน                

เรียนพร้อมกับ ว.คม. 226 (203226) 

เทคนิคพืน้ฐานทางเคมีฟิสิกัล : การหามวลโมเลกุล (โดยการวัดความหนืด, การวัดจุดเยือกแข็ง

ที่ลดลง) การหาคา่คงที่อัตราและอันดับของปฏิกิริยา การวัดค่าเลขทรานส์เฟอร์เรนซ์ของอิออน (วิธีการ

เคลื่อนที่ของขอบเขต) การวัดคา่การน าไฟฟ้า การศึกษาแผนผังวัฎภาคระหว่างของแข็ง – ของเหลว และ

ของเหลว - ของเหลว พีเอ็ช และการไทเทรตโดยการวัดค่าศักย์ไฟฟ้า การหาค่าคงที่สมดุลจากวิธีการ

กระจาย การหาค่าคงที่สมดุลของการเปลี่ยนรูประหว่างคีโตกับอีนอล การวัดค่าความร้อนของการ

สันดาป (บอมบ์คาลอริมิเตอร์) 

Basic techniques in physical chemistry: molecular mass determination (viscosity 

measurement, freezing point depression measurement), rate constant and overall order of reaction, 

transference number determination of ions (moving boundary method), conductance measurement, 

study of solid-liquid and liquid-liquid phase diagrams, pH and potentiometric titration, equilibrium 

constant determination by distribution method, equilibrium constant determination in keto-enol 

tautomerism, heat of combustion determination (Bomb calorimeter). 
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ว.คม. 231 (203231)   เคมีวิเคราะห์เบือ้งต้น             3(3-0-6) 

CHEM 231    Fundamental Analytical Chemistry 

                              เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :  ว.คม. 113 (203113) 

แนวคิดทั่วไปทางเคมีวิเคราะห์ การชักตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่าง สถิติในเคมีวิเคราะห์ 

พื้นฐานปริมาตรวิเคราะห์ การวิเคราะห์ด้วยการไทเทรต การวิเคราะห์โดยน้ าหนัก และการแยกแบบ

คลาสสิก 

General concept in analytical chemistry, sampling and sample pretreatment, statistics in 

analytical chemistry, basic of volumetric analysis, titrimetry, gravimetric analysis and classical 

separations. 

 

ว.คม. 241 (203241)      ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์ 1              1(0-3-0) 

CHEM 241     Organic Chemistry Laboratory 1 

                                 เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน  :  ลงทะเบียนพร้อม ว.คม. 201 (203201) 

   การหาจุดเดือดและจุดหลอมเหลว การตกผลึกใหม่ การสกัด การกลั่น โครมาโทกราฟีผิวบาง 

โครมาโทกราฟีคอลัมน์ สเตอริโอเคมี การระบุเอกลักษณ์ของสารประกอบอินทรีย์ 1 (ไฮโดรคาร์บอน 

แอลกอฮอล์ และเอมีน) การระบุเอกลักษณ์ของสารประกอบอินทรีย์ 2 (สารประกอบคาร์บอนิล) และ

ปฏิกริยิาการแทนที่ของแอลกอฮอล์ 

   Boiling point and melting point determination, recrystallization, extraction, distillation, thin 

layer chromatography, column chromatography, stereochemistry, identification of organic compounds 

1 (Hydrocarbon, alcohol and amine), identification of organic compounds 2 (Carbonyl compounds) and 

substitution reaction of alcohol. 

 

ว.คม. 242 (203242)   ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์ 2              1(0-3-0) 

CHEM 242       Organic Chemistry Laboratory 2 

                                 เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน  :  ว.คม. 241 (203241)  

                                 และลงทะเบียนพร้อม ว.คม.202 (203202) 

  การแยกผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ปฏิกิริยาออกซิเดชันของแอลกอฮอล์  ปฏิกิริยารีดักชันของ

สารประกอบคาร์บอนิล ปฏิกิริยาการเติมของสารประกอบคาร์บอนิล การควบแน่นแบบอัลดอล การ

สังเคราะห์สารอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก ปฏิกิริยาการแทนที่ของสารประกอบแอโรแมติก ปฏิกิริยา

ของสารประกอบฟีนอล ไดเอโซคัพปลิง ปฏิกริยิาดีลส์-อัลเดอร ์และสารชีวโมเลกุล    
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  Isolation of natural products, oxidation reaction of alcohols, reduction reaction of carbonyl 

compounds, addition reaction to carbonyl compounds, aldol condensation, synthesis of carboxylic acid 

derivatives, substitution reaction of aromatic compounds, reaction of phenolic compounds, diazo 

coupling, Diels-Alder reaction and biomolecules. 

 

ว.คม. 286 (203286)   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1        1(0-3-0) 

CHEM 286       Analytical Chemistry Laboratory 1 

                                 เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน  :  ว.คม. 117 (203117) และลงทะเบียน 

                                 พร้อมกับ ว.คม. 231 (203231) 

  ความเที่ยงในการวัดหามวลสารและปริมาตร การเตรียมและการท ามาตรฐานสารละลายกรด-

เบส การหาปริมาณคาร์บอเนตและไบคาร์เนตในโซดาแอช การหาปริมาณเหล็กโดยการไทเทรตด้วย

โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต การเตรียมและการท ามาตรฐานสารละลายไอโอดีน การหาปริมาณกรด

แอสคอร์บิกในเม็ดวิตามินซี  การหาความกระด้างของน้ าตัวอย่างโดยการไทเทรตด้วยอีดีทีเอ  การหา

ปรมิาณคลอไรด์โดยวิธีโวลฮารด์และวิธีฟาจาน หาปรมิาณเบสอินทรยี์โดยการไทเทรตในตัวกลางไม่ใช่น้ า  

การหาปริมาณสังกะสีในรูปแอมโมเนียมฟอสเฟต การหาปริมาณสังกะสีโดยการเผาตะกอน การหา

ปริมาณไอออนของโลหะบางชนิดโดยวิธีการสกัด การแยกกรดอะมิโนโดยโครมาโทกราฟีกระดาษ การ

แยกเภสัชภัณฑ์โดยโครมาโทกราฟีแผ่นบาง การแยกไอออนโลหะบนเรซินแลกเปลี่ยนไอออนลบโดยโคร

มาโทกราฟีแบบคอลัมน์ 

 Precision in determination of mass and volume, preparation and standardisation of acid-

base solutions, determination of carbonate and bicarbonate in soda ash, determination of iron by 

potassium permanganate titration, preparation and standardisation of iodine solution, determination 

of ascorbic acid in vitamin C tablets, determination of total hardness in water sample by EDTA 

titration, determination of chloride by Volhard and Fajan’s method, determination of some organic 

base by non aqueous titration, determination of zinc as the ammonium phosphate, determination of 

zinc by ignition of a precipitate, determination of some metal ions by extraction method, separation 

of amino acids by paper chromatography, separation of pharmaceutical materials by thin-layer 

chromatography and separation of metal ions on anion exchange resin by column chromatography. 
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ว.คม. 315 (203315)   เคมีอนนิทรยี์ 2         2(2-0-4) 

CHEM 315    Inorganic Chemistry 2   

                              เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :  ว.คม. 211 (203211) 

เคมีสถานะของแข็ง กรดและเบส  ออกซิเดชันและรดีักชัน และทฤษฎีพันธะในสารเชิงซ้อน 

Solid state chemistry, acids and bases, oxidation and reduction and bonding theories in 

complexes. 

 

ว.คม. 352 (203352)     ความปลอดภัยในห้องปฏบิัติการเคมี           2(2-0-4) 

CHEM 352       Safety in the Chemistry Laboratory 

                                   เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ว.คม. 111 (203111) และ ว.คม. 115 (203115);  

                                                                   หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

   แหล่งองคค์วามรู้ทางเคม ีการสืบค้นและการอา่นเอกสารก ากับขอ้มูลความปลอดภยัของสาร 

(เอ็มเอสดีเอส) กฎความปลอดภัยส าหรับห้องปฏิบัติการเคมี การจัดการสารเคมีอยา่งปลอดภัย การท า

ให้เป็นกลางและการท าลายสารเคมีที่เป็นอันตรายอย่างปลอดภยั การหลีกเลี่ยงความเสีย่งอืน่ๆ ในห้อง 

ปฏิบัติการเคมี และการตอบโต้ฉุกเฉนิต่ออุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการเคมี     
  Chemical literature sources, searching and understanding material safety data sheet 
(MSDS), safety rules for the chemistry laboratory, safe handling of chemical substances, 
neutralization and safe destruction of chemical hazardous substances, avoidance of other risks in the 
chemistry laboratory, and emergency response to accidents within the chemical laboratory. 

 

  2) วิชาเลือก 

ว.คม. 300 (203300)   ทักษะพื้นฐานและจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์       2(2-0-4) 

CHEM 300              Basic Skills and Ethics in Science 

                                 เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน : ว.คม. 113 (203113)  

  กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวม แหล่งค้นคว้าและการค้นคว้าบทความ

ทางวิทยาศาสตร์ องค์ประกอบของบทความทางวิทยาศาสตร์ชนิดต่างๆ การอ่านบทความทาง

วิทยาศาสตร์เชิงวิพากษ์ เครื่องมือและวิธีการเขียนและน าเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ จริยศาสตร์

พืน้ฐานและการลอกเลียนผลงานทางวิทยาศาสตร์ 

  Overview of scientific process and method, sources and survey of scientific literature, 

components of different types of scientific articles, critical reading of scientific literature, tools and 

methods used in scientific writing and in scientific presentation, basic scientific ethics and plagiarism. 



124 

ว.คม. 301 (203301)      เคมีอินทรยี์ 3           3(3-0-6) 

CHEM 301    Organic Chemistry 3 

                                 เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน : ว.คม. 202 (203202) และ ว.คม. 242 (203242)             

                    ;หรอื ว.คม. 204 (203204) และ ว.คม. 208 (203208) 

  สเตอริโอเคมี เคมีเฮเทอโรไซคลิก อัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกปี อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี 

นิวเคลียรแ์มกเนติค เรโซแนนซส์เปกโทรสโกป ีและแมสสเปกโทรสโคปี 

  Stereochemistry, heterocyclic chemistry, ultraviolet spectroscopy, infrared spectroscopy, 

nuclear magnetic resonance spectroscopy and mass spectrometry. 

 

ว.คม. 303 (203303)    สเปกโทรสโกปีทางเคมีอินทรยี์            3(3-0-6) 

CHEM 303      Organic Spectroscopy 

                                  เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน : ว.คม. 202 (203202)  

  แมสสเปกโทรเมตรี บทน าเกี่ยวกับสเปกโทรสโกปี อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี 

อินฟราเรดสเปกโทรสโกป ีนิวเคลียรแ์มกเนติกเรโซแนนซส์เปกโทรสโกป ี(เอ็นเอ็มอาร)์ และการวิเคราะห์

โครงสรา้งทางเคมีของสารอินทรีย์โดยอาศัยเทคนิคทางสเปกโทรสโกป ี: กรณีศึกษา 

 Mass spectrometry, introduction to spectroscopy, ultraviolet-visible spectroscopy, infrared 

spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR) and analysis of chemical structure of 

organic compound using spectroscopy techniques: case study. 

 

ว.คม. 308 (203308)    ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์ 3            1(0-3-0) 

CHEM 308      Organic Chemistry Laboratory 3 

                                  เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน : ว.คม. 242 (203242) และลงทะเบียนพร้อมกบั 

           ว.คม. 303 (203303) 

  การเตรียมสารเฮเทอโรไซคลิก ปฏิกิริยากรินยาร์ด การตรวจวัดปฏิกิริยารีทเทอร์โดยโคร

มาโทกราฟีผิวบาง ปฏิกิริยาเคมีเชิงแสง การแยกสารสกัดพิเพอรีนจากเมล็ดพริกไทยด า ปฏิกิริยาดีสส์-

อัลเดอร์ การจัดเรียงตัวใหม่พินาคอล พินาโคโลน การควบคุมทางจลน์และอุณหพลวัต การสังเคราะห์

หลายขั้นตอน และการสังเคราะห์ไบโอดีเซล 

  Preparation of a heterocyclic compound, Grignard reaction, determination of the Ritter 

reaction by thin layer chromatography, photochemistry, isolation of piperine from black pepper, 
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Diels-Alder reaction, pinacol pinacolone rearrangement, kinetic vs thermodynamic control, multistep 

synthesis and synthesis of biodiesel. 

 

ว.คม. 316 (203316)    เคมีอนนิทรยี์ 3          2(2-0-4) 

CHEM 316     Inorganic Chemistry 3 

                               เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.คม. 315 (203315) 

บทน าเกี่ยวกับสารเชิงซ้อนโลหะแทรนซิชันและสเตอริโอเคมี การทบทวนทฤษฎีพันธะในสาร

เชิงซ้อน อิเล็กทรอนิกส์สเปกตรัมของสารเชิงซ้อน สมบัติแม่เหล็กของสารเชิงซ้อน เสถียรภาพทางอุณ

หพลศาสตร์ของสารเชิงซ้อนโลหะแทรนซิชัน กลไกปฏิกิริยาของสารเชิงซ้อนโลหะแทรนซิชัน และบทน า

เก่ียวกับเคมีออร์แกโนเมทัลลิก 

   Introduction to transition metal complexes and stereochemistry, reviews of bonding theories 

in complexes, electronic spectra of complexes, magnetic properties of complexes, thermodynamic 

stability of transition metal complexes, reaction mechanisms of transition metal complexes and 

introduction to organometallic chemistry. 

 

ว.คม. 318 (203318)    ปฏิบัติการเคมีอนนิทรยี์                       1(0-3-0) 

CHEM 318       Inorganic Chemistry Laboratory 

                                 เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน  :  ลงทะเบียนพร้อมกับ ว.คม. 316 (203316) 

 การเตรยีมและการหาสูตรเอ็มพิริคัลของโลหะไอโอไดด์ การท าให้เสถียรของสถานะออกซิเดชัน 

การเตรยีมและการระบุเอกลักษณไ์อโซเมอร์ทางเรขาคณิตของโคบอลท์(III) อิทธิพลความแรงของสนามลิ

แกนด์ที่มีต่อสเปกตรัมของสารเชิงซ้อนโลหะ ธาตุแทรนซิชัน เคมีเชิงแม่เหล็ก การใช้สารประกอบอนินท

รยี์ และการวิเคราะห์สารประกอบอนินทรยี์ 

Preparation and determination of the empirical formula of metal iodide, stabilization of 

oxidation states, preparation and identification of geometrical isomers of the cobalt(III) system, the 

influence of ligand-field strength upon the spectra of metal complexes, the transition elements, 

magnetochemistry, uses of inorganic compounds and analysis of inorganic compounds. 
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ว.คม. 332 (203332)    การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมอื 1            2(2-0-4) 

CHEM 332      Instrumental Analysis 1 

                                  เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน : ว.คม. 231 (203231) และ ว.คม. 286 (203286) 

   ภาพรวมของหลักการทางโครมาโทกราฟี แก๊สโครมาโทกราฟี โครมาโทกราฟีของไหลวิกฤต

ยวดยิ่ง โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง แคพิลลารอีิเล็กโทรโฟเรซิส และวิธีแมสสเปกโทรเมตรี 

       Overview of chromatographic principles, gas chromatography, supercritical fluid 

chromatography, high performance liquid chromatography, capillary electrophoresis and mass 

spectrometric method. 

 

ว.คม. 351 (203351)       การเป่าแก้ว              2(1-3-2) 

CHEM 351      Glass Blowing 

                                  เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน : ว.คม. 104 (203104) หรอื ว.คม. 111 (203111) 

                                   หรอื ว.คม. 151 (203151) หรอื ว.คม. 162 (203162) 

  ความหมายของแกว้ หลักการการเกดิแกว้ การหลอมแกว้ โครงสรา้งของแกว้ เทคโนโลยีแก้ว  

ความรู้เบื้องต้นของการเปา่แกว้ การตัดแกว้ การยืดแกว้ การเปา่กน้หลอดทดลองแบบก้นกลม การท า 

แท่งคน การงอแกว้ การต่อแกว้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเทา่กัน การต่อแกว้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน  

การต่อแกว้สามทาง การเปา่แกว้ให้เป็นกระเปาะกลม     

 Definition of glass, principles of glass formation, glass melting, structures of glasses, glass  

technology, introduction to glass blowing, glass cutting, glass pulling, blowing a test tube bottom  

(round bottom), stirring rod making, tube bending, joining glass tubing of the same diameter, joining  

glass tubing of the different diameters, ‘T’ seals, blowing bulbs. 

 

 

ว.คม. 405 (203405)     เคมีผลติภัณฑ์ธรรมชาต ิ                    2(2-0-4) 

CHEM 405       Natural Product Chemistry 

                                   เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ว.คม. 202 (203202)  

   ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เมแทบอลิซึมทุตยิภูมิ: หน่วยยอ่ยและกลไกการสรา้งเป็น

โมเลกุลใหญ ่วิถีทางแอซีเทต: กรดไขมนัและพอลิคีไทด์ วิถทีางชิคีเมต: กรดอะมโินแอโรแมติกและฟีนลิ

โพรพานอยด ์วิถีทางเมวาโลเนตและวิถีทางเมทลิอิริทรอิอลฟอสเฟต: เทอร์พนีอยด์และสเตอรอยด ์และ

แอลคาลอยด ์    



127 

 Overview of natural products, secondary metabolism: the building blocks and construction 
mechanisms, the acetate pathway: fatty acid and polyketides, the shikimate pathway: aromatic 
amino acids and phenylpropanoids, the mevalonate and methylerythritol phosphate pathways: 
terpenoids and steroids, and alkaloids. 

 

ว.คม. 413 (203413)        สเปกโทรสโกปีทางเคมอีนินทรีย์           2(2-0-4) 

CHEM 413       Inorganic Spectroscopy 

                                   เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ว.คม. 211 (203211)  

   สมมาตรและพอยท์กรุป สเปกโทรสโกปีของการสั่น นิวเคลียรแ์มกเนติกเรโซแนนซส์เปกโทรส

โกปี อิเล็กตรอนพาราแมกเนติกเรโซแนนซส์เปกโทรสโกปี และมอสบาวรส์เปกโทรสโกป ี  

  Symmetry and point group, vibrational spectroscopy, nuclear magnetic resonance 

spectroscopy, electron paramagnetic resonance spectroscopy, and Mössbauer spectroscopy. 

 

ว.คม. 414 (203414)        วิธเีชิงกายภาพในเคมีอนินทรยี์           2(2-0-4) 

CHEM 414       Physical Methods in Inorganic Chemistry 

                                   เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ว.คม. 315 (203315) หรือ ว.คม. 316 (203316) 

   การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ จุลทรรศนศาสตรอ์ิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน จุลทรรศนศาสตร์ 

อเิล็กตรอนแบบส่องกราด เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใชแ้สงซนิโครตรอน 

  X-ray diffraction, transmission electron microscopy, scanning electron microscopy, 

techniques relevant to the application of synchrotron light. 

 

ว.ชท. 315 (211315)     ชีวเคมเีบื้องตน้                          3(3-0-6) 

BCT 315       Introductory Biochemistry 

                                เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.คม. 202 (203202)  

                               หรือ ว.คม. 204 (203204) หรือ ว.คม. 206 (203206) 

บทน าสู่ชีวเคมีของสิ่งมีชีวิต : เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ หลักการศึกษาทางชีวเคมี 

คารโ์บไฮเดรต ลิพดิ กรดอะมิโนและโปรตีน เอนไซม์และโคเอนไซม์ กรดนิวคลีอิก การส่งผ่านอิเล็กตรอน

และชีวพลังงาน และชีวเคมีประยุกต์ 

  Introduction to the biochemistry of life: cells and subcellular organelles, principles methods 

of biochemistry, carbohydrates, lipids, amino acids and proteins, enzyme and co-enzyme, nucleic 

acids, electron transport and bioenergetics and applied biochemistry. 
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ว.ชท. 319 (211319)   ปฏิบัติการชวีเคมเีบื้องตน้              1(0-3-0) 

BIOC 319    Introductory Biochemistry Laboratory 

                              เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ลงทะเบียนเรียนพร้อม ว.ชท. 315 (211315) 

  คารโ์บไฮเดรต ชีวพลังงาน ลพิิด โปรตนี เอนไซม์ และกรดนิวคลีอิก 

Carbohydrates, bioenergetics, lipids, proteins, enzymes and nucleic acids. 

 

ว.ชท. 412 (211412)       ชีวพลังงาน                          3(3-0-6) 

BCT 412         Bioenergetics 

                                  เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน  : ว.คม. 222 (203222) หรอื ว.คม. 226  

                                                                  (203226); และ ว.ชท. 312 (211312) หรอื   

                                                                  ว.ชท. 315 (211315) 

         แนวคิดเชิงอุณหพลศาสตรใ์นระบบชีวภาพ ชนิดของสารประกอบพลังงานสูง กระบวนการถ่าย

โอนพลังงาน และการสรา้งเอทีพ ีและชีวพลงังานของกระบวนการทางชีวภาพบางอย่าง 

   Thermodynamic aspects in biological systems, types of high energy compounds, energy 
transfer process and ATP generation, bioenergetics of some biological processes. 
 

ว.ชท. 413 (211413)       การแสดงออกและเทคโนโลยีของยีน                       3(3-0-6) 

BCT 413         Gene Expression and Gene Technology 

                                  เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน  : ว.ชท. 312 (211312) และ ว.ชท. 318 (211318);  

                                                                   หรือ ว.ชท. 315 (211315) และ ว.ชท. 319  

                                                                   (211319) 

         ทบทวนโครงสร้างทางเคมีของกรดนิวคลีอิก โครงสร้างและการจัดเรียงตัวของยีนและ

โครโมโซม การแสดงออกของยีน การควบคุมของการแสดงออกของยีน ดีเอ็นเอนอกโครโมโซม ความ

ผิดปกติของการแสดงออกของยีน การจัดยีนใหม่: การตัดต่อยีนในธรรมชาติ พันธุวิศวกรรม วิศวกรรม

โปรตีน และชีวจริยศาสตร์ 

   Review of the chemical structures of nucleic acids, structure and organization of genes and 
chromosomes, gene expression, regulation of gene expression, non-chromosomal DNA, abnormality 
of gene expression, gene rearrangements: natural recombination, genetic engineering, protein 
engineering and bioethics. 
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ว.ชท. 444 (211444)       ชีวเคมขีองวิทยาภูมิคุ้มกนั                        3(3-0-6) 

BCT 444         Biochemistry of Immunology 

                                  เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน  : ว.ชท. 312 (211312) และ ว.ชท. 318 (211318);  

                                                                   หรือ ว.ชท. 315 (211315) และ ว.ชท. 319  

                                                                   (211319) 

         บทน า ลิมโฟไซท์ เซลล์ต้นก าเนิด และเทคโนโลยีของเซลล์ โครงสร้างและการเกิดของ

แอนติบอดีตามธรรมชาติ แอนติเจนธรรมชาติและสังเคราะห์ อันตรกิ ริยาระหว่างแอนติบอดีและ

แอนติเจน คอมพลีเมนท์และภาวะภูมิไวเกิน เทคนิคทางอิมมูโนเคมี การวิเคราะห์แอนติเจนแบบต่างๆ ที่

พบในปัญหาทางชีวเคมี และแนวทางปัจจุบันในการใช้เทคนิคทางอิมมูโนเคมีเพื่อแก้ปัญหาทางชีวเคมี 
   Introduction, lymphocytes, stem cells and cell technology, antibody structure and natural 
formation, natural and synthetic antigens, antibody-antigen interaction, complement and 
hypersensitivity, immunochemical techniques, analysis of different types of antigens presented in 
biochemical problems and recent approaches in using immunochemical techniques to solve 
biochemical problems. 
 

ว.ชท. 445 (211445)       ชีวเคมขีองกลิ่นรสและสารหอม                       3(3-0-6) 

BCT 445        Biochemistry of Flavor and Aroma 

                                  เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน  : ว.ชท. 311 (211311) และ ว.ชท. 317 (211317);  

                                                              หรอื ว.ชท. 315 (211315) และ ว.ชท. 319 (211319) 

         ชีวเคมี เคมีของกลิ่นรสและสารหอมระเหย การวิเคราะห์กลิ่นรสและสารหอมระเหย การเกิด

กลิ่นรสและสารหอมระเหย การผลิตกลิ่นรสและสารหอมระเหย สารให้กลิ่นรสในอาหารและเครื่องดื่ม 

และหัวข้อปัจจุบันเก่ียวกับสารให้กลิ่นรสและสารหอม 

   Biochemistry, chemistry of flavor and aroma, analysis of flavor and aroma, formation of 

flavor and aroma, production of flavor and aroma, food and beverage flavorings and current topics 

on flavor and aroma. 
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ว.ชท. 446 (211446)       ชีวเคมขีองโรคทางเมแทบอลิซึม                       3(3-0-6) 

BCT 446         Biochemistry of Metabolic Disorders 

                                  เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน  : ว.ชท. 312 (211312) และ ว.ชท. 318 (211318);  

                                                              หรอื ว.ชท. 315 (211315) และ ว.ชท. 319 (211319) 

         แนวคิดทั่วไปของความผิดปกติทางเมแทบอลิซึม ความผิดปกติทางเม แทบอลิซึมของ

คารโ์บไฮเดรต ความผิดปกติทางเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโนและโปรตีน ความผิดปกติทางเมแทบอลิซึม

ของลิโพโปรตีน ความผิดปกติทางเมแทบอลิซึมของสารอนินทรีย์ และกรณีศึกษา: ความผิดปกติทางเม

แทบอลิซึมที่พบบอ่ย 

   General concepts of metabolic disorders, disorders of carbohydrate metabolism, disorders 

of amino acid and protein metabolism, disorders of lipoprotein metabolism, abnormalities of inorganic 

metabolism and case study: frequently found metabolic disorders. 

 

ว.ชท. 448 (211448)       เทคโนโลยคีาร์โบไฮเดรต                        3(3-0-6) 

BCT 448 (211448)      Carbohydrate Technology 

                                  เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน  : ว.ชท. 311 (211311) และ ว.ชท. 317 (211317);  

                                                              หรอื ว.ชท. 315 (211315) และ ว.ชท. 319 (211319) 

         เคมีทั่วไปของคารโ์บไฮเดรต เทคนิคการวิเคราะห์คาร์โบไฮเดรต โครงสรา้งและสมบัติของ

คารโ์บไฮเดรตทีม่ีความส าคัญในเชิงพาณิชย ์เทคโนโลยีการผลิต การประยุกต์ และสภาพการณป์ัจจุบัน

และแนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกบัเทคโนโลยีของคารโ์บไฮเดรต 

   General chemistry of carbohydrate, techniques for carbohydrate analysis, structures and 

properties of commercially important carbohydrates, production technology, applications and present 

status and future trends in carbohydrate technology. 

 

ว.ชท. 449 (211449)       เทคโนโลยีโปรตีน                         3(3-0-6) 

BCT 449         Protein Technology 

                                  เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน  : ว.ชท. 311 (211311) และ ว.ชท. 317 (211317);  

                                                              หรอื ว.ชท. 315 (211315) และ ว.ชท. 319 (211319) 

         การเรียกชื่อเพปไทด์ การจ าแนกประเภท และตัวอย่างเพปไทด์ที่ส าคัญ การสังเคราะห์เพปไทด์

ด้วยวิธีเคมีและวิธีเอนไซม์ การจ าแนกประเภทโปรตีน การจ าลองโครงสร้างของโปรตีนด้วยคอมพิวเตอร ์

การศึกษาโครงสร้างของโปรตีน การวิเคราะห์โปรตีนทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ การศึกษาโปรตีนด้วย
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แนวทางโปรตีโอมิกส์ วิศวกรรมโปรตีนและกรณีศึกษา เทคโนโลยีการผลิตโปรตีน การสกัดและแยก

บริสุทธิ์โปรตีนหลังการผลิตในระดับอุตสาหกรรม โปรตีนที่ใช้ทางการแพทย์ ไบโอเซนเซอร์ และการ

ตรวจจับด้วยแอนติบอดี โปรตีนเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม และแนวโน้มของเทคโนโลยีโปรตีนใน

อนาคต 

   Peptide nomenclature, classification and examples of important peptide, peptide synthesis 

with chemical and enzymatic methods, protein classification, computer modeling of protein structure, 

study of protein structure, protein analysis: qualitative and quantitative, study of protein with 

proteomic approach, protein engineering and case studies, protein production technology, industrial 

scale protein downstream processing, proteins used in medical applications, biosensor and antibody 

assay, proteins with commercial and industrial values and future trends for protein technology. 

 

2.2.2) วิชาการสอนวิชาเอก 

        1) วิชาบังคับ 

ศ.วท. 430 (064430)    หลักการและวิธีสอนวิทยาศาสตร์                    3(3-0-6) 

EDSC 430                  Principles and Teaching Methods in Science  

                                เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ศ.ช. 111 (100111) หรอื ศ.ช. 205 (100205) 

                                                                   หรือ ศ.ช. 211 (100211)  

 

 ปรัชญาและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการ

เรยีนและการสอนวิทยาศาสตร ์หลักการ วิธีการสอน และเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การวัดผลตามสภาพจริงและการประเมินผลเพื่อการ

พัฒนาการเรียนรู้  การวางแผนการสอนและการวางแผนการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสูตร

การศึกษาขั้นพืน้ฐานกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์ 

Philosophy and nature of science. Scientific literacy. Psychology of learning and teaching science. 

Principles, teaching methods and strategies in science instruction. The basic education core curriculum in 

science subject. Authentic and formative assessment, and evaluation for learning development. Lesson 

planning and evaluation planning according to basic education core curriculum in science subject. 
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ศ.วท. 432 (064432)   ความรู้เนื้อหาผนวกวิธสีอนและเทคโนโลยีในสาระเคมี 3(2-3-4) 

EDSC 432                 Technological Pedagogical Content Knowledge in  

   Chemistry Strand 

 

                               เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ศ.วท. 430 (064430) และ ศ.วท. 431 (064431);  

                                                                 หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา 

 สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน สาระวิทยาศาสตรก์ายภาพในหัวข้อเคมี หลักการและวิธีสอนมโนทัศน์ทางเคมี ระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่ 4-6  ความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีเพื่อออกแบบการเรียนรู้เคมี การวัดตามสภาพจริงและ

การประเมินเพื่อพัฒนาการเรยีนรูเ้คมี  แผนการจัดการเรยีนรู ้และการปฏิบัติการสอนเคมี 

   Core content in science subject areas based on the basic education core curriculum in strand  

physical science in topic of chemistry. Principles and teaching methods for chemistry concepts in 

mattayomsuksa 4-6. Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) for chemistry learning design. 

Authentic and formative assessment for learning chemistry. Chemistry lesson plan and teaching practice. 

             

             2) วิชาเลือก 

ศ.วท. 415 (064415)  กิจกรรมส่งเสรมิจิตวิทยาศาสตร์                                           3(2-3-0) 

EDSC 415               Activities to Promote Science Attitude 

                            เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ศ.วท. 430 (064430); หรอืตามความเห็นชอบ 

                                                             ของภาควิชา   

 การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร ์ทั้งภายในและภายนอกชัน้เรียน โดยบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และนันทนาการเพื่อ

การศึกษาแบบองคร์วม การออกแบบและการสร้างสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างง่ายจากวัสดุ

ท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้ 

Organizing science activities supplemented the basic education curriculum of science strands 

both in and out of classroom by integrating knowledge of science and entertainment for holistic education, 

designing and constructing science instructional aids from local and disused materials. 
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ศ.วท. 416 (064416)  กิจกรรมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม                                   3(2-3-4) 

EDSC 416                Extra Activities to Enrich Science Strands  

                             เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ศ.วท. 430 (064430) และ ศ.วท. 431 (064431);   

                                                             หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา 

การวิเคราะห์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ตัวชี้วัดและบริบทในการจัดกิจกรรมสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม การฝึกจัดกิจกรรมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม การผลิตสื่อ

ส าหรับการจัดกิจกรรมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม และการประเมินผลกิจกรรมสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตรช่์วงชัน้ที่ 3 

   Analysis of scientific knowledge. Analysis of indicators and contexts of enrich bodies of science 

knowledge. Practice of activities organized to enrich bodies of science knowledge.  Media production for 

organizing science activities to enrich bodies of science knowledge.  And evaluation of science activities to 

enrich bodies of science knowledge.  According to the third level science strands of the basic education 

curriculum. 

 
ศ.วท. 421 (064421) การสอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน                        3(2-3-4) 

EDSC 421             Environmental Science Teaching in Schools 

                                 เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน : ศ.วท. 430 (064430);   

                                                                 หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา 

   หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการสอนวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน รวมทั้งการจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และเกิดความ

ตระหนักในสิ่งแวดล้อม   

   Principles and theories of environmental science for fundamental knowledge for teaching 

environmental science in schools and organizing activities for children to promote understanding and 

awareness of the environment. 

 

ศ.วท. 422 (064422)  การสื่อสารวิทยาศาสตร ์                                                 3(2-3-4) 

EDSC 422           Science Communication 

                                 เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน :  ไม่ม ี

 การใช้สื่อประเภทตา่งๆ กับกจิกรรมทางวิทยาศาสตร ์การเผยแพรข่่าวสารดา้นวิทยาศาสตร ์และ

สิ่งแวดลอ้มเพื่อสรา้งความเขา้ใจของชุมชนและการแกป้ัญหาทีเ่กี่ยวกับวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม 
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 Using various kinds of media in science activities. Disseminating  science and environmental 

news to the community to promote understanding  in the community and solving problems of science, 

technology and environment. 

 

ศ.วท. 423 (064423)  ภูมิปัญญาท้องถิน่ในเชิงวิทยาศาสตร์                                 3(2-3-4) 

EDSC 423               Local Wisdom Related to Science 

                                เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน  :    ไม่มี 

 การจัดกจิกรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีพื้นบ้านในภาคเหนือซึ่งสัมพนัธก์ับ

หลักการและความรู้ทางวิทยาศาสตร ์

Organizing activities about northern local wisdom and technology related to scientific principles 

and knowledge. 

 
ศ.วท. 424 (064424)  การจัดการเรยีนรู้ดาราศาสตร์                                         3(2-3-4) 

EDSC 424           Astronomical Instruction 

                                เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน   :   ไม่มี 

 หลักการจัดการเรยีนรูท้างดา้นดาราศาสตร ์กจิกรรมทางดา้นดาราศาสตรส์ าหรับนักเรยีน ได้แก่ 

เกม การทดลอง นิทานดวงดาว การสงัเกตดวงดาวบนท้องฟ้า ขา่วสารดาราศาสตร ์และการจัดคา่ย

ดาราศาสตร ์การวางแผนและการปฏิบัติการสอนดาราศาสตร์ 

   Principles of astronomical instruction. Astronomical activities to consist of games, laboratory, 
stella folk tales. Observation of heavenly bodies, and camping. Astronomical information. Lesson 
planning and practice teaching in classroom. 
 

ศ.วท. 429 (064429)   การศึกษาอิสระในด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์              3(3-0-6) 

EDSC 429                 Independent Study in Science Education 

                               เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

โครงการ งาน หรอืกิจกรรมพิเศษเก่ียวกับวิทยาศาสตรศ์ึกษาที่นักศึกษาวางแผนศึกษาคน้คว้า

ตามความสนใจ โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาอยา่งใกล้ชิดเพือ่ให้การศึกษาคน้คว้าด้านวิทยาศาสตรศ์ึกษา

ส าเร็จ ที่น าไปสู่ขอ้ค้นพบและการน าเสนอต่อสาธารณชน 

   Project, tasks or special activities in science education that planned by the students under close 
supervision of the Instructor. Presentation of finings to public. 
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ศ.วท. 431 (064431)  การจดัการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ท่ัวไปส าหรับครูมัธยมศึกษา         3(2-3-4) 

EDSC 431               Science Instruction for Secondary Level Teachers 

                            เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ศ.วท.430 (064430) 

   การวิเคราะห์เนื้อหาวิทยาศาสตรชี์วภาพ วิทยาศาสตรก์ายภาพ วิทยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ 

และเทคโนโลย ีตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานของกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์การบูรณาการ

ความรู้เนือ้หาทางวิทยาศาสตร ์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์การปฏิบตัิการทางวทิยาศาสตร ์

และความรู้ดา้นการสอน ผ่านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรูแ้ละการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตรใ์น

ระดับมัธยมศึกษา ตามตัวชีว้ัดในหลักสตูรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

   Analysis of life science, physical science, earth science and space and technology strands in 

the basic education core curriculum at secondary level. Integration among science content, scientific 

process skills, scientific practices as well as pedagogical knowledge into lesson plans and science 

teaching practices at secondary level according to indicators in the basic education core curriculum. 

 

ศ.วท. 433 (064433)     การสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีท่ีสัมพันธ์กับสังคม          3(3-0-6) 

EDSC 433                   Teaching of Science and Technology Related to Society                               

                                เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน : ศ.วท.430 (064430);  หรอืตามความเห็นชอบ 

                                                                 ของภาควิชา 

ความหมายของวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และสังคม ผลกระทบและความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยี และสังคม  ปัญหาและแนวทางแกป้ัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และสังคม 

รวมถงึการน าแนวคดิวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี  และสังคมมาสู่การสอนและใช้ในชีวติประจ าวัน 

   Meaning of science, technology, and society. Effects and relationship of science, technology and 
society. Problems related to science, technology and society and solution. Application of science, 
technology and society knowledge to teaching methods and  daily life. 
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2. ผลงานทางวชิาการและผลงานวิจยั 

    2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. อาจารย์ ดร.บุษรี  เพ่งเลง็ดี 

 Phenglengdi, B. (2018). Teaching and learning chemistry by using computer animation.  

 In Finlayson, O.E., McLoughlin, E., Erduran, S., & Childs, P. (Eds.), Proceedings  

 of ESERA 2017. pp. 662-670. 

 บุษรี เพ่งเล็งดี และชาตรี ฝา่ยค าตา. (2561). การใชจ้นิตภาพเพื่อการเรียนการสอนเคมี.   

 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ INNOVATION AND   

 EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (IESDG 2018). จัดโดย   

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 31 สิงหาคม 2561, หน้า 446-463. 

บุษรี เพ่งเล็งดี. (2561). การเรียนการสอนเคมีโดยใช้แนวคิด 3 ระดับ. วารสาร   

 ศกึษาศาสตร์ปริทัศน,์ 33(2), 145-157. 

 

2. อาจารย์นาฏญา  อภชิาตโยธิน 

 Chamrat, S., Apichatyotin, N., & Puakanokhirun, K. (2018). The use of high impact practices 

 (HIPs) on chemistry lesson design and implementation by pre-service teachers. AIP 

 Conference Proceedings, 1923(1), 30009: pp. 1-7. https://doi.org/10.1063/1.5019500 

 (pp. 1-8). 

 

3. อาจารย์ กฤตพร  พัวกนกหิรัญ 

Chamrat, S., Apichatyotin, N., & Puakanokhirun, K. (2018). The use of high impact practices  

  (HIPs) on chemistry lesson design and implementation by pre-service teachers. AIP  

 Conference Proceedings, 1923(1), 30009: pp. 1-7. https://doi.org/10.1063/1.5019500 

 (pp. 1-8). 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1063/1.5019500
https://doi.org/10.1063/1.5019500
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4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องเกียรติ ไตรสุวรรณ              

Boonyaketgoson, S., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., & Trisuwan, K. (2018). 

Naphthoquinones from the leaves of Rhinacanthus nasutus having 

acetylcholinesterase inhibitory and cytotoxic activities. Fitoterapia, 124, 206-210. 

Boonyaketgoson, S., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., Trisuwan, K. (2017). Cytotoxic 

arylbenzofuran and stibene derivatives from the twigs of Artocapus heterophyllus. 

Tetrahedron Letters, 58(16), 1585-1589. 

Boonyaketgoson, S., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., Trisuwan, K. (2017). Naphthoquinones  

   from the leaves of Rhinacanthus nasutus having acetylcholinesterase inhibitory and  

   cytotoxic activities.  Fitoterapia, 124, 206-210 

Promchai, T., Jaidee, A., Cheenpracha, S., Trisuwan, K., Rattanajak, R., 

Kamchonwongpaisan, S., Laphookhieo, S., Pyne, S.G., Ritthiwigrom, T. (2016).  

Antimalarial Oxoprotoberberine Alkaloids from the Leaves of Miliusa cuneate.  

Journal of Natural Products, 79(4), 978-983. 

Preedanon, S., Phongpaichit, S., Sakayaroj, J., Rukachaisirikul, V., Khamthong, N., Trisuwan, K.,  

   Plathong, S. (2016). Antimicrobial activities of fungi derived from the gorgonian sea fan  

   Annella sp. & their metabolites.  Indian Journal of Geo-Marine Sciences, 45(11), 1491- 

   1498. 

Thongchuai, B., Tragoolpua, Y., Sangthong, P., & Trisuwan, K. (2015). Antiviral carboxylic 

acids and naphthoquinones from the stems of Rhinacanthus nasutus. Tetrahedron 

Letters, 56(37), 5161-5163. 

Boonyaketgoson, S., Trisuwan, K., Bussaban, B., Rukachaisirikul, V., & Phongpaichit, S. 

(2015). Isoflavanone and xanthone derivatives from Dothideomycetes fungus CMU-

99. Tetrahedron Letters, 56(9), 1057-1059. 

Boonyaketgoson, S., Trisuwan, K., Bussaban, B., Rukachaisirikul, V., & Phongpaichit, S. 

(2015). Isochromanone derivatives from the endophytic fungus Fusarium sp. 

PDB51F5. Tetrahedron Letters, 56(36), 5076-5078. 

 



138 

Jaidee, A., Promchai, T., Trisuwan, K., Laphookhieo, S., Rattanajak, R., 

Kamchonwongpaisan, S., Pyne, S.G., Ritthiwigrom, T. (2015). Cytotoxic and 

antimalarial alkaloids from the twigs of dasymaschalon obtusipetalum. Natural 

Product Communications, 10(7), 1175-1177. 

Trisuwan, K., Boonyaketgoson, S., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S. (2014). Oxygenated 

xanthones and biflavanoids from the twigs of Garcinia xanthochymus. Tetrahedron 

Letters, 55(26), 3600-3602. 

Trisuwan, K., Rukachaisirikul, V., Borwornwiriyapan, K., Phongpaichit, S., Sakayaroj, J.  

(2014). Benzopyranone, benzophenone, and xanthone derivatives from the soil 

fungus Penicillium citrinum PSU-RSPG95.  Tetrahedron Letters, 55(7), 1336-1338. 

Auranwiwat, C., Trisuwan, K., Saiai, A., Pyne, S.G., Ritthiwigrom, T. (2014).  Antibacterial 

tetraoxygenated xanthones from the immature fruits of Garcinia cowa, Fitoterapia.  

98, 179-183. 

Auranwiwat, C., Laphookhieo, S., Trisuwan, K., Pyne, S.G., Ritthiwigrom, T. (2014).  

Carbazole alkaloids and coumarins from the roots of Clausena guillauminii.  

Phytochemistry Letters, 9(1), 113-116. 

 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรนิทร์  สายปัญญา 

Themsirimongkon, S., Khammamung, A., Pinithchaisakula, A., Ounangkad, K., Saipanya, S. (2017). 

Determination of PtAuPd metal sequences for electrodeposition on graphene oxide for 

anode catalyst improvement in methanol oxidation. Molecular Crystals and Liquid 

Crystals, 653(1), 164-176.  

Chuntib, P., Themsirimongkon, S., Saipanya, S., Jakmunee, J. (2017). Sequential injection 

differential pulse voltammetric method based on screen printed carbon electrode 

modified with carbon nanotube/Nafion for sensitive determination of paraquat. Talanta, 

170, 1-8. 

Pinithchaisakula, A., Ounnunkad, K., Themsirimongkon, S., Promsawan, N., Waenkaew, P., 

Saipanya, S. (2017). Efficiency of bimetallic PtPd on polydopamine modified on various 

carbon supports for alcohol oxidations. Chemical Physics, 483-484, pp. 56-67. 
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Pinithchaisakula, A., Themsirimongkon, S., Promsawan, N., Weankeaw, P., Ounnunkad, K., 

Saipanya, S. (2017). An Investigation of a Polydopamine-Graphene Oxide Composite as 

a Support for an Anode Fuel Cell Catalyst. Electrocatalysis, 8(1), 36-45. 

Themsirimongko, S., Promsawan, N., Saipanya, S. (2016). Noble metal and Mn3O4 supported 

carbon nanotubes: Enhanced catalysts for ethanol electrooxidation. International Journal 

of Electrochemical Science, 11(2), 967-982. 

Fang, L., Luo, X., Saipanya, S., Huang, X., Li, F. (2016). Preparation of Pt/ATO catalysts for 

electrocatalysis in direct alcohol fuel cell. Chiang Mai Journal of Science, 43(1), 169-175. 

Wongthep, P., Waenkaew, P., Sarakonsri, T., Lapanantnoppakhun, S., Saipanya, S. (2016). 

Successive reduction for preparation of various PdxPty-MWCNTs catalysts for formic acid 

oxidation. Chiang Mai Journal of Science, 43(3), 599-608. 

Reanpang, P., Themsirimongkon, S., Saipanya, S., Chailapakul, O., Jakmunee, J. (2015). Cost-

effective flow injection amperometric system with metal nanoparticle loaded carbon 

nanotube modified screen printed carbon electrode for sensitive determination of 

hydrogen peroxide. Talanta, 144, 868-874. 

Thongthai, K., Srisombat, L., Saipanya, S., Ananta, S. (2015). Morphology and catalytic activity of 

gold core-platinum shell nanoparticles. Chiang Mai Journal of Science, 42(2), 481-489. 

Themsirimongkon, S., Sarakonsri, T., Lapanantnoppakhun, S., Saipanya, S. (2015). Synthesis of 

PtxPdy nanoparticles decorated functionalized carbon nanotubes as highly anodic 

catalysts for formic acid fuel cells. International Journal of Electrochemical Science, 10(7), 

5737-5746. 

Fang, L., He, J., Saipanya, S., Huang, X. (2015). Preparation of Rh5@Ptx/C core-shell 

nanoparticles for electrocatalytic oxidation of ethanol. International Journal of 

Electrochemical Science, 10(7), 5350-5357. 

Sriudom, S., Niamsup, H., Saipanya, S., Watanesk, R., Watanesk, S. (2015). Role of silk Fibroin 

and rice starch on some physical properties of hydroxyapatite-based composites. Journal 

of Applied Polymer Science, 132(45), art. no. 42722, pp.1-9. 

Wang, G.Y., Fang, L., Li, F.F., Saipanya, S. (2014). Methanol electro-oxidation using Rurh@Pt/C. 

Advanced Materials Research, 953-954, pp. 1297-1302. 
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Saipanya, S., Lapanantnoppakhun, S., Sarakonsri, T. (2014). Electrochemical deposition of platinum 

and palladium on gold nanoparticles loaded carbon nanotube support for oxidation 

reactions in fuel cell. Journal of Chemistry, 2014, art. no. 104514, pp. 1-7. 

Saipanya, S., Srisombat, L., Wongtap, P., Sarakonsri, T. (2014). Characterization and formic acid 

oxidation studies of PtAu nanoparticles. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 

14(10), 8053-8055. 

Sriudom, S., Niamsup, H., Saipanya, S., Watanesk, R., Watanesk, S. (2014). Effect of solvent 

composition on the formation of hydroxyapatite/ silk fibroin composites prepared using 

sol-gel method. Applied Mechanics and Materials, 446-447, pp. 408-413. 

 

2.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธดิา จ ารัส 

ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง, ศศธิร โสภารัตน์ และ สุทธิดา จ ารัส. (2560). การปรับกระบวนทัศนต์าม

แนวคอนสตรักชันนิซึมของครูเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ 

สาขาสังคมศาสตร์, 38(1), 116-127.  

สุทธิดา จ ารัส. (2560). การเรียนรู้ที่บูรณาการรว่มกับเทคโนโลยี. โครงการนวัตกรรมการเรียนรู้

และศาสตร์การสอนแนวใหม่. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. กรุงเทพ: จรัล

สนิทวงศ์การพิมพ์. 149 หนา้. 

สุทธิดา จ ารัส. (2560). การสร้างกรอบแนวคิด “การสบืเสาะทางวิทยาศาสตร์” ผา่นประวัติของ

วิทยาศาสตร์. วารสารหนว่ยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ

เรียนรู้, 8(1), 1-14. 

สุทธิดา จ ารัส. (2560). สะเต็มศกึษาบนเส้นทางวิชาการรับใช้สังคม : จุดเปลี่ยนการเรียนรู้สู่

อนาคต. วารสารศกึษาศาสตรป์ริทัศน์, 31(3), 34-47. 

สุทธิดา จ ารัส. (2559). Book Review: STEM Project Based Learning. วารสารศกึษาศาสตร์

ปริทัศน์, 31(2), 136-139. 

ขวัญฤทัย เที่ยงจันทราทิพย์, พินจิ ข าวงษ์, กมลวรรณ กันยาประสิทธิ์ และ สุทธิดา จ ารัส. 

(2559). มโนทัศนเ์รื่องเซลล์และการแบ่งเซลล์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาตอน

ปลาย. วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 27(3), 95-110. 
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Chamrat, S., Apichatyotin, N., & Puakanokhirun, K. (2018). The use of high impact practices 

(HIPs) on chemistry lesson design and implementation by pre-service teachers. AIP 

Conference Proceedings, 1923(1), 30009:1-7. https://doi.org/10.1063/1.5019500 (7 

pages).  

Chamrat, S. (2018). The Science Camp Model based on maker movement and tinkering 

activity for developing concept of electricity in middle school students to meet standard 

evaluation of ordinary national educational test (O-NET). In AIP Conference 

Proceedings (Vol. 1923, No. 1, p. 030008: 1-8). AIP Publishing. pp. 1-8. 

Manokarn M. and Chamrat S. (2017). Development of Global Citizenship of Secondary School 

Students in Thai Multicultural Society. Proceedings of The Korean Association for 

Multicultural Education (KAME) Conference 2017. Seoul National University, Seoul, 

Korea. pp. 1-20. 

Chamrat S., Thammaprateep, J., Chankong, W. and Manokarn M. (2017). STEM Education 

for Multicultural Learners in Thailand. Proceedings of The Korean Association for 

Multicultural Education (KAME) Conference 2017. Seoul National University, Seoul, 

Korea. pp.1-17. 

Thiangchanthathip, K., Khumwong, P., Kanyaprasit, K., & Chamrat, S. (2016). High school 

students’ understanding of nature of science. Proceedings of IAFOR The Asian 

Conference on Education and International Development 2016. pp. 589-600. 

Retrieved from http://papers.iafor.org/papers/aceid2016/ ACEID2016_27121.pdf 

Pimthong P., Chamrat, S. & Soparat S. (2014). A Study of Thai Secondary Teachers 

Implementing Project Based Learning in Science Class. Proceedings of International 

ISET Conference 2014. pp. 259-266. 
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3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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4. ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรงุ  (พ.ศ. 2562) 
เหตุผลในการ

ปรับปรุง 

1. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

001101   ม.อ. 101        ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1 

001102   ม.อ. 102       ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2 

001201   ม.อ. 201       การอา่นเชิงวิเคราะห์และการเขียน  

                               อย่างมีประสิทธิผล 

050100  ม.ศท. 100     การใชภ้าษาไทย 

30 หน่วยกิต 

12  หน่วยกิต 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

1. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

1.1   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

 

 

        เหมือนเดิม 

30 หน่วยกิต 

12  หน่วยกิต 

 

 

 

 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

เลือกจากกระบวนวชิาดังต่อไปนี ้

011269    ม.ปร. 269     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

013110     ม.จว. 110      จิตวิทยากบัชีวติประจ าวัน 

050106    ม.ศท. 106     ศิลปะแหง่การเป็นมนุษย์ที่มคีุณค่า 

127100    ร.ปค. 100      การเมืองในชวีิตประจ าวัน 

176100    น.ศท. 100      กฎหมายและโลกสมัยใหม ่

702101    บธ.กง. 101     การเงินในชีวติประจ าวัน 

703103   บธ.กจ. 103     การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจ 

                                 เบือ้งต้น 

851103    สม. 103         ชีวติและสงัคมผ่านสื่อ 

9 หน่วยกิต 

 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

063201  ศ.ลส. 201 การเรียนรู้ผ่าปรากฏการณ์ในสังคม 

  เลือกเรียน 2 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

 

 

 
        เหมือนเดิม 

9 หน่วยกิต 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้

รอบตัวเกี่ยวกับสังคม 

เหมอืนเดิม 

 



     
144 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรงุ  (พ.ศ. 2562) 
เหตุผลในการ

ปรับปรุง 

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

 เลือกจากกระบวนวชิาต่อไปนี ้

201100  ว.วท. 100   วิทยาศาสตร์บูรณาการ 

202100  ว.ชว. 100   ชีววทิยาในชีวิตประจ าวัน 

204100  ว.คพ. 100  เทคโนโลยสีารสนเทศและชีวติสมัยใหม ่

206109  ว.คณ. 109  คณิตศาสตร์ในโลกปัจจุบัน 

211100   ว.ชท. 100   กินดี : การมีชวีิตที่ดีขึน้และ 

   การป้องกันโรค 

362211   ก.อร.  211  หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

                            และสิ่งแวดล้อม 

462130   ภ.บก. 130  ยาในชีวติประจ าวัน 

571111    พย.ศท. 111 การคิดเชิงวิพากษ์และการคิดสรา้งสรรค์ 

6 หน่วยกิต 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

       เลือกจากกระบวนวชิาต่อไปนี ้

 

 

 

 
        เหมือนเดิม 

6 หน่วยกิต 

 

 

 

1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม  

       เลือกเรียน 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

057131   ศ.ล. 131    การออกก าลังกายและสุขภาพ 

057132   ศ.ล. 132      ชีวติมสีุขในคา่ยพักแรม 

057133   ศ.ล. 133      นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต  

       และเลือกเรียนอีก 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี ้

099101  ศ.ศท. 101      การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 

099102  ศ.ศท. 102     การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 

099103  ศ.ศท. 103     การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 

3 หน่วยกิต 

 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

 

1(0-3-1) 

1(0-3-1) 

1(0-3-1) 

 

 

1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม  

       เลือกเรียน 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

 

        

 

       และเลือกเรียนอีก 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี ้

  

3 หน่วยกิต 

 

 

 

 

เหมือนเดิม 

เหมือนเดิม 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 

   2.1 วชิาแกน (วชิาชีพครู)  ไม่น้อยกว่า 

         2.1.1 วชิาแกนบังคับ 

100105 ศ.ช. 105 ปรัชญาและทฤษฎทีางการศึกษา 

100106 ศ.ช. 106 จิตวิทยาส าหรับครู  

100107 ศ.ช. 107 ภาษาและวฒันธรรมไทยส าหรับครู 

100108 ศ.ช. 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพครู  

100210 ศ.ช. 210 ความเป็นครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

100211 ศ.ช. 211 การพัฒนาหลกัสูตร 

100212 ศ.ช. 212 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

100213    ศ.ช. 213   แหลง่เรียนรู้และการบูรณาการ 

                            เทคโนโลยกีับการเรียนรู้สมัยใหม่ 

100281    ศ.ช. 281 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 

100311 ศ.ช. 311 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

100312 ศ.ช. 312 การประกันคุณภาพการศึกษา 

100313 ศ.ช. 313 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

                           ทางการศึกษา 

100314 ศ.ช. 314 การศึกษาพิเศษส าหรับครู 

100381 ศ.ช. 381 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 

100403 ศ.ช. 403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

100481 ศ.ช. 481 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 

100488 ศ.ช. 488 การปฏิบัติการสอนจุลภาค 

100591 ศ.ช. 591 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 

100592 ศ.ช. 592 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 

132 หน่วยกติ 

51 หน่วยกิต 

49 หน่วยกิต 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

3(3-0-6) 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

 

1(0-3-0) 

3(2-2-5) 

2(2-0-4) 

2(1-2-3) 

 

2(2-0-4) 

1(0-3-0) 

3(2-2-5) 

1(0-3-0) 

3(2-3-0) 

6(0-18-0) 

6(0-18-0) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 

   2.1 วชิาแกน (วชิาชีพครู)  ไม่น้อยกว่า 

         2.1.1 วชิาแกนบังคับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ยกเลิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 หน่วยกิต 

39 หน่วยกิต 

37 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ลดจ านวนหน่วยกิต 

ลงเพื่อให้สอด 

คล้องกบัโครงสรา้ง

หลักสูตร 4 ปี ตาม 

มคอ.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไม่สอดคล้องกับ

มาตรฐานวิชาชีพครู

ของคุรุสภาที่ประกาศ

ใหม่ 
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100109 ศ.ช.109  แบบอย่างความเป็นครูในห้องเรียนยุคใหม่ 

100110 ศ.ช.110  โลกาภิวัตน์กับการศึกษาเพื่อความเป็น 

   พลเมืองชั้นเลิศ 

100111 ศ.ช.111  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แนวใหม ่

100112 ศ.ช.112  จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาผู้เรียนยุคดิจิทัล 

100191 ศ.ช.191  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

100228 ศ.ช.228  ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครูยุคดจิิทัล    

100229 ศ.ช.229  นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการ 

เรียนรู้ยุคใหม่ 

100230 ศ.ช.230  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่ 

100231 ศ.ช.231  การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความ 

   เป็นเลิศ 

100291 ศ.ช.291  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

100315 ศ.ช.315  พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัดการศึกษา 

บนฐานชุมชน 

100316 ศ.ช.316  การศึกษาพิเศษเพื่อสง่เสรมิศักยภาพ 

ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพเิศษ 

100317 ศ.ช.317  การฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค    

100391 ศ.ช.391  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

100404 ศ.ช.404  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

100491 ศ.ช.491  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 

 

 

 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

1(0-3-0) 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

 

1(0-3-0) 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

 

3(2-3-5) 

4(0-12-0) 

2(1-2-3) 

6(0-18-0) 

 

 

 

- เปิดวิชาแกนใหม่

เพื่อให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานวิชาชีพครูที่

ประกาศใหม่โดย 

คุรุสภา 
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         2.1.2 วชิาแกนเลือก        ไม่น้อยกว่า 

     เลือกจากกระบวนวชิาต่อไปนี ้

100214 ศ.ช. 214 การจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ 

100215 ศ.ช. 215 ลีลาการสอนส าหรับครูมืออาชีพ 

100216 ศ.ช. 216 การเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความ 

                           แตกต่างระหว่างบุคคล 

100217 ศ.ช. 217 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

100218 ศ.ช. 218 สะเต็มศึกษา 

100219 ศ.ช. 219 สถิตสิ าหรับครู 

100220 ศ.ช. 220 การบูรณาการศิลปะเชิงสรา้งสรรค์ใน 

                           การศึกษา 

100221 ศ.ช. 221 การศึกษาเพื่อการพัฒนาชมุชน 

100222 ศ.ช. 222 โลกศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

100223 ศ.ช. 223 การผลิตสื่อดิจิทัลกราฟิกส าหรับ 

                           การสอน 

100224 ศ.ช. 224 ดิจิทัลมัลติมเีดียเพื่อการศึกษา 

100225 ศ.ช. 225 พหุวัฒนธรรมศึกษาส าหรับครู 

100226 ศ.ช. 226 การบรหิารและการจัดการสถานศึกษา 

                           แห่งนวัตกรรม 

100227 ศ.ช. 227 กฎหมายการศึกษา 

2 หน่วยกิต 

 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

2(1-2-3) 

 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

2(1-2-4) 

 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

 

2(2-0-4) 

 2.1.2 วชิาแกนเลือก  ไม่น้อยกว่า 

          เลือกจากกระบวนวชิาต่อไปนี ้

เหมือนเดิม 

ยกเลิก 

 

เหมือนเดิม 

 

ยกเลิก 

 

เหมือนเดิม 

 

ยกเลิก 

เหมือนเดิม 

 

 

 

ยกเลิก 

 

 

 

 

100232 ศ.ช. 232 กฎหมายส าหรับวิชาชีพครู 

100233 ศ.ช. 233 สะเต็มศึกษาเพื่อชีวติ เศรษฐกิจ สังคมและ 

  สิ่งแวดล้อม 

2 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2(2-0-4) 

2(1-2-3) 

 

 

 

 

- ซ้ าซ้อนกับวิชาแกน

บังคับ 

 

 

- เปิดเป็นวิชาใหม่

ทดแทน 

 

 

- ซ้ าซ้อนกับวิชาแกน

บังคับ 

 

 

- ซ้ าซ้อนกับวิชา

บังคับ 

 

 

- เปิดเป็นวิชาใหม่

ทดแทน 

- เปิดกระบวนวิชา

ใหม่ให้สอดคล้องกบั 

วิชาชีพครูมากขึน้ 
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2.2 วชิาเอก        ไม่น้อยกว่า 

 ตองมีกระบวนวิชาระดับ 300 ขึน้ไปไมนอยกวา 45 

หนวยกิตและในจ านวนนีต้องมีกระบวนวิชาระดับ 400 ขึน้ไป 

ไมนอยกวา 25 หนวยกิต 

     2.2.1 วชิาทางด้านเนื้อหา  ไม่น้อยกว่า 

             1) วชิาบังคับ 

064204 ว.คม. 204 จริยธรรมด้านวิทยาศาสตรแ์ละ 

 เทคโนโลยสี าหรับครู 

064231 ศ.วท. 231 มโนทัศน์เคมีในหลักสูตรการศึกษา 

                          ขั้นพื้นฐาน 1 

064232 ศ.วท. 232 มโนทัศน์เคมีในหลักสูตรการศึกษา 

                          ขั้นพื้นฐาน 2 

064331 ศ.วท. 331 มโนทัศน์เคมีในหลักสูตรการศึกษา 

                          ขั้นพื้นฐาน 3 

064490 ศ.วท. 490 อุปกรณ์ สารเคมี และการทดลอง 

                          ในห้องปฏิบัตกิารเคมี     

203111 ว.คม. 111  เคมี 1 

203113 ว.คม. 113  เคมี 2 

203115 ว.คม. 115  ปฏิบัติการเคมี 1  

203117 ว.คม. 117  ปฏิบัติการเคมี 2 

203201 ว.คม. 201  เคมีอินทรีย์ 1 

203202 ว.คม. 202 เคมีอินทรย์ี 2 

203211 ว.คม. 211  เคมีอนินทรย์ี 1 

81 หน่วยกิต 

 

 

 

69 หน่วยกิต 

51 หน่วยกิต 

1(1-0-2) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

1(0-3-0) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

2(2-0-4) 

2.2 วชิาเอก        ไม่น้อยกว่า 

 ตองมีกระบวนวิชาระดับ 300 ขึน้ไปไมนอย 

กวา 36 หนวยกิตและในจ านวนนีต้องมีกระบวนวิชา

ระดับ 400 ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

     2.2.1 วชิาทางด้านเนื้อหา  ไม่น้อยกว่า 

             1) วชิาบังคับ 

 

 

 

 

 

 

 
        เหมือนเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 หน่วยกิต 

 

 

 

57 หน่วยกิต 

43 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ลดจ านวนหน่วยกิต 

ลงเพื่อให้สอดคล้อง 

มคอ.1 หลักสูตร 4 ป ี
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203226 ว.คม. 226 เคมีเชงิฟิสกิส์ส าหรับนักศึกษา 

                           นอกสาขาวิชาเคม ี

203229 ว.คม. 229  ปฏิบัตกิารเคมฟีิสิกัล 

203231 ว.คม. 231  เคมีวเิคราะห์เบือ้งต้น 

203241 ว.คม. 241  ปฎิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 

203242 ว.คม. 242  ปฎิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 

203250 ว.คม. 250 เคมีสิง่แวดล้อม 

203286 ว.คม. 286 ปฎิบัติการเคมีวเิคราะห์ 1 

203315 ว.คม. 315 เคมีอนินทรย์ี 2 

203316 ว.คม. 316 เคมีอนินทรย์ี 3 

203318 ว.คม. 318 ปฎิบัตกิารเคมีอนินทรย์ี 

211315 ว.ชท. 315  ชีวเคมีเบือ้งต้น 

211319 ว.ชท. 319  ปฏิบัตกิารชีวเคมีเบือ้งต้น 

 

 

 
 

           2) วชิาเลือก  ไม่น้อยกว่า 

   เลือกจากกระบวนวชิาต่อไปนี้ โดยให้เลือกเรียน

กระบวนวิชาระดับ 400 ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

1(0-3-0) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

1(0-3-0) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

1(0-3-0) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

 

 

 

18 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        เหมือนเดิม 

 
 
        ยกเลิก 

         

        
        

        ย้ายไปอยู่ในวชิาเอกทางด้านเนือ้หาเลือก 

 
203352 ว.คม. 352 ความปลอดภัยในห้องปฏบิัติการ 

  เคม ี

 

           2) วชิาเลือก  ไม่น้อยกว่า 

   เลือกจากกระบวนวชิาต่อไปนี้ โดยให้เลือก

เรียนกระบวนวิชาระดับ 400 ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2(2-0-4) 
 

 

14 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เน้นเนื้อหาตาม

หลักสูตรแกนกลาง 

 

- ลดเนือ้หาเฉพาะ

ทางลง 

 

 

- ย้ายมาจากวิชา

เลือก 

 
- ลดหน่วยกิตลงตาม

โครงสรา้ง มคอ.1 

หลักสูตร 4 ป ี

 

 

 

 

 

เหมือนเดิม 
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203300 ว.คม. 300   ทักษะพื้นฐานและจรยิธรรมทาง 

                             วิทยาศาสตร์ 

203301 ว.คม. 301    เคมีอินทรีย์ 3 

203303 ว.คม. 303   สเปกโทรสโกปีทางเคมีอินทรีย์ 

203308 ว.คม. 308   ปฏิบตัิการเคมอีนิทรีย์ 3 

 

 

203332 ว.คม. 332   การวิเคราะหด์้วยเคร่ืองมือ 1 

203351  ว.คม. 351   การเป่าแก้ว 

203352  ว.คม. 352  ความปลอดภยัในห้องปฏิบัติการเคม ี

203405  ว.คม. 405  เคมีผลิตภัณฑธ์รรมชาติ 

203413 ว.คม. 413    สเปกโทรสโกปีทางเคมีอนินทรย์ี 

203414 ว.คม. 414    วิธีเชิงกายภาพในเคมีอนินทรย์ี 

 

 

211412  ว.ชท. 412    ชีวพลังงาน 

211413  ว.ชท. 413    การแสดงออกและเทคโนโลยขีองยีน 

211444  ว.ชท. 444   ชีวเคมีของวิทยาภูมิคุ้มกัน 

211445  ว.ชท. 445   ชีวเคมีของกลิน่รสและสารหอม 

211446  ว.ชท. 446   ชีวเคมขีองโรคทางเมแทบอลซิึม 

211448  ว.ชท. 448   เทคโนโลยคีาร์โบไฮเดรต 

211449  ว.ชท. 449   เทคโนโลยโีปรตีน 

 

 

2(2-0-4) 
 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

 

 

2(2-0-4) 

2(1-3-2) 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

2(2-0-4)  

2(2-0-4) 

 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

        เหมือนเดิม 

 

 

203316 ว.คม. 316 เคมีอนินทรย์ี 3 

203318 ว.คม. 318 ปฎิบัตกิารเคมีอนินทรย์ี 

 

  
         

      

 
 

211315 ว.ชท. 315 ชีวเคมีเบือ้งต้น 

211319 ว.ชท. 319 ปฏิบัตกิารชีวเคมเีบือ้งต้น 

 

 

 

        เหมือนเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2(2-0-4) 

1(0-3-0) 

 

 

 

 

 

 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

- เพิ่มความรู้/ ทักษะ

ด้านเคมีอนินทรย์ี 

 

 

 

 

 

 

- เพิ่มความรู้/ ทักษะ

เกี่ยวกับชีวเคม ี

เหมือนเดิม 

เหมือนเดิม 

ย้ายไปอยู่ในวชิาเอกทางด้านเนือ้หาบงัคับ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรงุ  (พ.ศ. 2562) 
เหตุผลในการ

ปรับปรุง 

2.2.2  วชิาการสอนวชิาเอก   ไม่น้อยกว่า 

  1) วชิาบังคับ 

064430 ศ.วท. 430  หลักการและวธิีสอนวิทยาศาสตร์ 

064432 ศ.วท. 432  ความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอนและ          

                    เทคโนโลยใีนสาระเคมี 

12 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

3(3-0-6) 

3(2-3-4) 

 

2.2.2  วชิาการสอนวชิาเอก  ไม่นอ้ยกว่า 

  1) วชิาบังคับ 

 

        เหมือนเดิม 

 

12 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

 

 

2)  วชิาเลือก   ไม่น้อยกว่า 

064415 ศ.วท. 415 กิจกรรมส่งเสรมิจิตวิทยาศาสตร์ 

064416 ศ.วท. 416 กิจกรรมสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

                          เพิ่มเติม 

064421 ศ.วท. 421 การสอนวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อมใน 

                          โรงเรียน 

064422 ศ.วท. 422 การสื่อสารวทิยาศาสตร์ 

064423 ศ.วท. 423 ภูมิปัญญาท้องถิน่ในเชิงวิทยาศาสตร์ 

064424 ศ.วท. 424 การจัดการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 

064429 ศ.วท. 429 การศึกษาอิสระในวทิยาศาสตร์ 
                           ศึกษา 
064431 ศ.วท. 431 การจัดการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ทั่วไป 
                          ส าหรับครูมัธยมศึกษา 
064433 ศ.วท. 433 การสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
                          ที่สัมพันธ์กบัสังคม 

6 หน่วยกิต 

3(2-3-0) 

3(2-3-4) 

 

3(2-3-4) 

 

3(2-3-4) 

3(2-3-4) 

3(2-3-4) 

3(3-0-6) 
 

3(2-3-4) 

 

3(3-0-6) 

    2)  วชิาเลือก ไม่น้อยกว่า 

 

 

 
 

 
        เหมือนเดิม 

 

6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรงุ  (พ.ศ. 2562) 
เหตุผลในการ

ปรับปรุง 

2.3 วชิาโท (ถ้ามี)   ไม่น้อยกว่า 

            นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนวิชา

โทในสาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เร่ือง วิชาโทที่เปิดสอนส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่

ปรึกษา ซึ่งจะท าให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

เพิ่มขึน้อีก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

15 หน่วยกติ 

 

 

 

 

2.3 วชิาโท (ถ้ามี)   ไม่น้อยกว่า 

  

 

        เหมือนเดิม 

15 หน่วยกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต - เพื่อให้สอดคล้องกบั 

มคอ.1 สาขาครุศาสตร์

และศึกษาศาสตร์ 

หลักสูตร 4 ป ี
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ตารางเปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างแผนการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่ 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

001101   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (3-0-6) 001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 

050100  การใชภ้าษาไทย 3 (3-0-6) 050100 การใชภ้าษาไทย 3(3-0-6) 

100106   จิตวิทยาส าหรับครู                             3 (3-0-6) 100109  แบบอย่างความเปน็ครูในหอ้งเรียนยุคใหม่ 2(1-2-3) 

100108   ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชพีครู 2 (1-2-3) 100111  หลักสตูรและการจัดการเรียนรู้แนวใหม ่ 2(1-2-3) 

203111    เคมี 1              3 (3-0-6) 203111 เคมี 1 3(3-0-6) 

203115  ปฏบิัติการเคมี 1 1 (0-3-0) 203115 ปฏบิัติการเคมี 1 1(0-3-0) 

กลุ่มวิชามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 3 กลุ่มวิชามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 3 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 

รวม 21 รวม 20 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

001102   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 (3-0-6) 001102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6) 

100105  ปรัชญาและทฤษฎทีางการศึกษา 3 (3-0-6) 064231 มโนทัศน์เคมีในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1    3(3-0-6) 

100107  ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับวิชาชีพครู 2 (1-2-3) 100110  โลกาภิวัตน์กบัการศึกษาเพือ่ความเป็นพลเมืองชั้นเลิศ 2(1-2-3) 

203113  เคมี 2 3 (3-0-6) 100112  จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาผู้เรียนยุคดิจิทัล             2(1-2-3) 

203117  ปฏิบัตกิารเคมี 2 1 (0-3-0) 100191  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 1(0-3-0) 

กลุ่มวิชามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 6 203113  เคมี 2 3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 203117 ปฏิบัตกิารเคมี 2 1(0-3-0) 

  กลุ่มวิชามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 3 

  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 

รวม 21 รวม 21 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

001201  การอา่นเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล 3 (3-0-6) 001201 การอา่นเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล   3(3-0-6) 

064231  มโนทัศน์เคมีในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1                                         3 (3-0-6) 063201 การเรียนรู้ผ่านปรากฏการณ์ในสังคม 3(3-0-6) 

100210  ความเป็นครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู   3 (3-0-6) 064430 หลกัการและวธิีสอนวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 

100211   การพัฒนาหลักสูตร                   2 (1-2-3) 064232  มโนทัศน์เคมีในหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 3(3-0-6) 

100213  แหล่งเรียนรู้และการบูรณาการเทคโนโลยกีับการเรียนรู้ 

   สมัยใหม ่

2 (1-2-3) 

 

100228 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครูยุคดิจิทัล    

100230 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่ 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

203201  เคมีอินทรีย์ 1                                   3 (3-0-6) 100291  การปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 2             1(0-3-0) 

203241  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1 (0-3-0) 203201 เคมีอินทรีย์ 1  3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม             2 203241 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1          1(0-3-0) 

รวม 19 รวม 21 

           ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

064232  มโนทัศน์เคมีในหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 3 (3-0-6) 064204 จริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสี าหรับครู 1(1-0-2) 

100212   การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 2 (1-2-3) 064331  มโนทัศน์เคมีในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3       3(3-0-6) 

100281   การปฏิบัตงิานวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1 (0-3-0) 100229 นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ยุคใหม่ 2(1-2-3) 

203202   เคมีอินทรีย์ 2 3 (3-0-6) 100231  การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศ 2(1-2-3) 

203242   ปฏิบัติการเคมีอินทรย์ี 2 1 (0-3-0) 203202   เคมีอินทรีย์ 2    3(3-0-6) 

203211    เคมีอนินทรย์ี 1 2 (2-0-4) 203242   ปฏิบัติการเคมีอินทรย์ี 2 1(0-3-0) 

203250   เคมีสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 203211   เคมีอนินทรย์ี 1     2(2-0-4) 

วิชาแกนเลือก 2 วิชาแกนเลือก    2 

วิชาเลือกเสร ี 3 วิชาทางด้านเนือ้หา (เลือก) 2 

รวม 20 รวม 18 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) 

ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

064204  จริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสี าหรับครู   1 (1-0-2) 064490  อุปกรณ์ สารเคมี และการทดลองในห้องปฏิบัตกิารเคมี 3(3-0-6) 

064331  มโนทัศน์เคมีในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3                                         3 (3-0-6) 100315  พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัดการศึกษาบนฐานชมุชน 2(1-2-3) 

064430  หลักการและวธิีสอนวิทยาศาสตร์                3 (3-0-6) 100317  การฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค    3(2-3-5) 

064490  อุปกรณ์ สารเคมี และการทดลองในห้องปฏิบัตกิารเคมี 3 (3-0-6) 203315 เคมีอนินทรย์ี 2 2(2-0-4) 

100313   นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา                      2 (1-2-3) 203231 เคมีวเิคราะห์เบื้องต้น             3(3-0-6) 

100314   การศึกษาพิเศษส าหรับครู 2 (2-0-4) 203286 ปฏิบัตกิารเคมีวเิคราะห์ 1                            1(0-3-0) 

203231  เคมีวเิคราะห์เบื้องต้น 3 (3-0-6) 203352 ความปลอดภัยในห้องปฏิบตัิการเคมี 2(2-0-4) 

203286 ปฏิบัติการเคมีวเิคราะห์ 1     1 (0-3-0) กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 

203315  เคมีอนินทรย์ี 2                                  2 (2-0-4) วิชาเลือกเสร ี 3 

รวม 20 รวม 21 

ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

064432  ความรู้เนื้อหาผนวกวิธสีอนและเทคโนโลยใีนสาระเคมี 3 (2-3-4) 064432 ความรู้เนื้อหาผนวกวิธสีอนและเทคโนโลยใีนสาระเคมี 3(2-3-4) 

100311  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

100312  การประกันคุณภาพการศึกษา 

3 (2-2-5) 

2 (2-0-4) 

100316 การศึกษาพิเศษเพื่อสง่เสรมิศักยภาพผู้เรียนที่มีความต้องการ   
  จ าเป็นพิเศษ 

2(1-2-3) 

100381  การปฏบิัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1 (0-3-0) 100391 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3      4(0-12-0) 

203226  เคมีเชงิฟิสิกส์ส าหรับนกัศกึษานอกสาขาวิชาเคมี 3 (3-0-6) 203226 เคมีเชงิฟิสิกส์ส าหรับนกัศึกษานอกสาขาวชิาเคมี   3(3-0-6) 

203229  ปฏิบัติการเคมีฟิสกิัล 1 (0-3-0) 203229 ปฏิบัติการเคมีฟิสกิัล 1(0-3-0) 

203316  เคมีอนินทรย์ี 3 2 (2-0-4) วิชาทางด้านเนือ้หา (เลือก) 4 

203318  ปฏิบัติการเคมีอนินทรย์ี 1 (0-3-0) วิชาเลือกเสร ี 3 

รวม 16 รวม 20 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

100488  การปฏิบัตกิารสอนแบบจลุภาค 3 (2-3-0) 100404 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2(1-2-3) 

211315   ชีวเคมีเบือ้งต้น 3 (3-0-6) วิชาทางด้านเนือ้หา (เลือก) 8 

211319   ปฏิบัติการชีวเคมีเบือ้งต้น              1 (0-3-0) วิชาการสอนวิชาเอก (เลือก) 6 

วิชาทางด้านเนือ้หา (เลือก) 9 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 

วิชาการสอนวิชาเอก (เลือก) 3   

รวม 19 รวม 17 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
100403  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 100491  การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 4             6(0-18-0) 

100481  การปฏิบัตงิานวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3             1 (0-3-0)   

วิชาทางด้านเนือ้หา (เลือก) 9   

วิชาการสอนวิชาเอก (เลือก) 3   

วิชาเลือกเสร ี    

กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม                                    

3 

1 

  

รวม 20 รวม 6 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) 

ชั้นปีท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 1 

100591 การปฏบิัติงานวชิาชีพครูในสถานศึกษา 1 6 (0-18-0) -  

รวม 6   

ชั้นปีท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 2 

100592 การปฏิบัตงิานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 6 (0-18-0) -  

รวม 6   
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5. ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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