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1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา (4 ปี) 

 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Biology 

 

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา  

 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ชีววทิยา) 

   : ชื่อย่อ   ศษ.บ. (ชีววทิยา) 

 ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม   Bachelor of Education (Biology) 

   : ชื่อย่อ    B.Ed. (Biology) 

 

3. วิชาเอก -ไม่มี- 

 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกวา่ 144 หน่วยกิต  

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปรญิญาตรี  หลักสูตร 4 ปี   

 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

ปรญิญาตรทีางวิชาชีพ 

 5.3 ภาษาท่ีใช้  

 ภาษาไทย  

 ภาษาต่างประเทศ  



 

2 

 5.4 การรับเข้าศึกษา   
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 สภาวิชาชีพ ให้การรับรอง เมือ่วันที่ ............เดือน............................... พ.ศ.............. 
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คุณวุฒิระดับปรญิญาตร ีสาขาครุศาสตรแ์ละสาขาศึกษาศาสตร ์(หลักสูตร 4 ปี) ในปีการศึกษา  

2564 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 ครูชีววทิยา/อาจารย์ชวีวิทยาในสถานศึกษา 

 ครูวิทยาศาสตร/์อาจารย์วิทยาศาสตรใ์นสถานศึกษา 

 นักวชิาการและบุคลากรทางการศึกษา 

 เจา้หน้าที่ปฏิบัติการชีววทิยา 

 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้ทางชีววทิยาและวิทยาศาสตร ์
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9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒกิารศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร 

 

 ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน),    

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2553 

  ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์),  

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2545 

  ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร์),  

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2540 

X XXXX XXXXX XX X 

2. อาจารย์อรพินท ์คันธาเวช  ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศ์ึกษา), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2544 

 ศษ.บ. (วิทยาศาสตร)์, 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2529  

 X XXXX XXXXX XX X 

3. อาจารย์วลิาสิน ี 

 สวาทะนันทน ์
 วท.ม. (การสอนชีววทิยา), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2545 

 ศษ.บ. (วิทยาศาสตร)์, 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2541 

X XXXX XXXXX XX X 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  

พีระวุฒ ิ วงศ์สวสัดิ ์
 วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2558 

 วท.ม. (ชวีวิทยา), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2534 

 วท.บ. (เกษตรศาสตร)์, 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2530 

X XXXX XXXXX XX X 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. 

สวัสดิ ์สนิทจันทร ์
 Ph.D. (Ecology), Xishuangbanna 

Tropical Botanical Garden, Chinese 

Academy of Science, China, 2009 

 วท.ม. (ชีววทิยา), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2544 

 วท.บ. (ชีววทิยา), มหาวิทยาลยั

นเรศวร, 2541 

 X XXXX XXXXX XX X 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 ในสถานที่ตัง้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ......................................    

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  ปัจจุบันโลกเคลื่อนเข้าสู่ยุคของคลื่นลูกที่  4 ที่ถือว่าเป็นยุคสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู้

กระแส โลกาภิวัตน์เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วรุนแรงในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นในด้าน

การเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการเปิดการค้าเสรี  ซึ่งท าให้การศึกษา

กลายเป็นธุรกิจมากขึ้น (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551:1) อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา

และมาตรฐานการศึกษาของชาติตลอดจนการแขง่ขันทางดา้นการศึกษาระหว่างสถาบันในประเทศกับ

ต่างประเทศ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังอยู่ในช่วงของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาหลายด้านที่สั่ง

สมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ ชิด และเป็น

จังหวะเวลาที่ท้าทายอย่างมากที่ประเทศไทยต้องปรับตัวขนานใหญ่  โดยจะต้องเร่งพัฒนา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลัก ในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาในทุกด้าน (ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559:1) จาก

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) ที่มุ่งยุทธศาสตร์ส าคัญในการ

ก าหนดทิศทางของประเทศไว้หลัก ๆ 10 ด้านด้วยกันได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : การสรา้งความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื ยุทธศาสตรท์ี่ 5 : การเสริมสรา้งความ

มั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ยุทธศาสตรท์ี ่6 : การบรหิารจัดการใน

ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การ

พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 10 : 

ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา โดย ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) มุ่งหวังให้ยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ด้านเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการ

พัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกัน ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท า

ยุทธศาสตรช์าติให้ เป็นแผนแม่บทที่ก าหนดเปา้หมายอนาคตประเทศในระยะยาว 10 ป ี(พ.ศ. 2560-

2579) โดยวางแนว ทางการพัฒนาหลักที่ต้องด าเนินการภายใต้ทุกรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อจะบรรลุ

เปา้หมายอนาคตของประเทศที่วางไว้ โดยที่แผนแม่บทการพัฒนาระยะยาวจะเป็นกรอบที่ช่วยกeกับ

ให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ มีบูรณาการกัน การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับ

ที ่12 จึงเป็น 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ี(พ.ศ. 2560-2579) สู่การปฏิบัติ เพื่อ
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การพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ, 2559:3) 

 

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

  การปฏิรูปทางการศึกษาในปี พ.ศ. 2540 ท าให้ประเทศไทยได้มีการตราพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 การประกาศใช้พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติฯส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาต้องมีการปรับปรุงและด าเนิน

กิจกรรมปฏิรูปการศึกษาตามสาระส าคัญที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 

อันได้แก่การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็น

ศูนย์กลางการประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพยกระดับมาตรฐานการศึกษาการพัฒนาบุคลากร

ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง  ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษาการ

ส่งเสรมิให้มีการวจิัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการด าเนินการ

เพื่อปฏิรูปการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552:78) เพื่อให้การจัดการศึกษา

สอดคล้องกับสังคมไทยในอนาคตซึ่งได้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐานวิชาชีพ

ทางการศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษา พ .ศ.2552 ขึ้นเพื่อเป็นแกนน าและก าหนด

แนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบัติ 

  จากผลของการปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้การศึกษาพัฒนาไปสู่การเป็นกลไกเพื่อการพัฒนา

คนพัฒนาสังคมเป็นพลังขับเคลื่อนและเป็นภมูิคุม้กันโดยการสรา้งและพัฒนาเด็กใหม้ีความพรอ้มด้าน

สติปัญญาอารมณ์และศีลธรรมพัฒนาเยาวชนกอ่นเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีคุณภาพพัฒนาก าลังคนให้

มีสมรรถนะสูงขึ้นนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้รู้ปราชญ์และผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์น าความรู้มา

ถ่ายทอดจัดการความรู้ ในระดับชุมชนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวชุมชน

สถาบันการศึกษาให้เป็นกลไกในการพัฒนาการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 

2551:78)  

  ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยต้องเผชิญในอนาคต ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทย

อยู่ในช่วงของการปฏิรูปประเทศเพื่อไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ในระยะยาว ประเทศต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน ได้แก่ การเพิ่มการลงทุน

เพื่อการวจิัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งต้องด าเนินการควบคู่

กับการเร่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงานกลุ่มที่ก าลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่ มที่อยู่ ใน

ตลาดแรงงานในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย  และการเปลี่ยนแปลง

ด้านเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัยที่สามารถบริหาร

จัดการการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสภาพแวดล้อมการดาเนินชีวิตได้อย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา

ทุนมนุษย์จากการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และยกระดับคุณภาพ

บริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งต้องส่งเสริมบทบาทสถาบันทางสังคมในการกล่อม
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เกลาสร้างคนดี มีวินัย มีค่านิยมที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม (ส านักงานคณะกรรมการการ

พัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ, 2559:1)  

  จากทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรนั้น หลักการของการพัฒนาหลักสูตรจะต้องพัฒนาให้

สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นของสังคม ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากทิศทางของการจัด

การศึกษาของชาติและยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่มีเป้าหมายภาพอนาคต

ของสังคมประเทศไทย โดยที่คนไทยคุณภาพและมีความเป็นสากล  มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีความสุข 

ดังนั้น ภาพของห้องเรียนจึงต้องเปลี่ยนไปให้ทันกับภาพอนาคตที่เกิดขึ้น ห้องเรียนจะต้องเป็นการ

จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นนวัตกร ทันการเปลี่ยนแปลง เป็นพลเมือง

ไทยบนวิถีโลก มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท าให้หลักสูตรการผลิตครูต้องมีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการทางสังคมดังกล่าว 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพนัธกจิ 

  ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการสร้างบัณฑิตเพื่อเป็นครู/

อาจารย์ที่สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนา

ผู้เรียนให้มีความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุ

ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ได้ก าหนดให้มีวิชาเอกชีววิทยาเป็นหนึ่งในวิชาเอกของหลักสูตร

ปรญิญาตรสีาขาครุศาสตรแ์ละสาขาศกึษาศาสตร ์ดังนั้นสาขาวิชาจึงเห็นความส าคัญที่จะต้องพัฒนา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา เพื่อสรา้งบัณฑติให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญในการ

จัดการศึกษาวิทยาศาสตร์เนื้อหาชีววิทยา และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมความเป็นครู ตามเหตุผล

ดังกล่าวข้างต้น โดยได้มีการพัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาครั้งแรกในปี พ.ศ.2556 

และด าเนินการเปดิใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นระยะเวลา 5 ปีแล้ว  

  ดังนั้น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑติสาขาวิชาชีววทิยา ให้สอดคล้องกับสภาวะสังคม และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี

สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ และความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้บัณฑิตที่จบจาก

หลักสูตรสามารถท างานไดอ้ยา่งมปีระสิทธภิาพ มีคุณธรรม จรยิธรรมความเป็นครู และมีความรอบรู้

ในศาสตรท์างการศึกษาด้านการจัดการเรียนรูชี้ววทิยา 

 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกบัพันธกจิของสถาบนั 

  การพัฒนาหลักสูตรนี้ มุ่งหวังที่จะให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีความรู้ ความสามารถในการ

จัดการศึกษาวิทยาศาสตร์เนื้อหาชีววิทยาที่เท่าเทียมกับบัณฑิตที่จบการศึกษาจากสถาบันช้ันน าใน

ประเทศซึ่งจะต้องเพียบพร้อมด้วยความรู้ และความสามารถทางวิชาชีพครู ที่สอดคล้องกับพันธกิจ
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ของคณะศึกษาศาสตร์ ที่ว่า 1) ด้านการจัดการศึกษา พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มี

คุณธรรม จริยธรรมความเป็นครู และมีคุณภาพ 2) ด้านการวิจัย ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐาน

และประยุกต์ในสาขาวิทยาศาสตร์ด้านการสอนชีววิทยาเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัด

การศึกษาวิทยาศาสตร์ด้านการสอนชีววิทยา 3) ด้านการบริการวิชาการ เป็นที่พึ่งพาทางปัญญาใน

การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ด้านการสอนชีววิทยาแก่สังคม ประเทศ และภูมิภาค 4) ด้านการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสรมิท านุบ ารุงประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม  และ 5) ด้านการบรหิารการ

จัดการ พัฒนาคณะศึกษาศาสตรต์ามหลักการบริหารจัดการที่ดีและพัฒนาสู่ความเป็นสากล 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอืน่ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

 13.1 กลุ่มวิชา/กระบวนวชิาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

    หมวดวิชาเฉพาะ 

    หมวดวิชาเลือกเสร ี

 13.2 กลุ่มวิชา/กระบวนวชิาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนและสามารถให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

  มาเรียนเป็น  

    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

    หมวดวิชาเฉพาะ 

    หมวดวิชาเลือกเสร ี

   ไม่ม ี

 13.3 การบริหารจัดการ  

  การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะด าเนินการโดยคณะที่

เก่ียวข้อง เช่น คณะมนุษยศาสตร ์คณะสังคมศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร ์คณะศึกษาศาสตร ์เป็นตน้ 

โดยอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรจะด าเนินการประสานงานและแจ้งไปยังคณะที่

จัดการเรียนการสอนให้ทราบล่วงหน้าถึงจ านวนนักศึกษาทีจ่ะลงทะเบยีนเรียนในแต่ละปกีารศึกษา ใน

ส่วนของวิชาเฉพาะ จะจัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชา ทัง้นีก้ารจัดการเรียนการสอนทกุรายวิชา 

ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 โดยมี

คณะกรรมการก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินผลการจัดการเรียนการ

สอนของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 และมคอ 6 ในทุกภาคการศึกษา และรายงานผลการด าเนินการ

ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ทุกปกีารศึกษา นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลยัยงัได้จดัให้มีการสอบวัด

ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการเรียนรูข้องนักศึกษาและส่งเสรมินักศึกษาที่มี

ศักยภาพสูงให้สามารถพัฒนาตนเองได้อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสดุ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเป็นสาขาวิชาที่จัดการศึกษาโดยเน้น

ผู้เรยีนเป็นส าคัญ เพื่อถา่ยทอดความรู้วิทยาศาสตรเ์นือ้หาชีววทิยาตามหลักเสรภีาพทางวิชาการ โดย

ยึดมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม 

   บัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาชีววิทยาต้องเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและความสามารถตาม

มาตรฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ 

 1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

   1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครูและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เนื้อหา

ชีววทิยา 

   2) มีทักษะ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เนื้อหาชีววิทยาอย่างบูรณา

การโดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

   3) มีทักษะ ความสามารถในวิชาชีพครู  

   4) มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู  

   5) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้และทักษะทั้งหลายในวิชาชีพและการวิจัยเพื่อ

พัฒนาตนเองและสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งยึดมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน /ตัวบ่งชี้  

 มีการปรับปรุงหลักสตูร

ทุก 5 ป ีโดยพิจารณา

จาก KPI ที่อยู่ในการ

ประเมินคุณภาพ

การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ

หลักสูตร 

 

 มีการตรวจสอบและ

ทบทวนผลการ

ด าเนินงานในแต่ละป ี

เพื่อน ามาสู่การปรับปรุง

การเรียนการสอนใหม้ี

ประสิทธิภาพ 

 รวบรวมติดตามผลการ

ประเมิน QA ของ

หลักสูตรรวมทุก 5 ปี ใน

ด้านความพึงพอใจ และ

ภาวะการได้งานของ

บัณฑติ 

 รอ้ยละของบัณฑติระดับปรญิญาตรทีี่ได้

งานท าและการประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน  1 ป ี

 

 รอ้ยละของบัณฑติระดับปรญิญาตรทีี่

ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 

 

 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 

ผู้ประกอบการ และผูใ้ช้บัณฑิต 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา      

 1.1 ระบบ 

   ระบบการศึกษาตลอดป ี(ไม่น้อยกวา่ .......... สัปดาห์)  
  ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศึกษา 
    ปกต ิมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ 

   ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

   มีภาคฤดูรอ้น 

   ไม่มีภาคฤดูรอ้น 

 1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกิตในระบบทวภิาค   

  - ไม่ม ี

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนนิการเรยีนการสอน 

   ระบบทวิภาค 

   ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดอืนสิงหาคม ถงึ ธันวาคม 

   ภาคการศึกษาที่ 2 ตัง้แต่เดอืนมกราคม ถงึ พฤษภาคม 

     ในเวลาราชการ 

     นอกเวลาราชการ โปรดระบุ.............................. 

 2.2 คุณสมบัติของผูเ้ขา้ศึกษา  

  ผู้เข้าศึกษาในหลักสตูรต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่  

 มีคา่นิยมเจตคติที่ดีและคุณลกัษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านขอ้สอบวัดคุณลกัษณะ 

 ความเป็นครู และผา่นเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหรือเป็นไปตาม/ 

 ระเบียบข้อบังคับการคัดเลอืก ซึ่งสถาบนัอดุมศึกษาเปน็ผู้ก าหนด  

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้  

   ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 

   ความรู้ด้านคณิตศาสตร/์วิทยาศาสตรไ์ม่เพยีงพอ 

    การปรับตัวจากการเรยีนในระดับมธัยมศึกษา  

   นักศึกษาไม่ประสงคจ์ะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้ 

 

 

 



 

11 

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพื่อแก้ไขปญัหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

   จัดสอนเสริมเตรยีมความรู้พื้นฐานกอ่นการเรียน 

   จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเปา้หมายชวีิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลยั และการแบง่เวลา 

   จัดใหม้ีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อท าหน้าทีส่อดส่องดูแล ตักเตือน ให้ค าแนะน าแก่

นักศึกษา และให้เน้นย้ าในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณพีิเศษ 

   จัดกจิกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศกึษาและการดูแลนักศึกษา 

ได้แก่ วันแรกพบระหวา่งนักศกึษากับอาจารย ์วันพบผู้ปกครอง การตดิตามการเรยีน

ของนักศึกษาชั้นปีที ่1 จากอาจารย์ผู้สอน และจดักจิกรรมสอนเสรมิถ้าจ าเป็น 
 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 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

 1. รายงานขอ้มลูงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 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  

            ประมาณการ  290,320 บาท 

 

2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบช้ันเรยีน 
  แบบทางไกลผา่นสือ่สิง่พิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผา่นสือ่แพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนกิส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต 
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 2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบยีนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย(ถ้ามี) 
  1) กระบวนวิชาที่มหาวิทยาลยัเชียงใหม่จะพิจารณารับโอน จะตอ้งเป็นกระบวนวิชาทีม่ี
เนือ้หาอยูใ่นระดับเดียวกนัหรอืมีความใกล้เคยีงกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในโครงสรา้งหลักสูตร
สาขาวิชาของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หรือเป็นกระบวนวิชาที่เป็นประโยชนต์่อการเรียนของนักศึกษา 
และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะที่เกี่ยวข้อง 
  2) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่จะพจิารณาโอนกระบวนวิชา จ านวนหน่วยกติ ล าดับขั้นของ
กระบวนวิชาที่นักศึกษาเรียนมาจากมหาวิทยาลยัอืน่ โดยความเห็นชอบของคณะที่เกี่ยวข้อง ทัง้นีอ้าจ
ต้องมีการพจิารณาปรับเขา้สูร่ะบบล าดับขัน้ตามข้อบงัคับมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปรญิญาตร ี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 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 12 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  9 หน่วยกติ 
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์  6 หน่วยกติ 
 1.4 กลุม่วิชาการเรียนรูผ้่านกจิกรรม  3 หน่วยกิต 
 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  108 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน (วิชาชีพครู) ไม่น้อยกวา่ 39 หน่วยกติ 
 2.1.1 วิชาแกนบงัคับ 37 หน่วยกติ 
 2.1.2 วิชาแกนเลือก ไม่น้อยกวา่  2 หน่วยกติ 
 2.2 วิชาเอก  ไม่น้อยกวา่ 69 หน่วยกติ 
 2.2.1 วิชาทางด้านเนือ้หา ไม่น้อยกวา่ 54 หน่วยกิต 
 1) วิชาบังคับ 38 หน่วยกิต 
 2) วิชาเลอืก ไม่น้อยกวา่ 16 หน่วยกติ 
 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกวา่ 15 หน่วยกิต 
 1) วิชาบังคับ  6 หน่วยกิต 
 2) วิชาเลอืก ไม่น้อยกวา่  9 หน่วยกิต 
 2.3 วิชาโท (ถา้ม)ี ไม่น้อยกวา่ 15 หน่วยกิต 
 (3) หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
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  3.1.3 กระบวนวิชา 
(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 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 ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 
   Humanities and Social Sciences  9 Credits 
063201  ศ.ลส. 201 การเรียนรูผ้่านปรากฏการณใ์นสังคม 3(3-0-6) 

 EDCI 201 Learning through Social Phenomenon  

     เลอืกเรยีน 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 กฎหมายและโลกสมัยใหม ่ 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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
  Science and Mathematics  6 Credits 

  เลือกจากกระบวนวิชาดงัต่อไปนี้ 
  Select from the followings 

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

 SC 100 Integrated Science  

203100 ว .คม.  100 เคมีในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 

 CHEM 100 Chemistry 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 ยาในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 

 PHPC 130 Medications in Every Life  

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

 NGGE 111 Critical Thinking and Creative Thinking           
 

 1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม  3 หน่วยกิต 
  Learning through Activities  3 Credits 

 เลือกเรียน 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี ้

  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  

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

 EDPE 133 Recreation for Quality of Life  
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 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 แบบอย่างความเป็นครูในห้องเรยีน 

ยุคใหม ่  

 2(1-2-3) 

 EDPF 109 Model of Teacherness for Modern Classroom 

100110 ศ .ช.  110 โลกาภิวตัน์กับการศึกษาเพื่อความเป็น

พลเมืองช้ันเลิศ  

 2(1-2-3) 

 EDPF 110 Globalization and Education for Smart Citizenship 

100111 ศ.ช. 111 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้

แนวใหม ่                          

 2(1-2-3) 

 EDPF 111 Curriculum and Learning Management  

in Modern Trends  

100112 ศ.ช. 112 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาผู้เรยีน 

ยุคดิจิทัล 

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

 EDPF 228 Communicative Language for Teachers  

In Digital Era 

 

100229 ศ .ช.  229 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิลัเพื่อการเรยีนรู้ยุค

ใหม ่                          

2(1-2-3) 

 EDPF 229 Innovation and Digital Technology for Learning 

In Modern Era 

100230 ศ .ช.  230 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

แนวใหม่                          

2(1-2-3) 

 EDPF 230 Learning Measurement and Evaluation in 

Modern Trends 
 

100231 ศ .ช.  231 การประกันคุณภาพการศกึษาเพื่อ 

ความเป็นเลิศ  

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 พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจดัการศึกษา

บนฐานชุมชน  

2(1-2-3) 

 EDPF 315 Multicultural Education and Community-Based Education 

100316 ศ .ช.  316 การศึกษาพิเศษเพื่อส่งเสรมิศกัยภาพผู้เรยีนทีม่ี

ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

2(1-2-3) 

 EDPF 316 Special Education for Enhancing Potentials of Students 

with Special Needs 

100317 ศ .ช.  317 การฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค  Subject 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 
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2.1.2 วิชาแกนเลือก   ไม่น้อยกว่า   2 หน่วยกิต 

                   Elective Core Courses                  a minimum of                       2   Credits 

 เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้     
  Select from the followings: 

100214 ศ.ช. 214 การจัดการเรียนรูผ้่านการปฏบิัติ   2(1-2-3) 

 EDPF 214 Active Learning Management 

100216 ศ.ช. 216 การเรียนการสอนเพือ่ตอบสนองความ

แตกต่างระหว่างบุคคล 

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 การบูรณาการศิลปะเชิงสรา้งสรรคใ์น

การศึกษา 

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 

EDPF 232 

กฎหมายส าหรับวิชาชีพครู 

Laws for Teaching Profession 

2(2-0-4) 

100233 

 

ศ.ช. 233 

 

EDPF 233 

สะเต็มศึกษาเพื่อชีวติ เศรษฐกจิ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 

STEM Education for Life, Economy, 

Society and Environment 

2(1-2-3) 

 
 2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  69 หน่วยกิต 
   Major a minimum of  69 Credits 
 ต้องมีกระบวนวิชาระดับ 300 ขึน้ไปไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกติและในจ านวนนีต้้องมี
กระบวนวิชาระดับ 400 ไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกติ 
 A minimum of 36 credits in major courses at 300 level and among these must be 
minimum of 18 credits in 400 level. 
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 2.2.1 วิชาทางด้านเนื้อหา ไม่น้อยกว่า  54 หน่วยกิต 
 Academic Content Courses a minimum of  54 Credits 

 1) วิชาบังคับ  38 หน่วยกิต 

 Required Courses  38 Credits 
064204 ศ.วท. 204   จรยิธรรมด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสี าหรับครู   1(1-0-2) 

 EDSC 204 Ethics in Science and Technology for Teacher  

064251 ศ.วท. 251 

 

มโนทัศน์วทิยาศาสตรด์า้นชีววิทยาในหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน 1 

3(3-0-6) 

 EDSC 251 Science Concepts of Biology in Basic Education 

Curriculum 1 

 

064252 ศ.วท. 252 มโนทัศน์วทิยาศาสตรด์า้นชีววิทยาในหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน 2 

3(3-0-6) 

 EDSC 252 Science Concepts of Biology in Basic Education 

Curriculum 2 

 

064253 ศ.วท. 253 มโนทัศน์วทิยาศาสตรด์า้นชีววิทยาในหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน 3  

3(3-0-6) 

 EDSC 253 Science Concepts of Biology in Basic Education 

Curriculum 3 

 

202101 ว.ชว. 101 ชีววทิยาพืน้ฐาน 1 3(3-0-6) 

 

202102 

BIOL 101 

ว.ชว. 102 

BIOL  102 

Basic Biology 1 

ชีววทิยาพืน้ฐาน 2 

Basic Biology 2    

 

3(3-0-6) 

202103 ว.ชว. 103 ปฏิบัติการชีววทิยา 1  1(0-3-0) 

 BIOL 103    Biology Laboratory 1  

202104 ว.ชว. 104 ปฏิบัติการชีววทิยา 2  1(0-3-0) 

 BIOL 104    Biology Laboratory 2  

202231 ว.ชว. 231 

BIOL 231   

พันธุศาสตร ์1 

Genetics 1 

 4(3-3-6) 

202342 ว.ชว. 342 พฤกษสรรีวทิยาทั่วไป  4(3-3-6) 

 BIOL 342 General Plant Physiology  

202371 ว.ชว. 371 นิเวศวิทยา  4(3-3-6) 

 BIOL 371 Ecology 
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214341 ว.สว. 341 สัตวสรรีวทิยาทั่วไป  4(3-3-6) 

 ZOOL 341 General Animal Physiology  

215205 ว.จว. 205 จุลชีววทิยา 3(3-0-6) 

 MICB 205   Microbiology  

215206 ว.จว. 206 ปฏิบัติการจุลชวีวิทยา  1(0-3-0) 

 MICB 206 Microbiology Laboratory  

 2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  16 หน่วยกิต 
 Elective Courses  a minimum of  16 Credits 

  เลือกจากกระบวนวิชาตอ่ไปนี ้

  Select from the followings 
202301 ว.ชว. 301 เทคนิคการใช้เคร่ืองมือทางชีววทิยา  3(2-3-4) 

 BIOL 301 Instrumental Techniques in Biology  

202303 ว.ชว. 303 ประวัติชีววทิยา 3(3-0-6) 

 BIOL 303 History of Biology  

202332 ว.ชว. 332 พันธุศาสตร ์2 3(3-0-6) 

 BIOL 332 Genetics 2  

202356 ว.ชว 356 กายวิภาคของพืช  3(2-3-4) 

 BIOL 356 Plant Anatomy  

202361 ว.ชว. 361 พฤกษอนุกรมวิธานทั่วไป  4(3-3-6) 

 BIOL 361 General Plant Taxonomy  

202405 ว.ชว. 405 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 

 BIOL 405 Evolution  

202446 ว.ชว. 446 การเจริญเติบโตในพืช  3(2-3-4) 

 BIOL 446 Plant Growth and Development  

202461 ว.ชว. 461 อนุกรมวิธานช้ันสงูของพืชดอก  3(2-3-4) 

 BIOL 461 Advance Taxonomy of Flowering Plants  

202470 ว.ชว. 470 ชีวภูมิศาสตร์  2(2-0-4) 

 BIOL 470 Biogeography  

202471 ว.ชว. 471 สัตวนิเวศวิทยา  3(2-3-4) 

 BIOL 471 Animal Ecology  

202473 ว.ชว. 473 ชีววทิยาน้ าเสีย  3(2-3-4) 

 BIOL 473 Water Pollution Biology 
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202474 ว.ชว. 474 พฤกษนิเวศวิทยา  3(2-3-4) 

 BIOL 474 Plant Ecology  

202476 ว.ชว. 476 ชีววทิยาการอนุรักษ ์  3(2-3-4) 

 BIOL 476 Conservation Biology  

202481 ว.ชว. 481 นิเวศวิทยาพฤติกรรม  3(2-3-4) 

 BIOL 481 Behavioral Ecology  

203206 ว .คม.  206 เคมีอินทรยี์ส าหรับนักศึกษานอกสาขาวิชาเคมี  3(3-0-6) 

 CHEM 206 Organic Chemistry for Non-Chemistry Students  

203111 

 

203115 

ว.คม. 111 

CHEM 111 

ว.คม. 115 

CHEM 115 

เคมี 1 

Chemistry 1 

ปฏิบัติการเคมี 1 

Chemistry Laboratory 1 

3(3-0-6) 

 

1(0-3-0) 

203209 ว .คม.  209 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์ส าหรบันักศึกษานอกภาควิชาเคมี  1(0-3- 0) 

 CHEM 209 Organic Chemistry Laboratory for Non-Chemistry 

Students 

 

214312 ว.สว. 312 กฏีวิทยาทั่วไป  4(3-3-6) 

 ZOOL 312 General Entomology  

214340 ว.สว. 340 สัตว์ทดลองทางชีววทิยา  2(2-0-4) 

 ZOOL 340 Laboratory Animals in Biology  

214381 ว.สว. 381 พฤติกรรมวิทยาทั่วไป  3(2-3-4) 

 ZOOL 381 General Ethology  

 
  2.2.2 วิชาการสอนวชิาเอก ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
 Educational Courses a minimum of  15 Credits 

 1) วิชาบังคับ  6 หน่วยกิต 

 Required Courses  6 Credits 
064412 ศ.วท. 412 การสอนสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรเ์นือ้หาชีววทิยา  3(2-3-4) 

 EDSC 412 Teaching Science Strands in Biology Contents  

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

 EDSC 430 Principles and Teaching Methods in Science  
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 2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 

 Elective Courses a minimum of  9 Credits 

     เลือกจากกระบวนวิชาตอ่ไปนี ้

     Select from the followings 
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) 

 

064425 

 

064426 

 

064427 

EDSC 424 

ศ.วท. 425 

EDSC 425 

ศ.วท. 426 

EDSC 426 

ศ.วท. 427 

EDSC 427 

Astronomical Instruction 

การวาดภาพส าหรับครูชีววทิยา 

Drawing for Biology Teachers 

การจัดการห้องปฏิบัติการชีววิทยาในโรงเรียน 

Management of Biology Laboratory in Schools 

การวิจัยชัน้เรียนส าหรับครูชีววทิยา 

Classroom Research for Biology Teachers 

 

 3(2–3–1) 

 

3(3-0-6) 

 

 3(2-3-6) 

064429 ศ.วท. 429 

EDSC 429 

การศึกษาอิสระในวิทยาศาสตรศ์ึกษา 

Independent Study in Science Education 

3(3-0-6) 

064431 

 

ศ.วท. 431 

 

EDSC 431 

การจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรท์ั่วไปส าหรับครู

มัธยมศึกษา 

Science Instruction for Secondary Level Teachers 

 3(2-3-4) 

 

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

 EDSC 433 Teaching of Science and Technology Related to Society  
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 2.3 วิชาโท (ถ้าม)ี ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต  

 Minor (If any) a minimum of  15 Credits 
นักศึกษาที่ประสงคจ์ะเรียนวิชาโท อาจเลอืกเรยีนวิชาโท สาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนส าหรับนักศึกษมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

ไม่น้อยกวา่ 15 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ทีป่รกึษา ซึ่งจะท าให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม 

ตลอดหลักสูตรเพิ่มขึน้อีก ไมน่้อยกวา่ 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. 

 (3) หมวดวิชาเลือกเสร ี 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 าแนกได้ดังนี ้

1) เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถงึ ระดับของกระบวนวิชา 

100 - 200 แสดงถงึ กระบวนวิชาระดับพื้นฐาน 

300 - 400 แสดงถงึ กระบวนวิชาระดับสงู 

2) เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถงึ หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

3) เลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงถงึ อนุกรมในหมวดหมู่ของสาขาวิชา 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 หน่วยกิต  หน่วยกิต 

001101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1 

 Fundamental English 1 

050100 การใชภ้าษาไทย 

 Usage of the Thai Language 

100109  แบบอย่างความเป็นครูใน

 ห้องเรียนยุคใหม่ 

           Model of Teacherness for 

 Modern Classroom 

100111  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

 แนวใหม ่

           Curriculum and Learning 

 Management in Modern 

 Trends 

202101 ชวีวทิยาพื้นฐาน 1 

 Basic Biology 1 

202103 ปฏบัิตกิารชีววทิยา 1 

 Biology Laboratory 1 

วชิาทางด้านเนื้อหา (เลอืก) 

Academic Content Courses 

(Elective Courses) 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

Humanities and Social Sciences 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

2(1-2-3) 

 

 

 

2(1-2-3) 

 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

1(0-3-0) 

 

4 

 

 

3 

 

001102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2 

            Fundamental English 2 

100110  โลกาภิวัตนก์ับการศึกษาเพ่ือ

 ความเป็นพลเมอืงช้ันเลิศ 

 Globalization and Education for 

 Smart Citizenship 

100112  จิตวทิยาเพื่อการพัฒนาผู้เรียน

 ยุคดจิิดทัล            

 Psychology for Student 

 Development in Digital Era 

100191  การปฏบัิตกิารสอนใน

 สถานศกึษา 1             

 Teaching Profession 

 Practicum in School 1 

202102 ชวีวทิยาพื้นฐาน 2 

            Basic Biology 2 

202104 ปฏบัิตกิารชีววทิยา 2 

            Biology Laboratory 2 

วชิาทางด้านเนื้อหา (เลอืก) 

Academic Content Courses 

(Elective Courses) 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

Humanities and Social Sciences 
วชิาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 

Learning through Activities 

3(3-0-6) 

 

2(1-2-3) 

 

 

 

2(1-2-3) 

 

 

 

1(0-3-0) 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

1(0-3-0) 

 

4 

 

 

3 

 

2 

 

 

 

รวม 21 รวม 21 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 หน่วยกิต  หน่วยกิต 

001201 การอา่นเชงิวเิคราะห์และการ   

           เขียนอยา่งมีประสิทธิผล 

 Critical Reading and Effective 

Writing 

064430 หลักการและวธีิสอน

 วทิยาศาสตร์ 

 Principles and Teaching Methods 

in Science 

100228 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู

 ยุคดจิิทัล    

           Communicative Language for 

 Teachers in Digital Era 

3(3-0-6) 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

2(1-2-3) 

 

 

063201 การเรียนรู้ผ่านปรากฏการณใ์น

 สังคม 

 Learning through Social 

 Phenomenon  

064204 จริยธรรมดา้นวทิยาศาสตร์  

 และเทคโนโลยสี าหรับคร ู

 Ethics in Science and 

 Technology for Teacher 

064251 มโนทัศน์วิทยาศาสตร์ด้าน 

            ชวีวทิยาในหลกัสูตร

 การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 1 

           Science Concepts of Biology 

 in Basic Education Curriculum 

 1 

100229 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

 ดจิิทัลเพื่อการเรียนรู้ยุคใหม่ 

            Innovation and Digital 

 Technology for Learning in 

 Modern Era  

100231 การประกันคุณภาพ

 การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ  

            Educational Quality 

 Assurance for Excellence  

202231 พันธุศาสตร์ 1 

 Genetics 1 

วชิาแกนเลอืก 

Elective Core Courses 

วชิาทางด้านเนื้อหา (เลอืก) 

Academic Content Courses 

(Elective Courses) 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

1(1-0-2) 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

2(1-2-3) 

 

 

 

 

2(1-2-3) 

 

 

 
4(3-3-6) 

 

2 

 

2 

 

 

100230 การวัดและประเมินผลการเรียน 

 รู้แนวใหม่             

 Learning Measurement and 

Evaluation in Modern Trends 

2(1-2-3) 

 

 

100291  การปฏบัิตกิารสอนในสถานศึกษา 

2             

 Teaching Profession Practicum in 

School 2 

215205 จุลชวีวทิยา 

 Microbiology 

215206 ปฏบัิตกิารจุลชวีวทิยา 

 Microbiology Laboratory 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

Science and Mathematics 

1(0-3-0) 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

1(0-3-0) 

 

6 

 

รวม 21 รวม 19 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 หน่วยกิต  หน่วยกิต 

064252 มโนทัศนว์ทิยาศาสตร์ดา้น 

  ชวีวทิยาในหลักสูตร 

  การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 2 

 Science Concepts of Biology 

 in Basic Education 

 Curriculum 2 

100315  พหุวัฒนธรรมศึกษากบัการจัด

 การศึกษาบนฐานชุมชน 

            Multicultural Education and  

 Community-Based 

 Education 

100317  การฝกึทักษะการสอนแบบ

 จุลภาค    

           Microteaching Skills 

 Practice 

202342 พฤกษสรีรวทิยาท่ัวไป 

 General Plant Physiology 

วชิาการสอนวชิาเอก (เลอืก) 

Educational Courses 

วชิาทางด้านเนื้อหา (เลอืก) 

Academic Content Courses 

(Elective Courses) 

วชิาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 

Learning through Activities 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

2(1-2-3) 

 

 

 

 

3(2-3-5) 

 

 

 

4(3-3-6) 

 

3 

 

3 

 

 

1 

064253 มโนทัศนว์ทิยาศาสตร์ดา้น  

            ชวีวทิยาในหลกัสูตร  

  การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 3 

            Science Concepts of  

  Biology in Basic Education 

  Curriculum 3 

100316 การศึกษาพิเศษเพื่อส่งเสริม

 ศักยภาพผู้เรียนท่ีมีความ

 ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 

           Special Education for 

 Enhancing Potential of 

 Students with Special 

 Needs 

100391 การปฏบัิตกิารสอนในสถานศึกษา 

3      

 Teaching Profession 

 Practicum in School 3 

202371 นเิวศวทิยา 

            Ecology 

วชิาการสอนวชิาเอก (เลอืก) 

Educational Courses 

(Elective Courses) 

วชิาเลอืกเสรี 

Free Electives 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

2(1-2-3) 

 

 

 

 

 

 

4(0-12-0) 

 

 

 

4(3-3-6) 

 

3 

 

 

3 

รวม 19 รวม 19 
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ชั้นปีที่ 4  

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 หน่วยกิต  หน่วยกิต 

064412 การสอนสาระการเรียนรู้

 วทิยาศาสตร์เนื้อหา

 ชวีวทิยา 

 Teaching Science Strands 

 in Biology Contents 

100404 การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

 ผู้เรียน 

           Research for Learners’ 

 Quality  Development 

214341 สัตวสรีรวทิยาท่ัวไป 

           General Animal Physiology 
วชิาการสอนวชิาเอก (เลอืก) 
Educational Courses 

(Elective Courses) 

วชิาทางด้านเนื้อหา (เลอืก) 

Academic Content Courses 

(Elective Courses) 

วชิาเลอืกเสรี 

Free Electives 

3(2-3-4) 

 

 

 

 

2(1-2-3) 

 

 

 

4(3-3-6) 

 
3 

 
 

3 

 

 

3 

100491  การปฏบัิตกิารสอนใน

 สถานศกึษา 4            

 Teaching Profession 

 Practicum in School  4 

 

6(0-18-0) 

รวม 18 รวม 6 

 

3.1.5 ค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา  

ระบุไว้ในภาคผนวก 
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3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิอาจารย ์

3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ า 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/

สัปดาห ์

จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.สุทธิกัญจน์  

ทิพยเกษร* 

 

 ศษ.ด. (หลักสูตรและ 

การสอน), มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่, 2553 

 ศษ.ม. (วิทยาศาสตร)์,  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2545 

 ศษ.บ. (การสอน

วิทยาศาสตร)์,

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2540 

 

 

 

 

16 

 

 

9 

 

 

19 

 

 

9 

 

 

16(3) 

2 อาจารย์อรพินท์  

คันธาเวช* 

 

 ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์

ศึกษา), มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่, 2544 

 ศษ.บ. (วิทยาศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2529  

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

- 

 

 

 

3 

 

 

 

- 

 

 

 

2(2) 

3 อาจารย์วิลาสินี  

สวาทะนันทน์* 

 

 วท.ม. (การสอนชีววิทยา), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2545 

 ศษ.บ. (วิทยาศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2541 

 

 

 

3 

 

 

 

- 

 

 

 

3 

 

 

 

- 

 

 

 

2(2) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/

สัปดาห ์

จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

 

 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.พีระวุฒิ  วงศ์สวัสด์ิ* 

 

 วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2558 

 วท.ม. (ชีววิทยา), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2534 

 วท.บ. (เกษตรศาสตร)์, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2530 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

52(15) 

 

 

 

 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

สวัสดิ์ สนิทจันทร์* 

 

 Ph.D. (Ecology), 

Xishuangbanna Tropical 

Botanical Garden, Chinese 

Academy of Science, 

China, 2009 

 วท.ม. (ชีววิทยา), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2544 

 วท.บ. (ชีววิทยา), 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 

2541 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

9(4) 

6 รองศาสตราจารย์  

ดร.กรัณย์ ปัญโญ 

 

 - กศ.ด. (การบริหาร

การศึกษา), มหาวิทยาลัย

นเรศวร, 2550 

- วท.ม. (วิทยาศาสตร์ 

   การกีฬา), มหาวิทยาลัย 

   เชียงใหม่, 2544 

- ศษ.บ.(พลศึกษา),  

 

 

18 

 

 

- 

 

 

13 

 

 

- 

 

 

6(-) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/

สัปดาห ์

จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 

 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.กรฑีา   แก้วคง 

 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

   ศึกษา), มหาวิทยาลัยมหดิล, 

2553 

- วท.บ. (ฟิสกิส)์,  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 

 

 

11 

 

6 

 

11 

 

6 

 

13(-) 

8 รองศาสตราจารย์  

ดร.เกียรติสุดา ศรสีุข 

 

- กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล

การศึกษา), มหาวิทยาลัย  

   ศรนีครินทรวโิรฒ, 2545 

- ศศ.ม. (การวัดและประเมินผล   

   การศึกษา),    

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535 

- ศศ.บ. (คณิตศาสตร)์,    

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

  8(-) 

9 อาจารย์จารวี  

เพชรแก้ว 

 

 

- ศษ.ม. (การสอน   

 ภาษาอังกฤษ),    

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 

- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 

 

 

 

9 

 

 

- 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

3(-) 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

เจนสมุทร  แสงพันธ์ 

 

- ปร.ด. (คณิตศาสตรศึกษา),   

   มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555 

- ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึ์กษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร)์,  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 

 

 

 

 

9 

 

 

 

6 

 

 

 

9 

 

 

 

6 

 

 

 

10(-) 



 

32 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/

สัปดาห ์

จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

11 อาจารย์ชญานิตย์     

ยิม้สวัสด์ิ 

 

- ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา),    

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 

- ค.บ. (การศึกษาการสอนสังคม 

   ศึกษา),  มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

   เชียงใหม่, 2549 

 

 

 

18 

 

 

2 

 

 

21 

 

 

2 

 

 

7(-) 

12 รองศาสตราจารย์  

ดร.ชรนิทร ์ มั่งคั่ง 

  

- ศษ.ด. (หลักสูตรและ 

   การสอน), มหาวิทยาลัย 

 เกษตรศาสตร์, 2549 

- ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา),  

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

 2540 

- ค.บ. (สังคมศึกษา),  

   วิทยาลัยครูบุรรีัมย์, 2533 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

10 

 

 

 

12 

 

 

 

16 

 

 

 

58(-) 

13 อาจารย์ชัยณรงค์    

จารุพงศ์พัฒนะ 

 

- ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา),   

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 

- ศษ.บ. (สังคมศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 

 

 

 

 

18 

 

 

2 

 

 

11 

 

 

2 

 

 

10(-) 

14 อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์   

ไข่เกต ุ

  

 

 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตรก์ารออก

 ก าลังกายและการกฬีา),  

   มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555 

- วท.ม. (วิทยาศาสตรก์ารกีฬา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 

- วท.บ. (วิทยาศาสตรก์ารกีฬา),    

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 

 2541 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

- 

 

 

 

18 

 

 

 

- 

 

 

 

2(-) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/

สัปดาห ์

จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

15 รองศาสตราจารย์  

ดร.ชูชีพ  

พุทธประเสรฐิ 

 

- กศ.ด. (การบริหารการศึกษา),  

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

  ประสานมิตร, 2532 

- ค.ม. (อุดมศึกษา),  

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

 2523 

- กศ.บ. (ภาษาไทย-ชีววิทยา),  

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

  บางแสน, 2519 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

16(-) 

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

เชษฐภูมิ วรรณไพศาล 

 

- ค.ด. (อุดมศึกษา),  

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

 2559 

- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)์,  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 

- ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์

 การเมอืง), จุฬาลงกรณ์ 

 มหาวิทยาลัย, 2550 

- ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่าง

 ประเทศและการเมอืง 

    การปกครองเปรยีบเทียบ), 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

   ธรรมาธิราช, 2552 

- ศษ.บ. (สังคมศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

30(-) 

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.ณัชชา กมล 

 

- กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา),  

   มหาวิทยาลัย 

   ศรนีครินทรวโิรฒ , 2548 

- ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์), 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

 2543 

 

 

 

9 

 

 

 

6 

 

 

 

9 

 

 

 

6 

 

 

 

 12(-) 



 

34 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/

สัปดาห ์

จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร)์, 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 

 

18 อาจารย์ณัชชาจารย์  

โรจน์วัฒนดิษกุล 

 

- วท.ม. (วิทยาศาสตรก์ารกีฬา),   

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 

- ศษ.บ. (พลศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 

 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

10(-) 

19 อาจารย์ณัฐนันท์  

นิเวศน์วรการ 

 

 

- ศษ.ม. (หลักสูตร การสอน 

 และเทคโนโลยีการเรยีนรู้),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560 

- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 

 

 

 

9 

 

 

- 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

3(-) 

20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.เดชา ศุภพิทยาภรณ์ 

 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตรแ์ละ 

    เทคโนโลยีศึกษา),     

   มหาวิทยาลัยมหดิล, 2552 

- วท.ม. (การสอนฟิสิกส)์,  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543  

- ศษ.บ. (วิทยาศาสตร)์,  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537 

 

 

 

9 

 

 

3 

 

 

12 

 

 

3 

 

 

18(-) 

21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.ดวงหทัย 

กาศวิบูลย์ 

 

- Ph.D. (Mathematics    

   Education), Oregon State     

   University, USA, 2004 

- M.S. (Mathematics 

 Education), Oregon State 

 University, USA, 2000 

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร)์,  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536 

 

 

 

 

9 

 

 

 

9 

 

 

 

9 

 

 

 

9 

 

 

 

21(-) 



 

35 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/

สัปดาห ์

จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

22 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. (ภาษาอังกฤษ),  

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

 2532 

 

 

 

 

3 

 

 

 

6 

 

 

 

1.5 

 

 

 

6 

 

 

 

4(-) 

23 อาจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์  

นพฤทธิ์ 

 

- กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา),    

   มหาวิทยาลัย 

   ศรนีครินทรวโิรฒ , 2548 

- ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์), 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

 2543 

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร)์, 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

11(-) 

24 อาจารย์ ดร.ธารณ์  

ทองงอก 

 

- ปร.ด. (การบริหาร

 การศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555 

- กศ.ม. (การบริหาร  

   การศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552 

- ค.บ. (คณิตศาสตร)์,  

   สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี,   

   2543 

 

 

 

 

9 

 

 

 

3 

 

 

 

9 

 

 

 

3 

 

 

 

2(-) 



 

36 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/

สัปดาห ์

จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

25 รองศาสตราจารย์  

ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ 

 

- Ph.D. (Development Studies) 

   University of Leeds, UK,  

   2004 

- M.A. (Women Studies),  

   York University, UK, 2001  

- สม.ม. (สังคมวิทยาแล 

   มานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัย 

 ธรรมศาสตร์, 2531 

- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

 2520 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

14(-) 

26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.นทัต อัศภาภรณ์ 

 

 

- ศษ.ด. (หลักสูตรและ 

   การสอน), มหาวิทยาลัย 

   เชียงใหม่, 2552 

- ค.ม. (คหกรรมศาสตร)์,  

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

 2541 

- ศษ.บ. (คหกรรมศาสตร)์,  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

 

 

 

3(-) 

27 อาจารย์ ดร.นัฐจิรา  

บุศย์ดี 

 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตรแ์ละ 

 เทคโนโลยีศึกษา) (หลักสูตร 

   นานาชาติ), มหาวิทยาลัย 

   มหดิล, 2553 

- ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา), 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร)์, 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

6 

 

 

 

24(-) 



 

37 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/

สัปดาห ์

จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

28 อาจารย์นันทกา  

ฟูสีกุล 

 

- ศษ.ม. (จติวิทยาการศึกษา 

   และการแนะแนว),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 

- วท.บ. (จติวิทยา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 

 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

1(-) 

29 อาจารย์ ดร.นันท์นภัส 

แสงฮอง 

 

 

 

 

- Ph.D. (Educational Policy   

  Studies),  University of Illinois  

  at Urbana Champaign, USA,  

  2558 

- M.A. (Educational Policy   

  Studies), University of Illinois  

  at Urbana  Champaign, USA,  

  2552 

- บธ.บ. (การจัดการทั่วไป),  

   มหาวิทยาลัยแมโ่จ้, 2548 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2(-) 

30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

 ดร.น้ าผึ้ง  อินทะเนตร 

 

- กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล   

   การศึกษา), มหาวิทยาลัย 

   ศรนีครินทรวโิรฒ, 2554 

- ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึ์กษา),     

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 

- ศษบ. (คณิตศาสตร)์,   

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 

 

 

 

12 

 

 

 

9 

 

 

 

12 

 

 

 

9 

 

 

 

19(-) 

31 รองศาสตราจารย์  

ดร.นิธดิา  

อดภิัทรนันท์ 

 

- Ph.D. (Language Education),  

   Indiana U., USA, 2535 

- M.Sc. (Applied Linguistic),  

   Indiana U., USA, 2529 

- กศ.บ. (การสอนภาษา 

   อังกฤษ), มหาวิทยาลัย 

   ศรนีครินทรวโิรฒ ปทุมวัน,  

  2521 

 

 

 

9 

 

 

 

9 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

 

 

 

7(-) 



 

38 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/

สัปดาห ์

จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.บุญรอด โชติวชิรา 

  

- ค.ด. (อุดมศึกษา),  

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,    

   2559 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย),     

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 

- ศศ.บ. (ภาษาไทย), 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 

 

 

 

 

9 

 

 

 

- 

 

 

 

12 

 

 

 

- 

 

 

 

8(-) 

33 อาจารย์ ดร.บุษร ี 

เพ่งเล็งด ี

 

- Ph.D. (Chemistry Education),    

   Western Sydney University),  

   Australia, 2559 

- กศ.ม. (การสอน 

    วิทยาศาสตร)์, มหาวิทยาลัย    

    มหาสารคาม, 2545 

- กศ.บ. (การสอนเคมี),  

   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,    

   2540 

 

 

 

 

13 

 

 

 

- 

 

 

 

16 

 

 

 

- 

 

 

 

2(-) 

34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ปทุมวด ี ศิริสวัสดิ์ 

 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย),   

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537 

- ศษ.บ. (ภาษาไทย),   

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2525 

 

 

12 

 

- 

 

15 

 

- 

 

11(-) 

35 อาจารย์ประกรณ์ 

ตุ้ยศรี 

 

- วท.ม. (วิทยาศาสตร์ 

   การกีฬา), มหาวิทยาลัย 

   เชียงใหม่, 2546 

- ศษ.บ. (พลศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 

 

 

12 

 

 

- 

 

12 

 

- 

 

1(-) 



 

39 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/

สัปดาห ์

จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

พงษ์ศักดิ์ ไชยทพิย์ 

 

- ศป.ม. (เทคโนโลยีทาง 

   การศึกษา), มหาวิทยาลัย 

   เชียงใหม่, 2532 

- ศป.บ. (อุตสาหกรรม),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

4(-) 

37 อาจารย์ ดร.พรทิพย์ 

โรจน์ศิรพิศาล 

 

- Ph.D. (Mathematics  

   Education), Oregon State  

 University, USA, 2003 

- M.S. (Mathematics  

 Education), Oregon State  

 University, USA,1999 

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร)์, 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

 

 

 

9 

 

 

6 

 

 

9 

 

 

6 

 

 

10(-) 

38 อาจารย์ ดร.พิกุล  

เลยีวสิริพงศ์ 

 

- ศษ.ด. (หลักสูตรและ 

   การสอน), มหาวิทยาลัย 

   เชียงใหม่, 2551 

- ศษ.ม. (หลักสูตรและ 

   การสอน), มหาวิทยาลัย 

   เชียงใหม่, 2533 

- ค.บ. (เกษตรศาสตร)์,  

   วิทยาลัยครูเชียงราย, 2525 

 

 

9 

 

 

3 

 

 

9 

 

 

3 

 

 

3(-) 

39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.พิชัยณรงค์ กงแก้ว 

 

- ปร.ด. (การศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557 

- วท.ม. (วิทยาศาสตรก์ารกีฬา),    

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 

- ศษ.บ (พลศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

6(-) 



 

40 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/

สัปดาห ์

จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

40 รองศาสตราจารย์  

ดร.เพ็ชรี  รูปะวิเชตร์ 

 

- Ed.D. (Business Education),   

   Queensland  University of   

   Technology, Australia, 2544 

- ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ), 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 

- ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ   

   บรหิารธุรกิจ) เกียรตินิยม   

   อันดับ 1, มหาวิทยาลัย 

   เชียงใหม่, 2528 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2(-) 

41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.มนต์นภัส  มโนการณ์ 

 

- กศ.ด. (การบริหาร  

   การศึกษา), มหาวิทยาลัย  

   นเรศวร, 2555 

- ศษ.ม. (การบริหาร 

   การศึกษา), มหาวิทยาลัย 

   รามค าแหง, 2551 

- ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึ์กษา),  

   มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2544 

- ค.บ. (วิทยาศาสตรท่ั์วไป),  

   วิทยาลัยครูเทพสตรี, 2536 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3(-) 

42 รองศาสตราจารย์ 

มนัส ยอดค า 

 

- ค.ม. (พลศึกษา),  

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  

   2525 

- วท.บ. (พลศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2523 

 

9 

 

- 

 

9 

 

- 

 

3(-) 

43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.ยงยุทธ  ยะบุญธง 

 

- กศ.ด. (การบริหารการศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552  

- ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), 

   มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

   ธรรมาธิราช, 2548 

- ศษ.ม. (เทคโนโลยีทาง 

   การศึกษา), มหาวิทยาลัย 

 เชียงใหม่, 2536 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

12(-) 



 

41 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/

สัปดาห ์

จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

- ค.บ. (วิทยาศาสตร)์,  

   วิทยาลัยครูล าปาง, 2528 

44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

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),   

   มหาวิทยาลัย 

  ศรนีครนิทรวโิรฒ, 2530 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

10(-) 

45 รองศาสตราจารย์  

ดร.รัชนีกร  ทองสุขดี 

 

- 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),  

   วิทยาลัยครพิบูลสงคราม   

   พิษณุโลก,  2527 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

16(-) 

46 อาจารย์ ดร.ลฎาภา 

ลดาชาติ 

 

 ปร.ด. (วิทยาศาสตร์

ศึกษา), มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์, 2554 

 

 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

12 

 

 

3 

 

 

12(3) 



 

42 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/

สัปดาห ์

จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

 ป.บัณฑิต (วิชาชีพคร)ู, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2546 

 วท.บ. (ชีววิทยา), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2545 

47 รองศาสตราจารย์  

ดร.ฤตินันท์  สมุทรทั์ย 

 

- ค.ด. (อุดมศึกษา),    

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  

2550 

- ศษ.ม. (การวัดและ 

   ประเมนิผลการศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 

- ศษ.บ. (ประถมศึกษา),   

   มหาวิทยาลัย 

   สุโขทัยธรรมาธิราช, 2527 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

9 

 

 

 

6 

 

 

 

11(-) 

48 อาจารย์วราภรณ์  

สทิธิวงศ์ 

 

- ศษ.ม. (การอาชีวศึกษา),   

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 

- ศษ.บ. (บรหิารธุรกจิ),   

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531 

 

 

10 

 

 

- 

 

 

9 

 

 

- 

 

 

4(-) 

49 อาจารย์วิชญา  ผิวค า 

 

- ค.ม. (วิจัยการศึกษา), 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  

   2553 

- รปศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)  

   มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

   ธรรมาธิราช, 2551 

- ศษ.บ. (ประถมศึกษา), 

   เกียรตินิยมอันดับ 1,  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

5(-) 



 

43 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/

สัปดาห ์

จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

50 รองศาสตราจารย์ 

วีณา วโรตมะวิชญ 

 

- M.S. (Instructional System  

   Technology), Indiana     

   University, 1983 

- ค.ม. (ประถมศึกษา),  

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  

    2516 

- ค.บ. (ประถมศึกษา),  

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  

    2514 

 

 

12 

 

 

6 

 

 

12 

 

 

6 

 

 

12(-) 

51 อาจารย์วีระยุทธ  

สุภารส 

 

- ศษ.ม. (การศึกษาพิเศษ),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556 

- ค.บ. (การศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,  

   2550 

 

 

9 

 

 

- 

 

 

9 

 

 

- 

 

 

1(-) 

52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.สมเกียรติ  อินทสงิห์ 

 

 

 

- ปร.ด. (หลักสูตรและ 

   การสอน), มหาวิทยาลัย 

   เกษตรศาสตร์, 2558 

- ศษ.ม. (หลักสูตรและ 

   การสอน), มหาวิทยาลัย 

   เชียงใหม่, 2554 

- ป.บัณฑิต (วิชาชีพคร)ู,  

   มหาวิทยาลัยฟารอี์สเทอร์น,  

   2553 

- วท.บ. (คณิตศาสตร)์,  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

12(-) 

53 รองศาสตราจารย์  

สร้อยสุดา วิทยากร 

 

- วท.บ. (ผดุงครรภ์),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2517 

(3 500100413 234) 

 

9 

 

3 

 

9 

 

3 

 

1(-) 

54 อาจารย์  ดร.สราวุฒิ  

พงษ์พิพัฒน์ 

 

- ปร.ด. (วทิยาศาสตรก์ารออก

ก าลัง 

   กายและการกฬีา),  

   มหาวิทยาลัยบูรพา,  2554 

 

 

 

12 

 

 

 

- 

 

 

 

12 

 

 

 

- 

 

 

 

5(-) 



 

44 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/

สัปดาห ์

จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

- วท.ม. (วิทยาศาสตรก์าร

กีฬา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 

- ศษ.บ. (พลศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537 

55 อาจารย์ ดร.สิระ สมนาม 

  

- ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 

- ศษ.บ. (ภาษาไทย),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

22(-) 

56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

สุทธิดา จ ารัส 

 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา),  

   มหาวิทยาเกษตรศาสตร์,  

   2552 

- ป.บัณฑิต. (การสอน),  

   มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545 

- วท.บ. (เคม)ี, มหาวิทยาลัย 

   นเรศวร, 2544 

 

 

 

13 

 

 

 

3 

 

 

 

16 

 

 

 

3 

 

 

 

22(-) 

57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร. สุนทรพจน์  

ด ารงคพ์านิช 

 

- ค.ด. (วิธีวิทยาการวจิัย 

   การศึกษา), จุฬาลงกรณ์ 

   มหาวิทยาลัย, 2551 

- ศษ.ม. (วิจัยและประเมนิผล 

   การศึกษา), มหาวิทยาลัย 

   เกษตรศาสตร์, 2545 

- กศ.บ. (คณิตศาสตร)์,  

   มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2542 

 

 

 

 

12 

 

 

 

9 

 

 

 

12 

 

 

 

9 

 

 

 

4(-) 

58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

สุนทร ีคนเที่ยง 

  

- ศษ.ม. (หลักสูตรและ 

   การสอน), มหาวิทยาลัย 

   เชียงใหม่, 2535 

- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 

 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

4(-) 



 

45 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/

สัปดาห ์

จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

59 อาจารย์ ดร.สุนีย์  

เงินยวง 

 

- กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล   

   การศึกษา), มหาวิทยาลัยศรี 

   นครนิทรวโิรฒ, 2554 

- ศษ.ม.(คณิตศาสตรศึ์กษา),    

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 

- ศษ.บ.(คณิตศาสตร)์, 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 

 

 

 

 

12 

 

 

 

9 

 

 

 

12 

 

 

 

9 

 

 

 

13(-) 

60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

เสาวนติย์ เจริญชัย 

  

- ศษ.ม. (หลักสูตรและ 

   การสอน), มหาวิทยาลัย 

   เชียงใหม่, 2529 

- ศษ.บ. (การสอนธุรกิจ),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2518 

 

 

 

13 

 

 

- 

 

 

9 

 

 

- 

 

 

5(-) 

61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.อุไรวรรณ 

หาญวงค์ 

 

- ศษ.ด. (หลักสูตรและ 

   การสอน), มหาวิทยาลัย 

   เชียงใหม่, 2551 

- ศษ.ม. (การวัดและ 

   ประเมนิผลการศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 

- ศษ.บ. (วิทยาศาสตร)์.   

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533 

 

 

 

11 

 

 

5 

 

 

11 

 

 

5 

 

 

23(-) 

หมายเหตุ * หมายถงึ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับที ่1-5 เป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูร และล าดับที ่6-61 เป็นอาจารย์ประจ า 

 

   3.2.2 อาจารย์พิเศษ   

          - ไม่มี- 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1  ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

 ความคาดหวังในผลการเรียนรูป้ระสบการณภ์าคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

  4.1.1 ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริตมี

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู 

  4.1.2 มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม เคารพกฎระเบยีบและ

ข้อบังคับต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 

  4.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขข้อขัดแย้ง

และล าดับความส าคัญ 

  4.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา่และศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์ 

  4.1.5 สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาเอกและศาสตรอ์ื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   

  4.1.6 คดิวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินคา่ รวมทั้งคดิอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเปน็

ระบบ 

  4.1.7 สามารถสืบคน้ข้อเท็จจรงิ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และประเมินขอ้มลูสารสนเทศและ

แนวคิดจากแหลง่ข้อมลูที่หลากหลาย และสรุปเพื่องานสอนและงานครู วินิจฉัยผู้เรียน วิจัยพัฒนา

ผู้เรยีน รวมทั้งใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

  4.1.8 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการจัดการเรยีนรูไ้ด้

อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรยีนรูอ้ยา่งสรา้งสรรค์

และมีวสิัยทัศน ์

  4.1.9 มีมนุษยสมัพันธ์ที่ด ีสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสทิธิภาพ รวมทั้งมีความไวในการรับความรู้สึกของผู้เรยีนด้วยความเข้าใจ

และความรู้สึกเชิงบวกมีวุฒภิาวะทางอารมณ์และสังคม 

  4.1.10 สามารถใช้ความรู้ในศาสตรม์าชีน้ าสังคมในประเดน็ที่เหมาะสม และเป็นผู้รเิร่ิมแสดง

ประเด็นในการแก้ไขสถานการณท์ั้งส่วนตัวและส่วนรวม พรอ้มทั้งแสดงจดุยืนอยา่งพอเหมาะทัง้ของ

ตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งมคีวามเอาใจใส ่มสี่วนชว่ยเหลอืและเอือ้ต่อการแก้ปัญหาตอ่

ความสัมพนัธ์ในกลุ่ม และระหว่างกลุม่ผู้เรยีนอย่างสรา้งสรรค์ 

  4.1.11 มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยา่งตอ่เนื่อง 

รวมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรยีนเป็นผู้น าและผูต้ามทีม่คีวามรับผิดชอบต่อส่วนรวมทัง้ด้าน

เศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  4.1.12 มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือที่จ าเปน็ที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสือ่สารอยา่งเหมาะสม รวมทั้งมคีวามไวในการวเิคราะห์และเข้าใจข้อมลู
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สารสนเทศที่ได้รับจากผูเ้รียนอย่างรวดเร็วทัง้ที่เป็นตัวเลขเชิงสถติิหรอืคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือ

ภาษาเขียน 

  4.1.13 สามารถแกไ้ขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถติิมาประยุกตใ์ช้ใน

การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ รวมทั้งสามารถใช้ดุลยพินิจทีด่ีในการประมวลผล แปล

ความหมายและเลือกใช้ขอ้มูลสารสนเทศที่เก่ียวกับวิชาที่สอนและงานครูที่รับผิดชอบ โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศไดด้ี 

  4.1.14 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขยีน เลือกใช้รูปแบบของ

สื่อการน าเสนออยา่งเหมาะสม โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้เรียน 

  4.1.15 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรยีนรูท้ี่มีรูปแบบทีห่ลากหลาย ทัง้รูปแบบที่เป็น

ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรปูแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่าง

สรา้งสรรค ์

  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 าหนดให้ฝึกปฏิบัตกิาร

ในสถานศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา ในช้ันปีที่ 2 

   4.3.3 กระบวนวิชา 100391 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ก าหนดให้ฝึกปฏิบัตกิาร

ในสถานศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 180 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา ในช้ันปีที่ 3 

   4.3.4 กระบวนวิชา 100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 4 ก าหนดให้ฝึกปฏิบัติการ

ในสถานศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 270 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา ในช้ันปีที่ 4 โดยจดัให้ปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา ไม่น้อยกวา่ 9-12 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และปฏิบตัิงานอื่นๆ ไม่นอ้ยกวา่ 6-9 ช่ัวโมงตอ่

สัปดาห์  
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4.4  กระบวนการฝึกปฏิบตังิานวชิาชีพครู  

   4.4.1 การคัดเลือกสถานศึกษาที่เป็นเครอืข่ายสถานศึกษารว่มพัฒนาวิชาชีพครูกับหน่วย

พัฒนาการปฏิบัตงิานวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ที่มีคุณภาพและผ่านการ

ประเมินและได้รับมาตรฐานคณุภาพจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

โดยเปน็ไปประกาศของคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัตขิองสถานศึกษาส าหรับปฏิบตัิการสอน 

   4.4.2 การจัดนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศกึษาโดยกระบวนการมีส่วนรว่ม 

คอื หน่วยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู นักศึกษา และอาจารย์ในวิชาเอก 

       4.4.3 การเตรยีมความพรอ้มกอ่นการฝึกปฏิบัตงิานวชิาชีพ 

           (1) เตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้วยการปฐมนเิทศและการสง่ตัวเพื่อให้นักศกึษา

รายงานตัวตอ่สถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอน  

           (2) เตรียมความพร้อมของอาจารยน์ิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

           (3) เตรียมความพร้อมหน่วยพัฒนาการปฏิบตัิงานวิชาชีพครู ด้วยการเชิญ ผู้บรหิาร

และครูพี่เลีย้งจากสถานศึกษารว่มพัฒนาวิชาชีพครูประชุมสัมมนาประจ าทุกปกีารศึกษา 

       4.4.4 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

           (1) การรายงานตัวตอ่หน่วยฝึกปฏิบตัิงานวิชาชีพครู 

           (2) การแต่งตั้งผู้บรหิารและครูพี่เลีย้งเพือ่ดูแล ใหค้ าแนะน า ซึ่งมีคุณสมบัตติาม

เกณฑค์ุรุสภา 

           (3) ด าเนินการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู โดยการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

โดยมีระยะเวลาเทยีบเทา่ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีการศึกษา แบ่งเปน็ 4 ช่วงเวลา 

      (3.1) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ส าหรับชัน้ปีที ่1 ไม่นอ้ยกวา่ 45 

ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 

      (3.2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ส าหรับชัน้ปทีี่ 2 ไมน่้อยกวา่ 45 

ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 

      (3.3) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ส าหรับชัน้ปทีี่ 3 ไม่นอ้ยกวา่ 180 

ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 

      (3.4) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ส าหรับชัน้ปีที่ 4 ไม่น้อยกวา่ 270 

ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา โดยมีชั่วโมงปฏิบตัิการสอนไม่น้อยกว่า 9-12 คาบ/สัปดาห ์และปฏิบัติงานอืน่ๆ 

ไม่น้อยกวา่ 6-9 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ 

           (4) ติดตามปัญหาและอุปสรรค และการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วย

พัฒนาการปฏิบัตงิานวิชาชีพครูเป็นระยะๆ ตลอดภาคการศึกษา  

           (5) การสัมมนาเชิงวิชาการระหว่างและสิน้สุดการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

           (6) การสรุปประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 
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5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

     ข้อก าหนดในการท าโครงร่างวิจัยในช้ันเรียนและรายงานการวิจัยในช้ันเรียนฉบับสมบูรณ์ 

ก าหนดให้นักศึกษาท าวิจัยในช้ันเรียน 1 คน ต่อ 1 เรื่อง ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา ในช่วงเวลา

ของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมีคณาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์/ครูพี่เลี้ยง เป็นผู้ให้

ค าแนะน า ควบคุม และประเมินผลการท าวิจัย โดยก าหนดให้มีการน าเสนอผลงานวิจัยและการส่ง

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

      5.1  ค าอธบิายโดยย่อ  

      การบูรณาการความรู้เร่ืองการวิจัย กระบวนการวิจัย องคค์วามรู้วชิาเอก และศาสตรก์าร

สอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรยีนในแตล่ะระดับการศึกษา และระดับ

ความสามารถที่แตกต่างกัน โดยท าวิจยัในลักษณะของวิจัยในช้ันเรยีน 

      5.2 ผลการเรียนรู้  

  5.2.1  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิคการวิจัยทางการศึกษา  

  5.2.2  มีจรรยาบรรณในการท าวิจัย 

  5.2.3  สามารถวางแผนการจัดท าโครงการวิจัยในช้ันเรยีนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

ของผู้เรยีนและการจัดการเรียนรูต้ามศาสตรข์องแตล่ะสาขาวิชาเอก 

  5.2.4  สามารถปฏิบตัิการวจิัยตามแผนการวิจัยทีไ่ด้วางไว้ 

  5.2.5  สามารถเขียนน าเสนอผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรยีน 

     5.3  ช่วงเวลา  

      ท าควบคู่กับกระบวนวิชา 100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ในขณะปฏิบตัิการ

สอนในสถานศึกษาของการศกึษาในช้ันปีที่ 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 (รวม 

ไม่น้อยกวา่ 2 สัปดาห์) 

  5.4.2 กระบวนวิชา 100291 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2 จ านวน 1 หน่วยกิต (รวม

ไม่น้อยกวา่ 2 สัปดาห์) 

  5.4.3 กระบวนวิชา 100391 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 3 จ านวน 4 หน่วยกติ (รวม

ไม่น้อยกวา่ 8 สัปดาห์) 

  5.4.4 กระบวนวิชา 100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 4 จ านวน 6 หน่วยกติ (รวม

ไม่น้อยกวา่ 18 สัปดาห์) 
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     5.5  การเตรียมการ  

      แบ่งนักศึกษาตามจ านวนอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาเลือกหัวขอ้ตาม

ปัญหาและความสนใจทีม่ีส่วนในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรยีน โดยมีการประชุมชี้แจงให้ความรู้ 

ก าหนดการน าเสนอโครงรา่งการวิจัย การให้ปรึกษา และการเสนอผลงาน จดัท ารูปเลม่รายงานวิจัย

ทุกคน และรวบรวมไว้ที่แตล่ะสาขาวิชา 

5.6  กระบวนการประเมนิผล  

       ประเมินผลตามข้อก าหนดของหน่วยพัฒนาการปฏิบตัิงานวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร ์

ควบคู่กับกระบวนวิชา 100191 100291 100391 และ 100491  

 ความคาดหวังในผลการเรียนรูป้ระสบการณภ์าคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

 วัตถุประสงค์กระบวนวิชา : นักศึกษาสามารถ 

            1) ปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษาทั้งการพัฒนาหลักสูตร การจดัการเรียนรู้โดยบูรณาการ

ความรู้ เนือ้หาวิชาเอก สาระเกี่ยวกับหลักสูตร ศาสตรก์ารสอน การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

การใช้เทคโนโลยดีิจทิัลส่งเสรมิการเรยีนการสอน การผลิตสื่อและหรือนวตักรรมที่ส่งเสรมิการเรยีนรู้ 

การช่วยเหลือดูแลและพัฒนาผู้เรยีนเป็นรายบุคคล และท าวิจัยในช้ันเรยีนเพื่อพัฒนาคุณภาพการ

เรียนรูข้องผู้เรยีน ภายใต้การแนะน า ดูแล และรว่มมอืกันของครูพี่เลี่ยง สถานศึกษา และอาจารย์

นิเทศก์ 

2) สรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแกป้ัญหาผู้เรยีนให้

มีคุณลักษณะที่พงึประสงคแ์ละเรียนรูอ้ยา่งมีคุณภาพ โดยเข้าถงึบรบิทของชุมชนและเคารพความ

แตกต่างทางวัฒนธรรม 

3) มสี่วนร่วมในกจิกรรมการพัฒนาวิชาชีพในสถานศึกษาและชุมชน และส่งเสรมิและอนรุักษ์

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4) เขียนสะท้อนสรุปการถอดบทเรียนคา่นิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ประเดน็ดา้น

ความรู้และศาสตรก์ารสอน ความสมัพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และการปฏิบตัิหน้าที่ครูใน

สถานศึกษา 

5) รายงานผลการปฏิบตัิงานในลักษณะรายบุคคลและจดัสมัมนาเชิงวิชาการเพื่อสรา้งชุมชน

การเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา 
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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 การเขา้เรียนที่สม่ าเสมอ  การมีส่วน

รว่มในช้ันเรยีน  ความมีน้ าใจและมีความกล้าในการ

ซักถามและแสดงความคดิเหน็  

- มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห ์และการ

วิจัยโดยน าประเด็นต่างๆ มาสรุปหลักการและรวบรวม

ข้อมูลอย่างเป็นระบบ   

- ส่งเสรมิให้ผูท้ี่มีทักษะในการสงัเกต รวบรวมข้อมลู 

วิเคราะห์และเข้าถงึปญัหาซึง่จะท าให้แกไ้ขปญัหา

เฉพาะหน้าไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรอืกิจกรรมนักศึกษา 

1.3 ด้านจรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ   - มีการสอดแทรกผลกระทบที่สืบเนื่องจากการปฏิบัติทาง

วิชาชีพ (ตามพระราชบัญญตัสิภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  

- สามารถปฏิบัติการเป็นผู้มีจริยธรรมและด ารงอยูใ่น

จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

- สามารถปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น (หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป) 

    2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

         ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม  

             1.1 ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ และซื่อสตัยส์ุจรติ มี

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ      

                1.2 มีวินยั ตรงตอ่เวลา และความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่างๆ ขององคก์รและสังคม 

             1.3 มีภาวะความเปน็ผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขข้อขัดแยง้

และล าดับความส าคัญ 

             1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้อืน่ รวมทั้งเคารพในคุณคา่และศักดิ์ศรขีอง

ความเป็นมนุษย ์

             1.5 คุณลักษณะทั้งหมดเกิดขึน้จากความเข้าใจ “สังคมและวัฒนธรรมไทย”      

 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 
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 2.2 ความรู ้

       ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

               2.1 มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาทีศ่ึกษา 

               2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เคร่ืองมือที่

เหมาะสมกับการแก้ปัญหา       

               2.3 สามารถตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรูใ้นแนวกวา้งของสาขาวิชา

ที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเหน็การเปลีย่นแปลง และเข้าใจผลกระทบเทคโนโลยีใหม่ๆ 

               2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาทีศ่ึกษากับความรู้ในศาสตรอ์ื่น ๆ ที่

เก่ียวข้อง 

               2.5 ความรู้ทั้งหมดเกิดขึ้นได้จากการท าให้นักศกึษามีมุมมองที่แตกต่างและ

หลากหลาย 

  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

  จัดการเรียนการสอน โดยจัดล าดับการเรียนรูจ้ากง่ายไปยาก มีการเชื่อมโยงและบูรณาการ

 ความรู้ โดยใช้สือ่การสอน และเทคโนโลยีการศึกษา มีการเรยีนในหลายรูปแบบดงันี้ 

  1) การบรรยาย 

  2) การฝึกปฏิบัติในหอ้งปฏิบัตกิาร 

  3) การศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง 

      กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

  มีการประเมินการสอบวัดความรู้ โดยมีการสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษา และ 

 การประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติงาน วธิีการประเมินมีหลายรูปแบบดังนี้ 

  1) การสอบภาคทฤษฎ ี

  2) การสอบภาคปฏิบตั ิ

  3) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 
   

3. ทักษะทางปญัญา 

       ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 3.1 คดิอยา่งมีวิจารณญาณและอย่างเปน็ระบบ 

 3.2 สามารถสืบคน้ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา    

          สรา้งสรรค ์

 3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 3.4 ทักษะทางปัญญาเกิดขึน้ได้จากการมองเห็นกระบวนการเชื่อมโยง “ความรู้” 

  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

   1) ให้ท ากจิกรรมกลุ่ม, กจิกรรมในวันเรียนและการน าเสนอผลงาน   
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  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

         1) ประเมินจากการวัดความรู้ โดยใช้ขอ้สอบทีม่ีมาตรฐาน 

         2) การประเมินผลระหว่างการอภิปรายกลุ่ม การปฏบิัติงาน การน าเสนอรายงานในช้ันเรยีน 

 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

      ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ  

 4.1 การมมีนุษยสัมพนัธด์ี ชว่ยเหลอื เสยีสละ และปรับตัวได้อยา่งเหมาะสมกับสภาวการณ์ 

 4.2 การสามารถท างานรว่มกับผู้อื่น ทัง้ในภาวะผูน้ า และผูต้าม       

 4.3 การยอมรับฟังความคดิเห็นของผูอ้ื่น 

 4.4 ความสามารถท างานไดต้ามก าหนดเวลา 

          กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ  

  1) การจัดกจิกรรมการสอนใหผู้้เรยีนไดม้ีปฏสิัมพันธ์กับผูอ้ื่น ใหม้ีการท างานเป็นกลุม่  

มีการประสานงานกับผูอ้ื่น มกีารค้นควา้จากแหล่งข้อมูล มีการมอบหมายงานให้ 

  2) ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการด าเนนิการเรียนรูด้้วยตนเองและรว่มกับผู้อื่น 

กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรูด้้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

ประเมินพฤติกรรมการแสดงออก และทักษะความสัมพันธ ์ในแตล่ะบทบาทของผู้เรยีนในช้ันเรยีน 

หรือระหว่างท ากิจกรรม ประเมินผลงานตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

  

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

 5.1 สามารถใช้เทคนิคคณิตศาสตรแ์ละสถติิเพือ่การวเิคราะห์ข้อมลู 

 5.2 สามารถแปลความหมายข้อมูล สามารถแปลงข้อมลูเปน็ข่าวสารและบทสรุป 

 5.3 สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยอย่างถูกต้องและมีประสทิธิภาพ ทั้งปากเปลา่ และการเขียน  

และเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

  จัดกจิกรรมการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณก์ารวิจัย การแก้ไขปัญหา จากกรณศีึกษา

หรือสถานการณภ์าคสนาม 
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  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  ประเมินผลงาน หรือ พัฒนาการด้าน การใช้เทคนิควิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ขอ้สอบหรือ

ตรวจสอบจากรายงาน ประเมินทักษะการสือ่สารจากความสามารถในการน าเสนอหน้าช้ันเรยีน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโน 

โลยีสารสนเทศ 

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  การอา่นเชงิวเิคราะห์และ 

การเขียนอยา่งมีประสิทธิผล 

Critical Reading and  

Effective Writing 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโน 

โลยีสารสนเทศ 

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  การเรียนรู้ผ่าน

ปรากฏการณใ์นสังคม  

Learning through Social 

Phenomenon 

                     

011269  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

Philosophy of Sufficiency 

Economy 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโน 

โลยีสารสนเทศ 

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 

013110  จิตวทิยากับชวีติประจ าวัน 

Psychology and Daily Life 
                     

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  
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโน 

โลยีสารสนเทศ 

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 

Business 

851103  ชวีติและสังคมผ่านสื่อ 

Life and Society Through  

Media 

   

  

   

  

  

    



        



1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ   

  คณิตศาสตร ์

  Science and Mathematics 

   

 

   

 

  

  



    



201100  วทิยาศาสตร์บูรณาการ 

Integrated Science   


      
   

    


  


  


  
 

  


203100  เคมีในชีวิตประจ าวัน 

Chemistry in Everyday Life 
   

  

   

  
  

  

 

    



    

204100  

 

เทคโนโลยสีารสนเทศและ 

ชวีติสมัยใหม ่

Information Technology 

and Modern Life 



        

  

      

 

      



  

  



60 

 

60 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโน 

โลยีสารสนเทศ 

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  คณิตศาสตร์ในโลกปจัจุบัน 

Mathematics in Today’s 

World 
  



      

 

  



  



  



      



      



211100  

 

กินด ี: การมชีวีติท่ีดขีึน้และ 

การป้องกันโรค 

Eating Well : Better Living 

and Disease Prevention 
  



      

   

  

  

    



        



362211  หลักการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

Principles of Conservation 

                  

  



462130  ยาในชวีติประจ าวัน 

Medications in Everyday 

Life 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโน 

โลยีสารสนเทศ 

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  

 

การคิดเชงิวพิากษแ์ละ 

การคิดสร้างสรรค์ 

Critical Thinking and  

Creative Thinking 

   

  

      

  

  

    



  



1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผา่นกจิกรรม 

  Learning through Activities 
   

 

      

 

  

  



 



057131  การออกก าลังกายและ 

สุขภาพ   

Exercise and Health 

   

  

           

  

  

057132  ชวีติมสีุขในค่ายพักแรม 

Happy Life in Camping 
               

 

   

057133   นันทนาการเพื่อคุณภาพชวีติ 

Recreation for Quality  

of Life 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโน 

โลยีสารสนเทศ 

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 

                    

ความหมายของผลการเรียนรู้ในตาราง เป็นไปตามการพัฒนาผลการเรยีนรู้ในแตล่ะด้าน (เอกสารหนา้ 52–55) 
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาเฉพาะ) 

     1. คุณธรรม จริยธรรม 

         ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม  

     1.1 ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ      

         1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบยีบและ

ข้อบังคับต่างๆ ขององคก์รและสังคม 

     1.3 มภีาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขข้อขัดแย้ง 

และล าดับความส าคัญ 

     1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน่ รวมทัง้เคารพในคุณคา่และศักดิ์ศรขีองความ

เป็นมนุษย์     

  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

 1) สอดแทรกในการจดัการเรียนการสอนทุกกระบวนวิชา 

 2) การเป็นแบบอย่างที่ดีของคณาจารย ์

 3) จัดกจิกรรมเพื่อการเสรมิสรา้งคุณลักษณะที่พงึประสงคท์ั้งในและนอกหลักสตูร 

 4) จัดกระบวนวิชาเฉพาะเพือ่พัฒนาจรยิธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู    

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

  1) ประเมนิจากพฤติกรรมการเรยีน การท างาน การทดสอบ และการวิจยั โดยไม่คัดลอก  

ผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นผลงานของตนเอง และไม่ทุจริตในการสอบ 

  2) ประเมินจากการเข้ารว่มและมีส่วนรว่มในกจิกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรที่ได้มีการจัดขึน้

  3) การประเมินตนเอง ประเมนิโดยกลุ่มเพื่อน อาจารย์ ครูพี่เลีย้งในสถานศึกษา ผู้ใชบ้รกิาร

และชุมชน โดยใช้วธิีการที่หลากหลาย ได้แก่ การสัมภาษณ ์การสังเกต การสอบถาม การสนทนา

กลุ่ม การบันทึกสิ่งเรยีนรู ้ฯลฯ 

  4) การประเมินตดิตามผลภายหลงัจากส าเร็จการศึกษา โดยให้บัณฑิตประเมนิตนเอง 

ประเมินจากผูใ้ช้บัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม 

 

 2. ความรู้ 

      ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

 2.1 มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทีส่ าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

 2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสม

กับการแก้ไขปัญหา       
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 2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่

ศึกษาเพื่อให้เล็งเหน็การเปลี่ยนแปลง และเขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ๆ  

      2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาทีศ่ึกษากับความรู้ในศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

   จัดการเรียนการสอนโดยเน้นความส าคัญกับการมีส่วนรว่มของนักศึกษา และการใช้

กระบวนการคิดทั้งการวิเคราะห์ สังเคราะห ์และการประมาณค่า เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาการ

เรียนรู ้ รวมทั้งมีการใชส้ือ่การเรยีนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเสริมสรา้งความรู้

ส าหรับกิจกรรม การเรียนการสอนจดัในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 

   1) การบรรยายแบบมีส่วนรว่ม 

   2) การซักถาม อภิปราย 

   3) การศึกษาคน้คว้าและน าเสนอ 

   4) กระบวนการกลุ่ม 

   5) การลงมือปฏิบัติและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

   6) การค้นควา้วิจัย 

   7) การจ าลองสถานการณแ์ละบทบาทสมมุติฯลฯ         

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและการปฏิบัติของนักศึกษา ด้วยวิธีการต่าง ๆ 

ดังนี ้

   1) การทดสอบย่อย 

   2) การทดสอบกลางภาคเรยีนและปลายภาคเรยีน 

   3) การประเมินผลงาน 

   4) การประเมินผลการปฏิบัตงิานวิชาชีพครู 

   5) ประเมินการน าเสนอและรายงาน 

 

 3. ทักษะทางปญัญา 

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 3.1 คดิอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเปน็ระบบ 

 3.2 สามารถสืบคน้ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไข

ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

 3.3 สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
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  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา ทั้งระดับ

บุคคลและกลุ่มใช้กิจกรรมการเรยีนการสอนทีห่ลากหลาย ได้แก่ การอภิปรายกลุม่ การใช้กรณศีึกษา 

การสะท้อนคดิ การจ าลองสถานการณแ์ละบทบาทสมมุต ิการท าโครงงาน การลงมอืปฏิบัติ 

การศึกษาคน้คว้าอิสระ ฯลฯ 

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

 1) การทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแกไ้ขปัญหาโดยใช้กรณศีึกษา และ   

สถานการณจ์ าลอง 

 2) การประเมนิผลงานที่เกดิจากการใชก้ระบวนการแก้ไขปัญหา การศึกษาคน้คว้าอยา่งเป็น

ระบบ การวิเคราะห์วิจารณ์ เช่น รายงาน การศึกษาอสิระ  

  

4.   ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ             

4.1 มมีนุษยสัมพนัธ์ทีด่ี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.2 สามารถใช้ความรู้ในศาสตรม์าชีน้ าสังคมในประเดน็ที่เหมาะสม และเป็นผู้รเิร่ิมแสดง

ประเด็นในการแก้ไขสถานการณท์ั้งส่วนตัวและส่วนรวม พรอ้มทั้งแสดงจดุยืนอยา่งพอเหมาะทัง้ของ

ตนเองและของกลุ่ม       
 4.3 มีความรับผิดชอบการพฒันาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและ

ความรับผิดชอบ  

  1) การศึกษาคน้คว้าและน าเสนอ 

  2) กระบวนการกลุม่ 

  3) การลงมือปฏิบัติและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

  4) การจ าลองสถานการณแ์ละบทบาทสมมติ 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความ

รับผิดชอบ 

  1) การประเมินพฤติกรรมการท างาน 

  2) การประเมนิผลการปฏิบตังิานวิชาชีพคร ู

  3) ประเมินการน าเสนอและรายงาน 
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5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

      5.1 มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือที่จ าเป็นที่มอียูใ่นปัจจุบนัต่อการท างานที่เกีย่วกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสือ่สารอยา่งเหมาะสม 

      5.2 สามารถแกไ้ขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร ์หรอืน าสถติิมาประยุกตใ์ช้ใน 

การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

      5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ปากเปลา่และการเขยีน เลือกใช้รูปแบบของสือ่  

การน าเสนออย่างเหมาะสม 
 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

  1) การมอบหมายงานให้ศึกษาคน้คว้า น าเสนอ และจัดท ารายงานรูปเล่ม 

  2) การลงมือปฏิบัติและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  1) การประเมินผลงาน 

  2) การประเมนิการน าเสนอและรายงาน 

 

 6. วิธวีิทยาการจัดการเรยีนรู้ 

     ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

     6.1 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรยีนรูท้ี่มีรูปแบบหลากหลาย ทัง้รูปแบบที่เป็นทางการ 

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

     6.2 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรยีนรูส้ าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนทีม่ี

ความสามารถพิเศษ ผู้เรยีนทีม่ีความสามารถปานกลาง และผู้เรยีนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี

นวัตกรรม 

     6.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรยีนรูใ้นวิชาเอกที่จะสอนอยา่งบูรณาการ 

     กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

   1) การมอบหมายงานใหศ้ึกษาคน้คว้าและน าเสนอ 

   2) การจ าลองสถานการณแ์ละบทบาทสมมต ิ 

   3) การลงมอืปฏิบัติและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

   4) การท าวิจัยในช้ันเรยีน 
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  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

   1) การประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้

   2) การประเมินการน าเสนอและรายงาน 

   3) การประเมินแผนการจัดการเรยีนรู้ 

   4) การประเมินผลการวิจัย 
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4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (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 
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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 

100111  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
แนวใหม ่                         
Curriculum and Learning 
Management in Modern Trends 

                    

100112 จิตวทิยาเพื่อการพัฒนาผู้เรียนยุค
ดิจิทัล 
Psychology for Student 
Development in Digital Era 

                    

100191 การปฏบัิตกิารสอน 

ในสถานศึกษา 1  
Teaching Profession Practicum 

in School 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 

100228 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู

ยุคดจิิทัล 

Communicative Language for 

Teachers in Digital Era 

                    

100229 นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัล

เพื่อการเรียนรู้ยุคใหม่                          

Innovation and Digital 

Technology for Learning in  

Modern Era 

                    

100230 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

แนวใหม ่ 

Learning Measurement and 

Evaluation 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 

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 การจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏบัิต ิ
  Active Learning    

  Management 
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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 

100216 การเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง
ความแตกตา่งระหวา่งบุคคล 
Differentiated Instruction 

                    

100217 สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ 
Information for Learning 

                    

100220 การบูรณาการศลิปะเชิง
สร้างสรรค์ในการศกึษา 
Creative Art Integration in 
Education 

                    

100222 โลกศกึษาเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชวีติ 
Global Education for Lifelong 
Learning 
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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 

100232 กฎหมายส าหรับวชิาชีพคร ู
Laws for Teaching Profession  

                    

100233 สะเต็มศึกษาเพ่ือชวีติ เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม                          
STEM Education for Life, 
Economy, Society and 
Environment 

                    

2.2 วิชาเอก 

 Major 
                    

2.2.1 วิชาทางด้านเนื้อหา 

 Academic Content Courses 
                    

 1) วิชาบังคับ 

 Required Courses 
                    

064204  จรยิธรรมดา้นวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยสี าหรับครู Ethics in 

Science and Technology for 

 
 

● 

   
 

● 

 
 

● 

  
 

● 

 
 

● 

  
 

● 

 
 

● 

  
 

● 

 
 

● 

    
 

● 
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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 

Teacher 

064251  มโนทัศน์วทิยาศาสตร์ดา้น

ชวีวทิยาในหลักสูตรการศึกษาขัน้ 

พื้นฐาน 1 

Science Concepts of Biology in 

Basic Education  

Curriculum 1  

    
 

● 

 
 

● 

     
 

● 

     
 

● 

 
 

● 

  
 

● 

  

064252  มโนทัศน์วทิยาศาสตร์ดา้น

ชวีวทิยาในหลักสูตรการศึกษาขัน้ 

พื้นฐาน 2 

Science Concepts of Biology in 

Basic Education  

Curriculum 2 

    
 

● 

 
 

● 

     
 

● 

     
 

● 

 
 

● 

  
 

● 

  

  

 

                    



  
77 

 
 

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 

064253  

 

มโนทัศนวทิยาศาสตร์ดา้น

ชวีวทิยาในหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 3 

Science Concepts of Biology in 

Basic Education 

Curriculum 3 

 

    
 
 
 

● 

 
 
 
 

● 

     
 
 
 

● 

     
 
 
 

● 

 
 
 
 

● 

  
 
 
 

● 

  

202101  ชวีวทิยาพื้นฐาน 1 

Basic Biology 1 

  

● 
   

● 
  

● 
   

● 
     

● 

 

● 
    

202102  ชวีวทิยาพื้นฐาน 2 

Basic Biology 2 

  

● 
   

● 
     

● 
     

● 
   

 
 

  

202103  ปฏบัิตกิารชีววทิยา 1 

Biology Laboratory 1 

  

● 

 

● 
   

● 
    

● 

 

● 
    

● 
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78 

 
 

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 

202104  ปฏบัิตกิารชีววทิยา 2 

Biology Laboratory 2 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 
   

● 

 

● 

 

● 
  

● 
   

● 
   

202231  พันธุศาสตร์ 1 

Genetics 1             

  

● 
   

● 
 

● 
  

● 
  

● 
 

● 
 

● 
 

 
 

   

 
 

    

202342  พฤกษสรีรวทิยาท่ัวไป 

General Plant Physiology  

 
 
 

    

● 
     

 
 

   
 
 

   
 
 

    

202371  นเิวศวทิยา 

Ecology 

 
 
 

    

● 
 

● 
 

● 
 

● 
  

 
 

   
 
 

   
 
 

    

214341  สัตวสรีรวทิยาท่ัวไป 

General Animal Physiology 

 

 
 

    

● 
 

● 
 

● 
 

● 
  

 
 

     

● 
 

 
 

    

215205  จุลชวีวทิยา 

Microbiology 

 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
  

● 
 

● 
  

● 
  

215206  ปฏบัิตกิารจุลชวีวทิยา 

Microbiology Laboratory       

 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
  

● 
 

● 
  

● 
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79 

 
 

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 

        
 

           

202301  เทคนิคการใชเ้ครื่องมือทาง

ชวีวทิยา 

Instrumental Techniques in 

Biology 

 

 
 
 

    

 

● 

    
 

 

● 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

    

202303  ประวัตชิวีวทิยา 

History of Biology 

 

● 

 

● 
   

● 

 

● 
 

● 
 

● 
 

 

● 

 

● 
 

● 
 
 
 

   

● 

  

● 
  

202332  พันธุศาสตร์ 2 

Genetics 2 
●  ● ● ● ● ● ● 

 
● ●   ●  ●   ● 

 

202356  กายวิภาคของพชื 

Plant Anatomy 
● ●   ● ●   

 
● ● ● ● ● ●   ●  

 

202361  พฤกษอนุกรมวธิานท่ัวไป 

General Plant Taxonomy 
● ●   ● ● ● ● 

 
● ● ●  

   ●  ● 
  

                      



  
80 

 
 

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 

202405  ววิัฒนาการ 

Evolution 
 
    ● ● ● ● 

 
●    

   
 
 

    

202446 การเจรญิเตบิโตในพชื 

Plant Growth and Development 
    ● ● ●  

  

 
 

   

 
 

   

 
 

    

202461  อนุกรมวธิานช้ันสูงของพชืดอก 

Advance Tatonomy of Flowering 

Plants 

 
 
 
 

    

● 
 

     

 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

    

202470  ชวีภูมศิาสตร์ 

Biogeography 

 
 
 

   
● ● ● ● 

  
 
 

   
 
 

   
 
 

    

202471  สัตวนเิวศวทิยา 

Animal Ecology 
 
    ●  ●  

  
 
 

   
 
 

   
 
 

    

202473  ชีววทิยาน้ าเสีย 

Water Pollution Biology 
    ●  ●  

  
 
 

   
 
 

   
 
 

    

  

 
        

            



  
81 

 
 

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 

202474  พฤกษนิเวศวทิยา 

Plant Ecology 
    ● ● ● ● 

 
● ● ●  

   
 
 

    

202476  ชวีวทิยาการอนุรักษ์ 

Conservation Biology 
 ●  ● ●  ● ● 

 
● ● ●  ● ●   ● 

  

202481  นเิวศวทิยาพฤตกิรรม 

Behavioral Ecology 
    ● ● ●   

● ● ●    ● ● ● 
  

203206 เคมีอินทรีย์ส าหรับนักศกึษานอก

สาขาวิชาเคม ี

Organic Chemistry 

 
 

● 

  
 

● 
 

 

● 

 

 

  
 

● 

 

● 
 

   
 

● 

  
 

● 

   

203111 เคมี 1 

Chemistry 1 
                    

203115 ปฏิบัติการเคมี 1 

Chemistry Laboratory 1 
                    

  
                    



  
82 

 
 

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 

203209 ปฏบัิตกิารเคมีอินทรีย์ ส าหรับ

นักศกึษานอกภาควิชาเคม ี 

Organic Chemistry Laboratory 

for Non-Chemistry Students 

 

 
 
● 

 

 
 
● 

 

 
 
● 

 

 
 
● 

 

 
 
● 

 

 
 
● 

 

 
 
● 

 

 
 
● 

  

 
 
● 

 

 
 
● 

 

 
 
● 

 

 
 
● 

  

 
 
● 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

214312  กีฏวทิยาท่ัวไป 

General Entomology 
● ●   ● ● ● ● 

 
● ●   

   

 
 

    

214340  สัตว์ทดลองทางชวีวทิยา 

Laboratory Animals in Biology  
●    ●    

 
  ●     ●  

  

214381  พฤตกิรรมวทิยาท่ัวไป 

General Ethology 
● ● ● ● ● ● ● ● 

 
● ● ●   

  

 
 

    

2.2.2 วิชาทางการสอนวิชาเอก 

 Educational Courses 
        

 
     

      

 1) วิชาบังคบั 

  Required Courses 
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83 

 
 

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 

064412  การสอนสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์เนื้อหาชวีวทิยา 

Teaching Science Strands in 

Biology Contents   

  

 

 

● 

   

 

 

● 

    
 

 

 

● 

     

 

 

● 

 

 

 

● 

  

 

 

● 

  

064430  หลักการและวธีิสอนวทิยาศาสตร์ 

Principles and Teaching Methods 

in Science 

  

● 
   

● 
   

● 
  

● 
     

● 
 

● 
  

● 
 

● 
 

 2) วิชาเลือก 

   Elective Courses 

        
 

           

064415  กิจกรรมสง่เสริมจิตวทิยาศาสตร์ 

Activities to Promote Science 

Attitude 

 

● 
   

● 
    

● 
  

 
 

    

● 
 

● 
  

● 
   

● 

  

 

 

                    



  
84 

 
 

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

วทิยาศาสตร์เพิ่มเตมิ 

Extra Activities to Enrich Science 

Stands 

  

● 
   

● 
     

● 
     

● 
 

● 
  

● 
  

064421  การสอนวทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม

ในโรงเรียน 

Environmental Science Teaching 

in Schools 

 

 

● 

 

 

● 
   

 

● 

    
 

 

● 

 

 

● 

    

 

● 
   

 

● 

  

064422  การสื่อสารวทิยาศาสตร์ 

Science Communication 

  

● 
   

● 
   

● 
 

 

● 
   

● 
     

● 
  

064423 ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในเชงิ 

วทิยาศาสตร์ 

Local Wisdom related 

to Science 

  

 

● 
   

 

● 

   

 

● 
 

 

 

● 
    

 

● 
    

 

● 

  

          
 

           



  
85 

 
 

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 

064424  การจัดการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 

Astronomical Instruction 

 

  

● 
   

● 
   

● 
 

 

● 
 

● 
    

● 
   

● 
  

064425  การวาดภาพส าหรับครูชีววทิยา   

Drawing for Biology Teachers 

 

  

● 
   

● 
   

● 
  

● 
     

● 
 

● 
  

● 
  

064426  การจัดการห้องปฏบัิตกิาร

ชวีวทิยาในโรงเรียน 

Management of Biology 

Labolatory in School  

  

 

 

● 

   

 

 

● 

     

 

 

● 

     

 

 

●  

 

 

 

● 

 

 

 

●  

 

064427  การวจิัยช้ันเรียนส าหรับครู

ชวีวทิยา 

Classroom Research for Biology 

Teacher  

 

●    ●  ●    ●    ● ●     



  
86 

 
 

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 

064429 การศกึษาอสิระในวทิยาศาสตร์

ศกึษา 

Independent Study in Science 

Education 

   ● ●     ●     ● ●  ●   

064431  การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ท่ัวไปส าหรับครูมัธยมศกึษา 

Instruction for Secondary Level 

Teachers 

 
 

 

 

● 

  
 

 

 

● 

   

 

 

● 

  

 

 

● 

    
 

 

 

● 

 

 

 

● 

 
 

 

 

● 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
           



  
87 

 
 

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 

064433  การสอนวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยท่ีีสัมพันธ์กับสังคม 

Teaching of Science and 

Teachnology Related to Society 

  

 

 

● 

 

 

 

● 

  

 

 

● 

 

 

 

● 

   
 

 

 

● 

    

 

 

● 

    

 

 

● 

  

 

*ความหมายของผลการเรียนรู้ในตารางเป็นไปตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น (เอกสารหน้า 63-67)



 

88 

88 

หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ์ในการให้ระดับคะแนน  
 ใช้ระบบล าดับขัน้ และคา่ล าดบัขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจากกระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัด
และประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นล าดับขัน้ ซึง่ไมม่ีคา่ล 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 าหนดดงันี้  
                     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 จงึจะนับ
หน่วยกิตของกระบวนวิชานั้นเป็นหน่วยกติสะสม 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา 

1. มีคณะกรรมการติดตามการจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเนือ้หาและ

วิธีการที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของกระบวนวิชา  

2. มีการประเมินการให้คะแนน/ล าดับขัน้ โดยคณะกรรมการบรหิารหลักสตูรหรอื

กรรมการประจ าสาขาวิชา และกรรมการบรหิารประจ าคณะ 

3. มีการประเมินการเรียนการสอนในระดับกระบวนวิชาโดยนกัศึกษา 

 2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

1. มีการติดตามผลสมัฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาในหลักสตูรวา่เป็นไปตาม

แผนการศึกษา และส าเร็จการศึกษาภายในเวลาของหลักสตูร 

2. มีกระบวนการส่งเสรมิและสนบัสนุนทางวิชาการแก่นักศึกษาที่ไมส่ามารถเรียน

ได้อย่างเปน็ผลสัมฤทธิต์ามแผนการศึกษา 

3. มีกระบวนการส่งเสรมิผู้มีศักยภาพพิเศษในการเรียน 

4. มีการสอบถามความคิดเหน็จากนักศึกษาช้ันปีที่ 4 และอาจารย์ที่ปรึกษาของ

นักศึกษา เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพัฒนาหลักสูตร 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาส าเร็จการศึกษา 

1. มีการส ารวจการได้งานท าและการท างานตรงสาขาของบัณฑิต 

2. มีการส ารวจความสามารถในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่เป็นที่ยอมรับทั้งใน

และต่างประเทศ 

3.  มีการประเมินหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สอน บัณฑติ ผู้ใชบ้ัณฑติ 

และกรรมการบรหิารหลักสูตร 

4. มีการประเมินบัณฑติโดยผู้ใชบ้ัณฑติ 

 

 

 



 

90 

90 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 3.1 เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตร ีพ.ศ.2558 คอื เรียนกระบวนวิชา 

ครบตามหลักสูตรก าหนด และมีคา่ล าดับขั้นสะสมเฉลีย่ไมน่้อยกวา่ 2.00 

 3.2 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วา่ด้วยการศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ.2561 

 3.3 การเขา้รว่มกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 3.4 ผ่านการประเมินมาตรฐานบณัฑติตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูให้กับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสรมิอาจารย์ใหม้ีการเพิ่มพูนความรู้ สรา้งเสริมประสบการณเ์พื่อส่งเสรมิการสอนและ

การวิจัยอยา่งตอ่เนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองคก์รต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการ

ลาเพื่อเพิ่มพนูประสบการณ ์

 

2. การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจดัการเรยีนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสรมิอาจารย์ใหม้ีการเพิ่มพูนความรู้ สรา้งเสรมิประสบการณเ์พื่อส่งเสรมิการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ

และวิชาชีพในองคก์รต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

หรือการลาเพื่อเพิม่พูนประสบการณ์ 

(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 ีและ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการ

จัดการเรียนการสอนในหลักสตูร 

 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร มีจ านวนไม่น้อยกวา่ 5 คน มคีุณวุฒิตรงหรอืสัมพนัธ์กับ 

สาขาวิชาที่เปดิสอน  ขั้นต่ าปรญิญาโทหรือเทยีบเทา่หรือมตี าแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ ากวา่

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด

ในการพิจารณาแตง่ตั้งให้บุคคลด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ อยา่งนอ้ย 1 รายการในรอบ 5 ปี

ย้อนหลัง 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคณุวุฒติรงหรอืสมัพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ขัน้ต่ าปรญิญาโท

หรือเทียบเท่าหรอืมีต าแหนง่ทางวิชาการไมต่่ ากวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง

วิชาการที่ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ให้บุคคลด ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการ อย่างนอ้ย 1 รายการในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

 มีการปรับปรุงหลักสตูรอยา่งน้อยทุก 5 ป ีโดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑติใหม่ 

ผู้ใชบ้ัณฑติ และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มา

ประกอบการพิจารณา  

 

2.  บัณฑิต 

 มีการประเมินคุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาต ิใน

มุมมองของผู้ใชบ้ัณฑติ โดยพจิารณาจากคุณลักษณะที่พงึประสงคต์ามที่หลักสูตรก าหนด 

ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรูอ้ย่างน้อย 5 ดา้น คอื 1) ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 2) ดา้นความรู้ 

3) ดา้นทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ  

5) ดา้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 มีการส ารวจขอ้มูลบัณฑติทีไ่ด้งานท า/ประกอบอาชีพอสิระ ภายในระยะเวลา 1 ปนีับจาก

วันที่ส าเร็จการศึกษา เมื่อเทยีบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ  
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3.  นักศึกษา  

 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑก์ารคัดเลือกและคุณสมบัติของ

นักศึกษาใหส้อดคล้องกับลักษณะของหลักสตูร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

เพื่อให้นักศึกษามีความพรอ้มในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่

หลักสูตรก าหนด 

 มีการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศกัยภาพของนักศึกษาในรูปแบบ

ต่างๆ เสรมิสรา้งความเป็นพลเมืองดีทีม่ีจิตส านึกสาธารณะ และเสรมิสรา้งทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 

 มีการแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรกึษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แกน่ักศึกษาทุก

คน โดยอาจารย์จะต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรกึษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

เข้าปรกึษาได้  

 มีการส ารวจขอ้มูลการคงอยูข่องนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพื่อประเมนิแนวโน้ม

ผลการด าเนนิงาน 

 มีระบบการจัดการขอ้ร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมนิความพงึ

พอใจและผลการจัดการขอ้ร้องเรียน  

 

4.  อาจารย์  

 มีระบบการรับอาจารยใ์หม่ทีส่อดคลอ้งกับระเบยีบ/ข้อบังคบัของมหาวิทยาลยั และตอ้งมี

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาองักฤษตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคลอ้ง

กับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ

อาจารย์ประจ า  

 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารยม์ีความรูค้วามเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่

เปิดสอน และมีความก้าวหนา้ในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนือ่ง 

 มกีารส ารวจขอ้มูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก ต าแหนง่ทาง

วิชาการ ผลงานทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจของอาจารย์ เพือ่

ประเมินแนวโน้มผลการด าเนนิงาน 
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5.  หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผู้เรียน  

 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสตูรและกระบวนวิชาให้มีเนือ้หาที่ทันสมยั ได้

มาตรฐานทางวิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน และ

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ 

 มีการจัดการเรียนการสอนทีม่ีการฝึกปฏิบัต ิ

 มีการจัดการเรียนการสอนทีม่ีการบูรณาการกับการวจิัย การบรกิารวิชาการ และการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านงึถงึความรู้ความสามารถและ

ความเชี่ยวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า

แผนการเรยีนรู ้และการจัดการเรยีนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 

 มีการประเมินผู้เรยีน ก ากับใหม้ีการประเมินตามสภาพจรงิ และมีวธิีการประเมินที่

หลากหลาย  (มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7)  

 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 มีระบบการด าเนนิงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนรว่มของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ี่จ าเป็นต่อการเรยีนการสอน

ทั้งทางด้านกายภาพ อุปกรณ ์เทคโนโลย ีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรอืทรัพยากรที่เอือ้ต่อ

การเรียนรู ้ อย่างเพยีงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียน

สามารถเรียนรูไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิผล 

 มีการส ารวจความพงึพอใจและความต้องการของอาจารยผ์ู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู ้และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 
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7.ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

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

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา      

1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน

การด าเนินงานหลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละสองครัง้ 

โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรเข้าร่วมประชุม อยา่ง

น้อยรอ้ยละ 80 และ มีการบนัทึกการประชุมทุกครัง้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตรตาม มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาครุศาสตร์และ 

สาขาศึกษาศาสตร ์(หลักสูตรสี่ป)ี พ.ศ.2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างน้อยกอ่นการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม

ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่

เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาค

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ 

มคอ.7  ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรยีนรู ้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้มี) อย่าง

น้อยรอ้ยละ 25 ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์

การสอน หรอื การประเมินผลการเรยีนรู ้จากผลการ

ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  

ได้รับค าแนะน าด้านการบรหิารจัดการหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน (ถา้มี) ได้รับ

การพัฒนาวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 

50 ต่อปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี

ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5.0 

    

 

 

 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

 

13. นักศึกษาได้เขา้รว่มกิจกรรมเสรมิความเป็นครูครบถว้น

ทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. มีการจัดประสบการณบ์ูรณาการการเรยีนรูก้ับการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาอยา่งตอ่เนื่องทุกปี

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 50 มีทักษะภาษา 
อังกฤษอยู่ในระดับ B1 หรือเทียบเท่า B1 ขึ้นไป 
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หมวดที่ 8 กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

1.  การประเมนิประสิทธผิลของการสอน 

1.1  กระบวนการประเมนิและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

 มีการประเมินผลการสอนของอาจารยโ์ดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์

เพื่อหาจุดอ่อนและจดุแข็งในการสอนของอาจารย์ผูส้อน เพือ่ปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

 มีการประเมินผลการเรยีนรูข้องนักศึกษาโดยการสอบ  

 มีการประเมินผลการเรยีนรูข้องนักศึกษาโดยการปฏิบัตงิานกลุ่ม 

 วิเคราะห์เพื่อหาจดุออ่นและจดุแข็งในการเรยีนรูข้องนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอน

ให้เหมาะสมกับนักศึกษาแตล่ะช้ันปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

 1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ให้นักศึกษาได้ประเมนิผลการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น ทั้งในดา้นทักษะ กลยุทธ์การ

สอน และการใชส้ื่อในทุกกระบวนวิชา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

  ประเมินโดยนักศึกษาปีสดุท้าย 

 ประเมินโดยบัณฑติทีส่ าเร็จการศึกษา 

 ประเมินโดยผูใ้ช้บัณฑิต/ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีอืน่ๆ 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าเมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ช้ันปีที่ 4 ซึ่งนักศึกษาจะ

ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามกระบวนวิชา 100491 เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งจะเป็น

ช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถ

ปฏิบัติการสอนเป็นไปตามาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู บูรณา

การความรู้ เนื้อหาวิชาเอก ศาสตร์การสอน จิตวิทยาการเรียนรู้ การใช้สื่อ/เทคโนโลยีและสร้าง

นวัตกรรมเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู ้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การท าวิจัยในช้ันเรียน และสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนบนพื้นฐานของความเคารพในความแตกต่างและหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ รวมทั้งข้อปรับปรุงในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมและใน

แต่ละรายวิชา 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบง่ชีผ้ลการด าเนินงานที่ระบใุนหมวดที่ 7 

ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 

คน ที่ได้รับการแตง่ตั้งจากมหาวิทยาลัย 

 เกณฑ์การประเมนิ 

ระดับ 1 คะแนน ระดับ 2 คะแนน ระดับ 3 คะแนน 

มีการด าเนนิการครบ 7 ข้อตาม

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

มีการด าเนนิการครบ 12 ข้อ

ตามตัวบง่ชีผ้ลการด าเนินงาน 

มีการด าเนนิการครบทุกข้อ 

  

ทั้งนี ้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสตูรมีการพัฒนาหลกัสูตรให้ทันสมยั แสดงการ

ปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปน็ระยะๆ อยา่งนอ้ยทุกๆ 5 ปี และมกีารประเมิน

เพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ป ี

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรงุ 

ให้กรรมการวชิาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการ

สอนของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.  5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหา

ของการบรหิารหลักสูตรทัง้ในภาพรวมและในแต่ละกระบวนวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุง

กระบวนวิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้

หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ 
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ภาคผนวก 

 
ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

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

ENGL 101 (001101) Fundamental English 1 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและ

เขียนในระดับเบื้องต้นในบรบิททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรยีนรูต้ลอดชีวติ 

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 (001102) Fundamental English 2 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ม.อ. 101 หรอื ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและ

เขียนในระดับที่ซับซอ้นขึน้ในบรบิททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรยีนรูต้ลอดชีวติ 

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 (001201) Critical Reading and Effective Writing 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ม.อ. 102 หรอื ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านเชิงวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลและสื่อต่างๆ และการเขียน

อย่างมีประสิทธิผล ในหัวข้อตามความสนใจของผู้เรยีน   

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

writing on topics of students’ interests.  

 

 

 

 



 

100 

100 

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

HUGE 100 (050100) Usage of the Thai Language 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย 

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

 

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ศ.ลส. 201 (063201) 

EDCI 201 

การเรียนรู้ผา่นปรากฏการณ์ในสังคม                          
Learning through Social Phenomenon 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไมม่ี 

3(3-0-6) 
 

แนวคิดการเรยีนรู้โดยใช้ปรากฏการณเ์ป็นฐาน การคิดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

ในสังคมในพหุมติิ ทักษะการเป็นพลเมืองโลกที่เข้มแข็ง การเตรียมความพร้อมเป็นบัณฑติที่ดี มี

คุณธรรม และหมั่นฝึกฝนตนเองเพื่อออกไปรับใช้สังคมยุคดิจทิัล การเพิ่มโอกาสและสรา้ง

มูลค่าเพิ่มให้กับตนเอง กรณีศึกษาเกี่ยวกับการตอ่ต้านการคอรัปช่ัน การป้องกันการตั้งครรภ์

โดยไม่มีความพร้อม 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 (011269) Philosophy of Sufficiency Economy 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

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 (013110) Psychology and Daily Life 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี; ส าหรับนักศึกษาท่ีไม่ใช่วิชาเอก      

จิตวิทยากับชีวิตประจ าวัน ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่าง

บุคคล ปัจจัยด้านสังคม 

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

 

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

HUGE 106 (050106) Humanistic Arts 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

การศึกษาธรรมชาติและความหมายของความเป็นมนุษย์เพื่อความเข้าใจและรู้จักตนเองและ

ผู้อื่น มนุษย์ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน เป้าหมายของมนุษย์ แนวทางวิธีการหรือศิลปะที่น าไปสู่

เปา้หมายของมนุษย์ ความรู้เชิงข้อเท็จจริงและเชิงคุณค่า การใช้ชีวิตและท างานร่วมกับผู้อื่นในสังคม

อย่างสันติ ด้วยมโนธรรมและส 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 (127100) Politics in Everyday Life 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองความหมายและความส าคัญ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐ  :

วมทางการชาติ และระบบการเมือง ระบอบการปกครองรูปแบบต่างๆ ความเป็นพลเมือง การมีส่วนร่

เมืองของประชาชน กระแสโลกาภิวัตน์ การเมืองในเรื่องสิ่ง แวดล้อม การเมืองในเรื่องความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม การเมืองในเรื่องข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี การเมืองในเรื่องความเท่า

เทยีม การเมืองในชีวติประจ 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 (176100) Law and Modern World 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

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 (702101) Finance for Daily Life 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

ความรู้เบื้องต้นของการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวัน การสร้างฐานะมั่นคงทางการเงิน 

การส ารวจสุขภาพทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน การบริหารรายได้ รายจ่าย และภาระหนี้สิน 

บรกิารของสถาบันการเงิน การออมเงิน การให้เงินท างาน การวางแผนการเงินส าหรับเหตุการณ์ของ

ชีวติ การประกันความเสี่ยง 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 (703103) Introduction to Entrepreneurship and Business 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

บทบาทการเป็นผู้ประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสในการประกอบ

ธุรกิจคุณลักษณะและแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการ สภาพแวดล้อม ประเภท รูปแบบและแผน

ธุรกจิ หลักการจัดการ การจัดการด้านการตลาด การผลิต การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ ธุรกิจ

ระหว่างประเทศ และจริยธรรมส 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 (851103) Life and Society Through Media 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

การวิเคราะห์และวิจารณ์ความหมายและคุณค่าของชีวิต ในมิติของปรัชญา ประวัติศาสตร ์

สังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ ผ่านสื่อ ได้แก่ ภาพยนตร์ วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 

นิตยสาร รวมทั้งนวนิยาย 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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

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

SC 100 (201100) Integrated Science 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โลกและจักรวาล แหล่ง

ทรัพยากร ธรรมชาติ การน าไปใช้และการอนุรักษ์ รูปแบบและแหล่งพลังงาน การน าไปใช้และการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมลพิษ ร่างกายของเรา อาหารและยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการ

คมนาคม การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวก วิทยาศาสตร์และ

สังคม  

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 (203100) เคมีในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

CHEM 100 (203100) Chemistry in Everyday Life 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

แนวคิดพื้นฐานทางเคมีเพื่อการด ารงชีวิตที่ดีขึ้น อาหาร อาหารเสริมและสุขภาพมนุษย์ 

อาหารและมะเร็ง การเขา้ใจยา นิติวิทยาศาสตร์และชีวิตประจ าวัน เคมีในชีวิตสมัยใหม่ เช่น น้ าหอม 

สบู่ เป็นต้น ภาวะมลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น ผลกระทบเรือนกระจก ภาวะโลกร้อน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การแปรใช้ใหม่ทรัพยากรธรรมชาต ิ

Basic concepts in chemistry enhancing our way of life, Food, food supplements and 

human health, Food and cancer, Understanding drugs, Forensic science and daily life, Chemistry 

in modern living: perfume, soap, etc., Environmental pollution: green house effect, global 

warming, etc., Green and environmentally friendly products and Recycling natural resources. 

 

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

CS 100 (204100) Information Technology and Modern Life 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

คอมพิวเตอร์กับการใช้งานในชีวิตประจ าวัน การประมวลผลข้อมูลและการจัดการ

สารสนเทศ 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 (206109) Mathematics in Today’s World  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

คณิตศาสตร์กับสิ่งต่างๆ ในโลกปัจจุบัน คณิตศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์กับ

นิเวศวิทยา คณิตศาสตร์กับการเงิน คณิตศาสตร์กับการจัดการทรัพยากร คณิตศาสตร์กับการ

แข่งขัน คณิตศาสตร์กับโบราณคดี คณิตศาสตร์กับการคิดโดยใช้ปัญญาส านึกและการคิดแบบมี

เหตุผล 

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

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 ี: การมีชีวิตท่ีดีขึ้นและการป้องกันโรค 3(3-0-6) 

BCT 100 (211100)   Eating Well : Better Living and Disease Prevention  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

โภชนาการและตัวเรา: สุขภาพ วิทยาศาสตร์ และวิถีชีวิต อาหารที่ควรรับประทาน: ความ

ต้องการแต่ละวันและฉลากอาหาร อาหารให้พลังงาน วิตามิน เกลือแร่ น้ าและเส้นใย อาหารเสริม 

สารปรุงแต่งอาหาร โรคในสังคมสมัยใหม่: มะเร็ง โรคอ้วน เบาหวาน เครียด อาหารไม่ย่อย ท้องผูก 

อาการแก่เกนิวัย ภูมิคุ้มกันต่ าและภูมิแพ้ 

Nutrition and Self: 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 (362211) Principles of Conservation 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

ปัญหาทั่วไปเก่ียวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความหมายและขอบเขตของทรัพยากรและ

การอนุรักษ์ทรัพยากร หลักการอนุรักษ์ทรัพยากร บรรยากาศ น้ า ป่าไม้ สัตว์ปา่ ดิน พืช พรรณไม้ แร่ 

และอื่นๆ 

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 (462130) Medications in Everyday Life 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

การแนะน าความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ยา ชนิดของยา ข้อควรระวังในการใช้ยา 

ผลข้างเคียงของยา พิษของยา การใช้สมุนไพรใกล้ตัว และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อการดูแล

สุขภาพของตนเองและเพื่อประโยชน์ในด้านความปลอดภัยในการใช้ยา 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 (571111) Critical Thinking and Creative Thinking 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

แนวคิดพื้นฐานของการคิด ประเภทของการคิด ความหมายของการคิดเชิงวิพากษ์และการ

คดิสรา้งสรรค ์หลักการและองคป์ระกอบของการคิดเชงิวิพากษแ์ละการคิดสรา้งสรรค ์ประโยชน์ของ

การคิดเชิงวิพากษ์และการคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่มีผลต่อการคิดเชิงวิพากษ์และการคิดสร้างสรรค ์ 

การพัฒนาและการส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์และการคิดสร้างสรรค์  และการน าการคิดเชิงวิพากษ์

และการคิดสรา้งสรรคไ์ปใช้ในชีวติประจ 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 (057131) Exercise and Health 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

ความส าคัญของการออกก าลังกาย และสุขภาพ แนวทางในการออกก าลังกาย การออกแบบ

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การประเมินผลการออกก าลังกาย 

และภาวะสุขภาพ 

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

health.  Exercise for Health. Exercise and health status evaluation. 

 

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

EDPE 132 (057132) Happy Life in Camping 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับค่ายพักแรม ปรัชญา และ วัตถุประสงค์ของค่ายพักแรม ประเภทของ

คา่ยพักแรม กจิกรรมต่างๆที่อาจเลือกจัดในค่ายพักแรม การศึกษาธรรมชาติ ป่าไม้ และการอนุรักษ์ 

การวางแผนจัดคา่ยพักแรม การเป็นผู้น าค่ายพักแรม การประเมินผลค่ายพักแรม และฝึกปฏิบัติการ

จัดคา่ยพักแรม 
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Introduction to camping, philosophy and objectives. Kinds of camping. Nature study, 

forest and conservation. Planning of camping management and camping leader. Camping 

evaluation and practice camping activities. 

 

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

EDPE 133 (057133)  Recreation for Quality of Life 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการและคุณภาพชีวิต ปรัชญา และ วัตถุประสงค์ของ

นันทนาการ ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ การเป็นผู้น านันทนาการ การจัดนันทนาการเพื่อ

ส่งเสรมิคุณภาพชวีิต การประเมินผลนันทนาการ และฝึกปฏิบัติจัดนันทนาการ 

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

Kinds of recreation activities and recreation leader. Recreation management for promoting quality 

of life. Recreation evaluation and recreation practice. 

 

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

EDGE 101 (099101) Learning Through Activities 1 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

การจัดท าโครงการค่ายอาสาที่เน้นการบูรณาการความรู้ทางศาสตร์การสอนที่เสริมสร้าง

ความเป็นครูอุดมคติไทยในการฝึกภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่

ด้อยโอกาสทางการศึกษา 

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 (099102) Learning Through Activities 2 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

การจัดกิจกรรมที่แสดงความเป็นพลเมืองดีเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตครูตาม

ปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่แสดงความรัก ความเมตตาและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเป็น

คุณลักษณะของครูที่ดีและพลเมืองที่พงึประสงค์   
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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) การเรียนรู้ผา่นกิจกรรม 3 1(0-3-1) 

EDGE 103 (099103) Learning Through Activities 3 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 

การเขา้รว่มกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูตลอดหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่นักศึกษา

ต้องปฏิบัติตามองค์ประกอบของมาตรฐานผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพครู โดยมีการประเมินผลเป็นน่า

พอใจ (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 

about laws related to teacher and teaching profession and teacher professional standards. Teaching 
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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 lifelong 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) 

            แนวคดิโลกาภิวัตน์และทฤษฎีโลกาภิวัตน์ในสังคมโลกและสังคมไทย อิทธิพลของโลกโลกาภิวัตน์ต่อ

แนวคิดปรัชญาการศึกษาสมัยใหม่และลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวคิดและรูปแบบการจัดการศึกษาใน

บริบทโลกาภิวัตน์ การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาเพื่อความเป็นธรรมและการศึกษาเพื่อการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียน 

การประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีและหลักการปรัชญาการศึกษาสมัยใหม่เพื่อบ่มเพาะพลเมืองโลกที่มีวิถีคิด 

ทักษะชีวติ ยืดหยุ่น ติดตามการเปลี่ยนแปลงบรบิทโลก รูเ้ท่าทันสังคม และตระหนักรูพ้ลวัตโลกสมัยใหม่ 
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 โดย

อาศัยการติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและรู้เท่าทันสังคม การวิเคราะห์รูปแบบของ

กระบวนการการพัฒนาหลักสูตรที่น าไปสู่การออกแบบหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ และประเมิน

หลักสูตร หลักสูตรระดับการศึกษาต่างๆ ประกอบด้วย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้น 
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พืน้ฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สมองและธรรมชาติการเรยีนรู้ของมนุษย์ คุณลักษณะผู้เรียนยุค

ใหม่กับธรรมชาติการเรยีนรูท้ี่ทา้ทาย แนวคิดการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการจัดการ

เรียนรูเ้ชิงรุก ทักษะและลีลาการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน การคัดสรรแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ เทคนิค

และวิธีการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในบริบทที่หลากหลาย การ

ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และรายวิชา การเขียนแผนการ

จัดการเรียนรูอ้ย่างครูมืออาชีพ             

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 various contexts. Designing 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, learning psychology, and counseling and 

guidance psychology. Acknowledgement of individual 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 
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analyze learner behaviors, and create innovations for individual development. 

 

ศ.ช. 191 (100191) 

EDPF 191 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  

Teaching Profession Practicum in School 1  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่ม ี    

1(0-3-0) 

การปฏิบัติงานในสถานศึกษาโดยการสังเกตและสมัภาษณน์ักเรยีน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรใน

สถานศึกษาตามบรบิทสภาพจรงิ การปฏิบัตงิานรว่มกับผูอ้ืน่อยา่งสรา้งสรรคแ์ละมีส่วนรว่มในกจิกรรม

พัฒนาวิชาชีพ การวเิคราะห์สภาพจรงิจากการศึกษา สังเกต สมัภาษณ ์และบันทึกอย่างเป็นระบบ แล้ว

น ามาประสบการณม์าสะท้อนและเช่ือมโยงกับแนวคดิ ทฤษฎี และองคค์วามรู้เก่ียวกับวชิาชีพครูและ

สภาพงานครู ถอดบทเรียนคา่นิยมและคุณลักษณะความเป็นครู และการปฏิบตัิหนา้ที่ครูในสถานศึกษา 

การเขยีนสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะรายบุคคลและจัดสมัมนาเชิงวิชาการเพื่อสรา้ง

ชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา ภายใต้การแนะน า ดูแล และรว่มมือกนัของสถานศึกษา

และอาจารย์ผูส้อน 

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 institute. 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 การฝึกฝนและใช้ทักษะทาง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครูทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา เกี่ยวกับภาษาพูด ภาษา

เขียน ภาษากาย และภาษาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล เทคนิคการสื่อสารในช้ันเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ส าหรับผู้เรียนในยุคดิจิทัล 

Communication principles of Thai and English language usage for teaching profession. Thai and 

English language skills usage and practice in communication for teachers both verbal and non-verbal 
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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 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการเรียนรู้ยคุใหม่  

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) และ 

                                  นกัศึกษาชั้นปีที่ 2 

2(1-2-3) 

แนวคิด หลักการ และวิธีการในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แนวคิด หลักการ และวิธีการ

ประเมินการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21  การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

การปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ผลการวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาการสอน

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.  

Application of measurement and evaluation results for teaching and student development. 
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ศ.ช. 231 (100231) 

EDPF 231 

การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลศิ  

Educational Quality Assurance for Excellence 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่ม ี    

2(1-2-3) 

หลักการบริหารการศึกษาเบื้องต้น หลักการ แนวคิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา การออกแบบและด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 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 

                                  นกัศึกษาชั้นปีที ่2 

1(0-3-0) 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยการเป็นผู้ช่วยครู ประกอบด้วย การช่วยงานประจ าช้ัน การ

ช่วยงานสอนภายใต้การแนะน าดูแลของอาจารย์ผู้สอนและครูพี่เลี้ยง ทั้งการสอนในช้ันเรียนและการสอน

ซอ่มเสริม การช่วยงานดูแลนักเรยีนเพื่อสรา้งแรงจูงใจและเสริมแรงให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ การปฏิบัติงาน

อื่นที่ได้รับมอบหมายร่วมกับครูและผู้บริหารอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ

ในสถานศึกษา แล้วน ามาประสบการณม์าเช่ือมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และองคค์วามรู้เก่ียวกับวิชาชีพครูและ

สภาพงานครู ถอดบทเรียนค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ประเด็นด้านความรู้และศาสตร์การสอน 

และการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา โดยอาศัยการสังเกตและบันทึก การเขียนสะท้อนผลสรุปและ

รายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะรายบุคคลและจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา ภายใต้การแนะน า ดูแล และรว่มมือกันของสถานศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 

Teaching practicum in school as a teacher assistance including classroom job, teaching under 
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ศ.ช. 315 (100315) 

EDPF 315 

พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัดการศึกษาบนฐานชุมชน  

Multicultural Education and Community-Based 

Education 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่ม ี    

2(1-2-3) 

ความหมาย ความเป็นมา และความส าคัญของพหุวัฒนนิยมและพหุวัฒนธรรมศึกษา แนวคิดและ

ทฤษฎีพหุวัฒนธรรมศึกษา ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมไทย การจัดการศึกษาในสังคมพหุ

วัฒนธรรมของไทย การจัดการความรู้ทางพหุวัฒนธรรม แนวคิดชุมชนกับการจัดการศึกษา การจัดการ

ศึกษาบนฐานชุมชนเพื่อเข้าถึงบริบทชุมชนและสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

การร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การสร้าง

เครอืข่ายความร่วมมือกับผูป้กครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 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 community for enhancing quality learning of 

students. Guidelines for promoting and conserving cultures and local wisdom. 

 

 

 

 

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 institute. All activities are under close supervision of the school members and the course 

instructors. 
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ศ.ช. 316 (100316) 

 

EDPF 316 

การศึกษาพเิศษเพื่อส่งเสรมิศักยภาพผูเ้รียนท่ีมี

ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

Special Education for Enhancing Potentials of 

Students with Special Needs  
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ศ.ช. 112 (100112) และ 

                                        นกัศึกษาช้ันปีที ่3 

2(1-2-3) 

มโนทัศน์และกระบวนการทางการศึกษาพิเศษ กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ประเภทและ

ลักษณะของผู้เรียนพิการ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษและด้อยโอกาส การคัดกรอง การวินิจฉัย การ

จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การอ านวยความสะดวก การปรับแต่ง เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ

สะดวก 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 การวางแผนการสอนและการ

เขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชาเอก สาระในหลักสูตร ศาสตร์การสอน 

เทคโนโลยีดิจิทัล และการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้การฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารในช้ันเรยีนอย่างมีประสิทธิภาพ การทดลองปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคในสถานการณจ์ าลอง 

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

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

digital technology, and learning measurement and evaluation. Practicing in using Thai and English 

language skills for effective communication in the classroom. Practicing microteaching 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 

                                  นกัศึกษาชั้นปีที ่3 

4(0-12-0) 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาในช้ันเรียน การ

วางแผนและจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ การจัดการช้ันเรียน การผลิตสื่อหรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่

เอือ้อ านวยต่อการเรียนรูอ้ย่างมีความสุขและมีสุขภาวะที่ดี การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

คุณภาพการเรียนรูข้องผู้เรยีนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ การสรา้งแรงจูงใจและเสริมแรงให้ผู้เรียนเป็นผู้

ใฝ่เรียนรู้ การร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การ

ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายร่วมกับครูและผู้บริหารอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

พัฒนาวิชาชีพในสถานศึกษาและชุมชน แล้วน ามาประสบการณ์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และองค์

ความรู้เก่ียวกับวิชาชีพครูและสภาพงานครู ถอดบทเรียนค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ประเด็นด้าน

ความรู้และศาสตร์การสอน ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา 

โดยอาศัยการสังเกตและบันทึก การเขียนสะท้อนผลสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะ

รายบุคคลและจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสรา้งชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา ภายใต้การ

แนะน 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 institute. 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 

                                  นกัศึกษาชั้นปีที ่3 

2(1-2-3) 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และระเบียบวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทิศทางและแนวโน้ม

การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุคใหม่ การวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อก าหนดปัญหาวิจัย การออกแบบและการ

ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การน าเสนอผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การน า

ผลการวิจัยไปใช้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรยีน  

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

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

learners to formulate research problem. Research design and operation the research for learners’ 

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

Application of the research result for learners’ problem solving and development. 

 

ศ.ช. 491 (100491) 

EDPF 491 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 

Teaching Profession Practicum in School 4 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ศ.ช. 391 (100391) และ 

                                  นกัศึกษาชั้นปีที ่4 

6(0-18-0) 

การปฏิบัติงานหน้าที่ครูในสถานศึกษา ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และ

การจัดการช้ันเรยีนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีปัญญารูค้ดิและมีความเป็นนวัตกร การสร้างสื่อหรือนวัตกรรมที่

ส่งเสริมการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัด

สภาพแวดล้อมและสรา้งบรรยากาศที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรูอ้ย่างมีความสุขและมีสุขภาวะที่ดี การวัดผล

และประเมินผลการเรียนรู้ การช่วยเหลือดูแลและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดท ารายงานผลการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ การท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงคแ์ละเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพโดยเข้าถงึบริบทของชุมชนและเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม การ

ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายร่วมกับครูและ

ผู้บริหารอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพในสถานศึกษาและชุมชน แล้วน ามา

ประสบการณ์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและสภาพงานครู ถอด

บทเรียนค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ประเด็นด้านความรู้และศาสตร์การสอน ความสัมพันธ์กับ

ผู้ปกครองและชุมชน และการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา โดยอาศัยการสังเกตและบันทึก การเขียน

สะท้อนผลสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะรายบุคคลและจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสร้าง

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา ภายใต้การแนะน า ดูแล และร่วมมือกันของสถานศึกษา
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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 in institute. 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 
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 
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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 

กลวิธีการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนกลุ่มต่างๆ โดยจ าแนกตามลีลาการเรียนรู้ พหุปัญญา 

และระดับความสามารถ ตัวอย่างของสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอน

เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 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 การศึกษาคน้คว้า การเก็บรวบรวม และ         

   การวิเคราะห์สารสนเทศจากแหล่งเรยีนรูต้่าง ๆ การอ้างอิงข้อมูลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การ

เขียนหนังสือราชการ การส่งเสรมิกระบวนการสืบคน้ข้อมูลส าหรับผู้เรียนในสังคมแห่งการเรียนรู ้การ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุดเพื่อการจัดการศึกษา 

 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) 

 การบูรณาการองคค์วามรู้ทางศิลปะในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 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 กลวิธีการจัดการศึกษาแบบองค์รวม

เพื่อเสรมิสร้างพลเมืองที่เข้มแข็ง การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาชนพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเครือข่ายการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต ทฤษฎีการศึกษาเพื่อพัฒนาจิตส านึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การจัดการเรียนรู้

โลกศึกษาเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การจัดการช้ัน

เรียนเชิงสรา้งสรรค์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม การจัดโครงงานการศึกษา

ทางเลือกเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนา

คุณภาพชวีิตของพลเมืองโลก 

 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 พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ ขอ้บังคับ ประกาศ และค าสัง่ที่เกี่ยวกับครูและ

บุคลากรทางการศึกษา แนวปฏิบัติในการเลื่อนวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณี

ตัวอยา่งการใช้กฎหมายทางการศึกษา 

 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 

สะเต็มศึกษาเพื่อชีวิต เศรษฐกจิ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม                          
STEM Education for Life, Economy, Society and 
Environment 

2(1-2-3) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไม่ม ี
 แนวคิดและการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  )สะ

เต็ม  ( เหตุผลและความจ าเป็นของสะเต็มที่มีต่อชีวิตของบุคคล เศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดล้อม 

ลักษณะส าคัญของสะเต็มศึกษา กจิกรรมการเรียนรูต้ามแนวสะเต็มศึกษาที่เช่ือมโยงบุคคล เศรษฐกจิ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม 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 วิชาเอก 
       2.2.1 วิชาทางด้านเนื้อหา 
       1) วิชาบังคับ 

ศ.วท. 204 (064204) จริยธรรมด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 1(1-0-2) 

 ส าหรับครู 

EDSC 204 (064204) Ethics in Science and Technology for Teacher    
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ไม่มี 

 ความเชื่อมโยงระหวา่งนักจริยศาสตร ์นักวทิยาศาสตร์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนด
นโยบาย และสังคมทีม่ีต่อประเด็นปัญหาจรยิธรรมด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในส่วนที่เกี่ยวกับ
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. 251 (064251) มโนทัศน์วิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาในหลักสูตร     3(3-0-6) 
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  1 
EDSC 251 (064251) Science Concepts of Biology in Basic Education Curriculum 1 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ไม่มี 

 มโนทัศน์วทิยาศาสตรด์า้นชีววิทยาในกลุ่มสาระวิทยาศาสตรข์องหลักสูตรการศึกษาขัน้
พืน้ฐานระดับมธัยมศึกษาปีที ่4 ในหัวขอ้ การศึกษาชวีวิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร ์สารที่เป็น
องคป์ระกอบของสิ่งมีชวีิต ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิง่มีชวีิต กล้องจุลทรรศน ์โครงสรา้งและหน้าที่
ของเซลล ์การล าเลยีงสารเข้าและออกจากเซลล ์การแบง่เซลล์ การหายใจระดับเซลล ์การถา่ยทอด
ลักษณะทางพนัธุกรรม การถา่ยทอดยนีบนโครโมโซม สมบตัิและหน้าที ่ของสารพันธุกรรม การเกิด
มิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐาน ข้อมูล และแนวคิด เก่ียวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชวีิต และ
ภาวะสมดลุของฮารด์-ีไวน์เบริก์  
 Science concepts of biology in science strands of basic education curriculum, mathayom 

suksa 4. The topics of studying biology and scientific methods. Substances that are elements of 

the organism, chemical reactions in the cells of the organism, microscope, structure and function 

of cells, transfer of substances into and out of cells, cell division, cellular respiration, inheritance, 

gene transfer on chromosome. Properties and functions of genetic material, mutation, DNA 

technology. Evidence, information and ideas about the evolution of living-things and the Hardy-

Weber equilibrium. 
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ศ.วท. 252 (064252) มโนทัศน์วิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาในหลักสูตร     3(3-0-6) 

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 

EDSC 252 (064252) Science Concepts of Biology in Basic Education Curriculum 2 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ศ.วท. 251 (064251) 
 มโนทัศน์วทิยาศาสตรด์า้นชีววิทยาในกลุ่มสาระวิทยาศาสตรข์องหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในหัวข้อ ส่วนประกอบของพืช การแลกเปลี่ยนแกส๊และคายน้ าของพืช การ
ล าเลยีงของพืช การสงัเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์ของพชืดอกและการเจริญเติบโต การตอบสนองของ
พืช การย่อยอาหาร การหายใจและการแลกเปลีย่นแกส๊ การล าเลียงสารและการหมุนเวยีนเลอืด การ
ขับถา่ย ของสตัว์และมนุษย์ และภูมิคุ้มกนัของรา่งกาย 
 Science concepts of biology in science strands of basic education curriculum, Mathayom 
suksa 5. The topics of plant components. Gas exchange and transpiration of plants. Vascular tissue 
system. Photosynthesis. Reproduction of flowering plants and growth. Plant response. Digestive 
system, respiration and gas exchange system, conduction and circulatory system, and  excretory 
system and Immune system.     
 
ศ.วท. 253 (064253) มโนทัศน์วิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาในหลักสูตร     3(3-0-6) 

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 

EDSC 253 (064253) Science Concepts of Biology in Basic Education Curriculum 3 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ศ.วท. 252 (064252) 
 มโนทัศน์วิทยาศาสตรด์า้นชีววิทยาในกลุ่มสาระวิทยาศาสตรข์องหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในหัวข้อ การรับรู ้และการตอบสนอง การเคลื่อนที ่การสืบพันธุแ์ละการ
เจริญเติบโต ฮอร์โมนกับการรักษาดุลยภาพ และ พฤติกรรมของสัตว์ การเกดิสปีชีส์ใหม่  ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ก าเนดิของสิ่งมีชีวติ ความหลากหลายของสิ่งมีชวีิต อนุกรมวิธาน ระบบนิเวศ 
ความหลากหลายของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิง่มีชวีิตในระบบนิเวศ ประชากร และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

Science concepts of Biology in Science strands of Basic Education Curriculum, Mathayom 
Suksa 6. Perception and response, movement, reproduction and growth, hormones and 
equilibrium treatments, and animal behavior. New species, biodiversity, creatures of life, 
diversity of ecosystem, taxonomy, ecology, biodiversity, ecological succession, population and 
natural resources and environment.     
 

ว.ชว. 101 (202101)  ชีววิทยาพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 
BIOL 101 (202101)  Basic Biology 1      

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ไม่มี 
 บทน า ระเบยีบวิธีการทางวิทยาศาสตร ์ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวติ การจัดระบบสิ่งมีชีวติ 
สารเคมีของสิ่งมีชีวติ เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธศุาสตรแ์ละอณูพันธุศาสตร ์กลไกของวิวัฒนาการ 
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ความหลากหลายของสิง่มีชวีติ โครงสรา้งและหนา้ที่ของพชื โครงสรา้งและหน้าที่ของสตัว์ และ
นเิวศวิทยาและพฤติกรรม 
 Introduction, scientific methods, characteristics of life, biological level of organization, 
chemical of life, cell and metabolism, genetics and molecular genetics, mechanism of evolution, 
diversity of life, structure and function of plant, structure and function of animal and ecology and 
behavior. 
 

ว.ชว. 102 (202102)  ชีววิทยาพื้นฐาน 2 3(3-0-6) 
BIOL 102 (202102)  Basic Biology 2      

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ชว. 101 (202101) และ ว.ชว. 103 (202103) 
 ระบบนิเวศและการอนุรักษ์ การจัดจ าแนกสิง่มีชวีิต สรรีวทิยาของสัตว ์และสรรีวทิยาของพืช 
 Ecosystem and conservation, classification of living organisms, animal physiology and 
plant physiology. 
 

ว.ชว. 103 (202103)  ปฏิบัติการชวีวิทยา 1 1(0-3-0) 
BIOL 103 (202103)  Biology Laboratory 1     

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับกระบวนวิชา ว.ชว. 101 (202101) 
 กล้องจุลทรรศน์ โครงสรา้งและหน้าที่ของเซลล ์การหายใจระดับเซลล ์การแบง่เซลล์ พนัธุ
ศาสตร ์วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิง่มีชวีิต เนือ้เยื่อพชื เนือ้เยือ่สัตว ์พฤติกรรม และ
นเิวศวิทยาประชากร 
 Microscope, cell structure and functions, cellular respiration, cell divisions, genetics, 
evolution and biological diversity, plant tissues, animal tissues, behavior and population ecology. 
 

ว.ชว. 104 (202104)  ปฏิบัติการชวีวิทยา 2 1(0-3-0) 
BIOL 104 (202104)  Biology Laboratory 2     

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ ว.ชว. 102 (202102) 

  บทน า ระบบนิเวศและการอนุรักษ์ การจัดจ าแนกสิ่งมีชีวติ  จลุินทรยี ์พืชและสัตว์ :กาย
วิภาคเปรยีบเทยีบในสัตว ์การแลกเปลี่ยนกา๊ซ ระบบหมนุเวียนโลหิตและการขับถา่ย ระบบประสาท
และอวยัวะรับความรู้สึก ฮอรโ์มนสัตว์ การสืบพันธุ์และการเจรญิขั้นต้นของตัวออ่นสัตว์ การ
สังเคราะห์แสง การล าเลียงในพืช การควบคุมการเติบโตในพืช และการสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พชื 
 Introduction, ecosystem and conservation, classification of microorganisms, plants and 
animals, animal comparative anatomy, gas exchange, circulatory system and excretion, nervous 
system and sense organs, animal hormones, animal reproduction and early embryonic 
development, photosynthesis, transport in plants, plant growth regulation and plant reproduction 
and propagation. 
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ว.ชว. 231 (202231)  พันธุศาสตร์ 1 4(3-3-6) 
BIOL 231 (202231)  Genetics 1     

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ชว. 101 (202101) และ ว.ชว. 103 (202103) 
 หรอื ว.ชว. 111 (202111); หรอื ว.ชว. 184 (202184) 
 เมนเดลเลี่ยนยนี มลัติเปิล้อลัลีล โอกาสและการทดสอบทางสถติ ิการก าหนดเพศและ
พันธุกรรมที่ขึ้นกับเพศ ความสัมพันธ์ระหวา่งยนีและรคีอมบิเนช่ัน การถา่ยทอดลักษณะทางปรมิาณ 
ยีนในประชากร พันธุศาสตรส์ าหรับการปรับปรุงพันธุ ์ความผิดปกติเชิงจ านวนและโครงสรา้งของ
โครโมโซม มิวเตช่ัน อิทธิพลของแม่และพันธุกรรมในไซโตพลาสซมึ สารพันธุกรรมและการท างาน
ของยนี พันธุวิศวกรรม  
 Mendelian genes, multiple alleles, probability and chi-square test, sex determination 
and sex-linked traits, linkage and recombination, quantitative traits, population genetics, genetics 
for breeding, numerical and structural chromosome aberration, mutation, maternal effects and 
cytoplasmic heredity, genetic material and gene expression, genetic engineering. 
 

ว.ชว. 342 (202342)  พฤกษสรีรวิทยาท่ัวไป 4(3-3-6) 
BIOL 342 (202342)  General Plant Physiology     

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ชว. 102 (202102) และ ว.ชว. 104 (202104);   

หรอื ว.ชว. 112 (202112); และ ว.คม. 204 (203204)  

หรอื ว.คม. 206 (203206) 

 การเปลี่ยนรูปพลงังาน เซลลพ์ืชและน้ า ความสมัพันธ์ของน้ าในพืช เมแทบอลิซึม เอนไซม์ 
การสังเคราะห์แสง การหายใจ เมแทบอลิซึมของไนโตรเจน ธาตุอาหารที่จ าเปน็และหลักเกณฑ ์การ
ขาดธาตุอาหารและวธิีการวนิจิฉัย การดดูและการล าเลยีงธาตอุาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดนิและ
การจัดการ การเติบโตและการเจรญิ ระดับของการควบคุมการเจริญ การควบคุมโดยฮอรโ์มนใน
กระบวนการเจริญเติบโต การเติบโตเพื่อการสืบพนัธุ ์การติดผลและการเจริญ การเสือ่มตามอายุ
และการพักตัวและปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง  
  Energy conversion, plant cell and water, water relation in plant, metabolism, enzymes, 
photosynthesis, respiration, nitrogen metabolism, essential elements and criteria, nutrient 
deficiency and diagnosis method, absorption and translocation of mineral nutrients, soil fertility 
and management, growth and development, the different levels of development control, 
hormonal control of growth and development process, reproductive growth, fruit set and 
development, senescence and dormancy and related experiments. 
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ว.ชว. 371 (202371) นิเวศวิทยา 4(3-3-6) 
BIOL 371 (202371) Ecology       

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ชว. 102 (202102) หรอื ว.ชว. 104 (202104);  
 หรอื ว.ชว. 112 (202112)   
 บทน า องคป์ระกอบของระบบนิเวศและปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสิ่งมีชวีิต นิเวศวิทยาระดับ
สิ่งมีชีวติ การถา่ยทอดพลังงานและการหมุนเวียนธาตุอาหาร นิเวศวิทยาระดับประชากร นิเวศวิทยา
ระดับชุมชน นิเวศวิทยาระบบนิเวศ วิธีการทางนิเวศของระบบนิเวศน้ า วิธีการทางนิเวศของระบบ
นิเวศบก สิง่มีชวีิตกับระบบนิเวศ ปัญหาสิ่งแวดลอ้มและชีววทิยาการอนุรักษ์ มีปฏิบตัิการภาคสนาม
หรือปฏิบัติการที่เก่ียวขอ้งสัปดาหล์ะหนึ่งคร้ัง 
  Introduction, ecosystem components and interrelationships among organisms, ecology of 
individuals, fluxes of energy and nutrient cycles, population ecology, community ecology, 
ecosystem ecology, aquatic ecological methods, terrestrial ecological methods, living organisms 
and ecosystems, environmental problems and conservation biology, field trip or related 
experiments once a week. 

 

ว.สว. 341 (214341) สัตวสรรีวิทยาท่ัวไป 4(3-3-6) 
ZOOL 341 (214341) General animal physiology      

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ชว. 102 (202102) หรอื ว.ชว. 112 (202112);  

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

 หรอื ว.คม 206 (203206) และ ว.คม. 209 (203209) 

   กระบวนการทางสรรีวทิยาในการด ารงชวีิตและทิศทางของวิวัฒนาการทางสรรีวทิยาของ
สัตว์ สมดุลน้ าและแรธ่าตุ สารอาหารและการย่อย การก าจัดของเสียไนโตรเจน ระบบไหลเวียน การ
หายใจ การควบคุมอุณหภูมิ กล้ามเนือ้และการเคลือ่นที่ ระบบประสาทและอวยัวะรับสมัผัส ระบบ
ต่อมไร้ทอ่ และระบบสืบพนัธุ์  
   Physiological process of life and evolutionary trends in animal physiology, water and 
ionic balance, nutrients and digestion, nitrogen waste excretion, circulation system, respiration, 
temperature control, muscle and locomotion, nervous system and sense organs, endocrine 
system and reproductive system. 

 

ว.จช. 205 (215205) จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 
MICB 205 (215205) Microbiology        

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ชว. 112 (202112)  

   วิธีการทางจลุชีววทิยา โภชนาการและการเพาะเลีย้งจุลนิทรยี์ การเจริญเติบโตของจลุนิทรยี ์
จุลินทรยี์โพรแครโิอตและยูแคริโอต ความหลากหลายและการจัดจ าแนกแบคทีเรยี เมแทบอลิซึมของ 
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จุลินทรยี ์พันธุศาสตรแ์ละเทคโนโลยีชีวภาพของจุลนิทรยี ์ไวรัสและภูมิคุ้มกันวิทยา จุลนิทรยี์และการ

กอ่โรค จุลชีววทิยาสิ่งแวดล้อม จุลชีววทิยาอตุสาหกรรมและอาหาร  

Methods in microbiology, nutrition and cultivation of microorganisms, microbial growth, 

prokaryotic and eukaryotic microorganisms, bacterial diversity and classification, microbial 

metabolism, microbial genetics and biotechnology, viruses and immunology, microorganisms and 

diseases, environmental microbiology and industrial microbiology.  

 

ว.จช. 206 (215206) ปฏิบัติการจุลชวีวิทยา 1(0-3-0) 
MICB 206 (215206) Microbiology Laboratory      

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ชว. 112 (202112) และลงทะเบียนพร้อมกบั ว.จช. 205 (215205)  

การส ารวจจุลินทรยี์ การควบคุมจุลินทรีย์ การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ โครงสร้างของแบคทีเรีย 

การเจริญเติบโตและโภชนาการ การเพาะเลี้ยงแบคทีเรยีในสภาพไร้ออกซิเจน ลักษณะการเจริญของ

แบคทีเรยีในอาหารเลีย้งเชือ้ เมแทบอลิซึมของแบคทีเรีย ฟังไจ ไวรัสและภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา

ของน้ า จุลชีววทิยาของดิน จุลชีววทิยาของอากาศ จุลชีววทิยาอุตสาหกรรม  

   Survey of microorganisms, control of microorganisms, cultivation of microorganisms, 
bacterial structures, growth and nutrition, cultivation of bacteria in anaerobic condition, cultural 
characteristics of bacteria, bacterial metabolism, fungi, virus and immunology, microbiology of 
water, microbiology of soil, microbiology of air, industrial microbiology. 
 
    2) วิชาเลือก 

ว.ชว. 301 (202301) เทคนิคการใช้เครื่องมือทางชีววิทยา  3(2-3-4) 
BIOL 301 (202301) Instrumental Techniques in Biology     

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 และตามความเห็นชอบของผู้สอน  

หลักการท างานและการฝึกฝนปฏิบัติการการใชเ้ครื่องมอืเพื่อประยุกต์ใชใ้นการศึกษาคน้คว้า

และวิจัยระดับสงูทางด้านชีววทิยา  

   Principles and practice in the operation of instruments and the application of advanced 
techniques for research in biology. 
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ว.ชว. 303 (202303) ประวัติชีววิทยา 3(3-0-6) 
BIOL 303 (202303) History of Biology    

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ชว. 102 (202102) หรอื ว.ชว.104 (202104)  

ชีวประวัติและผลงานของนักชีววทิยาที่เด่นๆ เพื่อตระหนักถึงความกา้วหน้าและวิธีการต่าง ๆ 

ทางวิทยาศาสตร์ นักศึกษาแต่ละคนต้องรายงานชีวประวัติและผลงานของนักชีววิทยาอย่างน้อย 1 

คร้ัง  

   The study of the life and work of important biologists in order to appreciate the progress 
of scientific method; each student is required to report on the life of at least one biologist to the 
class. 
 

ว.ชว. 332 (202332) พันธุศาสตร ์2 3(3-0-6) 
BIOL 332 (202332) Genetics 2        

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ชว. 231 (202231)  

ศึกษาการท างานรว่มกันของยีน การท าแผนที่ของยีน การถา่ยทอดลักษณะที่ถูกควบคุมด้วย

ยีนหลายต าแหน่ง การกลายพันธุ์และวิธีการสืบหาโครโมโซมที่เป็นที่อยู่ของยีน พันธุศาสตรป์ระชากร

และพันธุศาสตร์ของการวิวัฒนาการ พันธุศาสตร์ของแบคทีเรีย ฟังไจและไวรัส การควบคุมการ

ท างานของยีน พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตรข์องระบบภูมิคุม้กันและพันธุศาสตรข์องมนุษย์  

   Studies of gene interaction, gene mapping, polygenic inheritance, mutation and 
detection of chromosome where genes are located; population and evolutionary genetics. The 
genetics of bacteria, fungi and viruses, regulation of gene action, genetic engineering, 
immunogenetics and human genetics. 
 

ว.ชว. 356 (202356) กายวิภาคของพืช  3(2-3-4) 
BIOL 356 (202356) Plant Anatomy        

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ชว. 102 (202102) หรอื ว.ชว. 104 (202104);  

 หรอื ว.ชว. 112 (202112)  

ลักษณะทั่วไปของพืชช้ันสูง เซลล์พชื เนือ้เยือ่เจริญ เนือ้เยื่อถาวรเชิงเดี่ยว เนือ้เยือ่ถาวร

เชิงซ้อน โครงสรา้งของราก โครงสรา้งของล าต้น โครงสรา้งของใบ โครงสรา้งสารหลั่ง โครงสรา้ง

ดอก ผลและเมลด็และปฏิบัตกิารที่เกี่ยวข้อง 

General structure of higher plants, plant cell, meristematic tissues, simple permanent 

tissue, complex permanent tissue, root structure, stem structure, leaf structure, secretory 

structure, structure of flower, fruit and seed and related experiment.  
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ว.ชว. 361 (202361) พฤกษอนุกรมวิธานทั่วไป 4(3-3-6) 
BIOL 361 (202361) General Plant Taxonomy  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ชว. 112 (202112); หรอื ว.ชว. 102 (202102)  

และ ว.ชว. 104 (202104) 

หลักการและความหมายของพฤกษอนุกรมวิธาน โครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของพืชดอก 

การเขยีนสูตรดอกและไดอะแกรมดอก การเขยีนค าบรรยายลักษณะพืช การใช้และการสรา้งรูปวิธาน

ส าหรับตรวจหาชื่อพืช ล าดับช้ันทางอนุกรมวิธานและชื่อวิทยาศาสตร์ ประวัติการจัดจ าแนกพืช 

อันดับและวงศ์พชืใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่    

Principles and meaning of plant taxonomy, morphology of flowering plants, floral formula 

and floral diagram, plant description writing, key usage and key construction for plant 

identification, plant categories and nomenclature, history of plant classification, orders and 

families of monocotyledons and dicotyledons. 

 

ว.ชว. 405 (202405) วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 
BIOL 405 (202405) Evolution      

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ชว. 231 (202231) และ ว.ชว. 371 (202371)  

แนวคิดและหลักทางกระบวนการวิวัฒนาการ ชนิดของกระบวนการคัดเลือกและกลไกการ

เกิดวิวัฒนาการ ตัวอย่างความแปรผันทางพันธุกรรมในประชากรธรรมชาติ การปรับตัวและ

วิวัฒนาการรว่ม หลักฐานของวิวัฒนาการระดบัโมเลกุล วิวัฒนาการมหภาค จุลภาคและการสูญพันธุ์ 

การเกิด สปีชีส์ ความสัมพันธ์ในสายวิวัฒนาการและระบบนิเวศ ทฤษฎีการก าเนิดเซลล์และสิ่งมีชีวิต

แรกเร่ิม กระบวนการวิวัฒนาการของพืช สัตว์และมนุษย์  

   The concepts and principles of evolution. Types of selective processes and evolution 
mechanism. Examples of genetic variability in natural populations. Adaptation and coevolution. 
Evidence of molecular evolution. Macro-evolution, microevolution and extinction. Speciation. 
Phylogenetic and ecological relationships. Theories of the origins of the earliest cells and 
organisms. The evolution of plants, animals and humans. 
 

ว.ชว. 446 (202446) การเจรญิเติบโตในพืช 3(2-3-4) 
BIOL 446 (202446) Plant Growth and Development     

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ชว. 342 (202342) หรอืตามความเห็นชอบของผู้สอน  

ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

   สรรีวทิยาและสภาพแวดล้อมที่ควบคุมการเจรญิเติบโตของพืช การศึกษาปรากฏการณต์า่ง 
ๆ หลายปรากฏการณ ์จะเลือกจากหัวเรื่องต่อไปนีห้ลายหัวเรื่อง : การควบคุมการเกดิอวัยวะ(การ
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เพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อ) สรรีวทิยาของเมลด็ สรรีวทิยาของการออกดอกการตดิผลและการเจรญิของผล 
ปฏิกริยิาเก่ียวพันซึ่งกนัและกนัของการเจริญของระบบต้นและราก การลงหัวของพืชหัวแบบbulb และ 
tuber สรรีวทิยาหลังเก็บเก่ียว สรรีวทิยาภายใตส้ภาวะแวดล้อมทีไ่ม่เหมาะสมและสภาวะการมีอายุ
มากของพืช 
   Internal and environmental regulations of plant growth and development. Several 
phenomena are selected from the following topics: Morphogenesis (Plant tissue culture), seed 
physiology flowering physiology, fruit set and development, shoot and root growth interaction, 
bulb and tuber formation, post harvest physiology. Stresses physiology and senescence. 
 

ว.ชว. 461 (202461) อนุกรมวิธานชัน้สูงของพืชดอก 3(2-3-4) 
BIOL 461 (202461) Advanced Taxonomy of Flowering Plants 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ชว. 361 (202361) 

  บทน า เอกสารอนุกรมวธิานพืช ระบบการจัดจ าแนกพชืในปัจจุบัน วงศ์และสกุลของพืช 
ใบเลี้ยงเดี่ยว วงศ์ และสกลุของพืชใบเลีย้งคู ่ โมโนกราฟและการทบทวน  วธิีศึกษาอนุกรมวิธาน 
แบบใหม่ และปฏิบัติการที่เก่ียวข้อง 
 Introduction, literature of plant taxonomy, current system of classification, families and 
genera of monocots, families and genera of dicots, monograph and revision, modern method in 
plant taxonomy and related experiments. 
 

ว.ชว. 470 (202470) ชีวภูมิศาสตร ์ 2(2-0-4) 
BIOL 470 (202470) Biogeography  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ชว. 371 (202371)  

การกระจายตัวของสิง่มีชวีิตบนโลกที่เป็นผลมาจากปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพใน ระบบ

นิเวศแบบต่างๆ ความสมัพันธข์องการด ารงอยู่ และการกระจายตัวของสิง่มีชวีิตกับ วิวัฒนาการ การ

กระจายพันธุ ์และการสูญพนัธุ์  

   Distribution of living organisms on earth as a result of physical and biological factors in 
various types of ecosystems. Relationships between existence and distribution of living organisms 
and evolution, dispersal, and extinction. 
 

ว.ชว. 471 (202471) สัตวนิเวศวิทยา 3(2-3-4) 
BIOL 471 (202471) Animal Ecology     

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ชว. 371 (202371)  

ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่า  การเปลี่ยนแปลง

ประชากร การแข่งขัน การกระจายและชุมนุมของสัตว์ การเป็นสัตว์กินพืชและสัตว์ผู้ล่า ผลของการ
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กระท าของมนุษย์ต่อสัตว์ป่า การอนุรักษ์สัตว์ป่า ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการหรือปฏิบัติการ

ภาคสนามสุดสัปดาห์ สัปดาห์ละหนึ่งคร้ัง  

   Factors affecting the distribution and abundance of wild animals. Population dynamics, 
competition and dispersal. Animal communities, herbivory and predation. Man’s impact on wild 
animals. Wildlife conservation. Laboratory or weekend field trip once a week. 
 

ว.ชว. 473 (202473) ชีววิทยาน้ าเสีย  3(2-3-4) 
BIOL 473 (202473) Water Pollution Biology      

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ชว. 371 (202371)  

   น้ าเสยีโดยเนือ้หาวิชาแล้วจัดเป็นสหสาขาวิชา ส าหรับในแงมุ่มของชีววทิยาน้ าเสยี จะ
เก่ียวข้องกับกฎเกณฑท์ั่วๆ ไปทางนิเวศวิทยาของแหล่งที่อยู่อาศัยในน้ า ผลของมลพิษที่มตี่อพืชและ
สัตว์น้ า และความเป็นพิษของสารพษิต่างๆ ในน้ า 

The topic of water pollution, by its nature, requires an interdisciplinary approach. From 

the biological viewpoint it requires a knowledge of the general ecology of aquatic habitats, of the 

effects of pollution on the aquatic flora and fauna and of the toxicology of various specific water 

pollutants.  

 

ว.ชว. 474 (202474) พฤกษนิเวศวิทยา 3(2-3-4) 
BIOL 474 (202474)  Plant Ecology       

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ชว. 371 (202371) 

การศึกษาปรากฏการณท์างนเิวศวิทยา โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพชื เช่น การผสมเกสร การ

แพร่กระจาย การย้ายถิ่นทีอ่ยู ่และการบุกรุกที่อยู ่การแทนที่กัน และความสมัพันธ์ระดับต่างๆ กันใน

หมู่พชื วิธีการต่างๆ ในการวิเคราะห์กลุ่มพืชในระบบนิเวศ  

   Ecological phenomena specifically involving plants such as pollination, dispersal, plant 
migration and invasion, succession, and plant interrelationships on the intraspecific and 
interspecific levels. Methods and techniques of ecological analysis of plants and communities will 
also be considered. 
 

ว.ชว. 476 (202476) ชีววิทยาการอนุรักษ ์ 3(2-3-4) 
BIOL 476 (202476) Conservation Biology  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ชว. 371 (202371)  

 การศึกษาหลักการทางชีววทิยาของการอนุรักษ์พชืและสัตว์ชนิดต่างๆ ในโลก ได้แก่
ผลกระทบ จากมนุษยต์่อชวีบรรยากาศ การกอ่ตั้งและการจัดการเขตรักษาพันธุส์ัตว์ปา่ การ
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ขยายพนัธุใ์นสภาพ กรงเลี้ยงและการน าสัตว์ทีห่ายากไปปล่อยกลับสูธ่รรมชาติ และบทบาทของสวน
พฤกษศาสตรท์ี่จะรักษาพันธุพ์ืชที่หายาก  
   The biological principles of maintaining the diversity of the world's flora and fauna; 
man's impact on the biosphere; the establishment and management of wildlife sanctuaries; 
captive breeding and re-introduction of endangered animal species; the role of botanical gardens 
in propogating endangered plant species. 
 

ว.ชว. 481 (202481) นิเวศวิทยาพฤติกรรม 3(2-3-4) 
BIOL 481 (202481) Behavioral Ecology 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ชว. 371 (202371)  

 วิวัฒนาการของนิเวศวิทยาพฤติกรรม พฤติกรรมส่วนตัว ระบบสังคม การสื่อสาร และ
ความสัมพนัธ์ในสงัคม การปรับตัวของชีวประวัติและโครงสรา้งประชากร พฤติกรรมของมนุษย์ใน
แนวทางของนิเวศวิทยา 
   Evolution of behavioral ecology, individual behavior, social system, communication and 
relationships in society. Adaptation of life histories and population structure. Human behavior in 
ecological approach. 
 

ว.คม. 206 (203206) เคมีอินทรยี์ส าหรับนักศึกษานอกสาขาวชิาเคมี 3(3-0-6) 
CHEM 206 (203206) Organic Chemistry for Non-Chemistry Students   

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.คม. 104 (203104) หรอื ว.คม. 111 (203111) 
  บทน า การจ าแนกและการเรียกช่ือ การวิเคราะห์สารประกอบอินทรยี ์พันธะในโมเลกุลของ
สารอินทรยี์ ปฏิกิริยาเคมีอินทรยี์ แอลิฟาติกไฮโดรคารบ์อน ไอโซเมอรซิมึและไอโซเมอรโ์ครงรูป สเต
อริโอเคมี สารประกอบแอโรแมติก สารประกอบแฮโลเจน แอลกอฮอล ์ฟีนอล และอีเทอร์ เอมีน แอล
ดีไฮด์และคโีตน กรดคารบ์อกซิลิกและอนุพันธ ์คารโ์บไฮเดรต ลิพดิ กรดอะมโิน เปปไทด ์และโปรตีน 
  Introduction, classification and nomenclature, organic compound analysis, bonding in 
molecules of organic compounds, organic chemistry reactions, aliphatic hydrocarbons, isomerism 
and conformational isomers, stereochemistry, aromatic compounds, halocompounds, alcohols, 
phenols and ethers, amines, aldehydes and ketones, carboxylic acids and derivatives, 
carbohydrates, lipids, amino acids, peptides and proteins. 
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ว.คม. 111 (203111) เคมี 1 3(3-0-6) 
CHEM 111 (203111) Chemistry 1 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ไม่มี  

 บทน าและปรมิาณสมัพันธ์ทางเคมี โครงสรา้งอะตอม พนัธะเคมีในสารประกอบประเภท
ต่างๆ สมดลุเคมี อุณหพลศาสตรเ์ชิงเคมี เคมีไฟฟ้า สารละลายและคอลลอยด์ กรดเบส และ-
จลนพลศาสตรเ์ชิงเคมี 
   Introduction and chemical stoichiometry, atomic structures, chemical bonding in various 
compounds, chemical equilibrium, chemical thermodynamics, electrochemistry, solutions and 
colloids, acid-bases and chemical kinetics. 
 

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

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับกระบวนวิชา ว.คม. 111 (203111) 

 เทคนิคต่างๆ ในห้องปฏิบัติการเคมี ปฏิกิริยาของทองแดงและสารประกอบของทองแดง สาร
ก าหนดปรมิาณการสังเคราะห์แคลเซยีมออกซาเลต การสังเคราะหโ์พแทสเซยีมอะลัมจาก :
 อะลมูิเนียมฟอยล ์พันธะเคมีและโครงสรา้งโมเลกุลสมดลุเคมีและปฏิกริยิาผนักลับ ความร้อนของ
ปฏิกริยิา เซลล์กัลวานิกและเซลล์ความเข้มขน้ อิเล็กโทรลซิสี การหามวลโมเลกลุโดยอาศัยการลดลง
ของจุดเยือกแข็ง สมดุลกรดเบส กราฟไทเทรชัน จลนพลศาสตร-์เบสและบัฟเฟอร ์การไทเทรตกรด-
ปฏิกริยิาไอโอดิเนชันของแอซีโตน และการทดลอ :เคมีงพิเศษ 
   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. 209 (203209) ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์ ส าหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี  1(0-3-0) 
CHEM 209 (203209) Organic Chemistry Laboratory for Non-Chemistry Students  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.คม. 108 (203108) หรอื ว.คม. 119 (203119)  
    หรอื  ว.คม. 115 (203115); ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ  
    ว.คม. 206 (203206)   
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เน้นเทคนิคที่ส าคัญ อาทิ การท าสารให้บริสุทธิ ์การแยกและการสกัด
สารอินทรยี์ การศึกษาสมบตัขิองหมู่ฟงักชั์นของสารอนิทรยี์ การสงัเคราะหส์ารอินทรยี์ และศึกษา
ปฏิกริยิาต่างๆ ที่นา่สนใจของสารอินทรยี์ สเตอรโิอเคมี 
 Laboratory course in organic chemistry emphasizing important laboratory techniques: 
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purification, separation and extraction of organic compounds. Properties of organic functional 
groups. Organic synthesis and various interesting organic reactions, stereochemistry. 
 

ว.สว. 312 (214312) กีฏวิทยาทั่วไป  4(3-3-6) 
ZOOL 312 (214312) General Entomology    

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ชว. 102 (202102) หรอื ว.ชว. 112 (202112)    

แนะน าความรู้เกี่ยวกับแมลง, สัณฐานวิทยา, สรีรวิทยา และการจัดจ าพวกแมลง การเก็บ

รักษาแมลง เป็นส่วนหนึ่งของวิชาที่นักศึกษาต้องท าส่ง    

   An introduction to the study of insects; their morphology, physiology, and classification. 
Students are required to make a collection of insects as part of the course. 
 

ว.สว. 340 (214340) สัตว์ทดลองทางชีววิทยา 2(2-0-4) 
ZOOL 340 (214340) Laboratory Animals in Biology   

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ชว. 102 (202102) หรอื ว.ชว. 112 (202112)  

 หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา 

 ความส าคัญของสัตว์ทดลองในงานวิจัย การใช้สัตว์ทดลองทางชีววิทยา ลักษณะทาง

ชีววิทยาและพฤติกรรมสัตว์ทดลอง จรรยาบรรณในการใช้สัตว์ การเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลองทาง

ชีววิทยา โรคของสัตว์ทดลองและโรคติดต่อจากสัตว์ทดลองสู่คน เทคนิคส าหรับสัตว์ทดลองทาง

ชีววทิยา อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้ใชส้ัตว์ ทางเลือกอื่นเพื่อทดแทนการทดลองในสัตว ์

The importance of laboratory animals in research works, use of laboratory animals in 

biology, biology and behaviors of laboratory animals, ethics of animal use, rearing and care of 

laboratory animals in biology, diseases of laboratory animals and zoonosis, techniques for the 

laboratory animals in biology, occupational health and safety and alternatives for animal 

experimentation. 

 

ว.สว. 381 (214381) พฤติกรรมวิทยาท่ัวไป 3(2-3-4) 
ZOOL 381 (214381) General Ethology      

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ชว. 102 (202102) หรอื ว.ชว. 112 (202112)  

หลักการทางพฤติกรรมวิทยา วิธีการศึกษาพฤติกรรมสัตว์ พฤติกรรมกับการท างานของ

ระบบประสาทและฮอร์โมน นิยามพื้นฐานของพฤติกรรมวิทยา พฤติกรรมขัดแย้ง สัญชาตญาณ 

พฤติกรรมการเรียนรู้  พฤติกรรมทางสังคม การสื่อสารของสัตว์ ผลของการเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดล้อมต่อการปรับพฤติกรรมของสัตว์ พฤติกรรมของสัตว์เปรยีบเทยีบกับพฤติกรรมของคน 
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 Principles of animal ethology, methods of studying animal behaviours, behaviours and 

functions of nervous system and hormones, basic concepts of ethology, conflict behaviours, 

innate behaviours, learning behaviours, social behaviours, communication of animals, effects of 

environmental changes on adaptation of animal behaviours, and animal behaviours comparing to 

human behaviours. 

 
 2.2.2 วิชาการสอนวชิาเอก 
          1) วิชาบังคับ 

ศ.วท. 412 (064412) การสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรเ์นื้อหาชีววิทยา 3(2-3-4) 
EDSC 412 (064412) Teaching Science Strands in Biology Contents 

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

 หรอื ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

 การสอนสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรเ์นือ้หาชีววทิยาส าหรับนักเรยีนในช่วงชัน้ที ่4 ตามแนว

หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานโดยเน้นถึงการวเิคราะห์เนือ้หาและวธิีสอนมโนมติ การวดัและ

ประเมินผล การใช้วัสดุอุปกรณ ์การจัดเตรียมห้องปฏิบตัิการรวมทั้งเทคนิคที่จ าเป็นในการปฏิบัติการ

ชีววทิยา 

 Science strands teaching of biology for fourth level students according to basic education 

curriculum emphasizing analyzing contents and concepts of teaching methods. Assessment and 

evaluation, using of the equipment, laboratory preparation and necessary techniques related to 

experiments in biology. 

 

ศ.วท. 430 (064430) หลักการและวิธีสอนวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
EDSC 430 (064430) Principles and Teaching Methods in Science 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ศ.ช. 205 (100205)  หรอื ศ.ช. 211 (100211) 

ปรัชญาและธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์การรู้เรื่องวิทยาศาสตร ์จิตวิทยาการเรยีนรูท้ี่เกี่ยวกับ

การเรยีนและการสอนวิทยาศาสตร ์หลักการ วิธีการสอน และเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตร

การศึกษาขั้นพืน้ฐานของกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์ การวัดผลตามสภาพจรงิและการ

ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรยีนรู้    การวางแผนการสอนและการวางแผนการวัดและประเมินผล

ให้สอดคลอ้งกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์ 

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 
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development. Lesson planning and evaluation planning according to basic education core curriculum in 

science subject. 

 

   2.2.2 วิชาเลือก 

ศ.วท. 415 (064415) กิจกรรมส่งเสรมิจิตวิทยาศาสตร์ 3(2-3-0) 
EDSC 415 (064415) Activities to Promote Science Attitude 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ศ.วท. 430 (064430); หรอื ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
 การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร ์ทั้งภายในและภายนอกชัน้เรียน โดยบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และนันทนาการ

เพื่อการศึกษาแบบองค์รวม การออกแบบและการสร้างสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างง่าย

จากวัสดุท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้ 

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.  

 

ศ.วท. 416 (064416) กิจกรรมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม 3(2-3-4) 
EDSC 416 (064416) Extra Activities to Enrich Science Strands 

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

 หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา 

การวิเคราะห์ความรูท้างวิทยาศาสตร ์การวิเคราะหต์ัวชีว้ัดและบรบิทในการจดักจิกรรม

สาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม การฝึกจัดกจิกรรมสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรเ์พิม่เติม การ

ผลิตสือ่ส าหรับการจัดกจิกรรมสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม และการประเมินผลกจิกรรม

สาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม เพือ่ใหส้อดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กลุ่มสาระ

การเรียนรูว้ิทยาศาสตรช่์วงชัน้ที่ 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. 
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ศ.วท. 421 (064421) การสอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 3(2-3-4) 
EDSC 421 (064421) Environmental Science Teaching in Schools 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    : ศ.วท. 430 (064430); หรอืตามความเห็นชอบของภาควชิา 

หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการสอน

วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อมในโรงเรียน รวมทัง้การจัดกจิกรรมส าหรับนักเรยีนเพื่อให้มีความรู้ความ

เข้าใจ และเกิดความตระหนักในสิง่แวดลอ้ม 

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 (064422)  Science Communication 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ไม่มี 

 การใช้สื่อประเภทตา่งๆ กับกจิกรรมทางวิทยาศาสตร ์การเผยแพรข่่าวสารดา้นวิทยาศาสตร ์และ

สิ่งแวดลอ้มเพื่อสรา้งความเขา้ใจของชุมชนและการแกป้ัญหาทีเ่กี่ยวกับวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดลอ้ม 

 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)  ภูมิปัญญาท้องถิน่ในเชิงวิทยาศาสตร ์ 3(2-3-4) 
EDSC 423 (064423)  Local Wisdom Related to Science  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ไม่มี 

 การจัดกจิกรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีพื้นบ้านในภาคเหนือซึ่งสัมพนัธก์ับ

หลักการและความรู้ทางวิทยาศาสตร ์

Organizing activities about northern local wisdom and technology related to scientific 

principles and knowledge. 
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ศ.วท. 424 (064424)  การจัดการเรยีนรู้ดาราศาสตร์ 3(2-3-4) 
EDSC 424 (064424)  Astronomical Instruction 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ไม่มี 

 หลักการจัดการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ กิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์ส าหรับนักเรียน 

ได้แก่ เกม การทดลอง นิทานดวงดาว การสังเกตดวงดาวบนท้องฟ้า ข่าวสารดาราศาสตร์ และการ

จัดคา่ยดาราศาสตร ์การวางแผนและปฏิบัติการสอนดาราศาสตร์ 

 Principles of astronomical instruction. Astronomical activities to consist of games, 

laboratory stellar folk tales, observation of heavenly bodies, and camping. Astronomical 

information. Lesson planning and practice teaching in the classroom. 

 

ศ.วท. 425 (064425)  การวาดภาพส าหรับครูชีววทิยา 3(2–3–1) 
EDSC 425 (064425)  Drawing for Biology Teachers 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ศ.วท. 430 (064430) หรอืตามความเห็นชอบของภาควชิา 

หลักการวาดภาพเบือ้งต้น อุปกรณ์ในการวาดภาพ ฝึกทักษะการวาดภาพที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการเรียนรูชี้ววทิยา การสรา้งสรรคภ์าพเทคนิควิธีการอืน่ การน าความรู้และทักษะเกีย่วกับการ

วาดภาพไปใช้ในการจัดกจิกรรมการเรียนรูชี้ววทิยา 

Principles of a basic drawing. Drawing equipments. Practicing for drawing skills related 

to learning biology. Creational drawing picture with other techniques. Applying knowledge and 

drawing skills in biological instructional activities.  

 

ศ.วท. 426 (064426) การจัดการห้องปฏิบัติการชวีวิทยาในโรงเรียน 3(3–0–6) 
EDSC 426 (064426) Management of Biology Laboratory in Schools 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ศ.วท. 430 (064430) หรอืตามความเห็นชอบของภาควชิา 

ความรูพ้ืน้ฐานและหลักการใช้ห้องปฏิบตัิการชีววิทยาในโรงเรยีน  รวมถงึวัสดุอุปกรณ์หลักและ

วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น  การจัดซื้อจัดหาและการใช้กับการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์  การซอ่มแซมและการ

ประดิษฐ์อุปกรณ์ชีววิทยา การเกดิอุบัติเหตุและการป้องกันแกไ้ขอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการชีววิทยา  

การออกแบบและการพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีววิทยา 

Basic knowledge of biology laboratory in schools both the main equipment and the 

necessary equipment. Procuring, keeping and maintaining the equipment. Repairing and inventing the 

science equipment. The accident and protection of an accident in the biology laboratory. Designing 

and development of biology laboratory.  
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ศ.วท. 427 (064427)  การวิจัยชั้นเรียนส าหรับครูชีววิทยา     3(2–3–6) 

EDSC 427 (064427)  Classroom Research for Biology Teachers 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ศ.วท. 430 (064430) หรอืตามความเห็นชอบของภาควชิา 

 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับการวิจยัช้ันเรยีน สืบคน้วิจยัช้ันเรยีนในสาขาวิชาวทิยาศาสตรท์ั่วไปและ

ชีววิทยา ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงรา่งวิจัยช้ันเรยีนเพื่อพัฒนานักเรยีน 

Basic knowledge of classroom research. Search for classroom research in general science 

and biology. Write the proposal of classroom research for student development. 
 

ศ.วท. 429 (064429)  การศึกษาอิสระในวิทยาศาสตร์ศึกษา 3(3-0-6) 
EDSC 429 (064429)  Independent Study in Science Education 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

 โครงการ งาน หรือกิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ศึกษาที่นักศึกษาวางแผนศึกษา

ค้นคว้าตามความสนใจ โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การศึกษาค้นคว้าด้าน

วิทยาศาสตรศ์ึกษาส 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. 
 

ศ.วท. 431 (064431) การจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 3(2–3-4) 
 ส าหรับครูมัธยมศึกษา 

EDSC 431 (064431) Science Instruction for Secondary Level Teachers 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ศ.วท. 430 (064430) 

 การวิเคราะห์เนือ้หาวิทยาศาสตรชี์วภาพ วิทยาศาสตรก์ายภาพ วิทยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ 

และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานของกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร ์การบูรณาการ

ความรู้เนือ้หาทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ์และ

ความรูด้้านการสอน ผ่านการจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้และการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตรใ์นระดับ

มัธยมศึกษา ตามตัวชีว้ัดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

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. 
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ศ.วท. 433 (064433) การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีสัมพันธ์กับสังคม 3(3-0-6) 
EDSC 433 (064433) Teaching of Science and Technology Related to Society 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :   ศ.วท. 430 (064430) หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ความหมายของวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และสงัคม ผลกระทบและความสัมพันธ์ของ

วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและสังคม  ปัญหาและแนวทางแกป้ัญหาที่เกี่ยวข้องกับวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีในสังคม รวมถงึการน าแนวคิดวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี  และสังคมมาสู่การสอนและใช้ใน

ชีวติประจ าวัน 

Meaning of science, technology, and society. Effects and relationship of science, 

technology and society. Problem that related science, technology and society and the solution. 

Application of science, technology and society knowledge to teaching methods and dialy life. 
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2. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต าราของอาจารย์ประจ า 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธกิัญจน์ ทิพยเกษร 

สุทธกิัญจน์ ทิพยเกษร, อรพินท์ คันธาเวช, รุจริา วงคแ์สง และวิลาสิน ีสวาทะนนัทน.์ (2562). 

การศึกษาแหล่งเรยีนรูท้างชีววิทยาในเขตมหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิ“วิชาการล้านนาเพื่อการศึกษาและพัฒนา ยุค 

4.0” วันที่ 13 กุมภาพนัธ ์2562 ณ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วิทยาเขตล้านนา 

อ.เมือง จ.เชียงใหม่, หนา้ 380-391. 

สุทธกิัญจน์ ทิพยเกษร, วิลาสิน ีสวาทะนนัทน์, อรพินธ ์คันธาเวช และรุจริา วงศ์แสง. (2561). 

แหล่งเรยีนรูท้างชีววทิยาในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่. เชียงใหม่: โรงพิมพ์ธนพล การพิมพ์. 108 

หน้า. 

ฤตินันท์ สมุทรท์ัย, สุทธกิัญจน์ ทิพยเกษร, ปทมุวด ีศิรสิวัสดิ์, วราภรณ์ สิทธิวงศ์, และฆนธรส ไชย

สุต. (2561). การวิจัยและพัฒนารูปแบบกลไกการเสรมิสรา้งวินัยในสถานศึกษาระดับ

การศึกษาขั้นพืน้ฐานดา้นความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา. ทุนสนับสนุนการวิจยัของ

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 293 หน้า. 

 

อาจารย์วิลาสนิี สวาทะนันทน์ 

สุทธิกัญจน ์ทิพยเกษร, อรพนิท์ คันธาเวช, รุจริา วงคแ์สง และวิลาสนิี สวาทะนันทน์. (2562). 

การศึกษาแหล่งเรยีนรูท้างชีววิทยาในเขตมหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิ“วิชาการล้านนาเพื่อการศึกษาและพัฒนา ยุค 

4.0” วันที่ 13 กุมภาพนัธ ์2562 ณ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วิทยาเขตล้านนา 

อ.เมือง จ.เชียงใหม่, หนา้ 380-391. 

สุทธิกัญจน ์ทิพยเกษร, วิลาสนิี สวาทะนันทน,์ อรพินธ ์คันธาเวช และรุจริา วงศ์แสง. (2561). 

แหล่งเรยีนรูท้างชีววทิยาในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่. เชียงใหม่: ธนพล การพิมพ์. 108 หนา้. 

 

อาจารย์อรพนิธ์ คันธาเวช 

สุทธิกัญจน ์ทิพยเกษร, อรพนิท์ คันธาเวช, รุจริา วงคแ์สง และวิลาสิน ีสวาทะนนัทน.์ (2562). 

การศึกษาแหล่งเรยีนรูท้างชีววิทยาในเขตมหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิ“วิชาการล้านนาเพื่อการศึกษาและพัฒนา ยุค 

4.0” วันที่ 13 กุมภาพนัธ ์2562 ณ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วิทยาเขตล้านนา 

อ.เมือง จ.เชียงใหม่, หนา้ 380-391. 
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สุทธิกัญจน ์ทิพยเกษร, วิลาสนิี สวาทะนนัทน์, อรพินธ์ คนัธาเวช และรุจริา วงศ์แสง. (2561). 

แหล่งเรยีนรูท้างชีววทิยาในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่. เชียงใหม่: ธนพล การพิมพ์. 108 หนา้. 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระวุฒ ิวงศ์สวัสดิ ์

Wongsawad, C., Wongsawad, P., Sukontason, K., Maneepitaksanti, W. &  Nantarat, N. (2017).  

Molecular phylogenetics of Centrocestus formosanus (Digenea: Heterophyidae) originated 

from some species of freshwater fish from Chiang Mai Province, Thailand. Korean Journal 

of Parasitology, 55(1), 31-37.  

Wongsawad, C., Butboonchoo, P., Wongsawad, P. & Nantarat, N. (2017). Spatial variation in 

infection by Echinostome metacerariae in freshwater snails collected from some areas in 

Chiang Rai Province, Northern Thailand. Proceedings of the 34th Annual Conference of the 

Microscopy Society of Thailand. 31th May – 2nd June 2017, Bangkok, Thailand, pp.122-

125.  

Sitthisarn, U., Wongsawad, C., Wongsawad, P., Jong-Yil Chai, &  Nantarat, N. (2017). 

Echinoparyphium recurvatum and Phylogenetic Tree with other Echinostomes in Domestic 

Ducks from Chiang Mai Province, Thailand. Proceedings of the 34th Annual Conference of 

the Microscopy Society of Thailand. 31th May – 2nd June 2017, Bangkok, Thailand, 

pp.126-131.  

Wanlop, A., Wongsawad, C., Prattapong, P., Wongsawad, P., Chontananarth, T. & Jong-Yil 

Chai. (2017). Prevalence of Centrocestus formosanus Metacercariae in Ornamental fish 

from Chiang Mai, Thailand, with Molecular Approach Using ITS2. Korean Journal of 

Parasitology, 55(4), 445-449.  

Wongsawad, C., Wongsawad, P. & Wanlop, A. (2017). Risk of Echinostome metacercariael 

Infection in Filopaludina spp. from Phrae Province. Proceedings of The 43rd Congress on 

Science and Technology of Thailand, B5006PA. 

Cheypanya, V., Wongsawad, P. & Wongsawad, C. (2017). The Prevalence of Metacercariael 

infection of Echinostoma revolutum in River snails (Filopaludina spp.) from Four Dictricts, 

Chiang Mai Province. Proceedings of The 43rd Congress on Science and Technology of 

Thailand, B5007PA. 
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Wongsawad, C., Nantarat, N. & Wongsawad, P. (2017). Phylogenetic analysis reveals cryptic 

 species diversity within minute intestinal fluke, Stellantchasmus falcatus Onji and 

 Nishio, 1916 (Trematoda, Heterophyidae). Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 

 10(2), 165–170. 

Samitasiri, T., Whangchai, K., Dheeranupattana, S. & Wongsawad, P. (2016). Effects of 

Brassinosteroid on Clonal Propagation of Paphiopedilum appletonianum (Gower) Rolfe 

1896. The 28th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International 

Conference. The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand. 28-30 November 2016, pp. 54-

60. 

Apiwong, K., Wongsawad, P., Maneepitaksanti. & W., Wongsawad, C. (2559). A Survey of 

Ectoparasite Protozoan of some Ornamental fishes from Fish shop in Meuang istrict, 

Chiang Mai Province. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 42 (วทท 42) วันที่ 30 พฤศจิกายน-2 ธนัวาคม 2559 ณ โรงแรมเซน

ทารา แกรนด ์เซนทรัล พลาซา่ กรุงเทพมหานคร, หน้า 567-570. 

Muengkaew, R., Chaiprasart, P. & Wongsawad, P. (2016). Calcium-Boro n Addition Promotes 

Pollen Germination and Fruit Set of Mango. International Journal of Fruit Science, 16(2), 

147-158.  

Wongsawad, C., Wongsawad, P., Sukontason, K.,Phalee, A., Noikong-Phalee, W. & Jong Yil 

Chai. (2016). Discrimination 28S Ribosomal Gene of Trematode Cercarea in Snails from 

Chiang Mai Province, Thailand. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and 

Public Health, 47(2), 199-206. 

มณฑล สงวนเสรมิศร,ี ปทิตตา ข าทัพ, กนกวรรณ มีชนะ, พีระวุฒิ วงศ์สวัสด์ิ และภพเกา้ พุทธรักษ์. 

(2558). การเพาะเลี้ยงเอมบรโิอยางพาราในหลอดทดลอง. วารสารนเรศวรพะเยา, 8(3), 

156-159. 

Wongsawad, C., Thapana, C., Wongsawad, P. & Choovattanapakorn, N. (2015). Occurrence of 

Helminths Infection in Norway Rat (Rattus norvegicus) from Mueang District, Chiang Mai 

Province. Veterinary Integrative Sciences, 12(3), 159-165.   

Sripalwit, P., Wongsawad, C., Chontananarth, T., Anantalabhochai, S., Wongsawad, P. & 

Jong-Yil Chai. (2015). Developmental and Phylogenetic Characteristics if Stellantchasmus 

falcatus (Trematoda: Heterophyidae) from Thailand. The Korean Journal of Parasitology, 

53(2), 201-207. 
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Takamiya, T., Wongsawad, P., Sathapattayanon A., Tajima N., Susuki S., Kitamura, S., 

 Shioda, N., Handa, T., Kitanaka, S., Iiijima, H & Yukawa, T. (2014). Molecular 

 phylogenetics and character evolution of morphologically diverse froups, Dendrobium 

 section Dendrobium and allies. AoB Plants, 6(Plu045), 1–49. 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวสัด์ิ สนิทจันทร์ 

Nuchpho, P. & Sanitjan, S. (2016). Pre-foraging and pre-roosting of white wagtails (Motacilla 

alba) at roosting site near Thapae Gate in Chiang Mai City, Thailand. Proceedings of The 

11th conference on Science and Technology for Youth, 30 November 2016, Chiang Mai 

City, Thailand. pp. 65-72.  

สุรชัย มลูมวล และสวัสด์ิ สนทิจันทร์. (2557). การสื่อสารด้วยเสยีงของนกเอีย้งสารกิา. วารสาร

มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา, 9(1), 99-112.  

สุรชัย มลูมวล, สวัสด์ิ สนิทจันทร์ และนรทิธิ์ สีตะสุวรรณ. (2556). การเปรียบเทียบการสื่อสารด้วย

เสียงของนกเอีย้งสารกิา (Acridotheres tristis) ระหว่างคอโลนีในเมืองกับคอโลนีชานเมอืง 

จังหวัดเชียงใหม.่ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่องสัตว์ปา่เมืองไทย คร้ัง

ที่ 34 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2556 ณ คณะวนศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

กรุงเทพมหานคร, หน้า 62-68. 

คณารัตน์ ค ารักษ ์และสวัสด์ิ สนิทจันทร์. (2556). ความหลากหลายของนกบริเวณสวนล้านนา ร.9 

และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ปา่เชิงดอยสุเทพ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติเรื่องสัตว์ปา่เมืองไทย คร้ังที่ 34 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2556 ณ คณะวนศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์กรุงเทพมหานคร, หน้า 14-20. 
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3.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร/ร่างหลักสูตร 
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4. ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง และตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาของหลักสูตรปรับปรุง 

    4.1 ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พ.ศ. 2562) เหตุผลในการปรับปรุง 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกติ 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกติ  

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 

001101  ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 

001102  ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

001201  ม.อ. 201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการ 

                         เขียนอย่างมปีระสทิธิผล 

050100  ม.ศท. 100 การใชภ้าษาไทย 

     12 หน่วยกติ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 

 

 

        เหมือนเดิม 

 

     

      12 หน่วยกิต 

    1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                 9 หน่วยกติ      1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                  9 หน่วยกติ  

 

 
     เลือกจากกระบวนวิชาดังต่อไปนี้ 

011269 ม.ปร. 269 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

013110 ม .จว.  110 จติวิทยากับชีวิตประจ าวัน 

050106 ม  .ศท. 106 ศิลปะแห่งการเป็นมนุษย์ท่ีมี 

                          คุณค่า 

127100 ร.ปค. 100 การเมอืงในชีวิตประจ าวัน 

176100 น .ศท.  100 กฎหมายและโลกสมัยใหม่ 

702101 บธ .กง.  101 การเงินในชีวิตประจ าวัน 

703103 บธ.กจ. 103 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบื้องต้น 

851103 สม. 103 ชีวิตและสังคมผ่านสื่อ 

 

 

 
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) 

063201 ศ.ลส. 201 การเรยีนรูผ้่านปรากฏการณ์ 

    ในสังคม  

  เลอืกเรยีน 2 กระบวนวิชาจากกระบวนวชิาต่อไปนี้ 

  

 

 

 
 

        เหมือนเดิม 

 

 

 

  3(3-0-6) 

 

 

- เพื่อเสรมิสรา้งความ

รอบรู้เกี่ยวกับเร่ืองราว 

ในสังคม 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561)  หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พ.ศ. 2562) เหตุผลในการปรับปรุง 

     1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6 หน่วยกติ      1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกติ  

      เลอืกจากกระบวนวิชาดังต่อไปนี้                 

201100 ว.วท. 100 วิทยาศาสตรบูรณาการ 

203100 ว.คม. 100 เคมใีนชีวิตประจ าวัน 

204100 ว.คพ. 100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิต 

                          สมัยใหม่ 

206109 ว.คณ. 109 คณิตศาสตร์ในโลกปัจจุบัน 

211100 ว.ชท. 100  กินด ี: การมชีีวิตท่ีดีขึ้นและการ  

                          ป้องกันโรค  

362211 ก .อร.  211  หลักการอนุรักษ์ทรัพยากร 

                         ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

462130 ภ  .บก. 130 ยาในชีวิตประจ าวัน 

571111 พย  .ศท. 111 การคิดเชิงวพิากษ์และการคดิ 

                          สร้างสรรค์ 

 

    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) 

      เลอืกจากกระบวนวิชาดังต่อไปนี้                 

 

 

 

 

 

 

        เหมอืนเดมิ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พ.ศ. 2562) เหตุผลในการปรับปรุง 

     1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม       3 หน่วยกติ      1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม       3 หน่วยกติ  

เลอืก 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

057131 ศ .ล.  131 การออกก าลังกายและสุขภาพ 

057132 ศ  .ล. 132 ชีวิตมสีุขในค่ายพักแรม 

057133 ศ.ล. 133 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 

เลอืก 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

099101 ศ.ศท. 101 การเรยีนรูผ้่านกิจกรรม 1 

099102 ศ.ศท. 102 การเรยีนรูผ้่านกิจกรรม 2 

099103 ศ.ศท. 103 การเรยีนรูผ้่านกิจกรรม 3 

 

    2(1-3-0) 

    2(1-3-0) 

    2(1-3-0) 

 

    1(0-3-1) 

    1(0-3-1) 

    1(0-3-1) 

เลอืก 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

 

        เหมือนเดิม   

 

และเลอืกเรยีนอีก 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี้   

 

         เหมอืนเดมิ    

 

 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                 ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกติ 2. หมวดวิชาเฉพาะ                 ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกติ - ลดจ านวนหน่วยกิตลง

เพื่อให้สอดคล้องกับ

โครงสรา้งหลกัสูตร 4 ปี 

ตาม มคอ.1 

       2.1  วิชาแกน (วิชาชีพครู)  ไม่น้อยกว่า 

             2.1.1 วิชาแกนบังคับ 

   51 หน่วยกติ 

   49 หน่วยกติ 

       2.1  วิชาแกน (วิชาชีพครู)  ไม่น้อยกว่า 

             2.1.1 วิชาแกนบังคับ 

   39 หน่วยกติ 

   37 หน่วยกิต 

100105 ศ.ช. 105 ปรัชญาและทฤษฎทีางการศึกษา 

100106 ศ.ช. 106 จติวิทยาส าหรับครู 

100107 ศ.ช. 107 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู 

100108 ศ.ช. 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพครู 

100210 ศ.ช. 210 ความเป็นครูและจรรยาบรรณ 

                       วิชาชีพคร ู

100211 ศ.ช. 211 การพัฒนาหลักสูตร 

100212 ศ.ช. 212 การจัดการเรยีนรูแ้ละการจัดการ 

                       ชั้นเรยีน 

 

 

      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) 

 

 

 

 

 

ยกเลกิ 

 

 - เนือ้หาสาระไม่

สอดคล้องกับมาตรฐาน

วิชาชีพครูที่ประกาศใหม่

โดยคุรุสภา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พ.ศ. 2562) เหตุผลในการปรับปรุง 

100213 ศ.ช. 213 แหลง่เรยีนรูแ้ละการบูรณาการ 

                       เทคโนโลยีกับการเรยีนรูส้มัยใหม่ 

100281 ศ.ช. 281 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

                       ระหว่างเรยีน 1 

100311 ศ.ช. 311 การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู้ 

100312 ศ.ช. 312 การประกันคุณภาพการศึกษา 

100313 ศ.ช. 313 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

                       สารสนเทศทางการศึกษา 

100314 ศ.ช. 314 การศึกษาพิเศษส าหรับครู 

100381 ศ.ช. 381 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

                       ระหว่างเรยีน 2 

100403 ศ.ช. 403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

100481 ศ.ช. 481 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

                       ระหว่างเรยีน 3 

100488 ศ.ช. 488 การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค 

100591 ศ.ช. 591 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

                       ในสถานศึกษา 1 

100592 ศ.ช. 592 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูใน  

             สถานศึกษา 2 

 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

   

ยกเลิก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561)  หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พ.ศ. 2562) เหตุผลในการปรับปรุง 
 

 
 100109 ศ.ช.109 แบบอย่างความเป็นครูใน 

           ห้องเรยีนยุคใหม่ 

100110 ศ.ช.110 โลกาภิวัตน์กับการศึกษาเพื่อ 

           ความเป็นพลเมอืงชั้นเลิศ 

100111 ศ.ช.111 หลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้ 

                     แนวใหม่ 

100112 ศ.ช.112 จติวิทยาเพื่อการพัฒนาผู้เรียน               

 ยุคดจิทัิล 

100191 ศ.ช.191 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

100228 ศ.ช.228 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู  

   ยุคดจิทัิล    

100229 ศ.ช.229 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 ดจิทัิลเพื่อการเรยีนรูยุ้คใหม่ 

100230 ศ.ช.230 การวัดและประเมนิผลการ  

   เรยีนรูแ้นวใหม่ 

100231 ศ.ช.231 การประกันคุณภาพการศึกษา 

  เพื่อความเป็นเลิศ 

100291 ศ.ช.291 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

100315 ศ.ช.315 พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัด 

 การศึกษาบนฐานชุมชน 

 

 

 

 

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) 

 

- เปิดวิชาแกนใหม่
เพื่อให้สอดคลอ้งกับ
มาตรฐานวิชาชีพครูของ
คุรุสภาท่ีประกาศใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พ.ศ. 2562) เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 วิชาแกนเลือก : ไม่น้อยกว่า 

                   เลอืกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

100214 ศ.ช. 214 การจัดการเรยีนรูผ้่านการปฏบัิติ 

100215 ศ.ช. 215 ลีลาการสอนส าหรับครูมืออาชีพ 

100216 ศ.ช. 216 การเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง 

                       ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

100217 ศ.ช. 217 สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ 

100218 ศ.ช. 218 สะเต็มศึกษา 

100219 ศ.ช. 219 สถติิส าหรับครู 

 

 

 

 

 

 

 

 
     2 หน่วยกติ 

 

      2(1-2-3) 

      2(1-2-3) 

      2(1-2-3) 

 

      2(1-2-3) 

      2(2-0-4) 

      2(2-0-4) 

 

100316 ศ.ช.316 การศึกษาพิเศษเพื่อส่งเสริม       

  ศักยภาพผู้เรยีนท่ีมคีวามต้องการ 

  จ าเป็นพิเศษ  

100317  ศ.ช.317  การฝึกทักษะการสอนแบบ      

                          จุลภาค 

100391 ศ.ช.391  การปฏิบัติการสอน 

   ในสถานศึกษา 3 

100404 ศ.ช.404  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ         

                          ผูเ้รยีน 

100491 ศ.ช.491  การปฏิบัติการสอน 

   ในสถานศึกษา 4 
 

2.1.2 วิชาแกนเลือก : ไม่น้อยกว่า 

                   เลอืกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

เหมอืนเดิม 
ยกเลกิ 

 

เหมอืนเดิม 

 
ยกเลกิ 

 

 

2(1-2-3) 

 

 

3(2-3-5) 

 

4(0-12-0) 

 

2(1-2-3) 

 

6(0-18-0) 

 
    2 หน่วยกติ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- ซ้ าซ้อนกับวิชาแกน

บังคับ 

 

 
 

- เปิดเป็นวิชาใหม่ทดแทน 

- ซ้ าซ้อนกับวิชาแกน

บังคับ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พ.ศ. 2562) เหตุผลในการปรับปรุง 

100220 ศ.ช. 220 การบูรณาการศิลปะเชิง 

                        สร้างสรรคใ์นการศึกษา 

100221 ศ.ช. 221 การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน 

100222 ศ.ช. 222 โลกศึกษาเพื่อการเรยีนรูต้ลอด 

                        ชีวิต 

100223 ศ.ช. 223 การผลิตสื่อดจิิทัลกราฟิกส าหรับ 

                        การสอน 

100224 ศ.ช. 224 ดิจิทัลมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 

100225 ศ.ช. 225 พหุวัฒนธรรมศึกษาส าหรับครู 

100226 ศ.ช. 226 การบรหิารและการจัดการ 

                        สถานศึกษาแห่งนวัตกรรม 

100227 ศ.ช. 227 กฎหมายการศึกษา 

 

 

 

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) 

 

 

 

เหมอืนเดิม 

 

ยกเลกิ 

เหมอืนเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

100232 ศ.ช. 232 กฎหมายส าหรับวิชาชีพครู 

100233 ศ.ช. 233 สะเต็มศึกษาเพื่อชีวิต เศรษฐกจิ 

   สังคม และสิ่งแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2(2-0-4) 

2(1-2-3) 

 

 

 

 

 

 

- ซ้ าซ้อนกับวิชาแกน 

  บังคับ 

 

 

 

 

 
 

     ซ้ าซ้อนกบัวิชาแกน  

  บังคับ 
 

- เปิดเป็นวิชาใหม่ทดแทน 

- เปิดกระบวนวิชาใหม่ให ้

  สาระสอดคล้องกับ 

  วิชาชีพครูมากขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

ยกเลิก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พ.ศ. 2562) เหตุผลในการปรับปรุง 

       2.2 วิชาเอก              ไม่น้อยกว่า 82 หน่วยกิต        2.2 วิชาเอก                        ไม่น้อยกว่า          69 หน่วยกิต - ลดจ านวนหน่วยกิตลง

เพื่อให้สอดคล้องตาม 

มคอ.1 หลักสูตร 4 ป ี
 ต้องมกีระบวนวิชาระดับ 300 ขึน้ไปไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิตและ 
ในจ านวนน้ีต้องมกีระบวนวิชาระดับ 400 ขึน้ไป ไมน้่อยกว่า 25 หนว่ยกิต 

 ต้องมกีระบวนวิชาระดับ 300 ขึน้ไปไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตและ 

ในจ านวนน้ีต้องมกีระบวนวิชาระดับ 400 ไมน้่อยกว่า 18 หนว่ยกิต 
            2.2.1 วิชาทางด้านเนื้อหา ไม่น้อยกว่า 67 หน่วยกติ             2.2.1 วิชาทางด้านเนื้อหา  ไม่น้อยกว่า     54 หน่วยกติ 

                    1)  วิชาบังคับ 38 หน่วยกิต                     1)  วิชาบังคับ     38 หน่วยกิต 

064204 ศ.วท. 204 จรยิธรรมดา้นวิทยาศาสตร์ 

                          และเทคโนโลยีส าหรับครู 

064251 ศ.วท. 251 มโนทัศน์วิทยาศาสตร์ดา้นชีววิทยา  

                          ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน1 

064252 ศ.วท. 252 มโนทัศน์วิทยาศาสตร์ดา้นชีววิทยา  

                          ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน2 

064253 ศ.วท. 253 มโนทัศน์วิทยาศาสตร์ดา้นชีววิทยา 

                ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน3 

202101 ว.ชว. 101 ชีววิทยาพืน้ฐาน 1 

1(1-0-2) 

 

      3(3-0-6) 

 

      3(3-0-6) 

 

      3(3-0-6) 

 

      3(3-0-6) 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

  

 

 

202102 ว.ชว. 102 ชีววิทยาพืน้ฐาน 2 

202103 ว.ชว. 103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 

202104 ว.ชว. 104 ปฏบัิติการชวีวิทยา 2 

202231 ว.ชว. 231 พันธุศาสตร์ 1 

202342 ว.ชว. 342 พฤกษสรีรวทิยาท่ัวไป 

202371 ว.ชว. 371 นิเวศวิทยา 

214341 ว.สว. 341 สัตวสรีรวทิยาท่ัวไป 

215205 ว.จช. 205 จุลชีววิทยา 

215206 ว.จช. 206 ปฏบัิติการจุลชีววิทยา 

      3(3-0-6) 

      1(0-3-0) 

      1(0-3-0) 

      4(3-3-6) 

      4(3-3-6) 

      4(3-3-6) 

      4(3-3-6) 

      3(3-0-6) 

      1(0-3-0) 

 

 

 

 

 

 

           

 เหมือนเดิม 
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154 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พ.ศ. 2562) เหตุผลในการปรับปรุง 

                 2)  วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า 29 หน่วยกิต                  2)  วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า                    16 หน่วยกติ - ลดจ านวนหน่วยกิตลง  

                      เลอืกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

202301 ว.ชว. 301 เทคนคิการใชเ้ครื่องมอืทาง 

                          ชีววิทยา 

202303 ว.ชว. 303 ประวัตชิีววิทยา 

202332 ว.ชว. 332 พันธุศาสตร ์2 

202356 ว.ชว. 356 กายวิภาคของพืช 

202361 ว.ชว. 361 พฤกษอนุกรมวิธานท่ัวไป 

202405 ว.ชว. 405 วิวัฒนาการ 

202446 ว.ชว. 446 การเจริญเติบโตในพืช 

202461 ว.ชว. 461 อนุกรมวิธานชั้นสูงของพืชดอก 

202470 ว.ชว. 470 ชีวภูมิศาสตร์ 

202471 ว.ชว. 471 สัตวนเิวศวิทยา 

202473 ว.ชว. 473 ชีววิทยาน้ าเสีย 

202474 ว.ชว. 474 พฤกษนิเวศวิทยา 

202476 ว.ชว. 476 ชีววิทยาการอนุรักษ์ 

202481 ว.ชว. 481 นิเวศวิทยาพฤติกรรม 

203206 ว.คม. 206 เคมอิีนทรยี์ส าหรับนักศึกษา     

 นอกสาขาวิชาเคมี 

 

 

    3(2-3-4) 

 

    3(3-0-6) 

    3(3-0-6) 

    3(2-3-4) 

    4(3-3-6) 

    3(3-0-6) 

    3(2-3-4) 

    3(2-3-4) 

    2(2-0-4) 

    3(2-3-4) 

    3(2-3-4) 

    3(2-3-4) 

    3(2-3-4) 

    3(2-3-4)   

    3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

                      เลอืกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

        เหมอืนเดมิ 

 

          

          

 

 

 

 

 

203111 ว.คม. เคม ี1  

203115 ว.คม. ปฏบัิติการเคม ี1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

ให้สอดคล้องกับ มคอ.1 

หลักสูตร 4 ป ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- เพิ่มความรู้พื้นฐานและ

ปฏิบัติการเคม ี
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พ.ศ. 2562) เหตุผลในการปรับปรุง 

203209 ว.คม. 209 ปฏบัิติการเคมอิีนทรยี์ ส าหรับ  

  นักศึกษานอกภาควิชาเคมี 

214261 ว.สว. 261 ความหลากหลายของสัตว์ 

214312 ว.สว. 312 กีฏวิทยาทั่วไป 

214340 ว.สว. 340 สัตว์ทดลองทางชีววิทยา 

214381 ว.สว. 381 พฤตกิรรมวิทยาทั่วไป 

1(0-3-0) 

 

3(2-3-4) 

4(3-3-6) 

2(2-0-4) 

3(2-3-4) 

        เหมอืนเดมิ 

 

        ยกเลกิ 

 

        เหมอืนเดมิ 

  

 
- ซ้ าซ้อนกับวิชาบงัคบั 

           2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต            2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า      15 หน่วยกิต  

                    1)  วิชาบังคับ 6 หน่วยกติ                     1)  วิชาบังคับ      6 หน่วยกติ  

064412 ศ.วท. 412 การสอนสาระการเรยีนรู้ 

                         วิทยาศาสตรเ์นือ้หาชีววิทยา 

064430 ศ.วท. 430 หลักการและวิธีสอนวิทยาศาสตร์ 

3(2-3-4) 

 

3(3-0-6) 

         

        เหมอืนเดมิ 

 

  

                    2)  วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ                     2)  วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ  

                      เลอืกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

064415  ศ.วท. 415  กิจกรรมสง่เสรมิจติวิทยาศาสตร์     

064416 ศ.วท. 416 กิจกรรมสาระการเรยีนรู้ 

                         วิทยาศาสตรเ์พิ่มเตมิ  

064421 ศ.วท. 421 การสอนวิทยาศาสตร์ 

                         สิ่งแวดล้อมในโรงเรยีน 

064422 ศ.วท. 422 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 

064423 ศ.วท. 423 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงวิทยาศาสตร์ 

064424 ศ.วท. 424 การจัดการเรียนรูด้าราศาสตร์ 

064425 ศ.วท. 425 การวาดภาพส าหรับครูชวีวิทยา 

 

 

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(2-3-1) 

 

                      เลอืกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

 

 

 

 
        เหมอืนเดมิ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พ.ศ. 2562) เหตุผลในการปรับปรุง 

                    2 ) วิชาบังคับเลือก  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต                     2 ) วิชาเลือก            ไม่น้อยกว่า                   9 หน่วยกิต  

064426 ศ.วท. 426 การจัดการห้องปฏบัิติการชีววิทยา 

                          ในโรงเรยีน 

064427 ศ.วท. 427 การวิจัยชั้นเรียนส าหรับครูชวีวิทยา 

064429 ศ.วท. 429 การศึกษาอิสระใน 

                          วิทยาศาสตรศึ์กษา 

064431 ศ.วท. 431 การจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

  ส าหรับครูมัธยมศึกษา 

064433 ศ.วท. 433 การสอนวิทยาศาสตรแ์ละ 

                          เทคโนโลยีท่ีสัมพันธ์กับสังคม 

064490 ศ.วท. 490 อุปกรณ์ สารเคม ีและการทดลองใน 

   ห้องปฏบัิติการเคมี 

3(3-0-6) 

 

3(2-3-6) 

3(3-0-6) 

 

3(2-3-4) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

        เหมอืนเดมิ 

 

 

 

 

        ยกเลกิ      

  

 

 

 

 

 

 

 

เนือ้หากระบวนวิชา 

ไม่สอดคล้องกับสาขาวิชา

ชีววทิยา 

           2.3 วิชาโท (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า     15 หน่วยกิต 

นักศึกษาที่ประสงค์จะเรยีนวิชาโท อาจเลือกเรยีนวิชาโทในสาขาใดก็ได้ท่ี

เปิดสอนตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทท่ีเปิดสอนส าหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ี

ปรกึษา ซึ่งจะท าให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพิ่มขึน้อีก ไม่น้อยกว่า 15 

หน่วยกิต 

           2.3 วิชาโท (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า    15 หน่วยกติ  

  

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกติ 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกติ  

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   169 หน่วยกติ จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า    144 หน่วยกิต - ลดจ านวนหน่วยกิตลง

เพื่อให้สอดคล้องกับ  

มคอ.1 สาขาครุศาสตร์

และศึกษาศาสตร์ 

หลักสูตร 4 ป ี

เหมอืนเดิม 
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157 

4.3 ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา 

 

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

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ 

001101   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 

050100  การใชภ้าษาไทย 

100106  จิตวิทยาส าหรับครู 

100108   ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชพีครู 

202101   ชีววทิยาพื้นฐาน 1 

202103  ปฏิบัติการชีววทิยา 1 

             กลุ่มวิชามนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

             กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

2(1-2-3) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

3  

2  

001101  

050100  

100109   

100111   

202101  

202103  

 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 

การใชภ้าษาไทย 

แบบอย่างความเป็นครูในห้องเรียนยุคใหม ่

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แนวใหม ่

ชีววทิยาพื้นฐาน 1 

ปฏิบัติการชีววทิยา 1 

วิชาทางด้านเนือ้หา (เลือก) 

กลุ่มวิชามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

4 

3 

 

รวม 20 รวม 21 

ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

001102 

100105 

100107 

202102 

202104 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

ปรัชญาและทฤษฎทีางการศึกษา 

ภาษาและวฒันธรรมไทยส าหรับครู 

ชีววทิยาพื้นฐาน 

ปฏิบัติการชีววทิยา 2 

กลุ่มวิชามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

2(1-2-3) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

6  

3 

 

001102 

100110 

100112  

100191 

202102 

202104    

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

โลกาภิวัตน์กับการศึกษาเพื่อความเปน็พลเมืองชั้นเลิศ 

จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาผู้เรียนยุคดิจิดทัล              

การปฏิบัติการสอนใน สถานศึกษา 1              

ชีววทิยาพื้นฐาน 2 

ปฏิบัติการชีววทิยา 2 

วิชาทางด้านเนือ้หา (เลือก) 

กลุ่มวิชามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
วิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 

3 )3- 0 -6(  

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

1(0-3-0) 

3 )3- 0 -6(  

1)0-3-0(  

4 

3 

2 

รวม 21 รวม 21 
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158 

 

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

ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ 

001201   การอา่นเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล 

064251  มโนทัศน์วทิยาศาสตร์ด้านชีววทิยาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 

100210   ความเป็นครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

100211   การพัฒนาหลักสูตร 

100213   แหล่งเรียนรู้และการบูรณาการเทคโนโลยกีับการเรียนรู้สมัยใหม่ 

215205   จุลชีววทิยา    

215206   ปฏิบัติการจุลชีววทิยา 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

001201  

064430  

100228  

100230  

100291   

215205  

215206  

 

การอา่นเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล 

หลักการและวิธีสอนวทิยาศาสตร์ 

ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครูยุคดจิิทัล    

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่ 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   

จุลชีววทิยา  

ปฏิบัติการจุลชีววทิยา 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

                  

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) 

6 

รวม 17 รวม 21 

ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

064252 

 

100212 

100281 

202231 

มโนทัศน์วทิยาศาสตร์ด้านชีววทิยาในหลักสูตร 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 

การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 

พันธุศาสตร์ 1 

วิชาทางด้านเนือ้หา (เลือก) 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

วิชาแกนเลือก 

3(3-0-6) 

 

2(1-2-3) 

1(0-3-0) 

4(3-3-6) 

6 

3 

2 

063201  

064204 

064251 

 

100229 

100231  

202231  

 

การเรียนรู้ผ่านปรากฏการณ์ในสังคม 

จริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับครู 

มโนทัศน์วทิยาศาสตร์ด้านชีววทิยาในหลักสูตร 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 

นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ยุคใหม่ 

การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ  

พันธุศาสตร์ 1 
วิชาแกนเลือก 

วิชาทางด้านเนือ้หา (เลือก) 

3(3-0-6) 

1(1-0-2) 

3(3-0-6) 

 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

4(3-3-6) 

2 

2 

รวม 21 รวม 19 

 

 



 

159 

159 

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

ชั้นปีท่ี 3 ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ 

064204   จริยธรรมด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสี าหรับครู 

064253   มโนทัศน์วทิยาศาสตร์ด้านชีววทิยาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 

064430    หลกัการและวธิีสอนวิทยาศาสตร์ 

100313    นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 

100314    การศึกษาพิเศษส าหรับครู 

202342   พฤกษสรีรวิทยาทั่วไป 

              วิชาทางด้านเนือ้หา (เลือก) 

1(1-0-2) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

2(1-2-3) 

2(2-0-4) 

4(3-3-6) 

3 

064252  
100315   
100317   
202342  

มโนทัศน์วทิยาศาสตร์ด้านชีววทิยาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 
พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัดการศึกษาบนฐานชุมชน 
การฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค 
พฤกษสรีรวิทยาทั่วไป 
วิชาการสอนวิชาเอก (เลือก) 
วิชาทางด้านเนือ้หา (เลือก) 
วิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
 
    

3(3-0-6) 
2(1-2-3) 
3(2-3-5) 
4(3-3-6) 

3 
3 
1 

รวม 18 รวม 19 

ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

064412 

100311 

100312 

100381 

202371 

การสอนสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์เนื้อหาชีววิทยา 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 

นิเวศวิทยา 

วิชาทางด้านเนือ้หา (เลือก) 

3(2-3-4) 
3(2-2-5) 

2(2-0-4) 

1(0-3-0) 

4(3-3-6) 

6 

064253 

100316 

 

100391 

202371 

มโนทัศน์วทิยาศาสตร์ด้าน ชีววทิยาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 
การศึกษาพิเศษเพื่อสง่เสรมิศักยภาพผู้เรียนทีม่ีความต้องการจ าเป็น 
พิเศษ 
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3      

นิเวศวิทยา 
วิชาการสอนวิชาเอก (เลือก) 

วิชาเลือกเสร ี
 

3(3-0-6) 
2(1-2-3) 

 
4(0-12-0) 

4(3-3-6) 

3 
3 

รวม 19 รวม 19 

 

 

 

 

 



 

160 

160 

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

ชั้นปีท่ี 4 ชั้นปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ 

100481 

100403 

214341 

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

สัตวสรรีวิทยาทั่วไป 

วิชาทางด้านเนือ้หา (เลือก) 

วิชาการสอนวิชาเอก (เลือก) 

วิชาเลือกเสร ี

1(0-3-0) 
3(2-2-5) 

4(3-3-6) 

8 

3 

3 

100404 

064412 

214341 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

การสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เนื้อหาชีววทิยา 

สัตวสรรีวิทยาทั่วไป 
วิชาการสอนวิชาเอก (เลือก) 
วิชาทางด้านเนือ้หา (เลือก) 

วิชาเลือกเสร ี

 

2(1-2-3) 

3(2-3-4) 

4(3-3-6) 

3 

3 

3 

รวม 22 รวม 18 
ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

100488   การปฏิบัตกิารสอนแบบจลุภาค 
             วิชาทางด้านเนือ้หา (เลือก) 

             วิชาการสอนวิชาเอก (เลือก) 

             วิชาเลือกเสร ี

             กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 

4(2-3-0) 

6 

6 

3 

1 

100491 การปฏิบัติการสอนใน สถานศึกษา 4             6(0-18-0) 

รวม 19 รวม 6 
 

 

 

 

 

 

 



 

161 

161 

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

ชั้นปีท่ี 5 ชั้นปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ 

100591  การฝึกปฏิบัติงานวชิาชีพครูในสถานศึกษา 1 6(0-18-0) -  

รวม 6   
ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

100592  การฝึกปฏิบัตงิานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 6(0-18-0) -  

รวม 6   
 

 

 



162 
 

5. ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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