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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

พลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมโลกอันเนื่องจากการ

พัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 การเข้าสู่ระบบ

เศรษฐกจิใหม่ที่มีโครงสรา้งของประชากรเปลี่ยนไปที่ส่งผลให้ประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์

ในอนาคตอันใกล้การติดกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ท าให้แนวทางในการพัฒนาให้การศึกษา

แกพ่ลเมืองของแต่ละประเทศในโลกนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยน 

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจาก

ปัจจัยความได้เปรียบพื้นฐานที่มีอยู่ทั้งด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยี

ส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วน

แบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซ่ึงมีมูลคา่เพิ่มสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี การ

ลงทุนวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นประยุกต์และใช้ประโยชน์ยังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อน

ประเทศสู่สังคมนวัตกรรม อีกทั้งความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้ส่งผลให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปทั่วโลก โดยประเทศที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจสูง อาทิ

เกาหลีใต้ สหรัฐอเมรกิา ญี่ปุนุ และสวีเดน ล้วนเป็นต้นแบบส าคัญที่แสดงให้เห็นวา่ หากต้องการเพิ่ม

ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศจ าเป็นต้องปรับตัว เรียนรู้ และมุ่งสู่การวิจัย

และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กา้วทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ในระยะต่อไป การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประ เทศไทย 

จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับรูปแบบการด าเนินงานให้มุ่งเน้นความรว่มมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

ในการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาโดยก าหนดประเด็นวิจัยของชาติที่ตอบโจทย์การยกระดับ

ศักยภาพการผลิตของภาคเกษตรอุตสาหกรรม และบรกิารที่เป็นฐานเดิม(สอดคคล้องกับสาขา) และ

การต่อยอดขยายฐานใหม่ด้วยการพัฒนานวัตกรรม รวมถงึการพัฒนานวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพ

สังคมและการด ารงชวีิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะสูง การพัฒนาหน่วยงานทดสอบและรับรอง

มาตรฐานระดับสากล การด าเนินมาตรการเพื่อเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี 

วิจัย และนวัตกรรมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย ระบบแรงจูงใจและระบบสนับสนุนการ

พัฒนานวัตกรรมต่างๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่ออ านวยความสะดวกการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

และการรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศรวมทั้งมีระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่มี

ประสิทธิภาพขึ้นมารองรับ เพื่อให้ประเทศไทยไม่อยู่ในสถานะเป็นเพียงแค่ผู้ซื้อและผู้รับถ่ายทอด

เทคโนโลยีจากต่างประเทศ แต่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองในอนาคต 

ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่สังคมนวัตกรรมและเตรียมการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงใน

อนาคต แนวทางการพัฒนานั้นจะต้องให้ความส าคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรา้งสรรคอ์ย่างเข้มข้น

ทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อม
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หรือปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย 

โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเทคโนโลยี เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่

เปาูหมายดังกล่าว 

การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมาส่งผลให้

ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึน้ตามล าดับ ได้แก่ เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ขึน้ มีฐานการผลิต

และบริการที่มีความเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา และความร่วมมือกับมิตรประเทศมีความ

เข้มข้นและชัดเจนขึ้น ขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนของไทยเพิ่มขึ้น ในขณะที่โครงสร้าง

พื้นฐานมีการพัฒนาครอบคลุมมากขึ้น และการบริการทางสังคมทุกด้านที่มีความครอบคลุมทั่วถึง 

ท าให้รายได้ประชาชนสูงขึ้นปัญหาความยากจนลง และคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น  อย่างไรก็ตาม 

โครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้นท าให้มีความอ่อนไหว

และผันผวนตามปัจจัยภายนอก ในขณะที่มีความสามารถในการแข่งขันปรับตัวช้า เนื่องจากการใช้

องคค์วามรู้วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี สู่การยกระดับห่วงโซ่มูลค่าการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และ

บริการ ยังด าเนินการได้น้อย ท าให้ฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการมีผลิตภาพการ

ผลิตต่ าประกอบกับประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพเกือบทุกด้าน ที่ส าคัญได้แก่ คุณภาพคน 

คุณภาพการศึกษา คุณภาพบรกิารต่างๆ สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ ากันสูง  

 

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของประชากรที่เปลี่ยนไปตามกระแสของโลกที่

เช่ือมโยงกันมากขึ้นและง่ายขึ้น การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ

ถูกท าลายและเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว ระบบการศึกษาที่ยังมีปัญหาหลายประการ นับตั้งแต่ปัญหา

คุณภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ จุดอ่อน

ของระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและการ

บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ยังไม่เหมาะสม ขาดความคล่องตัว ยังมีความเหลื่อมล้ าใน

ด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และการขาด

ความตระหนักถึงความส าคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะของคนไทย

ส่วนใหญ่ ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สนองและรองรับความท้าทาย

ดังกล่าว  

ผลการพัฒนาการศึกษาในช่วงปี 2552 - 2559 พบว่า ไทยประสบความส าเร็จในหลายด้าน 

และมีอีกหลายด้านยังเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนในระยะต่อไปหลายด้าน

โดยเฉพาะด้านคุณภาพการศึกษา ผลการพัฒนายังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานมีคะแนนต่ ากวา่คา่เฉลี่ยมาก และต่ ากวา่หลายประเทศในแถบเอเชีย 

การปฏิรูปการศึกษาไทยที่ผ่านมามีความพยายามในการยกระดับมาตรฐานทางการศึกษาของเด็ก

และเยาวชนเพื่อให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับเนื่องจากในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กไทย

ในแต่ละปี ผลที่ออกมามักอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ากว่ามาตรฐาน ซึ่งปัญหาด้านการเรียนของเด็ กไทยใน
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ปัจจุบันอาจวิเคราะห์ได้ว่ามาจากหลายประการ สาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งก็คือ ปัญหาจาก

ครูผู้สอนซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดนโยบายให้ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีศักยภาพที่เพียงพอต่อการยกระดับการศึกษาของ

ประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล เน้นความเป็นเลิศเฉพาะทาง เช่นวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ และปรับ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้การศึกษา เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน ประเทศ ตอบสนอง

ต่อความต้องการของภูมิภาคในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อม  

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาก าลังคนและ
ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาไว้ว่า จะให้ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตาม
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน จะให้มีส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และมีแผนงานและ
โครงการส าคัญ เช่น โครงการจัดท าแผนผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาด
งานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย นอกจากนี้ จะส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อต าราเรียนและ
สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัด
เวลาและสถานที่ สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์และพัฒนาระบบและกลไกการติดตาม จะให้มีการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้ได้
ครูที่มีแรงจูงใจที่จะท างานเพ่ือท้องถิ่น จะให้มีการเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย พัฒนา
ฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้และมีแผนงานและโครงการส าคัญเช่น 
โครงการจัดท าฐานข้อมูลรายบุคคลทุกช่วงวัย ทั้งด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน 
และการศึกษา 

จากทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรนั้น หลักการของการพัฒนาหลักสูตรจะต้องพัฒนาให้สอดคล้อง

กับความต้องการและความจ าเป็นของสังคม ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากทิศทางของการจัดการศึกษาของ

ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่มีเปูาหมายภาพอนาคตของสังคม

ประเทศไทย โดยที่คนไทยคุณภาพและมีความเป็นสากล  มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีความสุข ดังนั้น 

ภาพของห้องเรียนจึงต้องเปลี่ยนไปให้ทันกับภาพอนาคตที่เกิดขึ้น ห้องเรียนจะต้องเป็นการจัดการ

เรียนรูเ้พื่อให้ผู้เรียนสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้เป็นนวัตกร ทันการเปลี่ยนแปลง เป็นพลเมืองไทยบน

วิถีโลก มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท าให้หลักสูตรการผลิตครูต้องมีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการทางสังคมดังกล่าว 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกบัพันธกจิของ

สถาบัน  

12.1  การพัฒนาหลักสูตร  

เมื่อพิจารณายุทธศาสตรต์ามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2579) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 

2560 - 2564) และยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รวมทั้งประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต จะพบว่า มีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรที่

ผลิตครูที่มีคุณภาพในทุกสาขา ในส่วนของวิทยาศาสตร์นั้น วิชาฟิสิกส์ถือว่าเป็นวิชาพื้นฐานที่เยาวชน

จะต้องเรียนรู้ฟิสิกส์พื้นฐานส่วนหนึ่งเพื่อการด ารงชีวิตประจ าวัน อีกส่วนหนึ่งควรจะได้เรียนเชิงลึกเพื่อ

เตรียมก าลังคนในการพัฒนาประเทศ เทศโนโลยีหรือนวัตกรรมสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นทุกวันและก้าวหน้าอยู่

ตลอดเวลานั้น ในระดับรากฐานต้องใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ทั้งนั้น ดังนั้นในการพัฒนาก าลังคนและผลิตครู

ฟิสิกส์เพื่อออกไปสอนเยาวชนเป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาประเทศที่ให้ยึดถือ “คนเป็น

ศูนย์กลางการพัฒนา” และให้ความส าคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้

เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับโครงสรา้งเศรษฐกจิให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้สร้างความเข้มแข็ง

ดา้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ในส่วนของการผลิตพัฒนาครูนั้น มีเกณฑ์มาตรฐานขั้น

ต่ าก าหนดให้มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบ

ที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีทักษะวิทยาศาสตร ์

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ส่งเสริมการผลิต สื่อการเรียนการสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งสื่อและ

ต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ /ประเภท ให้มีการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง การศึกษา ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และ

บุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยการสรรหา คัดกรองคนมีจิตวิญญาณความเป็นครู คนดี 

คนเก่งมาเป็นครู ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถาบันผลิตครูให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ มี

ศักยภาพทั้งในการผลิตและพัฒนาครู รวมทั้งวิจัยและพัฒนาต่อยอดเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู ให้มี

การวางแผนการผลิต และพัฒนาครูอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุก

ระดับ/ประเภทการศึกษา และเมื่อพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และ

สาขาศึกษาศาสตร์ ได้ก าหนดให้มีวิชาเอกฟิสิกส์ เป็นหนึ่งในวิชาเอกของหลักสูตรปริญญาตรีสาขาครุ

ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ จึงเห็นความส าคัญที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิชาฟิสิกส์ เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความเช่ียวชาญในการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์เนื้อหา

ฟิสิกส์ เพื่อสนับสนุนแผนและยุทธศาสตรข์องประเทศในแต่ละระดับอย่างสอดคล้องกัน  

นอกจากนี้ เกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวได้ก าหนดให้บูรณาการผลการเรยีนรู้ โดยในหมวดวิชาการศึกษา

ทั่วไป ให้มีการบูรณาการผลการเรยีนรู ้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ในด้านความรู้ ให้มีการบูรณาการความรู้

ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และประเด็นปัญหาระดับโลกด้วยวิธีการเชิงระบบที่ครอบคลุมในด้าน

ต่าง ๆ ได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านเศรษฐกจิ ด้านวิธีการเชิงระบบ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
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ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในหมวดวิชาเฉพาะด้านในส่วนของวิชาชีพครู ก าหนดให้มีการบูรณาการ

ผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ที่ประกอบไปด้วย ความรู้วิชาชีพครู 

และความรู้เชิงบูรณาการระหว่างวิชาชีพครูกับวิชาเฉพาะ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ และใน หมวดวิชา

เฉพาะด้าน (วิชาเอก) ซึ่งหลักสูตรที่พัฒนานี้ เกี่ยวข้องกับวิชาเอกฟิสิกส์ ได้ถูกก าหนดให้มีบูรณาการผล

การเรียนรู ้ด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครูสอนฟิสิกส์ ด้านความรู้ก าหนดให้การบูรณาการของความรู้

ฟิสิกส์ที่ครอบคลุมไม่น้อยกวา่หัวข้อต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน และความรู้เฉพาะ

สาขาฟิสิกส์ ได้แก่ คณติศาสตรท์ี่จ าเป็นส าหรับฟิสิกส์ กลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ คลื่น พลังงาน ไฟฟูา 

แม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ และฟิสิกส์ยุคใหม่ ในด้านทักษะทางปัญญา ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

ประเมินค่า และน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาฟิสิกส์ไปใช้ใน

การจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้น าในการ

ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนฟิสิกส์ ในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ ก าหนดรายละเอียดให้มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนฟิสิกส์ระดับ

มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผดิชอบ ในด้าน

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดให้มีความไวในการ

วิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านฟิสิกส์จากผูเ้รียนระดับมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มี

ดุลยพินิจในการเลือกใช้ และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

และในด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ก าหนดให้มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ที่มีรูปแบบ

หลากหลายทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ รูปแบบกึ่งทางการ และรูปแบบไม่เป็นทางการ อย่างสร้างสรรค์ มี

ความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้ งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มี

ความสามารถปานกลาง และเด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม และมีความเช่ียวชาญในการ

จัดการเรียนรูใ้นวิชาเอกฟิสิกส์อย่างบูรณาการ  

และจากการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคณะวิทยาศาสตร ์ที่มีภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ จัดสอน

เนื้อหาวิชาทางฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์โดยสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้ใช้จุดแข็งดังกล่าวมาใช้ในการออกแบบ

หลักสูตรให้นักศึกษาได้ไปเรยีนเนือ้หาวิชาเอกที่เข้มข้น จะช่วยเสรมิกันให้กระบวนการผลิตครูฟิสิกส์ ให้มี

คุณภาพยิ่งขึ้น 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน  

พันธกจิของคณะศึกษาศาสตร ์ซึ่งสอดคล้องกับพันธกจิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึง่แบ่งออกเป็น 5 

ด้าน ได้แก่  

 1.  ด้านการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ในแต่ละสาขา มี

คุณธรรม จรยิธรรม มีความเป็นครู ตามมาตรฐานคุณวุฒิครู 

 2.  ด้านการวิจัย เพื่อผลิตผลงานวิจัยทางการศึกษาทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์ ส าหรับการ

น าไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการศึกษาในแต่ละสาขา 
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3.  ด้านการบรกิารวิชาการ เพื่อให้คณะศึกษาศาสตรเ์ป็นที่พึ่งพาทางปัญญาในการจัดการศึกษา

ในสาขาต่างๆ แกส่ังคม ประเทศ และภูมิภาค 

4.  ด้านการท านุศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้มีการท านุบ ารุงประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อม ในทุกสาขา 

 5.  ด้านการบริหารการจัดการ เพื่อการบริหารจัดการคณะศึกษาศาสตร์ตามหลักการบริหาร

จัดการที่ดีและพัฒนาสู่ความเป็นสากล 

 สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นสาขาหนึ่ง ที่อยู่ในคณะศึกษาศาสตร์ รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตครู ให้มี

ความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นครู ตามมาตรฐาน

คุณวุฒิครู เพื่อมุ่งผลิตครูฟิสิกส์ ไปพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของชาติในระดับต่างๆ 

รวมทั้งการวิจัยในการจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจน

การให้บริการวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์ในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด าเนินการท านุศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้มีการท านุบ ารุงประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และ

จัดการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ตามหลักการบริหารเพื่อคุณภาพที่ดีและมีความเป็น

สากล 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

13.1  กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  หมวดวิชาเฉพาะ 

  หมวดวิชาเลือกเสรี 

      13.2 กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนและสามารถให้ภาควชิา /หลักสูตรอื่น  

มาเรียนเป็น  

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  หมวดวิชาเฉพาะ 

  หมวดวิชาเลือกเสรี  

  ไม่มี 

13.2 การบริหารจัดการ  

  การบริหารจัดการสาขาวิชาฟิสิกส์ ด าเนินงานในรูปคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่แต่งตั้ง

โดยคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้งอาจารย์ประจ าบางส่วนที่มี

หน้าที่สอนและรับผิดชอบกระบวนวิชาของหลักสูตร ท าหน้าที่ในการร่วมกันวางแผนการบริหารด้าน

วิชาการและงานอื่นๆ ของสาขาวิชา ให้เป็นไปมาตรฐาน ให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของ

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์มุ่งเน้นการผลิตครูสอนวิชาฟิสิกส์ระดับ

มัธยมศึกษาให้มีความรู้ทั้งเนื้อหาฟิสิกส์และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีความสามารถตาม

มาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม แสวงหาความรู้เองได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

   1) มีความรู้ในเนือ้หาวิชาฟิสิกส์และวิชาชีพครู 

   2) มีทักษะในการการจัดการเรยีนรูท้ี่ผนวกเนื้อหาความรู้ฟิสิกส์กับวธิีสอน 

   3) เป็นผู้มีความศรัทธา รับผดิชอบต่อวิชาชีพ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 

   4) มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า คิดวิเคราะห์ ประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของโลก 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

 ก าหนดระบบและกลไกต่างๆ 

ในการบรหิารหลักสูตรที่

เป็นไปตามมาตรฐานของ 

สกอ.และมหาวิทยาลยั 

เชียงใหม ่

 

 มีคณะกรรมการบรหิาร

หลักสูตร บรหิารหลักสูตรให้

เป็นไปตามระบบและกลไก 

ให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานของ สกอ. และ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

  มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 

5 ปี โดยพิจารณาจาก KPI 

ที่อยู่ในการประเมินคุณภาพ

การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 สรา้งระบบและกลไกการ

บรหิารหลักสตูรที่มี

คุณภาพ 

 

 ประชุมคณะกรรมการ

บรหิารอย่างตอ่เนื่อง เพื่อ

ก ากับติดตามการผลติ

บัณฑติให้มีคุณภาพและ

เป็นไปตามมาตรฐาน 

สกอ. ทุกตัวชีว้ัด 

 

  รวบรวมติดตามผลการ

ประเมิน QA ของหลักสตูร

รวมทุก 5 ป ีในด้านความ

พึงพอใจ และภาวะการได้

งานของบัณฑติ 

 

 

 

 

 

 ระบบและกลไกในการ

บรหิารหลักสตูรที่เป็นไป

ตามมาตรฐานของ สกอ.

และมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 ผ่านการประเมินการ

ประกันคุณภาพ 

 

 มีการประชุม

คณะกรรมการบรหิารอย่าง

น้อยภาคเรยีนละ 2 คร้ัง 

 มีรายงาน SAR ที่มีคุณภาพ

และได้รับการประเมินผ่าน 

 

 รอ้ยละของบัณฑติระดับ

ปรญิญาตรทีี่ไดง้านท าและ

การประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป ี

 

 รอ้ยละของบัณฑติระดับ

ปรญิญาตรทีี่ได้รับเงนิเดือน

เร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ ์

 

 ระดับความพึงพอใจของ

นายจา้ง ผู้ประกอบการ 

และผู้ใชบ้ัณฑติ 
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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 ภาคการศึกษาปกติ 

  มีระยะเวลาศึกษาไมน่้อยกวา่ 15 สัปดาห์ 

   ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

   มีภาคฤดูรอ้น 

   ไม่มีภาคฤดูรอ้น 

 1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกิตในระบบทวภิาค   

  - ไม่ม ี
2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

   ระบบทวิภาค 
  ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถงึ ธันวาคม 

  ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถงึ พฤษภาคม 

     ในเวลาราชการ 

     นอกเวลาราชการ โปรดระบุ.............................. 
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ขา้ศึกษา  

ผู้เข้าศึกษาในหลักสตูรต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากวา่มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่  

 มีคา่นิยมเจตคติที่ดีและคุณลกัษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านขอ้สอบวัดคุณลกัษณะ 

 ความเป็นครู และผา่นเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรอืเป็นไปตาม

 ระเบียบข้อบังคับการคัดเลอืก ซึ่งสถาบนัอดุมศึกษาเปน็ผู้ก าหนด 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้  

   ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 

   ความรู้ด้านคณิตศาสตร/์วิทยาศาสตรไ์ม่เพียงพอ  

   การปรับตัวจากการเรยีนในระดับมัธยมศึกษา  

   นักศึกษาไม่ประสงคจ์ะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลอืกได้ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปญัหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

  จัดสอนเสริมเตรยีมความรูพ้ืน้ฐานกอ่นการเรียน 

  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แนะน าการวางเปาูหมายชีวติ เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลยั   

 และการแบง่เวลา  
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  จัดใหม้ีระบบอาจารย์ที่ปรกึษาเพื่อท าหนา้ที่สอดสอ่งดแูล ตักเตอืน ให้ค าแนะน าแกน่ักศึกษา 

และให้เน้นย้ าในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพเิศษ จัดกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับ

การสรา้งความสัมพันธ์ของนกัศึกษาและการดูแลนักศึกษา ได้แก่ วนัแรกพบระหว่างนักศึกษากับ

อาจารย ์วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรยีนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์ผูส้อน และจัด

กจิกรรมสอนเสริมถ้าจ 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 

 

2.6 งบประมาณตามแผน  

 1. รายงานข้อมูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ปี โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการ

เสนอตั้งงบประมาณ  

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

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

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 
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 2. คา่ใช้จา่ยต่อหัว  

        ประมาณการ  362,900 บาท 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรยีน 

 แบบทางไกลผา่นสือ่สิง่พิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผา่นสือ่แพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนกิส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์นต 

 
2.8 การเทยีบโอนหนว่ยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรยีนขา้มมหาวิทยาลยั  

1) กระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณารับโอน จะต้องเปน็กระบวนวิชาที่มีเนือ้หา

อยู่ในระดับเดียวกันหรือมีความใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในโครงสรา้งหลักสูตร

สาขาวิชาของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หรือเป็นกระบวนวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการเรยีนของ

นักศึกษา และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะที่เกี่ยวข้อง 

2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณาโอนกระบวนวิชา จ านวนหน่วยกิต ล าดับขั้นของกระบวน

วิชาที่นักศึกษาเรียนมาจากมหาวิทยาลัยอื่น โดยความเห็นชอบของคณะที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้ 

อาจต้องมีการพิจารณาปรับเข้าสู่ระบบล าดับขั้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ว่า

ด้วยการศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2561 ข้อ 8 และ 9  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
 3.1 หลักสูตร  
  3.1.1 จ านวนหนว่ยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า  143 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 107 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน (วิชาชีพครู) ไม่น้อยกวา่ 39 หน่วยกิต 
 2.1.1 วิชาแกนบงัคับ 37 หน่วยกติ 
 2.1.2 วิชาแกนเลือก ไม่น้อยกวา่   2 หน่วยกิต 
 2.2 วิชาเอก  ไม่น้อยกวา่ 68 หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาทางด้านเนือ้หา ไม่น้อยกวา่ 56 หน่วยกิต 
 1) วิชาบังคับ 41 หน่วยกติ 
 2) วิชาเลอืก ไม่น้อยกวา่ 15 หน่วยกิต 
 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกวา่ 12 หน่วยกติ 
 1) วิชาบังคับ  6 หน่วยกิต 
 2) วิชาเลอืก ไม่น้อยกวา่  6 หน่วยกิต 
 2.3 วิชาโท (ถา้ม)ี ไม่น้อยกวา่ 15 หน่วยกิต 
 (3) หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  16    

 

 

16 16 

  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  

001225 ม.อ. 225 ภาษาองักฤษในบรบิทวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   3(3-0-6) 

 ENGL 225 English in Science and Technology Context  

 
 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: 
009103 ม.บร. 103 

LS    103 

การรูส้ารสนเทศและการน าเสนอสารสนเทศ  

Information Literacy and Information Presentation 

  3(3-0-6) 

011269 ม.ปร. 269 

PHIL  269  

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

Philosophy of Sufficiency Economy 

  3(3-0-6) 

013110 ม.จว  110 

PSY   110 

จิตวิทยากับชีวติประจ าวนั 

Philosophy and Daily Life 

  3(3-0-6) 

050103 ม.ศท. 103 

HUGE 103 

สังคมและวัฒนธรรมไทย 

Thai Society and Culture 

  3(3-0-6) 

109100 วจ.ศป. 100 

FAGE  100 

มนุษย์กับศลิปะ 

Man and Art 

  3(3-0-6) 

127100 ร.ปค.  100 

GOV   100    

การเมืองในชีวติประจ าวัน 

Politics in Everyday Life 

  3(3-0-6) 

154130 ส.ภม. 130 

GEO   130 

ภูมิสารสนเทศในชีวติประจ าวนั 

Geo-Information in Daily Life  

 

  3(3-0-6) 
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176100 น.ศท.  100  

LAGE  100      

กฎหมายและโลกสมัยใหม ่

Law and Medern World 

  3(3-0-6) 

701103 บธ.บช. 103 

ACC   103 

การบัญชีทั่วไป 

General Accouting 

  3(3-0-6) 

751100 ศศ.    100 

ECON  100 

เศรษฐศาสตรใ์นชีวติประจ าวนั 

Economics for Everyday Life 

  3(3-0-6) 

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
  Science and Mathematics  6 Credits 

 เลือกจากกระบวนวิชาดงัต่อไปนี้ 
 Select from the followings 
201100 ว.วท.  100 

SC     100 

วิทยาศาสตรบ์ูรณาการ 

Integrated Science 

  3(3-0-6) 

201111 ว.วท.  111 

SC     111 

โลกแห่งวิทยาศาสตร์ 

The World of Science  

  3(3-0-6) 

201114 ว.วท.  114 

SC     114 

วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน 

Environment Science in Today’s World  

  3(3-0-6) 

202100 ว.ชว.  100 

BIOL  100 

ชีววทิยาในชีวติประจ าวัน 

Biology in Everyday Life  

  3(3-0-6) 

203100 ว.คม. 100 

CHEM 100 

เคมีในชีวติประจ าวัน 

Chemistry in Everyday Life  

  3(3-0-6) 

204100 ว.คพ. 100 

CS     100  

เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวติสมยัใหม่  

Information Technology and Modern Life 

  3(2-2-5) 

953111 ศท.วว.111  

SE     111 

ซอฟตแวรส าหรับชวีิตประจ าวัน  

Software for Everyday Life 

  3(3-0-6) 

 1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม  3 หน่วยกิต 
  Learning through Activities  3 Credits 

 เลือกเรียน 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี ้

  Select 1 course from the followings 
057131 ศ.ล.   131 

EDPE  131 

การออกก าลังกายและสุขภาพ 

Exercise and Health 

  2(2-0-4) 

057132 ศ.ล.   132  

EDPE  132 

ชีวติมีสุขในคา่ยพักแรม 

Happy Life in Camping 

  2(2-0-4) 

057133 ศ.ล.   133  

EDPE  133 

นันทนาการเพื่อคุณภาพชวีิต 

Recreation for Quality of Life 

  2(2-0-4) 
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 และเลือกเรยีนอีก 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี ้

  And select 1 course from the followings 
099101 ศ.ศท.  101  

EDGE  101 

การเรียนรูผ้่านกจิกรรม 1 

Learning Through Activities 1 

  1(0-3-1) 

099102 ศ.ศท. 102 

EDGE  102 

การเรียนรูผ้่านกจิกรรม 2 

Learning Through Activities 2 

  1(0-3-1) 

099103 ศ.ศท. 103 

EDGE  103 

การเรียนรูผ้่านกจิกรรม 3 

Learning Through Activities 3 

  1(0-3-1) 

 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  107  หน่วยกิต 

     Field of Specialization                          a minimum of 107    Credits 

     2.1 วิชาแกน (วชิาชพีครู) ไม่น้อยกว่า      39  หน่วยกิต 

          Core Courses a minimum of 39    Credits 

          2.1.1 วิชาแกนบังคบั   37  หน่วยกิต 

                  Required Core Courses                                                       37    Credits 

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

 EDPF 109 Model of Teacherness for Modern Classroom  

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

 EDPF 110 Globalization and Education for Smart Citizenship  

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

 EDPF 111 Curriculum and Learning Management in  

Modern Trends  

 

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

 EDPF 112 Psychology for Student Development in  
Digital Era 

 

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

 EDPF 191 Teaching Profession Practicum in School 1  

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

 EDPF 228 Communicative Language for Teachers  

in Digital Era 

 

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

 EDPF 229 Innovation and Digital Technology for Learning in 

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

 EDPF 230 Learning Measurement and Evaluation in 

Modern Trends 
 

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

 EDPF 231 Educational Quality Assurance for Excellence  

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

 EDPF 291 Teaching Profession Practicum in School 2  

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

 EDPF 315 Multicultural Education and Community-Based 

Education 

 

100316 ศ .ช.  316 การศึกษาพิเศษเพื่อส่งเสรมิศกัยภาพผู้เรยีนทีม่ีความ

ต้องการจ าเปน็พิเศษ  
2(1-2-3) 

 EDPF 316 Special Education for Enhancing Potentials of 

Students with Special Needs 

 

100317 ศ .ช.  317 การฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค     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  
 

2.1.2 วิชาแกนเลือก   ไม่น้อยกว่า   2 หน่วยกิต 

                   Elective Core Courses                  a minimum of                       2   Credits 

  เลอืกจากกระบวนวิชาตอ่ไปนี้     
  Select from the followings: 

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

 EDPF 214 Active Learning Management 

100216 ศ.ช. 216 การเรียนการสอนเพือ่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง

บุคคล 

2(1-2-3) 

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

 EDPF 217 Information for Learning 
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100220 ศ.ช. 220 การบูรณาการศิลปะเชิงสรา้งสรรคใ์นการศึกษา 2(1-2-3) 

 EDPF 220 Creative Art Integration in Education 

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

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

 EDPF 232 Laws for Teaching Profession  

100233 ศ.ช. 233 สะเต็มศึกษาเพื่อชีวติ เศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3) 

 EDPF 233 STEM Education for Life, Economy, Society and 

Environment 

 

 
 2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  68 หน่วยกิต 
 Major a minimum of  68 Credits 
 ต้องมีกระบวนวิชาระดับ 300 ขึน้ไปไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกติและในจ านวนนีต้้องมีกระบวน
วิชาระดับ 400 ไม่น้อยกวา่ 18 หน่วยกติ 
 A minimum of 36 credits of 300 level required and among these must be at least 18 
credits of 400 level courses. 
 2.2.1 วิชาทางด้านเนื้อหา ไม่น้อยกว่า  56 หน่วยกิต 
 Academic Content Courses a minimum of  56 Credits 

 1) วิชาบังคับ  41 หน่วยกิต 

 Required Courses  41 Credits 
 
064291 ศ.วท. 291 

EDSC 291 

มโนทัศน์ในกลศาสตรส์ าหรับครูระดับมัธยมศึกษา 1 

Concepts in Mechanics for Secondary Level Teachers 1 

   3(3-0-6) 

064292 ศ.วท. 292 

 

EDSC 292 

มโนทัศน์ในคลื่นและอุณหพลศาสตรส์ าหรับครูระดับ

มัธยมศึกษา 

Concepts in Wave and Thermodynamics for 

Secondary Level Teachers 

   3(3-0-6) 

064391 ศ.วท. 391 

EDSC 391 

มโนทัศน์ในกลศาสตร์ส าหรับครูระดับมัธยมศึกษา 2 

Concepts in Mechanics for Secondary Level  

Teachers 2 

   3(3-0-6) 

064392 ศ.วท. 392 

 

EDSC 392 

มโนทัศน์ในไฟฟูาและสภาวะแม่เหล็กส าหรับครูระดับ

มัธยมศึกษา 

Concepts in Electricity and Magnetism for Secondary 

Level Teachers 

 

   3(3-0-6) 
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206111 ว.คณ. 111 

MATH 111 

แคลคูลัส 1 

Calculus 1 

   3(3-0-6) 

206112 ว.คณ. 112 

MATH 112 

แคลคูลัส 2 

Calculus 2 

   3(3-0-6) 

207103 ว.ฟส. 103 

PHYS 103 

ฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร ์1 

Physics for Science Students 1 

   3(3-0-6) 

207104 ว.ฟส. 104 

PHYS 104 

ฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร ์2 

Physics for Science Students 2 

   3(3-0-6) 

207107 ว.ฟส. 107 

PHYS 107 

ปฏิบัติการฟิสิกสส์ าหรับนักศกึษาวิทยาศาสตร ์1 

Physics Laboratory for Science Students 1  

   1(0-3-0) 

207108 ว.คณ. 108 

PHYS 108 

ปฏิบัติการฟิสิกสส์ าหรับนักศกึษาวิทยาศาสตร ์2 

Physics Laboratory for Science Students 2 

   1(0-3-0) 

207203 ว.ฟส. 203 

PHYS 203 

ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น 

Physics of Vibrations and Waves  

   3(3-0-6) 

207208 ว.ฟส. 208 

PHYS 208 

อุณหพลศาสตร์ 

Thermodynamics  

   3(3-0-6) 

207305 ว.ฟส. 305 

PHYS 305 

ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟาูเบื้องต้น 1 

Introduction to Electromagnetic Theory 1  

   3(3-0-6) 

207306 ว.ฟส. 306 

PHYS 306 

ฟิสิกส์ยุคใหม ่

Modern Physics  

   3(3-0-6) 

207308 ว.ฟส. 308 

PHYS 308 

กลศาสตรแ์บบฉบับ 

Classical Mechanics  

   3(3-0-6) 

 
 2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
 Elective Courses  a minimum of  15 Credits 

 เลือกจากกระบวนวิชาดงัต่อไปนี้ 
  Select from the followings 

 ต้องเลอืกกระบวนวิชาระดับ 300 ขึ้นไปไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกติโดยในจ านวนนีต้้องมีกระบวน
วิชาระดับ 400 ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต 
 A minimum of 6 credits must be selected from 300 level courses and among these must 
be at least 6 credits of 400 level courses. 
064480 ศ.วท. 480 

 

EDSC 480 

มโนทัศน์ในวิทยาศาสตรโ์ลกและดาราศาสตรส์ าหรับครู

ระดับมัธยมศึกษา 

Concepts in Earth Science and Astronomy for 

Secondary Level Teachers 

   3(3-0-6) 
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064491 ศ.วท. 491 

 

EDSC 491 

มโนทัศน์ในฟสิิกส์ของอะตอมและนิวเคลยีรส์ าหรับครู

ระดับมัธยมศึกษา 

Concepts in Atomic and Nuclear Physics for 

Secondary Level Teachers 

   3(3-0-6) 

206267 ว.คณ. 267 

MATH 267 

ระเบียบวิธีเชิงคณติศาสตร ์1 

Mathematical Method 1  

   3(3-0-6) 

206367 ว.คณ. 367 

MATH 367 

ระเบียบวิธีเชิงคณติศาสตร ์2 

Mathematical Method 2 

   3(3-0-6) 

207302 ว.ฟส. 302 

PHYS 302 

อิเล็กทรอนิกสม์ูลฐาน 

Fundamental Electronics  

   4(3-3-6) 

207401 ว.ฟส. 401 

PHYS 401 

กลศาสตรค์วอนตมั 1 

Quantum Mechanics 1  

   3(3-0-6) 

207402 ว.ฟส. 402 

PHYS 402 

กลศาสตรค์วอนตมั 2 

Quantum Mechanics 2 

   3(3-0-6) 

207403 ว.ฟส. 403 

PHYS 403 

ฟิสิกส์นิวเคลยีรแ์ละรังส ี

Nuclear and Radiation Physics  

   3(3-0-6) 

207406 ว.ฟส. 406 

PHYS 406 

ฟิสิกส์เชิงทัศนศาสตร์ 

Optical Physics  

   3(3-0-6) 

207408 ว.ฟส. 408 

PHYS 408 

ฟิสิกส์เชิงสถติ ิ

Statistical Physics  

   3(3-0-6) 

207411 ว.ฟส. 411 

PHYS 411 

อิเล็กทรอนิกส ์1 

Electronics 1 

   4(3-3-6) 

207412 ว.ฟส. 412 

PHYS 412 

อิเล็กทรอนิกส ์2 

Electronics 2 

   4(3-3-6) 

207415 ว.ฟส. 415 

PHYS 415 

ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟาูเบื้องต้น 2 

Introduction to Electromagnetic Theory 2  

   3(3-0-6) 

207419 ว.ฟส. 419 

PHYS 419 

ฟิสิกส์ดาราศาสตรพ์ืน้ฐาน 

Introduction to Astrophysics  

   3(3-0-6) 

207422 ว.ฟส. 422 

PHYS 422 

ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 1 

Solid State Physics 1  

   3(3-0-6) 

207428 ว.ฟส. 428 

PHYS 428 

ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 2 

Solid State Physics 2 

   3(3-0-6) 

207436 ว.ฟส. 436 

PHYS 436 

สเปกตรัมของอะตอม 

Atomic Spectra  

   3(3-0-6) 
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207442 ว.ฟส. 442 

PHYS 442 

ฟิสิกส์ของพลังงาน 

The Physics of Energy  

   3(3-0-6) 

207448 ว.ฟส. 448 

PHYS 448 

ดาราศาสตรด์าวฤกษ ์  

Stellar Astronomy  

   3(3-0-6) 

 
  2.2.2 วิชาการสอนวชิาเอก ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
 Educational Courses a minimum of  12 Credits 

 1) วิชาบังคับ  6 หน่วยกิต 

 Required Courses  6 Credits 
064430 ศ.วท. 430  

EDSC 430 

หลักการและวธิีสอนวิทยาศาสตร ์

Principles and Teaching Methods in Science 

   3(3-0-6) 

064499 ศ.วท. 499 

EDSC 499 

การสอนฟสิิกส์ระดับมัธยมศกึษา 

Secondary Level Physics Teaching 

   3(2-3-4) 

 2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

 Elective Courses a minimum of   6 Credits 

   เลือกจากกระบวนวิชาดงัต่อไปนี้ 
   Select from the followings 

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) 

064485 ศ.วท. 485 

 

EDSC 485 

การสอนวิทยาศาสตรโ์ลกและดาราศาสตรส์ าหรับครู

ระดับมัธยมศึกษา 

Earth Science and Astronomy Teaching for 

Secondary Level Teachers  

  3(2-3-4) 

064492 ศ.วท. 492 

 

EDSC 492 

อุปกรณแ์ละนวัตกรรมการทดลองฟิสิกส์ระดับ

มัธยมศึกษา 

Secondary Level Physics Laboratory Equipment 

and Innovation  

 

 

 

 

  3(2-3-4) 
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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 าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

ไม่น้อยกวา่ 15 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ทีป่รกึษา ซึ่งจะท าให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด

หลักสูตรเพิ่มขึน้อีก ไมน่้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

Student may choose to have academic minor offered and certified by Chiang Mai 

University. If so, at least 15 credits must be taken with the approval of the academic advisor and 

consequently  at least 15 credits will be added to the total. 

 

 (3) หมวดวิชาเลือกเสร ี        ไม่น้อยกว่า            6 หน่วยกิต 

 Free Electives a minimum of   6 Credits 

 จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  143 หน่วยกิต 
 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 
รหัสกระบวนวิชาที่ใชก้ าหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังต่อไปนี ้

1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถงึ คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา ที่กระบวนวิชานั้นสังกดั 
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 

ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 หน่วยกิต  หน่วยกิต 

001101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1 

100109 แบบอย่างความเป็นครูในหอ้งเรียน

 ยุคใหม ่

100111 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

 แนวใหม ่

206111 แคลคูลัส 1 

207103 ฟิสิกสส์ าหรับนักศกึษา

 วทิยาศาสตร์ 1 

207107 ปฏบัิตกิารฟสิิกสส์ าหรับ 

 นักศกึษาวทิยาศาสตร์ 1 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

3(3-0-6) 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

1(0-3-0) 

 

3 

3 

 

 

001102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2 

100110 โลกาภิวัตนก์ับการศกึษาเพ่ือความ

 เป็นพลเมอืงช้ันเลิศ 

100112 จิตวทิยาเพื่อการพัฒนาผู้เรียน

 ยุคดจิิทัล 

100191 การปฏบัิตกิารสอนในสถานศกึษา 1 

206112 แคลคูลัส 2 

207104 ฟิสิกสส์ าหรับนักศกึษา 

 วทิยาศาสตร์ 2 

207108 ปฏบัิตกิารฟสิิกสส์ าหรับนักศกึษา

 วทิยาศาสตร์ 2 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

3(3-0-6) 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

 

1(0-3-0) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

1(0-3-0) 

 
3 

3 
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ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 หน่วยกิต  หน่วยกิต 

001201 การอา่นเชงิวเิคราะห์และการเขียน

 อย่างมปีระสิทธิผล 

063201 การเรียนรู้ผ่านปรากฏการณใ์นสังคม 

064291 มโนทัศนใ์นกลศาสตร์ส าหรับ 

 ครูระดับมัธยมศกึษา 1 

100228 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับ 

 ครูยุคดิจิทัล 

100230 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

 แนวใหม ่       

100291 การปฏบัิตกิารสอนในสถานศกึษา 2 

207203 ฟิสิกสข์องการสั่นและคลื่น 

207308 กลศาสตร์แบบฉบับ 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

2(1-2-3)  

   

2(1-2-3)  

   

1(0-3-0) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

001225 ภาษาอังกฤษในบริบท

 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

064292 มโนทัศนใ์นคลื่นและอุณหพล

 ศาสตร์ส าหรับครูระดับ

 มัธยมศกึษา 

100229 นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัล

 เพื่อการเรียนรู้ยุคใหม่ 

100231 การประกันคุณภาพการศกึษา 

 เพื่อความเป็นเลิศ 

207305 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟาูเบ้ืองต้น 1 

207306 ฟิสิกสย์ุคใหม ่

กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 

กลุ่มวิชาแกนเลอืก 

3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 
1 
2 

 
 

 

 

 

 

 

 
   

  

  

รวม 20 รวม 19 



  27    

 

 

27 27 

ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 หน่วยกติ  หน่วยกติ 

064391 มโนทัศนใ์นกลศาสตร์ส าหรับครู

 ระดับมัธยมศกึษา 2 

100315 พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัด

 การศึกษาบนฐานชุมชน 

100317 การฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค    

207208 อุณหพลศาสตร์             

กลุ่มวิชาเอกด้านเนื้อหา (เลอืก) 
กลุ่มวิชาเอกด้านเนื้อหา (เลอืก) 
วชิาเลอืกเสรี 

3(3-0-6) 

 
2(1-2-3) 

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

3 
3 
3 
 
 

064392 มโนทัศนใ์นไฟฟูาและสภาวะ

 แมเ่หล็กส าหรับครูระดับ

 มัธยมศกึษา 

064430 หลักการและวธีิการสอน

 วทิยาศาสตร์ 

100316 การศึกษาพิเศษเพื่อสง่เสริม

 ศักยภาพผู้เรยีนที่มีความ

 ต้องการจ าเปน็พิเศษ 

100391 การปฏบัิตกิารสอนในสถาน 

 ศกึษา 3 
กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
กลุ่มวิชาเอกด้านเนื้อหา (เลอืก) 
วชิาเลอืกเสรี 

 

3(3-0-6) 
 
  

3(3-0-6) 
 

2(1-2-3) 
 
 
 

4(0-12-0) 
 
2 
3 
3 
 
 
 
 
 

รวม 20 รวม 20 
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28 28 

ชั้นปีท่ี 4  

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 หน่วยกิต  หน่วยกิต 

064499 การสอนฟิสกิส์ระดับมัธยมศกึษา 

100404 การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

 ผู้เรียน 

กลุ่มวิชาเอกด้านเนื้อหา (เลอืก) 

กลุ่มวิชาเอกทางการศึกษา (เลือก) 

กลุ่มวิชาเอกทางการศึกษา (เลือก) 

3(2-3-4) 

2(1-2-3) 

 

6 
3 
3 

 

100491 การปฏบัิตกิารสอนใน

 สถานศกึษา 4 

6(0-18-0) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 17 รวม 6 

 

3.1.5 ค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

 ระบุไว้ในภาคผนวก 

 



  29    

 

 

29 29 

3.2 ชื่อ ต าแหนง่และคุณวฒุขิองอาจารย์  

3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ อาจารย์ประจ า 

 

 

ที่ 

 

 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/

สัปดาห์ 

จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง 

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.กรีฑา แก้วคง* 
 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตรแ์ละ 

เทคโนโลยีศึกษา), 

มหาวิทยาลยัมหิดล, 2553 

- วท.บ. (ฟสิิกส์),  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2546 

 

 

11 

 

 

6 

 

 

12 

 

 

4 

 

 

22(10) 

2 อาจารย์นคิม  
พงษ์ประเสริฐ* 
 

- ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศ์ึกษา),  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2544 

- ศษ.บ. (วิทยาศาสตร)์, 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2531 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

6 

 

 

- 

 

 

1(1) 

3 อาจารย์ภาคิน  
บูรณเครอื* 
 

- วท.ม. (การสอนฟิสิกส์),  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2559 

- ศษ.บ. (วิทยาศาสตร)์, 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2553 

 

 

6 

 

 

- 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

2(2) 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.เขม จิรภัทรพมิล* 
 

- Ph.D. (Physics), University  

of Virginia, USA, 2012 

- วท.บ. (ฟสิิกส์),  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2546 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

6 

 

 

- 

 

 

12(7) 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สกล แสนทรงสิริ* 
 

- ปร.ด. (ฟิสิกส์),  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2552 

- วท.ม. (ฟิสิกส์),  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546 

- วท.บ. (ฟสิิกส์),  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2540 

 

 

 

9 

 

 

 

- 

 

 

 

12 

 

 

 

4 

 

 

 

6(3) 

 

 

 



  30    

 

 

30 30 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง 

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.เดชา ศุภพิทยาภรณ์ 

 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   

   ศึกษา), มหาวิทยาลัยมหดิล, 2552 

- วท.ม. (การสอนฟิสิกส)์,  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543  

- ศษ.บ. (วิทยาศาสตร)์,  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537 

 

 

9 

 

 

3 

 

 

12 

 

 

3 

 

 

18(4) 

7 รองศาสตราจารย์  

ดร.กรัณย์ ปัญโญ 

 

 - กศ.ด. (การบริหารการศึกษา), 

   มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550 

- วท.ม. (วิทยาศาสตรก์ารกีฬา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 

- ศษ.บ.(พลศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 

 

 

18 

 

 

- 

 

 

13 

 

 

- 

 

 

6(-) 

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. (การสอนภาษาอังกฤษ),    

   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(-) 

11 อาจารย์ชญานิตย์ 

ยิม้สวัสด์ิ 

 

- ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา),    

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 

- ค.บ. (การศึกษา การสอนสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  31    

 

 

31 31 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง 

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

   ศึกษา),  มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

   เชียงใหม่, 2549 

18 2 21 2 7(-) 

12 รองศาสตราจารย์  

ดร.ชรนิทร ์ มั่งคั่ง 

 

- ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 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. (วิทยาศาสตรก์ารออกก าลัง   

   กาย และการกฬีา),  

   มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555 

- วท.ม. (วิทยาศาสตรก์ารกีฬา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 

- วท.บ. (วิทยาศาสตรก์ารกีฬา),    

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2541 

 

 

 

18 

 

 

 

- 

 

 

 

18 

 

 

 

- 

 

 

 

2(-) 

15 รองศาสตราจารย์  

ดร.ชูชีพ  

พุทธประเสรฐิ 

 

- กศ.ด. (การบริหารการศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

   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. (เศรษฐศาสตรก์ารเมือง), 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 
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32 32 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง 

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

- ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

   และการเมอืงการปกครอง 

   เปรยีบเทียบ), มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

   ธรรมาธิราช, 2552 

- ศษ.บ. (สังคมศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 

23 9 12 12 30(-) 

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.ณัชชา กมล 

 

- กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ,  

   2548 

- ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์), 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร)์, 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 

 

 

 

9 

 

 

 

6 

 

 

 

9 

 

 

 

6 

 

 

 

 12(-) 

18 อาจารย์ณัชชาจารย์  

โรจน์วัฒนดิษกุล 

 

- วท.ม. (วิทยาศาสตรก์ารกีฬา),   

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 

- ศษ.บ. (พลศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 

 
 

12 

 
 

- 

 
 

12 

 
 

- 

 
 

10(-) 

19 อาจารย์ณัฐนันท์  

นิเวศน์วรการ 

 

 

- ศษ.ม. (หลักสูตร การสอน และ 

   เทคโนโลยีการเรียนรู้),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560 

- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 

 

 

9 

 

 

- 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

3(-) 

20 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(-) 

21 รองศาสตราจารย์  

ดร.ถนอมพร  

เลาหจรัสแสง 

- Ph.D. (Computer Education),                    

   The University of Illinois at Urbana– 

   Champaign, USA, 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  33    

 

 

33 33 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง 

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

  - M.Ed. (Technology for Education),  

   The University of Illinois at Urbana– 

   Champaign, USA, 1992 

- ค.บ.(ภาษาอังกฤษ),  

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532 

 

3 

 

6 

 

1.5 

 

6 

 

10(-) 

22 อาจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ 

 นพฤทธิ์ 

 

- กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา),    

   มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ,    

   2548 

- ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์), 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร)์, 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

11(-) 

23 อาจารย์ ดร.ธารณ์  

ทองงอก 

 

- ปร.ด. (การบริหารการศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555 

- กศ.ม. (การบริหารการศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552 

- ค.บ. (คณิตศาสตร)์,  

   สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี, 2543 

 

 

9 

 

 

3 

 

 

9 

 

 

3 

 

 

2(-) 

24 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),  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531 

- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2520 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

14(-) 

25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.นทัต อัศภาภรณ์ 

 

 

- ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน),   

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 

- ค.ม. (คหกรรมศาสตร)์,  

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541 

- ศษ.บ. (คหกรรมศาสตร)์,  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

3(-) 



  34    

 

 

34 34 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง 

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

26 อาจารย์ ดร.นัฐจิรา 

บุศย์ดี 

 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

   ศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ),  

   มหาวิทยาลัยมหดิล, 2553 

- ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา), 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร)์, 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 

 

 

9 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

6 

 

 

24(-) 

27 อาจารย์นันทกา  

ฟูสีกุล 

 

- ศษ.ม. (จติวิทยาการศึกษา 

   และการแนะแนว),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 

- วท.บ. (จติวิทยา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

1(-) 

28 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(-) 

29 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(-) 

30 รองศาสตราจารย์  

ดร.นิธดิา  

อดภิัทรนันท์ 

 

- Ph.D. (Language Education),  

   Indiana U., USA, 2535 

- M.Sc. (Applied Linguistic),  

   Indiana U., USA, 2529 

- กศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ),    

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 

 

 

9 

 

 

 

9 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

 

 

 

7(-) 



  35    

 

 

35 35 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง 

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

  ปทุมวัน, 2521 

31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.บุญรอด โชติวชิรา 

  

- ค.ด. (อุดมศึกษา),  

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย),     

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 

- ศศ.บ. (ภาษาไทย), 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 

 

 

9 

 

 

- 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

8(-) 

32 อาจารย์ ดร.บุษร ี

เพ่งเล็งด ี

 

- Ph.D. (Chemistry Education), Western 

Sydney University), Australia, 2559 

- กศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545 

- กศ.บ. (การสอนเคมี),  

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2540 

 

 

 

13 

 

 

 

- 

 

 

 

16 

 

 

 

- 

 

 

 

2(-) 

33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ปทุมวด ี ศิริสวัสดิ์ 

 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย),   

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537 

- ศษ.บ. (ภาษาไทย),   

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2525 

 

12 

 

- 

 

15 

 

- 

 

11(-) 

34 

 

 

 

อาจารย์ประกรณ์ 

ตุ้ยศรี 

 

- วท.ม. (วิทยาศาสตรก์ารกีฬา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 

- ศษ.บ. (พลศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 

 

12 

 

 

- 

 

12 

 

- 

 

1(-) 

35 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(-) 

36 อาจารย์ ดร.พิกุล  

เลยีวสิริพงศ์ 

 

 

- ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 

- ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533 

 

 

 

9 

 

 

3 

 

 

9 

 

 

3 

 

 

3(-) 



  36    

 

 

36 36 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง 

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

- ค.บ. (เกษตรศาสตร)์,  

   วิทยาลัยครูเชียงราย, 2525 

37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.พิชัยณรงค์ กงแก้ว 

 

- ปร.ด. (การศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557 

- วท.ม. (วิทยาศาสตรก์ารกีฬา),    

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 

- ศษ.บ (พลศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

6(-) 

38 รองศาสตราจารย์  

ดร.เพ็ชรี  รูปะวิเชตร์ 

 

- Ed.D. (Business Education),   

   Queensland  University of   

   Technology, Australia, 2544 

- ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ), 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 

- ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ   

  บรหิารธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 1,    

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 

 

 

 

12 

 

 

 

- 

 

 

 

9 

 

 

 

- 

 

 

 

2(-) 

39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.มนต์นภัส มโนการณ์ 

 

- กศ.ด. (การบริหารการศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555 

- ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), 

   มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2551 

- ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึ์กษา),  

   มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2544 

- ค.บ. (วิทยาศาสตรท่ั์วไป),  

   วิทยาลัยครูเทพสตรี, 2536 

 

 

 

9 

 

 

 

3 

 

 

 

9 

 

 

 

3 

 

 

 

3(-) 

40 รองศาสตราจารย์ 

มนัส ยอดค า 

 

- ค.ม. (พลศึกษา),  

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525 

- วท.บ. (พลศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2523 

 

9 

 

- 

 

9 

 

- 

 

3(-) 

41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.ยงยุทธ  ยะบุญธง 

  

- กศ.ด. (การบริหารการศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552  

- ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), 

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548 

 

 

9 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

9 

 

 

12(-) 



  37    

 

 

37 37 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง 

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

- ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536 

- ค.บ. (วิทยาศาสตร)์,  

   วิทยาลัยครูล าปาง, 2528 

42 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),  

   มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ,  

   2530 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

10(-) 

43 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),  

   วิทยาลัยครพิบูลสงครามพิษณุโลก,   

   2527 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

16(-) 

44 อาจารย์ ดร.ลฎาภา 

ลดาชาติ 

 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา), 

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554 

- ป.บัณฑิต (วิชาชีพคร)ู,  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 

- วท.บ. (ชีววิทยา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 

 
 

12 

 
 
- 

 
 

12 

 
 
3 

 
 

12(-) 



  38    

 

 

38 38 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง 

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

45 รองศาสตราจารย์  

ดร.ฤตินันท์  สมุทรทั์ย 

 

- ค.ด. (อุดมศึกษา), จุฬาลงกรณ์    

  มหาวิทยาลัย, 2550 

- ศษ.ม. (การวัดและประเมินผล  

  การศึกษา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,    

  2528 

- ศษ.บ. (ประถมศึกษา),  

   มหาวิทยาลัย 

   สุโขทัยธรรมาธิราช, 2527 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

9 

 

 

 

6 

 

 

 

11(-) 

46 อาจารย์วราภรณ์  

สทิธิวงศ์ 

 

- ศษ.ม. (การอาชีวศึกษา),   

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 

- ศษ.บ. (บรหิารธุรกจิ),   

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531 

 

10 

 

- 

 

9 

 

- 

 

4(-) 

47 อาจารย์วิชญา  ผิวค า 

 

- ค.ม. (วิจัยการศึกษา), จุฬาลงกรณ์ 

   มหาวิทยาลัย, 2553 

- รปศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์),    

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  

   2551 

- ศษ.บ. (ประถมศึกษา)  

   เกียรตินิยมอันดับ 1,  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

12 

 

 

 

- 

 

 

 

5(-) 

48 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(-) 

49 อาจารย์วีระยุทธ  

สุภารส 

  

- ศษ.ม. (การศึกษาพิเศษ),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556 

- ค.บ. (การศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2550 

 
 

9 

 
 

- 

 
 

9 

 
 

- 

 
 

1(-) 



  39    

 

 

39 39 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง 

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.สมเกียรติ อินทสงิห์ 

 

 

 

- ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน),   

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558 

- ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 

- ป.บัณฑิต (วิชาชีพคร)ู,  

   มหาวิทยาลัยฟารอี์สเทอร์น, 2553 

- วท.บ. (คณิตศาสตร)์,  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 

 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

12(-) 

51 รองศาสตราจารย์  

สร้อยสุดา วิทยากร 

 

- วท.บ. (ผดุงครรภ์),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2517 

 

 

9 

 

3 

 

9 

 

3 

 

1(-) 

52 อาจารย์  ดร.สราวุฒิ  

พงษ์พิพัฒน์ 

  

- ปร.ด. (วิทยาศาสตรก์ารออกก าลัง 

   กายและการกฬีา),  

   มหาวิทยาลัยบูรพา,  2554 

- วท.ม. (วิทยาศาสตรก์ารกีฬา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 

- ศษ.บ. (พลศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537 

 

 

 

 

12 

 

 

 

- 

 

 

 

12 

 

 

 

- 

 

 

 

5(-) 

53 อาจารย์ ดร.สิระ  

สมนาม 

 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 

- ศษ.บ. (ภาษาไทย),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 

 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

22(-) 

54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.สุทธิกัญจน์  

ทิพยเกษร 

 

- ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน),    

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 

- ศษ.ม. (วิทยาศาสตร)์,  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 

- ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร์),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 

 

 

 

 

16 

 

 

 

9 

 

 

 

19 

 

 

 

9 

 

 

 

15(-) 
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40 40 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง 

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.สุทธิดา จ ารัส 

 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา),  

   มหาวิทยาเกษตรศาสตร์, 2552 

- ป.บัณฑิต. (การสอน),  

   มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545 

- วท.บ. (เคม)ี, มหาวิทยาลัยนเรศวร,  

   2544 

 

 

 

13 

 

 

3 

 

 

16 

 

 

3 

 

 

22(-) 

56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.สุนทรพจน์  

ด ารงคพ์านิช 

  

- ค.ด. (วิธีวิทยาการวจิัยการศึกษา),    

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 

- ศษ.ม. (วิจัยและประเมนิผล 

   การศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545 

- กศ.บ. (คณิตศาสตร)์,  

   มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2542 

 

 

 

 

12 

 

 

 

9 

 

 

 

12 

 

 

 

9 

 

 

 

4(-) 

57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

สุนทร ีคนเที่ยง 

  

- ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535 

- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 

 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

4(-) 

58 อาจารย์ ดร.สุนีย์  

เงินยวง 

  

- กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล   

   การศึกษา), มหาวิทยาลัย 

   ศรนีครินทรวโิรฒ, 2554 

- ศษ.ม.(คณิตศาสตรศึ์กษา),    

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 

- ศษ.บ.(คณิตศาสตร)์, 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 

 

 

 

 

12 

 

 

 

9 

 

 

 

12 

 

 

 

9 

 

 

 

13(-) 

59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

เสาวนติย์ เจริญชัย 

 

- ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน),   

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529 

- ศษ.บ. (การสอนธุรกิจ),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2518 

 

 

13 

 

- 

 

9 

 

- 

 

5(-) 
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41 41 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง 

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.อุไรวรรณ 

หาญวงค์ 

 

- ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน),    

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 

- ศษ.ม. (การวัดและประเมินผล   

   การศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 

- ศษ.บ. (วิทยาศาสตร)์.   

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533 

 

 

11 

 

 

5 

 

 

11 

 

 

5 

 

 

23(-) 

หมายเหตุ * หมายถงึ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับที ่1-6 เป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูร และล าดับที่ 7-60 เป็นอาจารย์ประจ า 

 

   3.2.2 อาจารย์พิเศษ   

          - ไม่มี- 
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42 
 

42 

42 

42 

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 างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขข้อขัดแย้งและ

ล าดับความส าคัญ 

  4.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา่และศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ 

  4.1.5 สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาเอกและศาสตรอ์ื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   

  4.1.6 คดิวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินคา่ รวมทั้งคดิอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเปน็ระบบ 

  4.1.7 สามารถสืบคน้ข้อเท็จจรงิ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และประเมินขอ้มลูสารสนเทศและ

แนวคิดจากแหลง่ข้อมลูที่หลากหลาย และสรุปเพื่องานสอนและงานครู วินิจฉัยผู้เรียน วิจัยพัฒนาผู้เรยีน 

รวมทั้งใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

  4.1.8 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการจัดการเรยีนรูไ้ด้อยา่ง

เหมาะสม รวมทั้งมีความเป็นผู้น าทางปญัญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรูอ้ย่างสรา้งสรรคแ์ละมี

วิสัยทัศน ์

  4.1.9 มีมนุษยสมัพันธ์ที่ด ีสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความไวในการรับความรู้สกึของผู้เรยีนด้วยความเขา้ใจและความรู้สึกเชิง

บวกมีวุฒภิาวะทางอารมณ์และสงัคม 

  4.1.10 สามารถใช้ความรู้ในศาสตรม์าชีน้ าสังคมในประเดน็ที่เหมาะสม และเป็นผู้รเิร่ิมแสดง

ประเด็นในการแก้ไขสถานการณท์ั้งส่วนตัวและส่วนรวม พรอ้มทั้งแสดงจดุยืนอยา่งพอเหมาะทัง้ของ

ตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งมคีวามเอาใจใส ่มสี่วนชว่ยเหลอืและเอือ้ต่อการแก้ปัญหาตอ่ความสัมพนัธ์ใน

กลุ่ม และระหวา่งกลุม่ผู้เรยีนอย่างสรา้งสรรค์ 

  4.1.11 มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยา่งตอ่เนื่อง 

รวมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรยีนเป็นผู้น าและผูต้ามทีม่คีวามรับผิดชอบต่อส่วนรวมทัง้ด้านเศรษฐกจิ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  4.1.12 มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือที่จ าเปน็ที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสือ่สารอยา่งเหมาะสม รวมทั้งมคีวามไวในการวเิคราะห์และเข้าใจข้อมลู

สารสนเทศที่ได้รับจากผูเ้รียนอย่างรวดเร็วทัง้ที่เป็นตัวเลขเชิงสถติิหรอืคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษา

เขียน 
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43 
 

43 

43 

43 

  4.1.13 สามารถแกไ้ขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถติิมาประยุกตใ์ช้ในการ

แกป้ัญหาที่เกี่ยวข้องอยา่งสรา้งสรรค์ รวมทั้งสามารถใช้ดลุยพินิจทีด่ีในการประมวลผล แปลความหมาย

และเลือกใช้ขอ้มูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับวชิาที่สอนและงานครูที่รับผิดชอบ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้

ด ี

  4.1.14 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขยีน เลือกใช้รูปแบบของสือ่

การน าเสนออย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกับกลุม่ผู้เรยีน 

  4.1.15 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรยีนรูท้ี่มีรูปแบบทีห่ลากหลาย ทัง้รูปแบบที่เป็นทางการ 

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

  4.1.16 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรยีนรูส้ าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี

ความสามารถพิเศษ ผู้เรยีนทีม่ีความสามารถปานกลาง และผู้เรยีนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี

นวัตกรรม 

  4.1.17 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรยีนรูใ้นวิชาเอกที่จะสอนอยา่งบูรณาการ 

4.2  ช่วงเวลา  

   การปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา โดยมีระยะเวลาเทยีบเท่าไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 

4 ช่วงเวลา ได้แก่ 

  4.2.1 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ส าหรับช้ันปีที่ 1 

  4.2.2 การปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 2 ส าหรับช้ันปีที่ 2 

  4.2.3 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ส าหรับช้ันปีที่ 3 

  4.2.4 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ส าหรับช้ันปีที ่4 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  

  4.3.1  กระบวนวิชา 100191 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1 ก าหนดให้ฝึกปฏิบัติการใน

สถานศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา ในช้ันปีที ่1 

   4.3.2 กระบวนวิชา 100291 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ก าหนดให้ฝึกปฏิบัตกิารใน

สถานศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา ในช้ันปีที ่2 

   4.3.3 กระบวนวิชา 100391 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ก าหนดให้ฝึกปฏิบัตกิารใน

สถานศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 180 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา ในช้ันปทีี่ 3 

   4.3.4 กระบวนวิชา 100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 4 ก าหนดให้ฝึกปฏิบัติการใน

สถานศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 270 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา ในช้ันปทีี่ 4 โดยจดัให้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

ไม่น้อยกวา่ 9-12 ช่ัวโมงตอ่สปัดาห์ และปฏิบัตงิานอื่นๆ ไมน่้อยกวา่ 6-9 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  

4.4  กระบวนการฝึกปฏิบตังิานวชิาชีพครู  

   4.4.1 การคัดเลือกสถานศึกษาที่เป็นเครอืข่ายสถานศึกษารว่มพัฒนาวิชาชีพครูกับหน่วย

พัฒนาการปฏิบัตงิานวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ที่มีคุณภาพและผ่านการ

ประเมินและได้รับมาตรฐานคณุภาพจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โดย

เป็นไปประกาศของคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติของสถานศึกษาส าหรับปฏิบัติการสอน 
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   4.4.2 การจัดนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศกึษาโดยกระบวนการมีส่วนรว่ม คอื 

หน่วยพัฒนาการปฏิบัตงิานวชิาชีพครู นักศึกษา และอาจารย์ในวิชาเอก 

       4.4.3 การเตรยีมความพรอ้มกอ่นการฝึกปฏิบัตงิานวชิาชีพ 

           (1) เตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้วยการปฐมนเิทศและการสง่ตัวเพื่อให้นักศกึษา

รายงานตัวตอ่สถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอน  

           (2) เตรียมความพร้อมของอาจารยน์ิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

           (3) เตรียมความพร้อมหน่วยพัฒนาการปฏิบตัิงานวิชาชีพครู ด้วยการเชิญ ผู้บรหิารและ

ครูพี่เลีย้งจากสถานศึกษารว่มพัฒนาวิชาชีพครูประชุมสัมมนาประจ าทุกปกีารศึกษา 

       4.4.4 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

           (1) การรายงานตัวตอ่หน่วยฝึกปฏิบตัิงานวิชาชีพครู 

           (2) การแต่งตั้งผู้บรหิารและครูพี่เลีย้งเพือ่ดูแล ใหค้ าแนะน า ซึ่งมีคุณสมบัตติามเกณฑค์ุรุ

สภา 

           (3) ด าเนินการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู โดยการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมี

ระยะเวลาเทยีบเทา่ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 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 โดยมีชั่วโมงปฏิบัติการสอนไม่น้อยกวา่ 9-12 คาบ/สัปดาห ์และปฏิบัติงานอื่นๆ ไม่นอ้ย

กวา่ 6-9 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

           (4) ติดตามปัญหาและอุปสรรค และการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยพฒันาการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพครูเป็นระยะๆ ตลอดภาคการศึกษา  

           (5) การสัมมนาเชิงวิชาการระหว่างและสิน้สุดการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

           (6) การสรุปประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

     ข้อก าหนดในการท าโครงร่างวิจัยในช้ันเรียนและรายงานการวิจัยในช้ันเรียนฉบับสมบูรณ์ ก าหนดให้

นักศึกษาท าวิจัยในช้ันเรียน 1 คน ต่อ 1 เรื่อง ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา ในช่วงเวลาของการ

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมีคณาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์/ครูพี่เลี้ยง เป็นผู้ให้ค าแนะน า 

ควบคุม และประเมินผลการท าวิจัย โดยก าหนดให้มีการน าเสนอผลงานวิจัยและการส่งรายงานการวิจัย

ฉบับสมบูรณ ์
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      5.1  ค าอธบิายโดยย่อ  

      การบูรณาการความรู้เร่ืองการวิจัย กระบวนการวิจัย องคค์วามรู้วชิาเอก และศาสตรก์ารสอน 

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรยีนในแต่ละระดับการศึกษา และระดับความสามารถที่

แตกต่างกัน โดยท าวิจยัในลักษณะของวิจยัในช้ันเรยีน 

      5.2 ผลการเรียนรู้  

  5.2.1  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิคการวิจัยทางการศึกษา  

  5.2.2  มีจรรยาบรรณในการท าวิจัย 

  5.2.3  สามารถวางแผนการจัดท าโครงการวิจัยในช้ันเรยีนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูข้อง

ผู้เรยีนและการจดัการเรียนรูต้ามศาสตรข์องแตล่ะสาขาวิชาเอก 

  5.2.4  สามารถปฏิบตัิการวจิัยตามแผนการวิจัยทีไ่ด้วางไว้ 

  5.2.5  สามารถเขียนน าเสนอผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรยีน 

     5.3  ช่วงเวลา  

      ท าควบคู่กับกระบวนวิชา 100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ในขณะปฏิบตัิการสอน

ในสถานศึกษาของการศึกษาในช้ันปีที่ 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 (รวมไม่

น้อยกวา่ 2 สัปดาห์) 

  5.4.2 กระบวนวิชา 100291 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2 จ านวน 1 หน่วยกิต (รวมไม่

น้อยกวา่ 2 สัปดาห์) 

  5.4.3 กระบวนวิชา 100391 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 3 จ านวน 4 หน่วยกติ (รวมไม่

น้อยกวา่ 8 สัปดาห์) 

  5.4.4 กระบวนวิชา 100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 4 จ านวน 6 หน่วยกติ (รวมไม่

น้อยกวา่ 18 สัปดาห์) 

     5.5  การเตรียมการ  

      แบ่งนักศึกษาตามจ านวนอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาเลือกหัวขอ้ตามปญัหา

และความสนใจทีม่ีส่วนในการแกป้ัญหาและพัฒนาผู้เรยีน โดยมีการประชุมชี้แจงให้ความรู ้ก าหนดการ

น าเสนอโครงรา่งการวจิัย การให้ปรึกษา และการเสนอผลงาน จัดท ารูปเล่มรายงานวิจยัทุกคน และ

รวบรวมไว้ที่แต่ละสาขาวิชา 
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5.6  กระบวนการประเมนิผล  

       ประเมินผลตามข้อก าหนดของหน่วยพัฒนาการปฏิบตัิงานวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร ์

ควบคู่กับกระบวนวิชา 100191 100291 100391 และ 100491  

 ความคาดหวังในผลการเรียนรูป้ระสบการณภ์าคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

 วัตถุประสงค์กระบวนวิชา : นักศึกษาสามารถ 

            1) ปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษาทั้งการพัฒนาหลักสูตร การจดัการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ 

เนือ้หาวิชาเอก สาระเกี่ยวกับหลักสูตร ศาสตรก์ารสอน การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ การใช้

เทคโนโลยีดิจิทลัส่งเสรมิการเรยีนการสอน การผลิตสือ่และหรือนวตักรรมที่ส่งเสรมิการเรยีนรู้ การ

ช่วยเหลือดูแลและพัฒนาผู้เรยีนเป็นรายบุคคล และท าวิจยัในช้ันเรยีนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูข้อง

ผู้เรยีน ภายใต้การแนะน า ดูแล และรว่มมอืกันของครูพี่เลีย่ง สถานศึกษา และอาจารย์นิเทศก์ 

2) สรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแกป้ัญหาผู้เรยีนให้มี

คุณลักษณะที่พงึประสงค์และเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพ โดยเขา้ถงึบรบิทของชุมชนและเคารพความแตกต่าง

ทางวัฒนธรรม 

3) มสี่วนร่วมในกจิกรรมการพัฒนาวิชาชีพในสถานศึกษาและชุมชน และส่งเสรมิและอนรุักษ์

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4) เขียนสะท้อนสรุปการถอดบทเรียนคา่นิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ประเดน็ดา้นความรู้

และศาสตรก์ารสอน ความสมัพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และการปฏิบัตหิน้าที่ครูในสถานศึกษา 

5) รายงานผลการปฏิบตัิงานในลักษณะรายบุคคลและจดัสมัมนาเชิงวิชาการเพื่อสรา้งชุมชนการ

เรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา   

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรอืกิจกรรมนักศึกษา 

มีความสามารถในเนือ้หาความรู้ทางฟิสิกส์ที่

ก าหนดในมาตรฐานวิชาชีพครูสาขาวิชาฟิสิกส ์

- ให้นักศึกษาเรียนกระบวนวชิาที่เกี่ยวข้องกับเนือ้หา

หรือมโนทัศน์ทางฟิสิกส์ส าหรบันักเรยีนมัธยมศึกษา 

ในทุกเนือ้หาโดยละเอยีด  

- ให้นักศึกษาลงทะเบยีนเรียนกระบวนวิชาเนือ้หา

ทางฟิสิกส์ทัง้พืน้ฐาน ระดับสงู รวมทั้งปฏิบัติการ

ทางฟิสิกส์ระดับตา่งๆ โดยไปเรยีนที่ภาควิชาฟิสิกส์ 

คณะวิทยาศาสตร ์ 

- การศึกษาดูงานตามศนูย์วจิยั หอ้งปฏิบตัิการ

ฟิสิกส์ หรือหน่วยงานตา่งๆ ทีเ่ป็นสถานที่ทีใ่ช้ความรู้

ทางฟิสิกสใ์นการใช้งานจรงิ 

มีทักษะในการจดัการเรียนการสอนฟิสิกส์

ระดับมัธยมศึกษาโดยยึดนักเรยีนเป็นส าคัญ

ตามที่ก าหนดในมาตรฐานวิชาชีพครูสาขา

ฟิสิกส ์

- ให้นักศึกษาเรียนกระบวนวชิาที่เกี่ยวข้องกับ 

การสอนวิทยาศาสตร ์ 

- ให้นักศึกษาเรียนกระบวนวชิาฝึกปฏิบัติการสอน

หรือฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู การสอนแบบจุลภาค 

ในห้องปฏิบตัิการสอน 

- ให้นักเรียนคน้คว้าอิสระในการจัดการเรยีน 

การสอนฟสิิกส์ เชน่ การวิจัยในช้ันเรยีนฟิสิกส์  

การท าโครงงานวิทยาศาสตร ์ 

มีความเป็นครูฟสิิกส์ตามที่ก าหนดใน

มาตรฐานวิชาชีพครู 

- ให้นักศึกษาเรียนกระบวนวชิาชีพครู การฝึกปฏิบัติ

วิชาชีพครู  

- ให้นักศึกษาได้รับประสบการณเ์พิ่มเติมโดย

สาขาวิชา เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การท านุบ ารุง

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิง่แวดลอ้มของคณะ

และมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น (หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป) 

    2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

         ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม  

             1.1 ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ และซื่อสตัยส์ุจรติ มจีรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพ      

                1.2 มีวินยั ตรงตอ่เวลา และความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่างๆ ขององคก์รและสังคม 

             1.3 มีภาวะความเปน็ผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขข้อขัดแยง้และ

ล 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 

 

 2.2 ความรู ้

       ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

               2.1 มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาทีศ่ึกษา 

               2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เคร่ืองมือที่

เหมาะสมกับการแก้ปัญหา       

               2.3 สามารถตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรูใ้นแนวกวา้งของสาขาวิชาที่

ศึกษาเพื่อให้เล็งเหน็การเปลี่ยนแปลง และเขา้ใจผลกระทบเทคโนโลยีใหม่ๆ 

               2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาทีศ่ึกษากับความรู้ในศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

               2.5 ความรู้ทั้งหมดเกิดขึ้นได้จากการท าให้นักศกึษามีมุมมองที่แตกต่างและหลากหลาย 
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  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

  จัดการเรียนการสอน โดยจัดล าดับการเรียนรูจ้ากง่ายไปยาก 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   

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

         1) ประเมินจากการวัดความรู้ โดยใช้ขอ้สอบทีม่ีมาตรฐาน 

         2) การประเมินผลระหว่างการอภิปรายกลุ่ม การปฏบิัติงาน การน าเสนอรายงานในช้ันเรยีน 

 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

      ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ  

 4.1 การมมีนุษยสัมพนัธด์ี ชว่ยเหลอื เสยีสละ และปรับตัวได้อยา่งเหมาะสมกับสภาวการณ์ 

 4.2 การสามารถท างานรว่มกับผู้อื่น ทัง้ในภาวะผูน้ า และผูต้าม       

 4.3 การยอมรับฟังความคดิเห็นของผูอ้ื่น 

 4.4 ความสามารถท างานไดต้ามก าหนดเวลา 
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          กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ  

  1) การจัดกจิกรรมการสอนใหผู้้เรยีนไดม้ีปฏสิัมพันธ์กับผูอ้ื่น ใหม้ีการท างานเป็นกลุม่  

มีการประสานงานกับผูอ้ื่น มกีารค้นควา้จากแหล่งข้อมูล มีการมอบหมายงานให้ 

  2) ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการด าเนนิการเรียนรูด้้วยตนเองและรว่มกับผู้อื่น 

กลยุทธ์การประเมนิผลการเรยีนรูด้้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

ประเมินพฤติกรรมการแสดงออก และทักษะความสัมพันธ ์ในแตล่ะบทบาทของผู้เรยีนในช้ันเรยีน หรือ

ระหว่างท ากจิกรรม ประเมินผลงานตามความรับผิดชอบทีไ่ด้รับมอบหมาย 

  

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 จากกรณศีึกษาหรอื

สถานการณภ์าคสนาม 

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  ประเมินผลงาน หรือ พัฒนาการด้าน การใช้เทคนิควิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ขอ้สอบหรือตรวจสอบ

จากรายงาน ประเมินทักษะการสื่อสารจากความสามารถในการน าเสนอหน้าชัน้เรียน 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

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 

         

 

       

 

   

001225 ภาษาอังกฤษในบริบทวทิยา 

ศาสตรและเทคโนโลย ี 

English in Science and  
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

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 

Technology Context 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ 

  สังคมศาสตร ์

  Humanities and Social  

  Sciences 

                     

063201  การเรียนรู้ผ่าน

ปรากฏการณใ์นสังคม  
Learning through Social 

Phenomenon 

                     

009103 การรูสารสนเทศและการ 

น าเสนอสารสนเทศ  

Information Literacy and  

Information Presentation 

                 

 

   

011269  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

Philosophy of Sufficiency 

Economy 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

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 
                     

050103  

 

สังคมและวัฒนธรรมไทย 

Thai Society and Culture 
                    

109100 มนุษยก์ับศิลปะ 

Man and Art 
                  

 


127100  การเมอืงในชีวิตประจ าวัน 

Politics in Everyday Life 
   

  



    


  
  

  
 

  
 

  


154130 ภูมิสารสนเทศใน 

ชวีติประจ าวัน 

Geo-Information in  

Daily Life 

   

 

          







 

 



 



176100  กฎหมายและโลกสมัยใหม ่

Law and Modern World   


  


  


  


    


        


    
   

701103  การบัญชท่ัีวไป 

 General Accounting 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

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 

751100  

 

เศรษฐศาสตร์ใน 

ชวีติประจ าวัน 

Economics for Everyday 

Life 

 

   

   

 

  

 

  

 

 

 

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ   

  คณิตศาสตร ์

  Science and Mathematics 

  

   

   

 

  

 

  

 

 

 
201100  วทิยาศาสตร์บูรณาการ 

Integrated Science   


      
   

    


  


  


  
 

  


201111 โลกแห่งวิทยาศาสตร์ 

The World of Science  


   
   

  


 
  

 
 

 


201114 วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้มใน 

โลกปัจจุบัน 

Environmental Science in  

Today’s World 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

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 

202100 ชวีวทิยาในชวีติประจ าวัน 

Biology in Everyday Life 
 

  
           

 
 

 


203100  เคมีในชีวิตประจ าวัน 

Chemistry in Everyday Life 
   

  

   

  
  

  

 

    



    

204100  

 

เทคโนโลยสีารสนเทศและ 

ชวีติสมัยใหม ่

Information Technology and  

Modern Life 



        

  

      

 

      



  

  

953111  ซอฟตแวรส าหรับ 

ชวีติประจ าวัน 

Software for Everyday Life 

   

 

   

 

      

 

  

1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผา่นกจิกรรม 

  Learning through Activities 
   

 

   

 

      

 

  

057131  การออกก าลังกายและ 

สุขภาพ   

Exercise and Health 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

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 

057132  ชวีติมสีุขในค่ายพักแรม 

Happy Life in Camping 
               

 

   

057133   นันทนาการเพื่อคุณภาพชวีติ 

Recreation for Quality  

of Life 

                    

099101  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 

Learning Through  

Activities 1 

                    

099102  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 

Learning Through  

Activities 2 

                    

099103 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 

Learning Through  

Activities 3 

                    

ความหมายของผลการเรียนรู้ในตาราง เป็นไปตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน (เอกสารหนา้ 48–50) 
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาเฉพาะ) 

     1. คุณธรรม จริยธรรม 

         ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม  

     1.1 ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ      

         1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบยีบและขอ้บังคับ

ต่างๆ ขององคก์รและสังคม 

     1.3 มภีาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขข้อขัดแย้ง 

และล าดับความส าคัญ 

     1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน่ รวมทัง้เคารพในคุณคา่และศักดิ์ศรขีองความเป็น

มนุษย์     

  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

 1) สอดแทรกในการจดัการเรียนการสอนทุกกระบวนวิชา 

 2) การเป็นแบบอย่างที่ดีของคณาจารย์ 

 3) จัดกจิกรรมเพื่อการเสรมิสรา้งคุณลักษณะที่พงึประสงคท์ั้งในและนอกหลักสตูร 

 4) จัดกระบวนวิชาเฉพาะเพือ่พัฒนาจรยิธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู   

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

  1) ประเมนิจากพฤติกรรมการเรยีน การท างาน การทดสอบ และการวิจยั โดยไม่คัดลอก  

ผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นผลงานของตนเอง และไม่ทุจริตในการสอบ 

  2) ประเมินจากการเข้ารว่มและมีส่วนรว่มในกจิกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรที่ได้มีการจัดขึน้ 

  3) การประเมินตนเอง ประเมนิโดยกลุ่มเพื่อน อาจารย์ ครูพี่เลีย้งในสถานศึกษา ผู้ใชบ้รกิารและ

ชุมชน โดยใช้วธิีการทีห่ลากหลาย ได้แก่ การสมัภาษณ ์การสังเกต การสอบถาม การสนทนากลุม่ การ

บันทึกสิ่งเรยีนรู ้ฯลฯ 

  4) การประเมินตดิตามผลภายหลงัจากส าเร็จการศึกษา โดยให้บัณฑิตประเมนิตนเอง ประเมินจาก

ผู้ใชบ้ัณฑติ โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุม่ 

 

 2. ความรู้ 

      ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

 2.1 มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทีส่ าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

 2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการ

แกไ้ขปัญหา       

 2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา

เพื่อให้เลง็เห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
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      2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาทีศ่ึกษากับความรู้ในศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

   จัดการเรียนการสอนโดยเน้นความส าคัญกับการมีส่วนรว่มของนักศึกษา และการใช้

กระบวนการคิดทั้งการวิเคราะห์ สังเคราะห ์และการประมาณค่า เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู ้

 รวมทั้งมีการใชส้ือ่การเรยีนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเสริมสรา้งความรู้ส าหรับกิจกรรม

 การเรียนการสอนจดัในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 

   1) การบรรยายแบบมีส่วนรว่ม 

   2) การซักถาม อภิปราย 

   3) การศึกษาคน้คว้าและน าเสนอ 

   4) กระบวนการกลุ่ม 

   5) การลงมือปฏิบัติและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

   6) การค้นควา้วิจัย 

   7) การจ าลองสถานการณแ์ละบทบาทสมมุติฯลฯ         

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและการปฏิบัติของนักศึกษา ด้วยวิธีการต่าง ดงันี ้

   1) การทดสอบย่อย 

   2) การทดสอบกลางภาคเรยีนและปลายภาคเรยีน 

   3) การประเมินผลงาน 

   4) การประเมินผลการปฏิบัตงิานวิชาชีพครู 

   5) ประเมินการน าเสนอและรายงาน 

 

 3. ทักษะทางปญัญา 

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 3.1 คดิอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเปน็ระบบ 

 3.2 สามารถสืบคน้ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา

อย่างสรา้งสรรค์ 

 3.3 สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

   

 

  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา ทั้งระดับบุคคลและ

กลุ่มใช้กิจกรรมการเรยีนการสอนทีห่ลากหลาย ได้แก่ การอภิปรายกลุม่ การใช้กรณศีึกษา การสะท้อนคดิ 

การจ าลองสถานการณแ์ละบทบาทสมมุติ การท าโครงงาน การลงมือปฏิบตัิ การศึกษาคน้คว้าอิสระ ฯลฯ 
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  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

 1) การทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแกไ้ขปัญหาโดยใช้กรณศีึกษา และ   

สถานการณจ์ าลอง 

 2) การประเมนิผลงานที่เกดิจากการใชก้ระบวนการแก้ไขปัญหา การศึกษาคน้คว้าอยา่งเป็นระบบ 

การวิเคราะห์วิจารณ์ เชน่ รายงาน การศึกษาอิสระ  

  

4.   ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ             

4.1 มมีนุษยสัมพนัธ์ทีด่ี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.2 สามารถใช้ความรู้ในศาสตรม์าชีน้ าสังคมในประเดน็ที่เหมาะสม และเป็นผู้รเิร่ิมแสดงประเด็นใน

การแก้ไขสถานการณท์ั้งส่วนตัวและส่วนรวม พรอ้มทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของ

กลุ่ม       
 4.3 มีความรับผิดชอบการพฒันาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความ

รับผิดชอบ  

  1) การศึกษาคน้คว้าและน าเสนอ 

  2) กระบวนการกลุม่ 

  3) การลงมือปฏิบัติและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

  4) การจ าลองสถานการณแ์ละบทบาทสมมติ 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

  1) การประเมินพฤติกรรมการท างาน 

  2) การประเมนิผลการปฏิบตังิานวิชาชีพครู 

  3) ประเมินการน าเสนอและรายงาน 

  

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

      5.1 มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือที่จ าเป็นที่มอียูใ่นปัจจุบนัต่อการท างานที่เกีย่วกับการใชส้ารสนเทศ  

และเทคโนโลยสีื่อสารอย่างเหมาะสม 

      5.2 สามารถแกไ้ขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร ์หรอืน าสถติิมาประยุกตใ์ช้ใน 

การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

      5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ปากเปลา่และการเขยีน เลือกใช้รูปแบบของสือ่  

การน าเสนออย่างเหมาะสม 
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 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

  1) การมอบหมายงานให้ศึกษาคน้คว้า น าเสนอ และจัดท ารายงานรูปเล่ม 

  2) การลงมือปฏิบัติและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  1) การประเมินผลงาน 

  2) การประเมนิการน าเสนอและรายงาน 

 

 6. วิธวีิทยาการจัดการเรยีนรู้ 

     ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

     6.1 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรยีนรูท้ี่มีรูปแบบหลากหลาย ทัง้รูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) 

รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสรา้งสรรค์ 

     6.2 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรยีนรูส้ าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนทีม่คีวามสามารถ

พิเศษ ผู้เรยีนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรยีนทีม่ีความต้องการพิเศษอย่างมีนวตักรรม 

     6.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรยีนรูใ้นวิชาเอกที่จะสอนอยา่งบูรณาการ 

     กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธวีิทยาการจัดการเรียนรู ้

   1) การมอบหมายงานใหศ้ึกษาคน้คว้าและน าเสนอ 

   2) การจ าลองสถานการณแ์ละบทบาทสมมต ิ 

   3) การลงมอืปฏิบัติและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

   4) การท าวิจัยในช้ันเรยีน 

   

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านวิธวีิทยาการจัดการเรียนรู ้

   1) การประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้

   2) การประเมินการน าเสนอและรายงาน 

   3) การประเมินแผนการจัดการเรยีนรู้ 

   4) การประเมินผลการวิจัย 
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4. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะ    

 
 

กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
   Field of Specialization 

                    

2.1 วิชาแกน (วิชาชีพคร)ู 
  Core Courses 

                    

2.1.1 วิชาแกนบังคบั 
  Required Core Courses 

                    

100109 แบบอย่างความเป็นครูใน
ห้องเรียนยุคใหม่ 
Model of Teacherness for 
Modern Classroom  

                    

100110 โลกาภิวัตนก์ับการศึกษาเพ่ือ
ความเป็นพลเมอืงช้ันเลิศ 
Globalization and Education for 
Smart Citizenship 

                    

100111  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
แนวใหม ่                         
Curriculum and Learning 
Management in Modern Trends 
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

100112 จิตวทิยาเพื่อการพัฒนาผู้เรียนยุค
ดิจิทัล 
Psychology for Student 
Development in Digital Era 

                    

100191 การปฏบัิตกิารสอน 1  
Teaching Profession Practicum 

in School 1 
                    

100228 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู

ยุคดจิิทัล 

Communicative Language for 

Teachers in Digital Era 

                    

100229 นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัล

เพื่อการเรียนรู้ยุคใหม่                          

Innovation and Digital 

Technology for Learning in  

Modern Era 
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

100230 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

แนวใหม ่ 

Learning Measurement and 

Evaluation in Modern Trends 

                    

100231 การประกันคุณภาพการศึกษา

เพื่อความเป็นเลิศ  

Educational Quality Assurance 

for Excellence 

                    

100291 การปฏบัิตกิารสอน 

ในสถานศึกษา 2 

Teaching Profession Practicum  

In School 2 

                    

100315 พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัด

การศึกษาบนฐานชุมชน  

Multicultural Education and 

Community-Based Education 
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

100316 การศึกษาพิเศษเพื่อส่งเสริม

ศักยภาพผู้เรียนท่ีมีความต้องการ

จ าเป็นพิเศษ  

Special Education for Enhancing 

Potentials of Students with 

Special Needs 

                    

100317 การฝึกทักษะการสอนแบจุลภาค 

Microteaching Skills Practice                     

100391 การปฏบัิตกิารสอน 

ในสถานศึกษา 3 

Teaching Profession Practicum 

In School 3 

                    

100404 การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 

Research for Learners’ Quality 

Development 
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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 

100491 การปฏบัิตกิารสอน 

ในสถานศึกษา 4 

Teaching Profession Practicum  

In School 4 

                    

2.1.2 วิชาแกนเลือก 
  Elective Core Courses 

                    

100214 การจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏบัิต ิ
  Active Learning    

  Management 
                    

100216 การเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง
ความแตกตา่งระหวา่งบุคคล 
Differentiated Instruction 

                    

100217 สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ 
Information for Learning 

                    

100220 การบูรณาการศลิปะเชิง
สร้างสรรค์ในการศกึษา 
Creative Art Integration in 
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 

100222 โลกศกึษาเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชวีติ 
Global Education for Lifelong 
Learning 

                    

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 
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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 

064291  

 

มโนทัศนใ์นกลศาสตร์ส าหรับคร ู  

ระดับมัธยมศกึษา 1 

Concepts in Mechanics for   

Secondary Level Teachers 1 

                    

064292  

 

มโนทัศนใ์นคลื่นอุณหพลศาสตร์ 

ส าหรับครูระดับมัธยมศกึษา 

Concepts in Wave and        

Thermodynamics for Secondary  

Level Teachers 

                 

 

 

 

 

 

 

 

  

064391  

 

มโนทัศนใ์นกลศาสตร์ส าหรับคร ู  

ระดับมัธยมศกึษา 2 

Concepts in Mechanics for   

Secondary Level Teachers 2 
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

064392   

 

มโนทัศนใ์นไฟฟูาและสภาวะ 

แมเ่หล็กส าหรับครูระดับ      

มัธยมศกึษา 

Concepts in Electricity and 

Magnetism for Secondary Level 

Teachers 

                    

206111   แคลคูลัส 1 

Calculus 1 
                    

207103   ฟิสิกสส์ าหรับนักศกึษา

วทิยาศาสตร์ 1 

Physics for Science Students 1 

 

                    

207104   ฟิสิกสส์ าหรับนักศกึษา

วทิยาศาสตร์ 2 

Physics for Science Students 2 
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

207107   

 

ปฏบัิตกิารฟสิิกสส์ าหรับ 

นักศกึษาวทิยาศาสตร์ 1 

Physics Laboratory for Science 

Students 1 

                    

207108   

 

ปฏบัิตกิารฟสิิกสส์ าหรับ 

นักศกึษาวทิยาศาสตร์ 2 

Physics Laboratory for Science 

Students 2 

   
 
                 

207203   ฟิสิกสข์องการสั่นและคลื่น 

Physics of Vibrations and Waves 
                    

207208   อุณหพลศาสตร์ 

Thermodynamics                     

207305   ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟาูเบ้ืองต้น 1 

Introduction to Electromagnetic 

Theory 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 

207306   ฟิสิกสย์ุคใหม ่

Modern Physics 

 

                    

207308   กลศาสตร์แบบฉบับ 

Classical Mechanics 

 

                    

 

 2) วิชาเลือก 

   Elective Courses 

                    

064480 มโนทัศน์ในวิทยาศาสตร์โลกและ

ดาราศาสตร์ส าหรับครูระดับ

มัธยมศกึษา  

Concepts in Earth Science and 

Astronomy for Secondary Level 

Teachers 
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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 

064491   

 

 

 

 

 

มโนทัศนใ์นฟิสกิส์ของอะตอมและ

นวิเคลียร์ฟิสกิส์ส าหรับครูระดับ

มัธยมศกึษา 

 

Concepts in Atomic and Nuclear 

Physics for Secondary Level 

Teachers 

                    

206267  ระเบียบวธีิเชงิคณิตศาสตร์ 1 

Mathematical Method 1 
                    

206367  ระเบียบวธีิเชงิคณิตศาสตร์ 2 

Mathematical Method 2 
                    

207302  อเิล็กทรอนิกสม์ูลฐาน 

Fundamental Electronics                     

207401  กลศาสตร์ควอนตัม 1 

Quantum Mechanics 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 

207402  กลศาสตร์ควอนตัม 2 

Quantum Mechanics 2 
                    

207403   ฟิสิกสน์วิเคลียร์และรังสี 

Nuclear and Radiation Physics 
                    

207406  ฟิสิกสเ์ชงิทัศนศาสตร์ 

Optical Physics 
                    

207408   ฟิสิกสเ์ชงิสถิติ 

Statistical Physics                     

207411  อเิล็กทรอนิกส ์1 

Electronics 1 
                    

207412  อเิล็กทรอนิกส ์2 

Electronics 2 
                    

207415  ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟาูเบ้ืองต้น 2 

Introduction to Electromagnetic 

Theory 2 
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

207419  ฟิสิกสด์าราศาสตร์พืน้ฐาน 

Introduction to Astrophysics 
                    

207422  ฟิสิกสส์ถานะของแข็ง 1 

Solid State Physics 1 
                    

207428  ฟิสิกสส์ถานะของแข็ง 2 

Solid State Physics 2 

 
                    

207436  สเปกตรัมของอะตอม 

Atomic Spectra 

 

                    

207442  ฟิสิกสข์องพลังงาน 

The Physics of Energy 

 

                    

207448 ดาราศาสตร์ดาวฤกษ์   

Stellar Astronomy  
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

2.2.2 วิชาทางการสอนวิชาเอก 

 Educational Courses 
                    

 1) วิชาบังคบั 

  Required Courses 
                    

064430  หลักการและวิธีสอนวทิยาศาสตร์ 

Principles and Teaching  

Methods in Science 
          

 

     

 
 
 

   

064499 การสอนฟิสกิส์ระดับมัธยมศกึษา
Secondary Level Physics Teaching           

 
         

 2) วิชาเลือก 

   Elective Courses 
                    

064429  การศกึษาอสิระในวทิยาศาสตร์

ศกึษา 

Independent Study In Science 

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 

064431  การจัดการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ท่ัวไป

ส าหรับครูมัธยมศกึษา 

Science Instruction for Secondary 

Level Teachers 

                    

064485  

 

การสอนวทิยาศาสตร์โลกและ 

ดาราศาสตร์ส าหรับครูระดับ

มัธยมศกึษา 

Earth Science and Astronomy 

Teaching for Secondary Level 

Teachers 

                    

064492  

 

อุปกรณแ์ละนวัตกรรมการ

ทดลองฟิสิกสร์ะดับมัธยมศกึษา 

Secondary Level Physics 

Laboratory Equipment and 

Innovation 

                    

*ความหมายของผลการเรยีนรู้ในตารางเป็นไปตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน (เอกสารหนา้ 57-60) 



  

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบยีบหรอืหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
 ใช้ระบบล าดับขัน้ และคา่ล าดบัขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจากกระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและ
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นล าดับขัน้ ซึ่งไม่มีค่าล าดับขั้น 
 สัญลักษณแ์ละความหมายของการวัดและประเมินผลกระบวนวิชาต่างๆ ให้ก าหนดดังนี้ 
 (1) อักษรล าดับขัน้ที่มีค่าล าดับขัน้ ให้ก าหนดดงันี้ 
  อักษรล าดับขั้น ความหมาย ค่าล าดับขัน้ 
  A ดีเยี่ยม (EXCELLENT) 4.00 
  B+ ดีมาก (VERY GOOD) 3.50 
  B ด ี(GOOD) 3.00 
  C+ ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD) 2.50 
  C พอใช้ (FAIR) 2.00 
  D+ อ่อน (POOR) 1.50 
  D อ่อนมาก (VERY POOR) 1.00 
  F ตก (FAILED) 0.00 
 (2) อักษรล าดับขัน้ที่ไมม่ีคา่ล าดับขั้น ให้ก าหนดดงันี้ 
  อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
  S เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY) 
  U ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 
  V ผู้เข้าร่วมศึกษา (VISITOR) 
  W การถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN) 
    CE หน่วยกิตทีไ่ด้จากการทดสอบ 
     (CREDITS FROM EXAMINATION) 
    CP หน่วยกิตทีไ่ด้จากการเสนอแฟูมสะสมงาน  
     (CREDITS FROM PORTFOLIO) 
    CS หน่วยกิตทีไ่ด้จากการทดสอบมาตรฐาน  

(CREDITS FROM STANDARDIZED TESTS) 
    CT หน่วยกติที่ได้จากการประเมินหรอือบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ 
     (CREDITS FROM TRAINING) 
    CX หน่วยกิตทีไ่ด้รับจากการยกเวน้การเรียน   
      (CREDITS FROM EXEMPTION) 
 (3) อักษรล าดับขัน้ที่ยังไมม่ีการประเมินผล ให้ก าหนดดงันี้ 
  อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
  I การวัดผลยงัไมส่มบูรณ ์(INCOMPLETE)  
  P การเรียนการสอนยังไมส่ิน้สดุ (IN PROGRESS) 
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 กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้ล าดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรืออักษร S เทา่นั้น จึงจะนับหน่วยกิ
ตของกระบวนวิชานั้นเป็นหน่วยกติสะสม 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศกึษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.2.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา 
 1. มีคณะกรรมการติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเนื้อหาและ
วิธีการ ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของกระบวนวิชา และการประเมินข้อสอบ 
 2. มีคณะกรรมการหรือทีมผู้สอนร่วม พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบใน
การวัดผลการเรียนรูต้ามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของกระบวนวิชา  
 3. มีการประเมินการให้คะแนน/ล าดับขั้น โดยคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรหรือ
กรรมการประจ าสาขาวิชา และกรรมการบรหิารประจ าคณะ 

  4. มีการประเมินการเรยีนการสอนในระดับกระบวนวิชาโดยนักศึกษา 
2.2.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

 1. มีการติดตามผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาในหลักสูตรว่าเป็นไปตาม
แผนการศึกษา และส าเร็จการศึกษาภายในเวลาของหลักสูตร 
 2. มีกระบวนการส่งเสรมิและสนับสนุนทางวิชาการแก่นักศึกษาที่ไม่สามารถเรียน
ได้อย่างเป็นผลสัมฤทธิ์ตามแผนการศึกษา 
 3. มีกระบวนการส่งเสรมิผู้มีศักยภาพพิเศษในการเรียน 
 4. มีการสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาช้ันปีที่สี่ และอาจารย์ที่ปรึกษาของ
นักศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาหลักสูตร 
 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาส าเร็จการศึกษา 

 1. มีการส ารวจการได้งานท าและการท างานตรงสาขาของบัณฑติ 
 2. มีการส ารวจความสามารถในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ 
ทั้งในและต่างประเทศ 
 3. มีการประเมินหลักสูตรทุกๆ 5 ปี โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สอน บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต 
และกรรมการบรหิารหลักสูตร 
 4. มีการประเมินบัณฑติโดยผู้ใชบ้ัณฑติ 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 3.1 เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2558 คอื เรียนกระบวนวิชา 

ครบตามหลักสูตรก าหนด และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 

 3.2 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วา่ด้วยการศกึษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2561 

 3.3 การเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 3.4 ผา่นการประเมินมาตรฐานบัณฑติตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูให้กับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน 

คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสรมิอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สรา้งเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร

ต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน

ประสบการณ ์
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสรมิอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สรา้งเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ

เพิ่มพูนประสบการณ์ 

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 

(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

(3) ส่งเสรมิการท าวิจัยสรา้งองคค์วามรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เช่ียวชาญในสาขาวิชาชพี 
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หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1.  การก ากับมาตรฐาน  

การบรหิารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดับปรญิญาตร ีและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศกึษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวฒุิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรยีน

การสอนในหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร มีจ านวนไม่น้อยกวา่ 5 คน มคีุณวุฒิตรงหรอืสัมพนัธ์กับ 

สาขาวิชาที่เปดิสอน  ขั้นต่ าปรญิญาโทหรือเทยีบเทา่หรือมตี าแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ ากวา่ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ

พิจารณาแต่งตัง้ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างนอ้ย 1 รายการในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคณุวุฒติรงหรอืสมัพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ขัน้ต่ าปรญิญาโทหรือ

เทยีบเทา่หรือมตี าแหน่งทางวชิาการไม่ต่ ากวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ

การเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ให้บุคคลด ารงต าแหนง่ทางวชิาการ 

อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปียอ้นหลัง 

 มีการปรับปรุงหลักสตูรอยา่งน้อยทุก 5 ป ีโดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ ผูใ้ช้

บัณฑติ และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ สังคม และความก้าวหนา้ทางวิชาการ มาประกอบการ

พิจารณา  

2.  บัณฑิต 

 มีการประเมินคุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาต ิในมมุมองของ

ผู้ใชบ้ัณฑติ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พงึประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งครอบคลุมผล

การเรียนรูอ้ย่างน้อย 5 ด้าน คอื 1) ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 2) ดา้นความรู ้3) ด้านทักษะทาง

ปัญญา 4) ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

5) ดา้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 มีการส ารวจขอ้มูลบัณฑติทีไ่ด้งานท า/ประกอบอาชีพอสิระ ภายในระยะเวลา 1 ปนีับจากวันที่ส าเร็จ

การศึกษา เมื่อเทยีบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศกึษานั้น ๆ  

3.  นักศึกษา  

 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑก์ารคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษา

ให้สอดคลอ้งกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษา เพื่อให้นักศึกษา

มีความพรอ้มในการเรยีนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาทีห่ลักสูตรก าหนด 

 มีการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศกัยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 

เสริมสรา้งความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ และเสริมสรา้งทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 

21 
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 มีการแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรกึษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แกน่ักศึกษาทุกคน โดย

อาจารย์จะต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรกึษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าปรกึษาได้  

 มีการส ารวจขอ้มูลการคงอยูข่องนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพื่อประเมนิแนวโน้มผลการ

ด าเนินงาน 

 มีระบบการจดัการข้อรอ้งเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมนิความพงึพอใจและ

ผลการจัดการข้อรอ้งเรียน  

4.  อาจารย์  

 มีระบบการรับอาจารยใ์หม่ทีส่อดคลอ้งกับระเบยีบ/ข้อบังคบัของมหาวิทยาลยั และตอ้งมีคะแนน

ทดสอบความสามารถภาษาองักฤษตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  

 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรูค้วามเชี่ยวชาญในสาขาวิชาทีเ่ปิดสอน 

และมีความกา้วหนา้ในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างตอ่เนื่อง 

 มีการส ารวจขอ้มูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก ต าแหนง่ทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพงึพอใจของอาจารย์ เพือ่ประเมินแนวโน้มผล

การด าเนินงาน 

5.  หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผู้เรียน  

 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสตูรและกระบวนวิชาให้มีเนือ้หาที่ทันสมยั ได้มาตรฐานทาง

วิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ  

 มีการจัดการเรียนการสอนทีม่ีการฝึกปฏิบัต ิ

 มีการจัดการเรียนการสอนทีม่ีการบูรณาการกับการวจิัย การบรกิารวิชาการ และการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านงึถงึความรู้ความสามารถและความ

เช่ียวชาญในกระบวนวิชาทีส่อน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรยีนรู ้

และการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 

 มีการประเมินผู้เรยีน ก ากับใหม้ีการประเมินตามสภาพจรงิ และมีวธิีการประเมินทีห่ลากหลาย  

(มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7)  
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6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 มีระบบการด าเนนิงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนรว่มของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ

หลักสูตร ในการจัดเตรยีมสิง่สนับสนุนการเรียนรูท้ี่จ าเป็นตอ่การเรยีนการสอนทั้งทางดา้นกายภาพ 

อุปกรณ ์เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรอืทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ อยา่งเพยีงพอ

และเหมาะสมตอ่การจัดการเรยีนการสอน ซึ่งจะสง่ผลให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรูไ้ด้อย่างมี

ประสิทธิผล 

 มีการส ารวจความพงึพอใจและความต้องการของอาจารยผ์ู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนบัสนุนการ

เรียนรู ้และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 

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

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 าเร็จการศึกษาอย่างน้อยรอ้ยละ 50 มีทักษะ

ภาษาองักฤษอยู่ในระดับ B1 หรือเทียบเท่า B1 ขึน้ไป 
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หมวดที่ 8 กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

1.  การประเมนิประสิทธผิลของการสอน 

1.1  กระบวนการประเมนิและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

 มีการประเมินผลการสอนของอาจารยโ์ดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพือ่หา

จุดอ่อนและจดุแข็งในการสอนของอาจารย์ผูส้อน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดย

อาจารย์แต่ละทา่น 

 มีการประเมินผลการเรยีนรูข้องนักศึกษาโดยการสอบ  

 มีการประเมินผลการเรยีนรูข้องนักศึกษาโดยการปฏิบัตงิานกลุ่ม 

 วิเคราะห์เพื่อหาจดุออ่นและจดุแข็งในการเรยีนรูข้องนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละช้ันปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

 1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ให้นักศึกษาได้ประเมนิผลการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น ทั้งในดา้นทักษะ กลยุทธ์การสอน 

และการใช้สื่อในทุกกระบวนวชิา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

  ประเมินโดยนักศึกษาปีสดุท้าย 

 ประเมินโดยบัณฑติทีส่ าเร็จการศึกษา 

 ประเมินโดยผูใ้ช้บัณฑิต/ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีอืน่ๆ 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าเมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ช้ันปีที่ 4 ซึ่งนักศึกษาจะฝึก

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามกระบวนวิชา 100491 เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่

อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติการสอน

เป็นไปตามาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู  บูรณาการความรู้ เนื้อหา

วิชาเอก ศาสตร์การสอน จิตวิทยาการเรียนรู้ การใช้สื่อ/เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการ

เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การท าวิจัยในช้ันเรียน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ

ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนบนพื้นฐานของความเคารพใน

ความแตกต่างและหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ รวมทั้งข้อปรับปรุงในด้านใด 

ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบง่ชีผ้ลการด าเนินงานที่ระบใุนหมวดที่ 7 ข้อ 7 

โดยคณะกรรมการประเมนิอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยา่งน้อย 1 คน ที่ได้รับ

การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
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 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 แสดงการปรับปรุง

ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อยา่งน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนา

หลักสูตรอย่างตอ่เนื่องทุก 5 ป ี

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรงุ 

ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอน

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

บริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละกระบวนวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงกระบวนวิชา

และหลักสูตรต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรมีความ

ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ 
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ภาคผนวก 
1. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

     หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

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 อ่านและเขียนใน

ระดับเบื้องต้นในบรบิททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรยีนรูต้ลอดชีวติ 

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. 102 หรอื ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนใน

ระดับที่ซับซอ้นขึน้ในบรบิททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรยีนรูต้ลอดชีวติ 

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

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

 

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

ENGL 201 (001201) Critical Reading and Effective Writing 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ม.อ. 201 หรอื ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านเชิงวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลและสื่อต่างๆ และการเขียนอย่างมี

ประสิทธิผล ในหัวข้อตามความสนใจของผู้เรยีน   

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

writing on topics of students’ interests.  

 

ม.อ. 225 (001225) ภาษาองักฤษในบรบิทวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

ENGL 225 (001225) English in Science and Technology Context 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ม.อ. 102  หรอื ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

 ทักษะ องคป์ระกอบ และหน้าที่ของภาษาเฉพาะทางเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในบริบท

ทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
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 Specific language functions, components and skills for effective communication in science and 

technology contexts. 

 

 1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ศ.ลส. 201 (063201) 

EDCI 201 

การเรียนรู้ผา่นปรากฏการณ์ในสังคม                          
Learning through Social Phenomenon 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไมม่ี 

3(3-0-6) 
 

แนวคิดการเรียนรูโ้ดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน การคิดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม 

ทักษะการเป็นพลเมืองโลกที่เข้มแข็ง การเตรยีมความพร้อมเป็นบัณฑติที่ด ีมีคุณธรรม และหมัน่ฝึกฝน

ตนเองเพือ่ออกไปรับใช้สังคมยุคดิจิทัล การเพิ่มโอกาสและสรา้งมลูคา่เพิ่มให้กับตนเอง กรณีศึกษาเกี่ยวกับ

การต่อต้านการคอรัปชั่น การปูองกันการตั้งครรภ์โดยไม่มีความพร้อม และการลดความเสี่ยงในด้านสุข

สภาพอนามัย  

           Approach of phenomenon-based learning. Thinking of phenomenon which occur in society. 

Strong global citizen skills. Preparing to be good, virtuous, and self-study for reserving society in digital 

era. Opportunity increasing and self-value adding. Case studies of anti-corruption, prevention of 

premature pregnancy, and reducing heath risks. 

 

ม.บร. 103 (009103) การรู้สารสนเทศและการน าเสนอสารสนเทศ 3(3-0-6) 

LS 103 Information Literacy and Information Presentation 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

ความหมายและความส าคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ ความต้องการและการแสวงหา

สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและบริการสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดระเบียบ การสืบค้น

สารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ การน าเสนอสารสนเทศ การอ้างถึงและการเขียนบรรณานุกรม The 

definition and the importance of information and information literacy, information needs and information 

seeking, information sources and information services, information resources and organization, 

information searching, information evaluation, information presentation, citation and bibliography 

writing. 

 

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

PHIL 269 (011269) Philosophy of Sufficiency Economy 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

 นิยาม  แนวคิด และหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ

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

philosophy of sufficiency economy. Application of the principle philosophy of sufficiency economy. 

 

ม.จว.110 (013110) จิตวิทยากับชีวิตประจ าวนั 3(3-0-6) 

PSY 110 (013110) Philosophy and Daily Life 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี; ส าหรับนักศึกษาท่ีไม่ใช่วิชาเอก      

 จิตวิทยากับชีวิตประจ าวัน ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 

ปัจจัยด้านสังคม 

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

 

ม.ศท. 103 (050103) สังคมและวัฒนธรรมไทย  3(3-0-6) 

HUGE 103 (050103) Thai Society and Culture 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ไม่มี      

 การศึกษาเชิงแนะน าเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย โดยอาศัยเครื่องมือการวิเคราะห์ที่มาจาก

มรดกทางปัญญาของไทย รวมทั้งการเสนอในเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับทฤษฎีที่มาจากโลกทรรศน์ตะวันตกที่ใช้ใน

การศึกษาสังคม และวัฒนธรรมไทย และทางเลือกอื่น ๆ ของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิสังคมของไทย 

 An introduction to Thai Society and Culture based on analytical tools derived from Thai 

intellectual heritage, including critical expositions of theory on Thai Society and culture arisen from 

Western Worldviews, and alternatives of Socioeconomic changes 

 

วจ.ศป. 100 (109100) มนุษย์กับศิลปะ 3(3-0-6) 

FAGE 100 (109100) Man and Art  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ไม่มี      

 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับศิลปะ ความเป็นมา โครงสร้างศิลปะ อิทธิพล บทบาท และหน้าที่

ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ คุณคา่ของศิลปะในบรบิททางสังคม 

 Relation between man and art; origin of art; structures of art; influence, roles and 

responsibilities between man and art; value of art in social context. 

 

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

GOV 100 (127100) Politics in Everyday Life 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเมือง  :ความหมายและความส าคัญ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐ ชาติ 

และระบบการเมือง  ระบอบการปกครองรูปแบบต่างๆ ความเป็นพลเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชน  กระแสโลกาภิวัตน์ การเมืองในเรื่องสิ่งแวดล้อม การเมืองในเรื่องความหลากหลายทาง
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วัฒนธรรม การเมืองในเรื่องข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี การเมืองในเรื่องความเท่าเทียม การเมืองใน

ชีวติประจ าวัน :ผลกระทบและการปรับตัว 

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

political system. Political regimes. Citizenship. People's political participation. Globalization. Politics in 

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

equality issue. Politics in everyday life: Impacts and adaptation. 

 

ส.ภม. 130 (154130) ภูมิสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

GEO 130  (154130) Geo-Information in Daily Life 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ไม่มี 

 ภูมิสารสนเทศและการใช้งานภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีแผนที่ ระบบระบุ

ต าแหน่งโลกด้วยดาวเทียม การส ารวจรังวัดด้วยภาพถา่ยทางอากาศและการแปลภาพถ่ายทางอากาศ การ

ส ารวจระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์การบูรณาการเพื่อใช้งานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

 Geo-information and geo-information application. Geo-informatics technology. Mapping 

technology. Global Positioning System (GPS). Photogrammetry and aerial photo interpretation. Remote 

sensing. Geographic Information Systems (GIS). Integration for application of geo-informatics 

technology. 

 

น.ศท. 100 (176100) กฎหมายและโลกสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

LAGE 100 (176100) Law and Medern World 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

 แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคม

ระหว่างประเทศ กฎหมายกับปัญหาท้องถิ่น และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับท้องถิ่น 

ระดับสังคมเมือง และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาต่างๆ 

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.  
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บธ.บช. 103 (701103) การบัญชีทั่วไป 3(3-0-6) 

ACC 103 (701103) General Accounting 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ส าหรับนักศึกษาท่ัวไป 

 ศึกษาถงึวิธี และการบันทึกรายการบัญชี ค านิยาม ประวัตคิวามเป็นมา วัตถุประสงค ์การจ าแนก

รายการสินทรัพย์ หนีส้นิและทุน รายรับและรายจ่าย การปรับปรุงบัญช ีงบทดลอง งบการเงิน ก าไรขาดทุน 

ก าไรสะสม และงบดลุ บัญชเีงินสดรายวนัทั่วไป และบัญชยี่อย 

 General method and record in the bookkeeping, definition, history and objective or purpose. 

Classification of assets, liabilities and capital, revenues and expenses. Adjustment account. Trial 

balance. Financial: Profit and loss, Retained earning and balance sheet, Cash book. General journal 

with the subsidiary book. 

 

ศศ. 100 (751100) เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

ECON 100 (751100) Economics for Everyday Life 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ไม่มี 

 แนวคิดทางเศรษฐศาสตรท์ี่น าไปใช้ในชีวติประจ าวัน ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การบรโิภค ตลาด 

รายได้ประชาชาติ การคลังสาธารณะ การเงินและการธนาคาร ภาวะเงนิเฟอูและเงินฝดื การจ้างงาน 

เศรษฐกจิการค้าและการเงินระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกจิและสิ่งแวดลอ้ม 

 Basic economic concepts and application for everyday life concerning production, consumption, 

markets, national income, public finance, money and banking, inflation and deflation, employment, 

international trade and finance, and economic development and environment. 

 

 1.3  กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

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

SC 100 (201100) Integrated Science 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

 วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โลกและจักรวาล แหล่งทรัพยากร 

ธรรมชาติ การน าไปใช้และการอนุรักษ์ รูปแบบและแหล่งพลังงาน การน าไปใช้และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

และมลพิษ ร่างกายของเรา อาหารและยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการคมนาคม การสื่อสาร 

คอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวก วิทยาศาสตรแ์ละสังคม  

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

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

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

communication, audiovisual instruments, home appliances and labour-saving machinery. Science and 
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society. This course is designed for non-science-based students only. Enrollments are not permitted for 

science-based students. 

 

ว.วท. 111 (201111) โลกแห่งวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 

SC 111 (201111) The World of Science 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ไม่มี 

 บทน า ความหมายของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประวัติของวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยี และนวัตกรรม กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กจิกรรมกลุ่มเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในชีวิตประจ าวัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ

เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีกับวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับชุมชนท้องถิ่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือหัวข้ออื่นๆ ตาม

ความสนใจของนักศึกษา และการน าเสนอในห้องเรียน 

 Introduction, Meaning and history of science, technology and innovation, Scientific method, 

Group activities about science and technology in daily life, science and technology and country 

development, economy, society, environment, culture, local communities, climate change, sustainable 

development, or other topics depending on students’ interests, and class presentations. 

 

ว.วท. 114 (201114) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน 3(3-0-6) 

SC 114 (201114) Environmental Science in Today’s World 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ไม่มี 

 สิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ ความตระหนักเรื่องสิง่แวดล้อมในเวทีนานาชาติ 

ความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ; การอนุรักษ์เพื่ออนาคต การใช้ทรัพยากร การเติบโตของ

ประชากรและมลพิษ การแตกตัวของโอโซน ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ วิกฤติ

พลังงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อรักษาสมดลุในการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติและการทดแทน 

สถานการณส์ิง่แวดล้อมปัจจบุัน 

 Environment and impacts from anthropogenic activities, Environmental concerns in 

international venues, Importance of biodiversity; conservation for the future, Resource use, Population 

growth and pollution, Ozone depletion, Global warming and climate change, Energy crisis, Sustainable 

development (balancing of natural resource consumption and replacement), and Current environmental 

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

BIOL 100 (202100) Biology in Everyday Life 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

 การศึกษาหลักส าคัญพื้นฐานทางชีววทิยาที่เกี่ยวขอ้งกับสิง่มีชวีิต โดยเนน้เฉพาะปรากฏการณท์ี่ได้

พบบ่อยๆ ในชีวติประจ าวัน กระบวนวิชานีเ้หมาะส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรยีนทางวิทยาศาสตรม์ากอ่น 

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

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

 

ว.ชว. 100 (203100) เคมีในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

BIOL 100 (203100) Chemistry in Everyday Life 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

 แนวคิดพืน้ฐานทางเคมีเพือ่การด ารงชวีิตทีด่ีขึ้น อาหาร อาหารเสรมิและสุขภาพมนุษย ์อาหารและ

มะเร็ง การเขา้ใจยากนิติวิทยาศาสตรแ์ละชีวติประจ าวัน เคมีในชีวติสมัยใหม ่เช่น น้ าหอม สบู่ เป็นต้น ภาวะ

มลพิษสิง่แวดล้อม เช่น ผลกระทบเรือนกระจก ภาวะโลกร้อน เป็นต้น ผลิตภัณฑท์ี่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

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 

 คอมพิวเตอร์กับการใช้งานในชีวติประจ าวัน การประมวลผลข้อมลูและการจัดการสารสนเทศ 

ซอฟต์แวร์ส านักงานอัตโนมตัสิ าหรับชวีิตสมัยใหม ่อนิเทอรเ์น็ตและการสรา้งเว็บเพจ 

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

software for modern life and Internet and webpage construction. 

 

ศท.วว. 111 (953111) ซอฟตแวรส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

SE 111 (953111) Software for Everyday Life 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

 แนะน าลักษณะ องคป์ระกอบ และบทบาทของซอฟต์แวร์ในชีวติประจ าวัน การน าซอฟต์แวร์มา

ประยุกต์ใชใ้นด้านต่างๆ อาทิ ด้านส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มสมรรถภาพ และยกระดับคุณภาพของชีวติ ด้าน

องคก์รทางธุรกิจ เพื่อประสิทธิภาพและการบรหิารจัดการ และดา้นการค้นควา้วิจัย หัวขอ้ที่น่าสนใจใน
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อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เชน่ อาชีพต่างๆ ที่เกีย่วข้อง ข้อควรระวัง และพงึปฏิบตัิในการใช้งานซอฟต์แวร์ 

ตลอดจนทิศทางของเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ในอนาคต 

 The course will provide basic understanding of computer software: what it is and its role in 

improving our daily lives. Major areas of software applications and products popularly used today will 

be introduced including software for personal use to improve productivity and quality of life, for 

organizational enterprises to support business operations and management, and for education and 

research activities. Latest issues in today’s software industry such as career choices, ethics, future 

trends, and direction will also be surveyed to provide the overall picture of the field. 

 

 1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  

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

EDPE 131 (057131) Exercise and Health  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

 ความส าคัญของการออกก าลงักาย และสุขภาพ แนวทางในการออกก าลังกาย การออกแบบการ

ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การประเมินผลการออกก าลงักาย และภาวะ

สุขภาพ 

 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 ประเภทของค่ายพัก

แรม กิจกรรมต่างๆที่อาจเลือกจัดในค่ายพักแรม การศึกษาธรรมชาติ ปุาไม้ และการอนุรักษ์ การวางแผน

จัดคา่ยพักแรม การเป็นผู้น าคา่ยพักแรม การประเมินผลคา่ยพักแรม และฝึกปฏิบัติการจัดคา่ยพักแรม 

 Introduction to camping, philosophy and objective. Kinds of camping. Camping activities. 

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

Camping evaluation and practice camping activities. 
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ศ.ล. 133 (057133) นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ 2(2-0-4) 

EDPE 133 (057133) Recreation for Quality of Life  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ไม่มี 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการและคุณภาพชวีิต ปรัชญา และ วัตถุประสงคข์องนันทนาการ 

ประเภทของกจิกรรมนันทนาการ การเป็นผู้น านันทนาการ การจัดนนัทนาการเพื่อส่งเสรมิคุณภาพชวีิต การ

ประเมินผลนันทนาการ และฝกึปฏิบัติจัดนนัทนาการ 

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

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

evaluation and recreation practice. 

 

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

EDGE 101 (099101) Learning Through Activities 1 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

 การจัดท าโครงการค่ายอาสาที่เน้นการบูรณาการความรูท้างศาสตรก์ารสอนที่เสรมิสรา้งความ

เป็นครูอุดมคติไทยในการฝึกภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีมเกี่ยวกับการจัดการเรยีนรูใ้นพืน้ทีด่้อยโอกาส

ทางการศึกษา 

 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 1(0-3-1) 

EDGE 102 (099102) Learning Through Activities 2 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

 การจัดกจิกรรมที่แสดงความเป็นพลเมืองดีเปน็การเสริมสรา้งคุณลักษณะบัณฑิตครูตามปณิธาน

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ที่แสดงความรัก ความเมตตาและความปรารถนาดีต่อผูอ้ื่นเป็นคณุลักษณะของครูที่ดี

และพลเมอืงที่พงึประสงค์   

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

EDGE 103 (099102) Learning Through Activities 3 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 

  การเขา้รว่มกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูตลอดหลักสูตรเป็นกจิกรรมที่นักศึกษาต้อง

ปฏิบัติตามองคป์ระกอบของมาตรฐานผูส้ าเร็จการศึกษาวิชาชีพครูโดยมีการประเมนิผลเป็นน่าพอใจ (S) 

หรือไมน่่าพอใจ (U) 

 The activities participation will develop teachers’ characteristics 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 การออกแบบกลยุทธ์การสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝุเรียนรู้ตลอด

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 

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 
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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 โดยอาศัย

การติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและรู้เท่าทันสังคม การวิเคราะห์รูปแบบของกระบวนการการ

พัฒนาหลักสูตรที่น าไปสู่การออกแบบหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร หลักสูตร

ระดับการศึกษาต่างๆ ประกอบด้วย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อา ชีวศึกษา และ

อุดมศึกษา สมองและธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ คุณลักษณะผู้เรียนยุคใหม่กับธรรมชาติการเรียนรู้ที่

ท้าทาย แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ทักษะและลีลาการ

จัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน การคัดสรรแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในบริบทที่หลากหลาย การออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร

ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู ้และรายวิชา การเขยีนแผนการจัดการเรยีนรูอ้ย่างครูมืออาชีพ             

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

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 

analyze learner behaviors, and create innovations for individual development. 

 

ศ.ช. 191 (100191) 

EDPF 191 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  

Teaching Profession Practicum in School 1เงื่อนไขที่

ต้องผ่านก่อน    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
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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 เทคนิคการสื่อสารในช้ันเรียนอย่างมีประสิ ทธิภาพ

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 

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 การประยุกต์ทฤษฎีการเรี ยนรู้ร่วมสมัยกับการออกแบบ

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 
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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  การประยุกต์ใช้ผลการวัดและการประเมินเพื่อพั ฒนาการสอน

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. 

 

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. 
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Problems and tendencies of educational quality assurance. 

 

 

 

 

 

 

 

ศ.ช. 291 (100291) 

EDPF 291 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

Teaching Profession Practicum in School 2 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ศ.ช. 191 (100191) และ 

                                  นกัศึกษาชั้นปีที่ 2 

1(0-3-0) 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยการเป็นผู้ช่วยครู ประกอบด้วย การช่วยงานประจ าช้ัน การ

ช่วยงานสอนภายใต้การแนะน าดูแลของอาจารย์ผู้สอนและครูพี่เลี้ยง ทั้งการสอนในช้ันเรียนและการสอน

ซอ่มเสริม การช่วยงานดูแลนักเรยีนเพื่อสรา้งแรงจูงใจและเสริมแรงให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝุเรียนรู้ 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 

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. 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. 

 

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.  
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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. 

 

ศ.ช. 391 (100391) 

EDPF 391 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

Teaching Profession Practicum in School 3 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ศ.ช. 291 (100291) และ 

                                  นกัศึกษาชั้นปีที่ 3 

4(0-12-0) 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาในช้ันเรียน การ

วางแผนและจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ การจัดการช้ันเรียน การผลิตสื่อหรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่

เอือ้อ านวยต่อการเรียนรูอ้ย่างมีความสุขและมีสุขภาวะที่ดี การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

คุณภาพการเรียนรูข้องผู้เรยีนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ การสรา้งแรงจูงใจและเสริมแรงให้ผู้ เรียนเป็นผู้

ใฝุเรียนรู้ 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 
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ศ.ช. 404 (100404) 

EDPF 404 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

Research for Learners’ Quality Development 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ศ.ช. 230 (100230) และ 

                                  นกัศึกษาชั้นปีที่ 3 

2(1-2-3) 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และระเบียบวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทิศทางและแนวโน้ม

การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุคใหม่ การวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อก าหนดปัญหาวิจัย การออกแบบและการ

ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การน าเสนอผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน 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 

                                  นกัศึกษาชั้นปีที่ 4 

6(0-18-0) 

การปฏิบัติงานหน้าที่ครูในสถานศึกษา ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และ

การจัดการช้ันเรยีนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีปัญญารูค้ดิและมีความเป็นนวัตกร การสร้างสื่อหรือนวัตกรรมที่

ส่งเสริมการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัด

สภาพแวดล้อมและสรา้งบรรยากาศที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรูอ้ย่างมีความสุขและมีสุขภาวะที่ดี การวัดผล

และประเมินผลการเรียนรู้ การช่วยเหลือดูแลและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดท ารายงานผลการ

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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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

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. 
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 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 
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. 
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ศ.ช. 217 (100217) 

EDPF 217 

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  
Information for Learning  
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไม่ม ี   

2(1-2-3) 

 ความหมายและความส าคัญของสารสนเทศ การศึกษาค้นคว้า การเก็บรวบรวม และ            

การวิเคราะห์สารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การอ้างอิงข้อมูลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การเขียน

หนังสือราชการ การส่งเสริมกระบวนการสืบค้นข้อมูลส าหรับผู้เรียนในสังคมแห่งการเรียนรู้ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุดเพื่อการจัดการศึกษา 

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

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

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

for education. 
 
ศ.ช. 220 (100220) 

EDPF 220 

การบูรณาการศิลปะเชิงสรา้งสรรค์ในการศึกษา 
Creative Art Integration in Education 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไม่ม ี   

2(1-2-3) 

 การบูรณาการองคค์วามรู้ทางศิลปะในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ความหมาย ความส าคัญและ

วิธีการในการบูรณาการสาระความรูท้างทัศนศิลป์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นกระบวนการคิด

ผ่านกจิกรรมในการรับรูแ้ละสรา้งสรรคชิ์น้งานศิลปะ 

 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 กลวิธีการจัดการศึกษาแบบองค์รวมเพื่อ

เสริมสร้างพลเมืองที่เข้มแข็ง การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาชนพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้

ตลอดชีวติ ทฤษฎีการศึกษาเพื่อพัฒนาจิตส านึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การจัดการเรียนรู้โลกศึกษาเพื่อ

ส่งเสรมิความเสมอภาคในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การจัดการช้ันเรยีนเชิงสรา้งสรรคโ์ดย

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม การจัดโครงงานการศึกษาทางเลือกเพื่อการจัดการ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การจัดกจิกรรมการเรียนรูต้ลอดชีวติเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของพลเมืองโลก 

 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 
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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. 

 
ศ.ช. 232 (100232) 

EDPF 232 

กฎหมายส าหรับวิชาชีพคร ู
Laws for Teaching Profession  
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ไม่ม ี

2(2-0-4) 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ

พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ ขอ้บังคับ ประกาศ และค าสัง่ที่เกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา แนวปฏิบตัิในการเลื่อนวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีตัวอย่างการใช้กฎหมาย

ทางการศึกษา 

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

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

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

 
ศ.ช. 233 (100233) 

EDPF 233 

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

2(1-2-3) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไม่ม ี
 แนวคิดและการบูรณาการวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  )สะเต็ม (

เหตุผลและความจ าเป็นของสะเต็มที่มีต่อชีวติของบุคคล เศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดล้อม ลักษณะส าคัญ

ของสะเต็มศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาที่เชื่อมโยงบุคคล เศรษฐกิจ สังคม   และ

สิ่งแวดล้อม การพัฒนานักสะเต็มศึกษา 

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

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

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

environment. Development of STEM educators. 
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     2.2 วิชาเอก    

         2.2.1 วิชาทางด้านเนือ้หา    

                 1) วิชาบังคับ 

ศ.วท. 291 (064291) มโนทัศน์ในกลศาสตร์ส าหรบัครูระดับมัธยมศึกษา 1 3(3-0-6) 

EDSC 291 (064291) Concepts in Mechanics for Secondary Level Teachers 1  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

 มโนทัศน์ในกลศาสตรร์ะดับมัธยมศึกษาในหัวข้อ ปรมิาณในทางฟิสิกส์ การเคลื่อนที่ในแนวตรง กฏ

การเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการ

เคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก มโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ทางเลือกหรือมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของ

นักเรยีนในหัวข้อที่เก่ียวข้อง การตรวจสอบและวินิจฉัยมโนทัศน์ของนักเรียนในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง การสืบค้น

งานวิจัยเกี่ยวกับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของนักเรยีนในหัวข้อที่เก่ียวข้อง 

 Concepts in secondary level mechanics. Quantities in physics, linear motion, Newton’s laws, 

work and energy, projectile motion, circular motion, and simple harmonic motion. Correct and 

alternative conceptions or misconceptions of students in the related topics. Examining and diagnosing 

students’ conceptions in the related topics. Reviewing the research literature on students’ 

misconceptions in the related topics. 

 

ศ.วท. 292 (064292) มโนทัศน์ในคลื่นและอุณหพลศาสตร์ส าหรับ 3(3-0-6) 

 ครูระดับมัธยมศึกษา 

EDSC 292 (064292) Concepts in Wave and Thermodynamics for Secondary  

 Level Teachers 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ศ.วท. 291 (064291) 

 กระบวนการสร้างมโนทัศน์เกี่ยวกับคลื่นและอุณหพลศาสตร์ มโนทัศน์ซึ่งเป็นที่ยอมรับและ 

มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเก่ียวกับคลื่นและอุณหพลศาสตร ์การวินิจฉัย การแก้ไข และการประเมินการเรียนรู้

เ ชิงมโนทัศน์ เกี่ ยวกับคลื่นและอุณหพลศาสตร์  การสืบค้นงานวิจัย เกี่ยวกับมโนทัศน์ ในหัวข้อ 

ที่เกี่ยวกับคลื่นและอุณหพลศาสตร์ 

 Development process of concepts in wave and thermodynamics.  Accepted concepts 

misconceptions in wave and thermodynamics. Diagnosing, correcting and evaluating conceptual 

understanding in wave and thermodynamics. Literature review on conceptual understanding research 

on the topic related to wave and thermodynamics.  
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ศ.วท. 391 (064391) มโนทัศน์ในกลศาสตร์ส าหรบัครูระดับมัธยมศึกษา 2 3(3-0-6) 

EDSC 391 (064391) Concepts in Mechanics for Secondary Level Teachers 2 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ศ.วท. 291 (064291) 

 มโนทัศน์ในกลศาสตรร์ะดบัมัธยมศกึษาในหัวข้อ โมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบหมุน สมดุลกล สมบัติ

เชิงกลของสสาร และกลศาสตร์ของไหล มโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ทางเลือกหรือมโนทัศน์ที่

คลาดเคลื่อนของนักเรียนในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและวินิจฉัยมโนทัศน์ของนักเรียนในหัวข้อที่

เก่ียวข้อง การสืบคน้งานวิจัยเกี่ยวกับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของนักเรยีนในหัวข้อที่เก่ียวข้อง 

 Concepts in secondary level mechanics. Momentum, rotational motion, mechanical equilibrium, 

mechanical properties of matter, and fluid mechanics. Correct and alternative conceptions or 

misconceptions of students in the related topics. Examining and diagnosing students’ conception in the 

related topics. Reviewing the research literature on students’ misconceptions in the related topics. 

 

ศ.วท. 392 (064392) มโนทัศน์ในไฟฟ้าและสภาวะแม่เหล็กส าหรับ 3(3-0-6) 

 ครูระดับมัธยมศึกษา 

EDSC 392 (064392) Concepts in Electricity and Magnetism for Secondary  

 Level Teachers 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ศ.วท. 292 (064292) 

 มโนทัศน์ในไฟฟูาและสภาวะแม่เหล็กของฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาในหัวข้อ ไฟฟูาสถติ ไฟฟูากระแส 

ไฟฟูาและแม่เหล็ก ไฟฟูากระแสสลับและคลื่นแม่เหล็กไฟฟูา มโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ทางเลือกหรือ

มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและวินิจฉัยมโนทัศน์ของนักเรียนใน

หัวข้อที่เก่ียวข้อง การสืบคน้งานวิจัยเกี่ยวกับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของนักเรยีนในหัวข้อที่เก่ียวข้อง 

 Concepts in secondary level electricity and magnetism. Electrostatics, electric current, 

electricity and magnetism, alternating current, and electromagnetic wave. Correct and alternative 

conceptions or misconceptions of students in the related topics. Examining and diagnosing students’ 

conceptions in the related topics. Reviewing and analyzing the research literature on students’ 

misconceptions in the related topics. 

 

ว.คณ. 111 (206111) แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

MATH 111 (206111) Calculus 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี  

 อนุพันธ์และการประยุกต์ การหาปริพันธ์และการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและการ

ประยุกต์ 

 Derivatives and applications, integration and applications, and first-order differential equations 

and some applications. 
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ว.คณ. 112 (206112) แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

MATH 112 (206112) Calculus 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ว.คณ. 111 (206111) 

 สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง ฟังกชั์นหลายตัวแปร ปรพิันธ์หลายช้ัน อนุกรมอนันต์ 

 Linear second-order differential equations, functions of several variables, multiple integrals, 

and infinite series. 

 

ว.ฟส. 103 (207103) ฟิสกิส์ส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6) 

 PHYS 103 (207103) Physics for Science Students 1 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ไม่มี 

 หน่วยและการวัด เวกเตอร์และจลนศาสตร์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน วัตถุแข็ง

เกร็ง กลศาสตรข์องไหล คลื่นกล และความร้อนและอุณหพลศาสตร์ 

 Dimension and measurement, vectors and kinematics, Newton’s laws of motion, work and 

energy, rigid bodies, fluid mechanics, mechanical waves, heat and thermodynamics. 
 

ว.ฟส. 104 (207104) ฟิสกิส์ส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
PHYS 104 (207104) Physics for Science Students 2 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ฟส. 103 (207103) 

 ไฟฟูาสถิต วงจรไฟฟูากระแสตรง แม่เหล็กสถิตและการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟูา วงจรไฟฟูา

กระแสสลับ สมการแมกซ์เวลล์ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟูา แสงและทัศนศาสตร ์และฟิสิกส์ยุคใหม่เบื้องต้น 

 Electrostatics, direct current circuits, magnetostatics and electromagnetic induction, alternating 

current circuits, Maxwell’s equations and electromagnetic waves, light and optics and introduction to 

modern physics. 

 

ว.ฟส. 107 (207107) ปฏิบัติการฟิสกิส์ส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 1 1(0-3-0) 

PHYS 107 (207107) Physics Laboratory for Science Students 1 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

 กระบวนวิชาปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการทดลองพืน้ฐานทางฟิสิกส์ ส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร ์

ซึ่งประกอบด้วยการทดลองต่างๆ ทางกลศาสตร ์ความร้อนและคลื่นกลที่เป็นไปตามเนือ้หาของกระบวนวิชา 

ว.ฟส. 103 
 A laboratory course, dealing with basic experimental techniques in physics for science 

students, consisting of various experiments in mechanics, thermal physics and mechanical waves in 

accordance with course contents in PHYS 103. 

 



  110    

 

 
 

110 110 

ว.ฟส. 108 (207108) ปฏิบัติการฟิสกิส์ส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 2 1(0-3-0) 

PHYS 108 (207108) Physics Laboratory for Science Students 2 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ฟส. 107 (207107) 

 กระบวนวิชาปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการทดลองพืน้ฐานทางฟิสิกส์ ส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร ์

ซึ่งประกอบด้วยการทดลองต่างๆ ทางไฟฟูา ทัศนศาสตรแ์ละฟิสิกส์ยุคใหม่ที่เป็นไปตามเนื้อหาของกระบวน

วิชา ว.ฟส. 104 

 A laboratory course, dealing with basic experimental techniques in physics for science 

students, consisting of various experiments in electricity, optics and modern physics in accordance with 

course contents in PHYS 104. 

 

ว.ฟส. 203 (207203) ฟิสกิส์ของการสั่นและคลืน่ 3(3-0-6) 

PHYS 203 (207203) Physics of Vibrations and Waves 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.คณ. 112 (206112) หรอื ลงทะเบียนพร้อมกับ ว.คณ. 203 (206203);  

และ ว.ฟส. 104 (207104) หรอื ว.ฟส. 188 (207188)  

หรอื ว.ฟส. 198 (207198) 

 การเคลื่อนที่เป็นคาบ การซ้อนทับกันของการเคลื่อนที่เป็นคาบ การสั่นอย่างอิสระของระบบเชิง

ฟิสิกส์ การสั่นโดยมีแรงกระท า และการสั่นพ้อง การสั่นคู่ควบ การเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นตามขวาง คลื่น

ตามยาว และวิธีฟูเรียร์ 

 Periodic motions, the superposition of periodic motions, free vibrations of physical systems, 

forced vibrations and resonance, coupled vibrations, wave motion, transverse waves, longitudinal 

waves, and Fourier methods. 

 

ว.ฟส. 208 (207208) อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6) 

PHYS 208 (207208) Thermodynamics 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.คณ. 112 (206112); และ ว.ฟส. 108 (2020627108)  

หรอื ว.ฟส. 118 (207118); และ ว.ฟส. 104 (207104)  

หรอื ว.ฟส. 188 (207188) หรอื ว.ฟส. 198 (207198) 

 แนวคิดพื้นฐานของความร้อนและอุณหพลศาสตร์ สมการของสถานะ กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพล

ศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์และเอนโทรปี ศักย์อุณหพลศาสตร์ การประยุกต์อุณหพลศาสตร์

กับระบบแบบง่าย ทฤษฎีจลน์ และกลศาสตรส์ถติิเบื้องต้น 

 Basic concepts of heat and thermodynamics, equations of state, the first law of 

thermodynamics, the second law of thermodynamics and entropy, thermodynamic potentials, 

applications of thermodynamics to simple systems, kinetic theory, and introduction to statistical 

mechanics. 
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ว.ฟส. 305 (207305) ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟา้เบื้องตน้ 1 3(3-0-6) 
PHYS 305 (207305) Introduction to Electromagnetic Theory 1 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.คณ. 112 (206112) และ ว.ฟส. 104 (207104)  

หรอื ว.ฟส. 199 (207199); และ ว.ฟส. 108 (207108) 

หรอื ว.ฟส. 118 (207118) 

 แคลคูลัสเวกเตอร์ ไฟฟูาสถติ เทคนิคพิเศษในการค านวณศักย์ไฟฟูาและปัญหาคา่ขอบ สนามไฟฟูา

สถิตในตัวกลาง แม่เหล็กสถิต สนามแม่เหล็กสถิตในตัวกลาง การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟูา และคลื่น

แม่เหล็กไฟฟูาในตัวกลาง 

 Vector calculus, electrostatics, special techniques for calculating potentials and boundary-value 

problems, electrostatic fields in media, magnetostatics, magnetostatic fields in media, electromagnetic 

induction, and electromagnetic waves in media. 

 

ว.ฟส. 306 (207306) ฟิสกิส์ยุคใหม่ 3(3-0-6) 
PHYS  306 (207306) Modern Physics 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ฟส. 104 (207104) หรอื ว.ฟส. 188 (207188);  

หรอื ว.ฟส. 198 (207198) และ ว.ฟส. 199 (207199);  

และ ว.คณ. 112 (206112)  หรอื ว.คณ. 203 (206203) 

 ภาพรวมวิชาฟิสิกส์จากฟิสิกส์แบบฉบับถงึฟิสิกส์ยุคใหม่ ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ แนวคิดขั้นต้นใน

ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป ฟิสิกส์ของอะตอม ฟิสิกส์สถานะของแข็ง โครงสรา้งนิวเคลียสและกัมมันตภาพรงัสี 

และอนุภาคมูลฐาน 

 An overview on physics from classical to modern physics, the special theory of relativity, 

elementary concepts in general theory of relativity, atomic physics, solid-state physics, nuclear 

structure and radioactivity, and elementary particles. 

 

ว.ฟส. 308 (207308) กลศาสตร์แบบฉบับ 3(3-0-6) 
PHYS 308 (207308) Classical Mechanics 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ฟส. 104 (207104) หรอื ว.ฟส. 188 (207188)  

หรอื ว.ฟส. 198 (207198); และ ว.ฟส. 108 (207108)  

หรอื ว.ฟส. 118 (207118); และ ว.คณ. 112 (206112)   

หรอื ว.คณ. 203 ( 206203) 

ทบทวนเวกเตอรแ์ละระบบพิกัด กลศาสตรน์ิวตัน พลศาสตรข์องอนุภาคในหนึ่งและสองมิติ การสั่น 

แรงศูนย์กลาง ระบบพิกัดไม่เฉื่อย ระบบของอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ลากรางจ์ 

และกลศาสตรแ์ฮมิลตัน 
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 Review of vectors and coordinate systems, Newtonian mechanics, particle dynamics in one 

and two dimensions, vibrations, central force, non-inertial coordinate systems, system of particles, rigid 

body motion, Lagrangian mechanics, and Hamiltonian mechanics. 

 

               2) วิชาทางด้านเนื้อหาเลือก 

ศ.วท. 480 (064480) มโนทัศน์ในวิทยาศาสตรโ์ลกและดาราศาสตร ์ 3(3-0-6) 

 ส าหรับครูระดับมัธยมศึกษา 

EDSC 480 (064480) Concepts in Earth Science and Astronomy  

   for Secondary Level Teachers 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ศ.วท. 272 (064272) 

 กระบวนการสร้างมโนทัศน์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ มโนทัศน์ซึ่งเป็นท่ียอมรับและมโน

ทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ การวนิจิฉัย การแก้ไข และการประเมินการเรียนรู้เชงิ

มโนทัศน์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ การสืบค้นงานวิจัยเกี่ยวกับมโนทัศน์ในหัวข้อท่ีเกี่ยวกับ

วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ 

 The development process of concepts in earth science and astronomy. Accepted and alternative 

concepts in earth science and astronomy. Diagnosing, correcting and evaluating conceptual understanding in 

earth science and astronomy. Literature review on conceptual understanding research on the topic related to 

earth science and astronomy. 

 

ศ.วท. 491 (064491) มโนทัศน์ในฟิสกิสข์องอะตอมและนิวเคลยีร์ฟิสกิส์ส าหรับครู 3(3-0-6) 

 ระดับมัธยมศึกษา 

EDSC 491 (064491) Concepts in Atomic and Nuclear Physics for Secondary  

 Level Teachers  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ศ.วท. 392 (064392) 

 มโนทัศน์ในฟิสิกส์ของอะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์ของระดับมัธยมศึกษาในหัวข้อ  สสาร อะตอม 

และอิเล็กตรอน แบบจ าลองโครงสรา้งอะตอม ทวิภาคของคลื่น-อนุภาคและกลศาสตรค์วอนตัม โครงสร้าง

ของนิวเคลียส์ของอะตอม การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี ปฏิกิริยาและพลังงานนิวเคลียร์  มโนทัศน์ที่

ถูกต้องและมโนทัศน์ทางเลือกหรือมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง  การตรวจสอบ

และวินิจฉัยมโนทัศน์ของนักเรยีนในหวัข้อที่เก่ียวข้อง การสืบคน้งานวิจัยเกี่ยวกับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของ

นักเรยีนในหัวข้อที่เก่ียวข้อง 

Concepts in secondary level atomic and nuclear physics. Matter, atom and electron, atomic 

structure models, wave-particle duality and quantum mechanics, structure of atomic nucleus, 

radioactive decays, and nuclear reactions and energy. Correct and alternative conceptions or 

misconceptions of students in the related topics. Examining and diagnosing students’ conceptions in the 

related topics. Reviewing the literature on students’ misconceptions in the related topics. 
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ว.คณ. 267 (206267) ระเบียบวิธเีชิงคณิตศาสตร ์1 3(3-0-6) 
MATH 267 (206267) Mathematical Method 1 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ว.คณ. 112 (206112)   หรอื ว.คณ. 203 (206203)  

หรอื ว.คณ. 261 (206261) 

แนะน า  :  ไม่นับหน่วยกิตให้นักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ 

 เวกเตอร์ในปรภิูมิ การวเิคราะห์เวกเตอร์ เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น และสมการเชิงอนุพันธ์

สามัญ 

 Vectors in space, vector analysis, matrix and system of linear equations and ordinary 

differential equations. 

 

ว.คณ. 367 (206367) ระเบียบวิธเีชิงคณิตศาสตร ์2 3(3-0-6) 
MATH 367 (206367) Mathematical Method 2 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ว.คณ. 112 (206112)   หรอื ว.คณ. 203 (206203)  

หรอื ว.คณ. 261 (206261) 

แนะน า  :  ไม่นับหน่วยกิตให้นักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ 

 ฟังกชั์นพิเศษ อนุกรมฟูเรียร์และผลการแปลงฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพันธย์่อยและขอ้ปัญหาคา่ขอบ

และวิธีเชิงตัวเลข 

 Special functions, Fourier series and Fourier transform, partial differential equations and 

boundary-value problems and numerical methods. 

 

ว.ฟส. 302 (207302) อิเล็กทรอนิกส์มูลฐาน 4(3-3-6) 
PHYS 302 (207302) Fundamental Electronics 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ว.ฟส. 104 (207104) หรอื ว.ฟส. 199 (207199);  

และ ว.ฟส. 108 (207108) หรอื ว.ฟส. 118 (207118) 

 การวิเคราะห์วงจรไฟฟูา อุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส์ วงจรขยายสัญญาณ การออกแบบไบแอสและการ

ขยายสัญญาณขนาดเล็ก วงจรออสซลิเตอร ์วงจรสวิทซงิ วงจรขยายโอเปอเรชันนัล พีชคณิตบูลีนและระบบ

เลขฐานสอง และปฏิบัติการที่เก่ียวข้อง 

 Circuit analysis, electronic devices, amplifier circuits, bias design and small signal amplifier, 

oscillator circuits, switching circuits, operational amplifier circuits, Boolean algebra and binary system 

and related experiments. 
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ว.ฟส. 401 (207401) กลศาสตร์ควอนตัม 1 3(3-0-6) 

PHYS 401 (207401) Quantum Mechanics 1 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ฟส. 306 (207306) และ ว.คณ. 267 (206267)  

และ ว.คณ. 367 ( 206367) 

 แนวคิดเบื้องต้นของกลศาสตร์ควอนตัม ปริภูมิฮิลเบิร์ต สัจพจน์ของกลศาสตร์ควอนตัม ปัญหา

สถานะที่ไม่ถูกยึดเหนี่ยวใน 1 มิติ และ 3 มิติ บ่อศักย์อนันต์และบ่อศักย์อันตะใน 1 มิติ และ 3 มิติ บ่อศักย์

ตัวสั่นฮารม์อนิกใน 1 มิติ และ 3 มิติ อะตอมไฮโดรเจนและสปินของอิเล็กตรอน และกลศาสตรเ์มทริกซ์ 

 Fundamental concepts of quantum mechanics, Hilbert space, postulates of quantum 

mechanics, unbound state problems in one dimension and three dimensions, infinite potential well and 

finite potential well in one dimension and three dimension, harmonic oscillator potential well in one 

dimension and three dimension, hydrogen atom and electron spin, and matrix mechanics. 

 

ว.ฟส. 402 (207402) กลศาสตร์ควอนตัม 2 3(3-0-6) 

PHYS 402 (207402) Quantum Mechanics 2 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ฟส. 401 (207401) 

 วิธีการประมาณ :ทฤษฎีการรบกวนแบบไม่ขึ้นกับเวลา  การประยุกต์การรบกวนแบบไม่ขึ้นกับเวลา 

วิธีการประมาณ :ทฤษฎีการรบกวนแบบขึน้กับเวลา การประยุกต์การรบกวนแบบขึน้กับเวลากับระบบอันตร

กิริยาระหว่างรังสีและอะตอม  การประมาณแบบแอเดียแบติกและการรบกวนแบบฉับพลัน การประมาณ

แบบดับเบิลยูเคบี หลักการแปรผัน อนุภาคที่เหมือนกัน อะตอมที่มีอิเล็กตรอนหลายตัว และทฤษฎีการ

กระเจงิ 

 Approximation method: time-independent perturbation theory, applications of the time 

independent perturbation, approximation method: time-dependent perturbation theory, applications of 

the time-dependent perturbation to the atom-radiation interaction system, the adiabatic approximation 

and sudden perturbation, the WKB Approximation, the variational principle, identical particles, many 

electron atoms, and scattering theory. 

 

ว.ฟส. 403 (207403) ฟิสกิส์นิวเคลยีร์และรังส ี 3(3-0-6) 

PHYS 403 (207403) Nuclear and Radiation Physics 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ฟส. 306 (207306) 

 การสลายตัวของกัมมันตรังสี สมบัติของนิวเคลียส การสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา การสลายตัวให้

อนุภาคบีตา การสลายตัวให้แกมมา ฟิสิกส์นิวตรอน การเคลื่อนของอนุภาคพลังงานสงูผ่านสสาร และหัววัด

รังสีและการปูองกันทางรังสี 

 Radioactive decay, nuclear properties, alpha decay, beta decay, gamma decay, neutron 

physics, passage of energetic particles through matter, and radiation detectors and radiation protection. 
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ว.ฟส. 406 (207406) ฟิสกิส์เชิงทัศนศาสตร ์ 3(3-0-6) 
PHYS 406 (207406) Optical Physics 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.ฟส. 104 (207104) หรอื ว.ฟส. 199 (207199); 

และ ว.ฟส. 108 (207108) หรอื ว.ฟส. 118 (207118);  

และ ว.คณ. 267 (206267) 

 ภาพรวมวิชาทัศนศาสตร ์ทัศนศาสตรเ์ชิงเรขาคณติ ทัศนศาสตรเ์ชิงคลื่น ทัศนศาสตรฟ์ูเรียร์ ทฤษฎี

คลื่นแม่เหล็กไฟฟูาของแสง การผลิตแสงโพลาไรซ์และการประยุกต์ ทัศนศาสตรเ์ชิงควันตัมพื้นฐาน เลเซอร์

และการประยุกต์ ทัศนศาสตรไ์ม่เชิงเส้น และต้นก าเนิดแสงและสเปกตรัม 

 Overview in topics, geometrical optics, wave optics, Fourier optics, electromagnetic wave 

theory of light, production of polarized light and applications, fundamental quantum optics, laser and 

applications, nonlinear optics, light sources and their spectrum. 

 

ว.ฟส. 408 (207408) ฟิสกิส์เชิงสถิต ิ 3(3-0-6) 
PHYS 408 (207408) Statistical Physics 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ฟส. 208 (207208) และ ว.ฟส. 401 (207401) 

 การทบทวนอุณหพลศาสตร์แบบฉบับ ความน่าจะเป็นและสถิติศาสตร์ พื้นฐานของกลศาสตร์เชิง

สถติิ กลศาสตรส์ถติิแบบฉบับ กลศาสตรส์ถติิเชิงควอนตัม แกส๊โบส-ไอน์สไตน์ และแกส๊เฟร์ม-ีดิแรก 

 Review of classical thermodynamics, probability and statistics, basics of statistical mechanics, 

classical statistical mechanics, quantum statistical mechanics, Bose-Einstein gases and Fermi-Dirac 

gases. 

 

ว.ฟส. 411 (207411) อิเล็กทรอนิกส์ 1 4(3-3-6) 
PHYS 411 (207411) Electronics 1 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ฟส. 302 (207302) หรอื ว.ฟส. 311 (207311)  

หรอื ว.ฟส. 312 (207312) 

 วงจรขยายทรานซิสเตอร์ (ไบโพลาร์และเฟท) การวิเคราะห์วงจรขยายสัญญาณย่านความถี่เสียง 

วงจรขยายโอเปอเรชันนัล วงจรออสซลิเลเตอร์ และวงจรจา่ยไฟแบบสวิทชิง 

 Transistor (bipolar and FET) amplifier circuit, audio small signal amplifier analysis, operational 

amplifier circuit, oscillator circuit, and switching power supply circuit. 
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ว.ฟส. 412 (207412) อิเล็กทรอนิกส์ 2 4(3-3-6) 
PHYS 412 (207412) Electronics 2 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ว.ฟส. 411 (207411) 

 ไอซดีิจทิลั และวงจรเกทลอจกิ วงจรคอมบิเนชันและซเีควนเทียล วงจรนับและวงจรชิฟท์รีจสิเตอร ์

วงจรหน่วยความจ า วงจรแปลงอะนาลอกและดิจทิลั เครื่องมือดิจทิัลอย่างง่าย ไมโครโปรเซสเซอร์, 

โปรแกรม, อินพุท/เอาท์พุท การอินเทอรเ์ฟสขอ้มูลดิจทิัล และตัวควบคุมลอจิกโปรแกรมได้ 

 Digital IC and logic gate circuit, combination circuits and sequential circuits, counters circuits 

and shift registers circuits, memory circuit, ADC/DAC, simple digital instrument circuits, microprocessor, 

program, input/output, digital data interface, and programmable logic controller. 

 

ว.ฟส. 415 (207415) ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟา้เบื้องตน้ 2 3(3-0-6) 
PHYS 415 (207415) Introduction to Electromagnetic Theory 2  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.คณ. 267 (206267) และ ว.คณ. 367 (206367);  

และ ว.ฟส. 205 (207205) หรอื ว.ฟส. 305 (207305) 

 พลศาสตรไ์ฟฟูา กฎการอนุรักษ์ในพลศาสตรไ์ฟฟูา คลื่นแม่เหล็กไฟฟูา ศักย์และสนาม การแผค่ลื่น

แม่เหล็กไฟฟูา และพลศาสตรไ์ฟฟูาสัมพัทธภาพ 

 Electrodynamics, Conservation laws in electrodynamics, electromagnetic waves, potentials and 

fields, electromagnetic radiation, and relativistic electrodynamics. 

 

ว.ฟส. 419 (207419) ฟิสกิส์ดาราศาสตร์พืน้ฐาน 3(3-0-6) 
PHYS 419 (207419) Introduction to Astrophysics 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ฟส. 306 (207306) 

 ดาราศาสตรส์เปกโทรสโกป ีบรรยากาศของดาวฤกษ์ สภาวะภายในดาวฤกษ์ และวิวัฒนาการของ

ดาวฤกษ์ 

 Spectroscopic astrophysics, stellar atmosphere, stellar interior, and stellar evolution. 

 

ว.ฟส. 422 (207422) ฟิสกิส์สถานะของแข็ง 1 3(3-0-6) 
PHYS 422 (207422) Solid State Physics 1 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ฟส. 208 (207208) และ ว.ฟส. 306 (207306) 

 โครงสร้งผลึก การเลี้ยวเบนผลึกและแลตทิชส่วนกลับ การยึดเหนี่ยวในผลึก การสั่นของแลตทิซ  

แกส๊อิเล็กตรอนอิสระเฟรม์ี และแถบพลังงาน สารก่ึงตัวน า และฟิสิกส์ของพืน้ผิวและรอยต่อ 

 Crystal structure, crystal diffraction and reciprocal lattice, crystal binding, lattice vibrations, free 

electron Fermi gas and energy band, semiconductors and interface physics. 
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ว.ฟส. 428 (207428) ฟิสกิส์สถานะของแข็ง 2 3(3-0-6) 
PHYS 428 (207428) Solid State Physics 2 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ฟส. 422 (207422) 

 ปรากฏการณพ์ืน้ผิว สมบัติไดอิเล็กทริก ภาวะไดอะแมกเนติก ภาวะพาราแมกเนติก และภาวะเฟร์

โรแมกเนติก สภาพน ายวดยิ่ง อุปกรณส์ารก่ึงตัวน าและการประยุกต์ สมบัติเชิงแสงของของแข็ง 

 Surface effects, dielectric properties, diamagnetism, paramagnetism and ferromagnetism, 

superconductivity, semiconductor devices and applications, optical properties of solids. 

 

ว.ฟส. 436 (207436) สเปกตรัมของอะตอม 3(3-0-6) 
PHYS 436 (207436) Atomic Spectra 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ฟส. 401 (207401) 

 บทน าสู่สเปกโทรสโกปีของอะตอมเบื้องต้น โมเมนตัมเชิงมุม สเปกตรัมของอะตอมคล้ายอะตอม

ไฮโดรเจน สเปกตรัมของอะตอมที่ไม่ใช่ไฮโดรเจนเมื่อไม่มีอิทธิพลจากสนามภายนอก ปรากฏการณ์ซีมาน 

ปรากฏการณส์ตารค์ ความกวา้งของเส้นสเปกตรัม โครงสร้างสุดละเอียดของเส้นสเปกตรัม และกับดักเชิง

ทัศนศาสตร-์แม่เหล็ก 

 Introduction to basic atomic spectroscopy, angular momentum, spectra of hydrogen-like 

atoms, spectra of non-hydrogen atoms without the influence of external fields, Zeeman effect, Stark 

effect, width of spectral lines, hyperfine structure of spectral lines and magneto-optical trap. 

 

ว.ฟส. 442 (207442) ฟิสกิส์ของพลังงาน 3(3-0-6) 
PHYS 442 (207442) The Physics of Energy 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ฟส. 208 (207208) หรอื ว.วศ. 204 (210204) 

 แนวคิดเกี่ยวกับพลังงาน การใช้ประโยชน์ของพลังงานในสังคมสมัยใหม่ ปัญหาของพลังงาน 

กระบวนการทางอุณหพลศาสตร ์พลังงานจากพภิพ พลังงานสุรยิะ พลังงานเคมี และพลังงานนิวเคลียร์ 

 Concept of energy, utilization of energy in modern society, energy problems, thermodynamics 

processes, energy from the earth, solar energy, chemical energy and nuclear energy. 

 

ว.ฟส. 448 (207448) ดาราศาสตร์ดาวฤกษ ์ 3(3-0-6) 
PHYS 448 (207448) Stellar Astronomy 

 เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ฟส. 306 (207306) 

 โฟโตเมตรีของดาวฤกษ์ สเปกตรัมของดาวฤกษ์ ระบบดาวคู่ โครงสร้างของดาวฤกษ์ ดวงอาทิตย์ 

วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ ดาวแปรแสง ซากดาวฤกษ์ สารระหว่างดาวฤกษ์ กระจุกดาว ทางช้างเผือก 

กาแล็กซี และเอกภพวิทยา 
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 Stellar photometry, stellar spectra, binary systems, stellar structure, the sun, stellar evolution, 

variable stars, stellar remnants, interstellar medium, star clusters, the Milky Way, galaxies, and 

cosmology. 

 

     2.2.2 วิชาการสอนวชิาเอก  
 

            1) วิชาบังคับ 

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) 

 ปรัชญาและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการ

เรยีนและการสอนวิทยาศาสตร ์หลักการ วิธีการสอน และเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การวัดผลตามสภาพจริงและการประเมินผลเพื่อการ

พัฒนาการเรียนรู้     การวางแผนการสอนและการวางแผนการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสูตร

การศึกษาขั้นพืน้ฐานกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์ 

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

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

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

planning and evaluation planning according to basic education core curriculum in science subject. 

 

ศ.วท. 499 (064499) การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา 3(2-3-4) 
EDSC 499 (064499) Secondary Level Physics Teaching 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ศ.วท. 430 (064430) และ ศ.วท. 391 (064391) 

 หลักการและวธีิการสอนฟิสิกสร์ะดับมัธยมศึกษา การออกแบบและเขียนแผนการสอน การใช้อุปกรณ์ใน

การสอนฟิสกิส์แบบสบืเสาะหาความรู้ การปฏิบัติการสอนฟิสิกส์ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ฟิสิกส์ของ

นักเรียนระดับมัธยมศกึษา 

 Principles and methods of secondary level physics teaching. Designing and writing lesson plan. 

Implementing physics instructional instruments for inquiry-based physics classroom. Physics teaching 

practicum. Measurement and evaluation of secondary level students’ learning in physics. 
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            2) วิชาการสอนวิชาเอกเลอืก 

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

EDSC 429 (064429) Independent Study in Science Education 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

 โครงการ งาน หรือกจิกรรมพิเศษเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ศึกษาที่นักศึกษาวางแผนศึกษาค้นคว้าตาม

ความสนใจ โดยมีอาจารย์เปูนที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การศึกษาค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาส าเร็จ 

ที่น าไปสู่ขอ้ค้นพบและการน าเสนอต่อสาธารณชน 

 Projects, tasks or activities in science education that planned by students under close 

supervision of the instructor. Presentation of finings to public. 

 

ศ.วท. 431  (064431) การจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ท่ัวไปส าหรับครูมัธยมศึกษา 3(2-3-4) 

EDSC 431 (064431) Science Instruction for Secondary Level Teachers 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ศ.วท. 430 (064430) 

 การวิเคราะห์เนื้อหาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และ

เทคโนโลยี ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้

เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และความรู้ด้าน

การสอน ผ่านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา ตาม

ตัวชีว้ัดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

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

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

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

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

 

ศ.วท. 485 (064485) การสอนวิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ 3(2-3-4) 

ส าหรับครูระดับมัธยมศึกษา 

EDSC 485 (064485) Earth Science and Astronomy Teaching for Secondary Level   

Teachers 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ศ.วท. 382 (064382) และ ศ.วท. 430 (064430) 

 หลักการและวิธีการสอนวิทยาศาสตรแ์ละดาราศาสตร์ การเขียนแผนการสอน การใช้สื่อการเรียน

การสอน การฝึกปฏิบัติสอนวิชาวิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา การประเมินผลการ

เรียนรูข้องนักเรยีน 

 Principles and methods of earth science and astronomy teaching. Designing lesson plan. Using 

instructional media. Practice on secondary level earth science and astronomy teaching. Evaluating 

students’ learning outcome. 
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ศ.วท. 492 (064492) อุปกรณ์และนวัตกรรมการทดลองฟิสกิส์ระดับมัธยมศึกษา 3(2-3-4) 
EDSC 492 (064492) Secondary Level Physics Laboratory Equipment and Innovation 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ศ.วท. 392 (064392) 

อุปกรณ์ปฏิบัติการทดลองทางฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา การสร้างอุปกรณ์ทดลองทางฟิสิกส์

ทดแทนอย่างง่ายและราคาประหยัด นวัตกรรมเกี่ยวกับการทดลองฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา การออกแบบ

และสรา้งนวัตกรรมการทดลองอยา่งงา่ยส าหรับการสอนฟสิิกส์ การใชอุ้ปกรณแ์ละนวัตกรรมการทดลองใน

การสืบเสาะหาความรู้ในห้องเรียนฟิสิกส์ 

 Physics laboratory equipment for secondary level. Constructing simple and affordable 

replacement of physics laboratory equipment. Laboratory innovation for secondary level physics. 

Designing and constructing instructional innovation for secondary level physics. Implementing laboratory 

equipment and innovation in physics classroom inquiry. 
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2. ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรฑีา แก้วคง 

จินดา  ประทีปพจน์ และ กรีฑา  แก้วคง.  (2561).  ผลการจัดการเรียนรูแ้บบทเีอสโอไอ เรื่อง การแยกสาร 

 ที่บูรณาการบริบท ภูมิปัญญา ชนเผา่ละว้า ต่อความสามารถในการน าความรู้วทิยาศาสตรไ์ปใช้ใน 

 ชีวิตประจ าวันของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 จัดโดยคณะ

ศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแกน่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น จังหวัด

ขอนแกน่, หน้า 210-222. 

วสุพงษ์ อิวาง และ กรีฑา แก้วคง. (2561). การส ารวจมโนทัศน์เกี่ยวกับดวงจันทร์ของนักเรียนกลุ่มชาติ

พันธุ์ (ม้ง) ระดับช้ันประถมศึกษา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4  จัดโดย  คณะศึกษาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น จ .ขอนแก่น, หน้า 

111-124. 

กิตติยา ประวัง และ กรีฑา แก้วคง. (2561). มโนมติเกี่ยวกับกราฟการเคลื่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงของ

นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรนิส์รอยแยลส์วทิยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ที่เรียนรู้ผ่านการ

วิเคราะห์แทรกเกอร์วิดีโอ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 จัดโดย คณะศึกษาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น จ.ขอนแก่น, หน้า 

298-397. 

Luecha, J. and Kaewkhong, K. (2018). A case study: Chiang Mai province primary science teachers’ 

self-regulation in an inquiry teaching method. Proceedings of the 4th National and 

International Conference a Curriculum and Instruction  2018, Organized by Faculty of 

Education, Khon Kaen University, Thailand, on February 9, 2018, at AVANI Khon Kaen Hotel 

and Convention Center, Khon Kaen, Thailand, pp. 924-933. 

Keawthong, K., Pongprasert, N. and Buranakruea, P. (2018). Investigating students’ understanding in 

air current concepts: A case study of ethic group students participating in science class 

designed by inquiry method. Proceedings of the 4th National and International Conference a 

Curriculum and Instruction 2018, Organized by Faculty of Education, Khon Kaen University, 

Thailand, on February 9, 2018, at AVANI Khon Kaen Hotel and Convention Center, Khon 

Kaen, Thailand, pp. 906-912. 
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Kaewkhong, K. (2016). Investigating Thai primary school science teacher about reflection and refraction 

of light. Proceedings of the 4th National and International Conference a Curriculum and 

Instruction 2018, Organized by Faculty of Education, Khon Kaen University, Thailand, on 

February 9, 2018, at AVANI Khon Kaen Hotel and Convention Center, Khon Kaen, Thailand, 

pp. 460-465.  

Tanachaisittikul. F. and Kaewkhong. K. (2016). A case study: Scientific reasoning abilities of Thai 

grade 9 students for Model-based approach classroom development. Proceedings of the 4th 

National and International Conference a Curriculum and Instruction 2018, Organized by 

Faculty of Education, Khon Kaen University, Thailand, on February 9, 2018, at AVANI Khon 

Kaen Hotel and Convention Center, Khon Kaen, Thailand, pp. 406-412. 

Suriyapor. K. and Kaewkhong. K. (2016). The Tai Yai primary School Student ideas about phase of 

the moon. Proceedings of the 4th National and International Conference a Curriculum and 

Instruction 2018, Organized by Faculty of Education, Khon Kaen University, Thailand, on 

February 9, 2018, at AVANI Khon Kaen Hotel and Convention Center, Khon Kaen, Thailand, 

pp. 400-405. 

Kaewkhong, K. and Chitaree. R. (2015). A low-cost demonstration kit for locating an image formed 

 by a plane mirror integrated with a ray diagram. Physics Education, 50(5), 522-528. 

Krittinatham, W. and Kaewkong, K. (2015). A case study of high school students astrophysical 

 conception survey on the Kepler’s second law of motions and Newtonian mechanics in Phayao. 

 Suranaree Journal of science and Technology, 22(2), 135-142. 

 

อาจารยน์ิคม พงษ์ประเสรฐิ 

Keawthong, K., Pongprasert, N., and Buranakruea, P. (2018). Investigating students’ understanding 

in air current concepts: A case study of ethic group students participating in science class 

designed by inquiry method. Proceedings of the 4th National and International Conference a 

Curriculum and Instruction 2018, Organized by Faculty of Education, Khon Kaen University, 
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Thailand, on February 9, 2018, at AVANI Khon Kaen Hotel and Convention Center, Khon 

Kaen, Thailand, pp. 906-912. 

Buranakrue, P., Ngamjarurojana, A., Buachart, A., and Chirapatpimol, K.  (2015). Photoelasticity for 

stress analysis of birefringent materials. The  6th National Science Research Conference, 

Organized by Chiang Mai University, Thailand, on March 20-21, 2015, at Chiang Mai 

University, Thailand, pp. 125-129. 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขม จิรภัทรพิมล 

Yan, X., Allada, K., Aniol, K., Chirapatpimol K,  (...), Zhu, X., Zong, X. (2017). “First measurement of 

unpolarized semi-inclusive deep-inelastic scattering cross sections from a He 3 target”, 

Physical Review C 95(3), 035209 

Saenboonruang K., Rittirong A., Chirapatpimol K., Vilaithong T. (2017). "Comparative Study of a 
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Mai J. Sci. 2017, 44(4), 1686-1694. 

Blomberg A., Chirapatpimol K., et al.(99 more Authors),  (2016).  “Electroexcitation of the Delta+  

 (1232) at low momentumtransfer”, Physical Letters B, Vol. 760, pp.267. 

Zhao, Y.X., Allada, K., Aniol, K., Chirapatpimol K,  (...), Zhu, X., Zong, X. (2015). “Double spin 

asymmetries of inclusive hadron electroproduction from a transversely polarized He 3 target”, 

Physical Review C - Nuclear Physics 92(1), 015207 

Chirapatpimol, K. (2016). Electroexcitation of the Δ+(1232) at low momentum transfer Physics Letters, 

Section B: Nuclear. Elementary Particle and High-Energy Physics, 760(10), 267-272. 

Chirapatpimol, K. (2015). Precision measurement of the p (e,e'p)π0 reaction at threshold Physical 

Review Letters Volume 114, Issue 19, 13 May 2015, Article number 192503 Study of Rice by 

Using Reflection Spectroscopy Applied Mechanics and Materials, 804: 251. 

Chirapatpimol,K. (2015). Precision measurement of the p (e,e'p) pi0 reaction. Threshold Physical 

Review Letters 114: 192503. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล แสนทรงสิริ 

Sansongsiri, S., Kaewmanee, T., Boonyawan, D., Yu, L., Thongtem, S., 2015, “Titanium dioxide  

blocking layer prepared by cathodic arc plasma deposition for the enhancement of dye- 

sensitized solar cell performance”, in proceedings of the 19th International Conference on  

Surface Modification of Materials by Ion Beams (SMMIB-19), Nov 22-27, 2015, pp. 172. 

Sansongsiri, S. and Thongtem, S. (2016). Structure and optical properties of anatase thin films 

produced by filtered cathodic vacuum arc method. Journal of Ceramic Processing Research, 

17(12), 1283-1286. 

Sansongsiri, S., Kaewmanee, T., Boonyawan, D., Yu, L.D. Thongtem, S., (2016). Effect of titanium 

dioxide blocking layer deposited by cathodic arc plasma on the energy conversion efficiency 

of dye-sensitized solar cells. Surface & Coatings Technology, 306(A), 257-261. 

 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา ศุภพิทยาภรณ ์

ปิยนุช มาลหีวล และ เดชา ศภุพิทยาภรณ์. (2560). ผลการสอนแบบเพยีรท์ี่เสรมิด้วยกจิกรรมลงมือ

ปฏิบัติทางฟสิิกสต์่อมโนทัศน์เรื่อง แรงและการเคลื่อนที ่ของนักเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4. 

วารสารมหาวิทยาลยันครพนม, 7(3), 87–95. 

พัธวุฒ ิลงัการ์พนิธุ ์และ เดชา ศุภพิทยาภรณ.์ (2560). ผลการจัดการเรียนรูแ้บบ ด ีเอส แอล เอม็ ทีม่ีต่อ

มโนมติการเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4.  วารสารบัณฑิตวิจัย 

มหาวิทยาลยัราชภัฎเชยีงใหม่, 7(2), 1–14. 

ประภาภรณ์ บุญตัน และ เดชา ศุภพิทยาภรณ.์ (2560). ผลการจัดการเรียนรูแ้บบ พ ีโอ ด ีเอส ตอ่มโนมติ

เรื่อง วงจรไฟฟาูกระแสตรง ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3. วารสารบัณฑิตวิจัย

มหาวิทยาลยัราชภัฎเชยีงใหม่, 7(2), 15–30. 

เดชา ศุภพิทยาภรณ.์ (2561). การเขยีนทางเดนิแสงของรังสีใด ๆ เพื่อหาต าแหนง่ภาพที่เกดิจากเลนส์บาง

 หรือกระจกโคง้. วารสารมหาวทิยาลยัทักษณิ, 21(2), 90-98. 
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3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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4. ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) 
 

 

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

1. หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป  30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป  30 หน่วยกิต  

 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   12 หน่วยกิต  

001101 ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1 

001102 ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2 

001201 ม.อ. 201 การอา่นเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่าง 

 มีประสิทธิผล 

001225 ม.อ. 225 ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตรและ 

 เทคโนโลย ี

  3(3-0-6) 

  3(3-0-6) 

  3(3-0-6) 

 

  3(3-0-6) 

         

 

         

   

 

 

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   9 หน่วยกิต  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   9 หน่วยกิต  

  

 เลือกจากกระบวนวิชาดังต่อไปนี ้

011269 ม.ปร. 269 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

013110 ม .จว.  110 จิตวิทยากับชีวติประจ าวัน 

050103 ม.ศท. 103 สังคมและวัฒนธรรมไทย 

009103 ม.บร. 103 การรู้สารสนเทศและการน าเสนอ 

                          สารสนเทศ 

109100 วจ.ศป. 100 มนุษย์กับศิลปะ 

127100 ร.ปค.100 การเมืองในชวีิตประจ าวัน 

154130 ส.ภม. 130 ภูมิสารสนเทศในชีวติประจ าวัน 

176100 น.ศท.100 กฎหมายและโลกสมัยใหม ่

701103 บธ.บช.103 การบัญชีทั่วไป 

751100 ศศ.100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

 

 

 

 

  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) 

  3(3-0-6) 

  3(3-0-6) 

063201 ศ.ลส. 201 การเรียนรู้ผ่านปรากฎการณ์ในสังคม 

เลือกเรยีน 2 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี ้

 

 

 

 
         

3(3-0-6) 

 

  

 

   

 

- เพื่อเสรมิสรา้งความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องราวใน

สังคม 

เหมือนเดิม 

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

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6 หน่วยกิต  1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6 หน่วยกิต  

 เลือกจากกระบวนวิชาดังต่อไปนี ้

201100 ว.วท. 100 วิทยาศาสตร์บูรณาการ 

201111 ว.วท. 111 โลกแหง่วิทยาศาสตร์ 

201114 ว.วท. 114 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน 

202100 ว.ชว. 100 ชีววทิยาในชีวิตประจ าวัน 

203100 ว.คม.100 เคมีในชีวิตประจ าวัน 

204100 ว.คพ. 100 เทคโนโลยสีารสนเทศและชีวิต 

  สมัยใหม ่

953111 ศท.วว.111 ซอฟตแวรส าหรับชีวติประจ าวัน 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

 

3(3-0-6) 

 เลือกจากกระบวนวิชาดังต่อไปนี ้

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม 3 หน่วยกิต  1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม   3 หน่วยกิต  

 เลือก 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชา

ดังต่อไปนี ้

057131 ศ.ล. 131 การออกก าลังกายและสุขภาพ 

057132 ศ.ล. 132 ชีวติมีสุขในค่ายพกัแรม 

057133 ศ.ล. 133 นันทนาการ เพื่อคณุภาพชีวิต 

 และเลือกเรยีนอีก 1 กระบวนวิชาจากกระบวน

วชิาดังต่อไปนี ้

099101 ศ.ศท. 101 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 

099102 ศ.ศท. 102 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 

099103 ศ.ศท. 103 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 

 

 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

 

 

1(0-3-1) 

1(0-3-1) 

1(0-3-1) 

 

 เลือก 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชา

ดังต่อไปนี ้

 

 

 

 และเลือกเรยีนอีก 1 กระบวนวิชาจากกระบวน

วชิาดังต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหมือนเดิม 

เหมือนเดิม 

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

2. หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต - ลดจ านวนหน่วยกติลงเพื่อใหส้อดคล้องกับ

โครงสรา้งหลกัสูตร 4 ปี ตาม มคอ.1  2.1 วชิาแกน (วชิาชีพครู) ไม่น้อยกว่า   51 หน่วยกิต  2.1 วชิาแกน (วชิาชีพครู) ไม่น้อยกว่า   39 หน่วยกิต 

 2.1.1 วชิาแกนบังคับ  49 หน่วยกิต  2.1.1 วชิาแกนบังคับ   37 หน่วยกิต 

100105 ศ.ช. 105 ปรัชญาและทฤษฎทีางการศึกษา 

100106 ศ.ช. 106 จิตวิทยาส าหรับครู  

100107 ศ.ช. 107 ภาษาและวฒันธรรมไทยส าหรับครู 

100108 ศ.ช. 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพครู  

100210 ศ.ช. 210 ความเป็นครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

100211 ศ.ช. 211 การพัฒนาหลักสตูร 

100212 ศ.ช. 212 การจัดการเรียนรูแ้ละการจัดการช้ันเรียน 

100213 ศ.ช. 213 แหลง่เรียนรู้และการบูรณาการ 

                       เทคโนโลยกีับการเรียนรู้สมัยใหม่ 

100281 ศ.ช. 281 การฝึกปฏิบัติงานวชิาชีพครูระหว่าง 

 เรียน 1 

100311 ศ.ช. 311 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

100312 ศ.ช. 312 การประกันคุณภาพการศึกษา 

100313 ศ.ช. 313 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

                       ทางการศึกษา 

100314 ศ.ช. 314 การศึกษาพิเศษส าหรับครู 

100381 ศ.ช. 381 การฝึกปฏิบัติงานวชิาชีพครูระหว่าง 

 เรียน 2 

100403 ศ.ช. 403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

100481 ศ.ช. 481 การฝึกปฏบิัตงิานวชิาชีพครูระหว่าง 

 เรียน 3 

100488 ศ.ช. 488 การปฏิบัติการสอนจุลภาค 

 

  3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

3(3-0-6) 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

 

1(0-3-0) 

 

3(2-2-5) 

2(2-0-4) 

2(1-2-3) 

 

2(2-0-4) 

1(0-3-0) 

 

3(2-2-5) 

1(0-3-0) 

 

3(2-3-0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

100591 ศ.ช. 591 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูใน 

 สถานศึกษา 1 

100592 ศ.ช. 592 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูใน 

 สถานศึกษา 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6(0-18-0) 

 

6(0-18-0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยกเลิก 

 

 

100109 ศ.ช.109 แบบอย่างความเปน็ครูในห้องเรียน 

          ยุคใหม ่

100110 ศ.ช.110 โลกาภิวัตน์กับการศึกษาเพื่อความเป็น      

                      พลเมืองชั้นเลิศ 

100111 ศ.ช.111 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ 

100112 ศ.ช.112 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาผู้เรียนยุคดิจิทัล 

100191 ศ.ช.191 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 
100228 ศ.ช.228 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครูยุค 

          ดิจิทัล    

100229 ศ.ช.229 นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการ

          เรียนรู้ยุคใหม่ 

100230 ศ.ช.230 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ 

           แนวใหม ่

100231 ศ.ช.231 การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ 

                      ความเป็นเลิศ  

100291 ศ.ช.291 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

100315 ศ.ช.315 พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัด 

 การศึกษาบนฐานชุมชน 

100316 ศ.ช.316  การศึกษาพิเศษเพื่อสง่เสรมิ 

  ศักยภาพผู้เรียนที่มีความ  

  ต้องการจ าเป็นพิเศษ 

100317 ศ.ช.317 การฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค 

 

 

 

 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

1(0-3-0) 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

 

1(0-3-0) 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

 

 

3(2-3-5) 

 

 

 
- เพื่อให้วิชาแกนใหม่สอดคล้องกับมาตรฐาน

วิชาชีพครูที่ประกาใหม่โดย 

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

 

 

 

         2.1.2 วชิาแกนเลือก        ไม่น้อยกว่า 

  เลือกจากกระบวนวิชาดังต่อไปนี ้

100214 ศ.ช. 214 การจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ 

100215 ศ.ช. 215 ลีลาการสอนส าหรับครูมืออาชีพ 

100216 ศ.ช. 216 การเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง 

  ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

100217 ศ.ช. 217 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

100218 ศ.ช. 218 สะเต็มศึกษา 

100219 ศ.ช. 219 สถิตสิ าหรับครู 

100220 ศ.ช. 220 การบูรณาการศิลปะเชิงสรา้งสรรค์

  ในการศึกษา 

100221 ศ.ช. 221 การศึกษาเพื่อการพัฒนาชมุชน 

100222 ศ.ช. 222 โลกศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

100223 ศ.ช. 223 การผลิตสื่อดิจิทัลกราฟิกส าหรับ 

                           การสอน 

100224 ศ.ช. 224 ดิจิทัลมัลติมเีดียเพื่อการศึกษา 

100225 ศ.ช. 225 พหุวัฒนธรรมศึกษาส าหรับครู 

100226 ศ.ช. 226 การบรหิารและการจัดการ 

  สถานศึกษาแหง่นวัตกรรม 

100227 ศ.ช. 227 กฎหมายการศึกษา 

 

 

 

2 หน่วยกิต 

 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

2(1-2-3) 

 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

2(1-2-4) 

 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

 

2(2-0-4) 

100391 ศ.ช.391  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

100404 ศ.ช.404  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

100491 ศ.ช.491  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 

 2.1.2 วชิาแกนเลอืก  ไม่น้อยกว่า 

  เลือกจากกระบวนวิชาดังต่อไปนี ้

เหมือนเดิม 

ยกเลิก 

 

เหมือนเดิม 

 

ยกเลิก 

 

เหมือนเดิม 

 

ยกเลิก 

เหมือนเดิม 

 

 

ยกเลิก 

 

 

 

 

100232 ศ.ช. 232 กฎหมายส าหรับวิชาชีพครู 

100233 ศ.ช. 233 สะเต็มศึกษาเพื่อชีวติ เศรษฐกิจ  

  สังคม และสิง่แวดล้อม 

4(0-12-0) 

2(1-2-3) 

6(0-18-0) 

2 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2(2-0-4) 

2(1-2-3) 

 

 

 

 

 

 
- ซ้ าซ้อนกับวิชาแกนบงัคบั 

 

 

 

- เปิดเป็นวิชาใหม่ทดแทน 

- ซ้ าซ้อนกับวิชาแกนบงัคบั 

 

 

- ซ้ าซ้อนกับวิชาแกนบงัคบั 

 

 

 

- ซ้ าซ้อนกับวิชาบงัคบั 

 

 

 
- เปิดเป็นวิชาใหม่ทดแทน 

- เปิดกระบวนวิชาใหม่ให้สอดคล้องกับวิชาชีพครู

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

 2.2 วชิาเอก    ไม่น้อยกว่า  80 หน่วยกิต  2.2 วชิาเอก    ไม่น้อยกว่า  68 หน่วยกติ - ลดหน่วยกิตลงตามโครงสรา้ง มคอ.1 

   ต้องมีกระบวนวิชาระดับ 300 ขึน้ไปไม่นอ้ยกว่า 

45 หน่วยกิตและในจ านวนนี้ต้องมกีระบวนวิชาระดับ 400 

ขึน้ไป ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต 

  ต้องมีกระบวนวิชาระดับ 300 ขึน้ไปไม่นอ้ยกว่า 

36 หน่วยกิตและในจ านวนนี้ตอ้งมกีระบวนวิชาระดับ 400 

ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

  

  2.2.1 วชิาทางด้านเนื้อหา ไม่น้อยกว่า  65 หน่วยกิต   2.2.1 วชิาทางด้านเนื้อหา ไม่น้อยกว่า  56 หน่วยกิต - ลดหน่วยกิตลงตามโครงสรา้ง มคอ.1 

  1) วชิาบังคับ 

064291 ศ.วท. 291 มโนทัศน์ในกลศาสตร์ส าหรับครูระดับ 

  มัธยมศึกษา 1 

064292 ศ.วท. 391 มโนทัศน์ในคลืน่และอุณหพลศาสตร ์

              ส าหรับครูระดับมัธยมศกึษา 

064391 ศ.วท. 391 มโนทัศน์ในกลศาสตร์ส าหรับครูระดับ 

  มัธยมศึกษา 2 

064392 ศ.วท. 392 มโนทัศน์ในไฟฟูาและสภาวะแม่เหล็ก 

  ส าหรับครูระดับมัธยมศกึษา 

064491 ศ.วท. 491 มโนทัศน์ในฟิสิกส์ของอะตอมและ 

  นิวเคลียร์ส าหรับครูระดับมัธยมศกึษา 

206111 ว.คณ. 111 แคลคูลัส 1 

206112 ว.คณ. 112 แคลคูลัส 2 

207103 ว.ฟส. 103 ฟิสิกส์ส าหรับนกัศึกษาวิทยาศาสตร ์1 

207104 ว.ฟส. 104 ฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร ์2 

207107 ว.ฟส. 107 ปฏิบัติการฟิสิกสส์ าหรับนักศึกษา 

  วิทยาศาสตร์ 1 

207108 ว.ฟส. 108 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับนักศกึษา 

  วิทยาศาสตร์ 2 

207203 ว.ฟส. 203 ฟิสิกส์ของการสัน่และคลื่น 

 44 หน่วยกิต 

  3(3-0-6) 

 

  3(3-0-6) 

 

  3(3-0-6)  

 

  3(3-0-6) 

 

  3(3-0-6) 

 

  3(3-0-6) 

  3(3-0-6)   

  3(3-0-6)   

  3(3-0-6)   

  1(0-3-0) 

 

  1(0-3-0) 

 

  3(3-0-6)   

  1) วชิาบังคับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

         

 41 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหมือนเดิม 

เหมือนเดิม 

ย้ายไปอยู่ในวชิาทางด้านเนือ้หา (เลือก) 
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207208 ว.ฟส. 208 อุณหพลศาสตร์ 

207305 ว.ฟส. 305 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟูาเบื้องต้น 1 

207306 ว.ฟส. 306 ฟิสิกส์ยุคใหม ่

207308 ว.ฟส. 308 กลศาสตร์แบบฉบับ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

           

  2) วชิาเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต   2) วชิาเลือก ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต - ลดหน่วยกิตลงตามโครงสรา้ง มคอ.1 

     ต้องเลือกกระบวนวชิาระดับ 300 ขึน้ไปไม่

น้อยกว่า 12 หน่วยกิตโดยในจ านวนนีต้้องมีกระบวนวิชา

ระดับ 400 ขึน้ไป ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

   ต้องเลือกกระบวนวชิาระดับ 300 ขึน้ไปไม่

น้อยกว่า 6 หน่วยกิตโดยในจ านวนนีต้้องมีกระบวนวิชา

ระดับ 400 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

  

  เลือกจากกระบวนวชิาดังต่อไปนี ้

064381 ศ.วท. 381 มโนทัศน์ในวิทยาศาสตร์โลกส าหรับ

            ครูระดับมัธยมศึกษา 

064382 ศ.วท. 382 มโนทัศน์ในดาราศาสตร์ส าหรับครู 

  ระดับมัธยมศึกษา 

 

 

 

206267 ว.คณ.267 ระเบียบวิธีเชิงคณิตศาสตร์ 1 

206367 ว.คณ.367 ระเบียบวิธีเชิงคณิตศาสตร์ 2 

207213 ว.ฟส. 213 ปฏิบัตกิารฟิสิกสข์ั้นกลาง 1 

207214 ว.ฟส. 214 ปฏิบัติการฟิสิกสข์ั้นกลาง 2 

207406 ว.ฟส. 406 ฟิสิกส์เชงิทัศนศาสตร์ 

207408 ว.ฟส. 408 ฟิสิกส์เชิงสถิต ิ

207302 ว.ฟส. 312 อเิล็กทรอนิกส์มลูฐาน 

207323 ว.ฟส. 323 อุตุนิยมวิทยามลภาวะอากาศ 

207348 ว.ฟส. 348 ดาราศาสตร์ทรงกลมและระบบสุรยิะ 

 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

4(3-3-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

4(3-3-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

  เลือกจากกระบวนวชิาดังต่อไปนี ้

 

        ยกเลิก 

 

064480 ศ.วท. 480 มโนทัศน์ในวทิยาศาสตร์โลกและดารา 

                          ศาสตร์ส าหรับครูระดับมัธยมศึกษา 

064491 ศ.วท. 491 มโนทัศน์ในฟิสิกส์ของอะตอมและ 

                         นิวเคลียร์ส าหรับครูระดับมัธยมศึกษา 

        

 

         

 

         

 

         

 

 

 

 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

 

- รวมเป็นวิชาเปิดใหม่ 064480 เนื่องจาก

โครงสรา้งหลกัสูตร 4 ปี มีจ านวนหนว่ยกิต 

ลดลง 

- เปิดกระบวนวิชาใหม ่โดยรวมวิชา 064381 

และ 064382 

- ย้ายมาจากวิชาทางด้านเนือ้หา (บังคับ) 

 

 

 
- เน้นวิชาด้านการสอนมากขึน้ 

 

 

 
- เน้นวิชาด้านการสอนมากขึน้ 

เหมือนเดิม 

เหมือนเดิม 

เหมือนเดิม 

ยกเลิก 

ยกเลิก 
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207401 ว.ฟส. 401 กลศาสตร์ควอนตัม 1 

207402 ว.ฟส. 402 กลศาสตร์ควอนตัม 2 

207403 ว.ฟส. 403 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และรังส ี

207411 ว.ฟส. 411 อเิล็กทรอนิกส์ 1 

207412 ว.ฟส. 412 อเิล็กทรอนิกส์ 2 

207415 ว.ฟส. 415 ทฤษฎแีม่เหล็กไฟฟูาเบื้องต้น2 

207419 ว.ฟส. 419 ฟิสิกส์ดาราศาสตร์พื้นฐาน 

207422 ว.ฟส. 422 ฟิสิกส์สถานะของแขง็ 1 

207428 ว.ฟส. 428 ฟิสิกส์สถานะของแขง็ 2 

207436 ว.ฟส. 436 สเปกตรัมของอะตอม 

207442 ว.ฟส. 442 ฟสิิกส์ของพลงังาน 

207444 ว.ฟส. 444 ผลึกศาสตร์เชิงรังสีเอกซ์เบือ้งต้น 

207448 ว.ฟส. 448 ดาราศาสตร์ดาวฤกษ ์

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

4(3-3-6) 

4(3-3-6) 

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) 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

        ยกเลิก 

        เหมือนเดิม 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 

 ขั้นพื้นฐาน 

 2.2.2 วชิาการสอนวชิาเอก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  2.2.2 วชิาการสอนวชิาเอก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

 1) วชิาบังคับ  9 หน่วยกิต  1) วชิาบังคับ 6 หน่วยกิต   

064430 ศ.วท. 430 หลักการและวิธสีอนวิทยาศาสตร์ 

064495 ศ.วท. 495 การสอนฟิสิกสส์ าหรับครูระดับ

มัธยมศึกษา 1 

064496 ศ.วท. 496 การสอนฟิสิกสส์ าหรับครูระดับ

มัธยมศึกษา 2 

 

3(3-0-6) 

3(2-3-4) 

 

 3(2-3-4) 

        เหมือนเดิม 

 

        ยกเลิก 

 

 

064499 ศ.วท. 499 การสอนฟิสิกสร์ะดับมัธยมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3(2-3-4) 

 

- รวมวิชาเป็นวิชาเปดิใหม่ 064499 เนื่องจาก

โครงสรา้งหลกัสูตร 4 ปี มีจ านวนหนว่ยกิต 

ลดลง 

 

- เปิดกระบวนวิชาใหม ่โดยรวมวิชา 064495 

และ 064496 

 

 

เหมือนเดิม 

เหมือนเดิม 
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 2) วชิาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  2) วชิาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

064429 ศ.วท. 429 การศึกษาอิสระในทางวิทยาศาสตร์

  ศึกษา 

064431 ศ.วท. 431 การจัดการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ทั่วไป 

  ส าหรับครูมัธยมศึกษา 

064485 ศ.วท. 485 การสอนวิทยาศาสตร์โลกและดารา 

   ศาสตร์ส าหรับครูระดับมัธยมศกึษา 

064492 ศ.วท. 492 อุปกรณ์และนวตักรรมการทดลองฟิสกิส ์

             ระดับมัธยมศึกษา 

3(2-3-4) 

 

3(3-0-6) 

 
3(2-3-4) 

 
3(2-3-4) 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.3 วชิาโท (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 

  นักศึกษาทีป่ระสงค์จะเรยีนวิชาโท อาจเลือกเรียน

วิชาโทในสาขาใดก็ได้ที่เปดิสอนตามประกาศมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ เร่ือง วิชาโทที่เปดิสอนส าหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่นอ้ยกว่า 15 หน่วยกิต โดยความ

เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึง่จะท าให้มีจ านวนหน่วย

กติรวมตลอดหลกัสูตรเพิ่มขึน้อีก ไมน่้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

 

2.3 วิชาโท (ถ้ามี)                              ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ  

3. หมวดวิชาเลือกเสร ีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสร ีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิต  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต - เพื่อให้สอดคล้องกบั มคอ.1 สาขาครุศาสตร์

และศึกษาศาสตร์ หลกัสูตร 4 ปี 

เหมือนเดิม 

เหมือนเดิม 
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ชั้นปีที่ 1 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรงุใหม่ (พ.ศ. 2562) 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1  

100106 จิตวิทยาส าหรับครู 

100108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพครู 

206111 แคลคูลสั 1 

207103 ฟิสิกส์ส าหรับนักศกึษาวิทยาศาสตร์ 1 

207107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษา 

 วิทยาศาสตร์ 1 

วิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

2(1-2-3) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

 

3  

001101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 

100109 แบบอย่างความเปน็ครูในห้องเรียนยุคใหม่ 

100111 หลักสตูรและการจัดการเรียนรู้แนวใหม ่

206111 แคลคูลสั 1 

207103 ฟิสิกส์ส าหรับนักศกึษาวิทยาศาสตร์ 1 

207107 ปฏิบัติการฟิสกิส์ส าหรับนักศึกษา

 วิทยาศาสตร์ 1 

กลุ่มวิชามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

3(3-0-6) 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

 

3 

3 

รวม   18 หน่วยกติ  รวม 20 หน่วยกติ  
 

 

ชั้นปีที่ 1 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรงุใหม่ (พ.ศ. 2562) 

ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
001102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

100105 ปรัชญาและทฤษฎทีางการศึกษา 

100107 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู 

206112 แคลคูลัส 2 

207104 ฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษา 

 วิทยาศาสตร์ 2 

207108 ปฏิบัติการฟิสิกสส์ าหรับนกัศึกษา  

  วิทยาศาสตร์ 2 

วิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

2(1-2-3) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

1(0-3-0) 

 

3 

001102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

100110 โลกาภิวัตน์กบัการศึกษาเพื่อความเป็น

  พลเมืองชั้นเลิศ 

100112 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาผู้เรียนยุคดิจิทัล 

100191 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

206112 แคลคลูัส 2 

207104 ฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 2 

207108 ปฏิบัติการฟิสิกสส์ าหรับนกัศึกษา   

            วิทยาศาสตร์ 2 

กลุ่มวิชามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

3(3-0-6) 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

1(0-3-0) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

 

3 

3 

รวม 18 หน่วยกติ รวม 21 หน่วยกิต  
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ชั้นปีที่ 2 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรงุใหม่ (พ.ศ. 2562) 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
001201  การอา่นเชิงวิเคราะห์และการ 

  เขียนอย่างมีประสิทธิผล  

064291  มโนทัศน์ในกลศาสตร์ส าหรับครู 

  ระดับมัธยมศึกษา 1 

100210  ความเป็นครูและจรรยาบรรณ 

  วิชาชีพครู 

100211  การพัฒนาหลักสูตร 

100213  แหล่งเรียนรู้และการบูรณาการ 

  เทคโนโลยกีับการเรียนรู้สมัยใหม่ 

207203  ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น 

207308  กลศาสตร์แบบฉบับ 

วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3  

001201 การอา่นเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมี                 

           ประสิทธิผล 

063201 การเรียนรู้ผ่านปรากฏการณ์ในสังคม 

064291 มโนทัศน์ในกลศาสตร์ส าหรับ 

 ครูระดับมัธยมศึกษา 1 

100228 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับ 

 ครูยุคดิจิทัล 

100230 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่        

100291 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

207203 ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น 

207308 กลศาสตร์แบบฉบับ 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

2(1-2-3)  

   

2(1-2-3)  

  1(0-3-0) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

รวม 22 หน่วยกิต รวม 20 หน่วยกติ  

 
 

ชั้นปีที่ 2 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรงุใหม่ (พ.ศ. 2562) 

ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
001225  ภาษาอังกฤษในบรบิท 

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

064292 มโนทัศน์ในคลื่นและอุณหพล 

  ศาสตร์ส าหรับครูระดับมัธยมศกึษา 

100212  การจัดการเรียนรู้และการจัดการ 

  ชั้นเรียน 

100281  การฝึกปฏิบัตงิานวิชาชีพครู 

  ระหว่างเรียน 1 

207305  ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟาูเบือ้งต้น 

207306  ฟิสิกส์ยุคใหม ่

วิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

2(1-2-3) 

 

1(0-3-0) 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3  

3  

001225 ภาษาอังกฤษในบรบิทวิทยาศาสตร์ 

 และเทคโนโลยี 

064292 มโนทัศน์ในคลื่นและอุณหพล

 ศาสตร์ส าหรับครูระดับมัธยมศกึษา 

100229 นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อ 

  การเรียนรู้ยุคใหม่ 

100231 การประกันคุณภาพการศึกษา 

           เพื่อความเป็นเลิศ 

207305 ทฤษฎแีม่เหล็กไฟฟาูเบือ้งตน้ 1 

207306 ฟิสิกส์ยุคใหม ่

กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 

กลุ่มวิชาแกนเลือก 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 
1 
2 

รวม 21 หน่วยกิต รวม 19 หน่วยกติ  
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ชั้นปีที่ 3 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรงุใหม่ (พ.ศ. 2562) 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
064430 หลกัการและวธิีสอนวิทยาศาสตร์ 

064391 มโนทัศน์ในกลศาสตร์ส าหรับครู     

  ระดับมัธยมศึกษา 2 

100313 นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

 สารสนเทศทางการศึกษา 

100314 การศึกษาพิเศษส าหรับครู 

207208 อุณหพลศาสตร์ 

วิชาแกน (เลือก) 

วิชาเอกด้านเนือ้หา (เลือก) 

วิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

2(1-2-3) 

 

2(2-0-4) 

3(3-0-6) 

2  

3  

2  

064391 มโนทัศน์ในกลศาสตร์ส าหรับครูระดับ

 มัธยมศึกษา 2 

100315 พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัด    

 การศึกษาบนฐานชุมชน 

100317 การฝึกทักษะการสอนแบบจลุภาค 

207208 อุณหพลศาสตร์             

กลุ่มวิชาเอกด้านเนือ้หา (เลือก) 
กลุ่มวิชาเอกด้านเนือ้หา (เลือก) 

วิชาเลือกเสร ี

3(3-0-6) 
 

2(1-2-3) 

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

3 
3 
3 

 

รวม 20 หน่วยกติ รวม 20 หน่วยกติ  

 

 

ชั้นปีที่ 3 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรงุใหม่ (พ.ศ. 2562) 

ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
064392 มโนทัศน์ในไฟฟาูและสภาวะ 

  แม่เหล็กส าหรับครูระดับ 

  มัธยมศึกษา 

100311 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

100312 การประกันคุณภาพการศึกษา 

100381 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู   

  ระหว่างเรียน 2 

วิชาเอกด้านเนือ้หา (เลือก) 

วิชาเลือกเสร ี

3(3-0-6) 

 

 

3(2-2-5) 

2(2-0-4) 

1(0-3-0) 

 

6  

6 

064392 มโนทัศน์ในไฟฟาูและสภาวะแม่เหล็ก

  ส าหรับครูระดับมัธยมศกึษา 

064430 หลกัการและวธิีการสอนวิทยาศาสตร์ 

100316 การศึกษาพิเศษเพื่อสง่เสรมิศักยภาพ

  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพเิศษ 

100391 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
กลุ่มวิชาเอกด้านเนือ้หา (เลือก) 
วิชาเลือกเสร ี

3(3-0-6) 

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

 
4(0-12-0) 

2 
3 
3 

รวม 21 หน่วยกิต รวม 20 หน่วยกติ  
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ชั้นปีที่ 4 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรงุใหม่ (พ.ศ. 2562) 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
064491 มโนทัศน์ในฟิสิกส์ของอะตอมและ   

 นิวเคลียร์ส าหรับครูระดับ

 มัธยมศึกษา 

064495 การสอนฟิสิกสส์ าหรับครูระดับ  

  มัธยมศึกษา 1 

100488 การปฏิบัตกิารสอนแบบจลุภาค 

วิชาเอกด้านเนือ้หา (เลือก) 

วิชาการสอนวิชาเอก (เลือก) 

 

3(3-0-6) 

 

 

3(2-3-4) 

 

3(2-3-0) 

6 

3  

064499 การสอนฟิสิกส์ส าหรับครู   

  ระดับมัธยมศึกษา 

100404 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลุ่มวิชาเอกด้านเนือ้หา (เลือก) 

กลุ่มวิชาเอกทางการศึกษา (เลือก) 

กลุ่มวิชาเอกทางการศึกษา (เลือก) 

3(1-6-4) 

 

2(1-2-3) 
6 
3 
3 

รวม 18 หน่วยกติ รวม 17 หน่วยกิต  

 

 

ชั้นปีที่ 4 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรงุใหม่ (พ.ศ. 2562) 

ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
064496 การสอนฟิสิกส์ส าหรับครูระดับ   

  มัธยมศึกษา 2 

100481 การฝึกปฏิบัตงิานวิชาชีพครู 

 ระหว่างเรียน  3 

100403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

วิชาเอกด้านเนือ้หา (เลือก) 

วิชาการสอนวิชาเอก (เลือก) 

วิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 

3(2-3-4) 

 

1(0-3-0) 

 

3(2-2-5) 

6  

3 

1 

100491 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 4 6(0-18-0) 

รวม 17 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกติ 
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ชั้นปีที่ 5 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรงุใหม่ (พ.ศ. 2562) 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
100591  

 

การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

ในสถานศึกษา 1 
6(0-18-0) - 

รวม 6 หน่วยกติ   

 

 

ชั้นปีที่ 5 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรงุใหม่ (พ.ศ. 2562) 

ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
100592  

 

การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

ในสถานศึกษา 2 
6(0-18-0) - 

รวม 6 หน่วยกติ   
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5. ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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