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 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม   ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ  

 เป็นหลักสูตรระดับปรญิญาตร ี หลักสูตร 4  ป ี  

 5.2 ประเภทของหลักสูตร  

   ปรญิญาตรทีางวิชาชีพ   

 5.3 ภาษาท่ีใช้  

 ภาษาไทย  

 ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ)  
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 5.4 การรับเข้าศึกษา 

 นักศึกษาไทย  

 นักศึกษาต่างชาติ  

      5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอืน่  

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรยีนการสอนโดยตรง 
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           กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพยีงสาขาวิชาเดียว 

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครัง้ที่ 2/2562 

เมื่อวันที ่5 กุมภาพันธ์ 2562 

 สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิหลักสูตร ในการประชุมครัง้ที่ 2/2562 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ ์2562 และในการประชุมครัง้ที่ 8/2562 เมือ่วันที ่31 สงิหาคม 2562 

 สภาวิชาชีพให้การรับรอง เมือ่วันที่ ........ เดือน .................. พ.ศ. .................. 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรท่ีมคีุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพรว่่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับปรญิญาตร ีสาขาครุศาสตรแ์ละสาขาศึกษาศาสตร ์(หลักสูตร 4 ปี) ในปีการศึกษา 2564 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  

 ครูสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 บุคลากรทางการศึกษา 

 บุคลากรในสถานประกอบการที่ใชภ้าษาอังกฤษ 
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9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ชื่อ-สกลุ 
คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัวประชาชน 

1. อาจารย์จารวี  เพชรแก้ว - ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ),  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2546 

- ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ),  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2543 

X XXXX XXXXX XX X 

 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

   ณัฏฐลักษณ ์ถริโชติกุล 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ),  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2544 

- ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ),  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2536 

X XXXX XXXXX XX X 

 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารยอ์าร ี  

    ณ น่าน 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2545 

- ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ),  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2540 

X XXXX XXXXX XX X 

 

4. อาจารย์ณัฐนันท์   

    นิเวศน์วรการ 

- ศษ.ม. (หลักสตูร การสอน  

   และเทคโนโลยีการเรยีนรู ้ 

   แขนงการสอนภาษาอังกฤษ),  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2560 

- ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2556 

X XXXX XXXXX XX X 

 

5. อาจารย ์ดร.พิมพ์พธ ู  

    สุตานันต ์

- ศษ.ด. (การวิจัยและพัฒนา 

การศึกษา), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 

2561 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ),  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2551 

- ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ),  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2543 

X XXXX XXXXX XX X 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 ในสถานที่ตัง้มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

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

 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

      11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-

2564) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลาง

สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนา

เทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนิน

กจิกรรมทางเศรษฐกจิอย่างมาก  ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดของปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุก

ด้านและจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น  ช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 นับเป็นจังหวะเวลาที่ 

ท้าทายอย่างมากที่ประเทศไทยท่ามกลางการแขง่ขันในโลกที่รุนแรงขึน้มาก 

 ท่ามกลางปัญหาท้าทายหลากหลายที่เป็นอุปสรรคส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศไทยระยะยาว

ดงักล่าว ท าให้ตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วนว่าการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  

มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในระยะยาวนั้น ประเทศต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ใน 

ทุกด้าน ได้แก่ การเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม ซึ่งต้องให้สอดคล้องกับสาขาการผลติและบรกิารเปา้หมาย และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 

รวมถงึการพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบรูณใ์นทุกช่วงวัยที่สามารถบรหิารจัดการการเปลี่ยนแปลง

ที่เป็นสภาพแวดล้อมการด าเนินชีวิตได้อย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา การเรียนรู ้และการพัฒนาทักษะ เพื่อกล่อมเกลาสร้างคนดี มีวินัย มีค่านิยมที่ดี และมี

ความรับผิดชอบต่อสังคม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2560 : 1) ดังนั้น

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จึงมีการปรับปรุงหลักสูตรตามสถานการณห์รือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ  ดังนี้ 

       1. การแขง่ขันทางธุรกิจระหว่างประเทศ การน าเข้าและส่งออกสินค้าและบริการมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  

ประกอบกับภาษาอังกฤษมีความส าคัญเพราะเป็นภาษากลางที่ใช้ในการติดต่อทางการค้า ความต้องการ

บุคลากรที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ถงึดีมากจงึเพิ่มขึน้ด้วย 

      2. การเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ซึ่งเป็นธุรกิจหนึ่งที่เป็นรายได้หลักของประเทศ ท าให้

ความต้องการบุคลากรด้านภาษาเพิ่มขึ้น 

      3. ความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีเพิ่มมากขึ้น 

      4. ความนิยมอย่างสูงในการใช้การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เพื่อสรา้งและขยายฐานทาง

การค้า ล้วนแต่จ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทัง้สิน้ 
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11.2 สถานการณ์หรอืการพฒันาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  จากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้เป็นการวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของ

ประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ สามารถ

แสวงหาความรู้และเรียนรูไ้ด้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ โดยการขับเคลื่อนภายใต้วสิัยทัศน์คนไทย

ทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (ส านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2560) 

 อีกทั้งการแลกเปลี่ยนและการเคลื่อนย้ายทางสังคมและวัฒนธรรมภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศส่งผลให้มีการใช้ภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น และภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือส าคัญใน

การแสวงหาความรู้ความเข้าใจด้านสังคม และวัฒนธรรมที่ดีให้กับประชาคมโลก ภาษาอังกฤษไม่ได้เป็น

ภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสารเฉพาะกับเจ้าของภาษา แต่เป็นภาษาที่น ามาใช้สื่อสารได้กับคนในทุกทวีป  

ภาษาอังกฤษยังมีบทบาทส าคัญในองคก์รระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ สหภาพยุโรป ธนาคารโลก  

การใช้ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในภาษาหลักส าหรับการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารข้าม

ผ่านวัฒนธรรม เพื่อส่งเสรมิ และพัฒนาการเรียนรู้ให้ก่อเกิดความเข้าใจอันดีภายใต้กรอบแนวคิดของการ

สรา้งสังคมเพื่อความสมานฉันท์ และเพื่อการสร้างและเพิ่มโอกาสทางวิชาชีพของบัณทิตในอนาคต 

 บทบาทการใช้ภาษาอังกฤษกับเทคโนโลยีทางการสื่อสารไดร้ับการพัฒนาอย่างมากต่อคนในสังคม  

การเกิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ Facebook Instagram Line และ Twitter ซึ่งส่งผลให้เกิด 

การสื่อสารระหว่างบุคคลมากกว่าหนึ่งคนได้ในเวลาเดียวกัน และยังท าให้เกดิกระแสตื่นตัวในเรื่องของการ

เรียนรูแ้ละเข้าใจภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถสื่อสารผา่นทางสังคมเครือข่ายออนไลน์เหล่านี้ได้ เทคโนโลยี

การสื่อสารเหล่านี้ ยังสามารถเชื่อมโยงผู้คนจากหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกให้ติดต่อสื่อสารถึงกันได้ในเวลา

อันรวดเร็ว 

 ด้วยเหตุผลและปัจจัยดังกล่าว การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงต้องครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านสังคม

และวัฒนธรรมนานาชาติโดยการเรียนผ่านผลงานวรรณกรรมทั้งในและต่างประเทศ ด้านทักษะการแปลที่

น ามาใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้อันจะส่งเสรมิความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายของไทย

และนานาชาติ ด้านภาษาศาสตรเ์พื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาความหลากหลาย และการเปลี่ยนแปลงของ

ภาษา ตลอดจนการมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความเช่ียวชาญในการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ

และวิชาชีพ และทักษะในการประยุกต์ใชค้วามรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตนเอง สามารถปรับตัวเข้ากับ

สังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ตลอดจนมีความพรอ้มในการเขา้สู่ตลาดแรงงานนานาชาติดังต่อไปนี้ 

         1. การเข้ามาลงทุนของต่างชาติ ท าให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น และตามมาด้วยการ

ถา่ยทอดความรู้และเทคนิควิทยาการซึ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

 2. การเข้าสู่ยุคแห่งข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีต่าง  ๆ ท าให้เกิดความต้องการการเรียน

ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ทัง้ในการสรา้งและรับขอ้มูล 
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 3. ความนิยมที่จะศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะที่ประเทศสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมรกิา  

ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์

 จากทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรนั้น หลักการของการพัฒนาหลักสูตรจะต้องพัฒนาให้สอดคล้อง

กับความต้องการและความจ าเป็นของสังคม ซึ่งจะเห็นได้วา่จากทศิทางของการจัดการศึกษาของชาติ และ

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

คนไทยคุณภาพและมีความเป็นสากล มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข ดังนั้นภาพของห้องเรียนจึงต้อง

เปลี่ยนไปกับภาพอนาคตที่เกดิขึน้ ห้องเรียนจะต้องเป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้เป็นนวัตกร ทันการเปลี่ยนแปลงเป็นพลเมืองไทยบนวิถีโลก มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ท าให้หลักสูตรการผลิตครูต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการทางสังคมดังกล่าว 

 

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวขอ้งกับพันธกจิของ

สถาบัน  

12.1   การพัฒนาหลักสูตร  

จากสถานการณท์างด้านการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม จ าเป็นต้องพัฒนาคนให้มี

คุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้ การจัดการศึกษา จึงควร

ตอบสนองพันธกิจเพื่อเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ และการจัดการศึกษา

ดังกล่าว ต้องเร่ิมปลูกฝังตั้งแต่การศึกษาขั้นพืน้ฐาน โดยมีสถาบันการศึกษาและครูเป็นกลไกส าคัญในการ

จัดการศึกษา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตครูภาษาอังกฤษที่มีความรู้

ความสามารถต่อการจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองการพัฒนาพลเมืองดีของประเทศ 

ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนอง

การพัฒนาประเทศนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้ระบบกระบวนการผลิต 

การพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็น

วิชาชีพช้ันสูง โดยการก ากับและประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู  คณาจารย์ รวมทั้ง

บุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่  และการพัฒนา

บุคลากรประจ าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดย

ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาอีกทั้งมีแนวการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR)  รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้อง

กับกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ที่เน้นการปฏิรูปการศึกษา

และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 

การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรยีนรูยุ้คใหม่ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่  

ดังนั้นการผลิตครูภาษาอังกฤษตามมาตรฐานวิชาชีพจึงต้องพัฒนาบัณฑิตครูให้มีมาตรฐาน

ความรู้และประสบการณว์ิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน เพื่อให้เกิดความรู ้

ความสามารถ และความช านาญเพียงพอในการประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้อง
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ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพเพื่อให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ 

สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการ ตอบสังคมได้ว่าการที่กฎหมายให้ความส าคัญกับ

วิชาชีพทางการศึกษา เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และความเช่ียวชาญใน

การประกอบอาชีพ 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น สถาบันการศึกษาที่ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าเป็นต้อง

จัดการศึกษาเพื่อการผลิตครูภาษาอังกฤษและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพโดยปรับปรุงหลักสูตรให้

ได้มาตรฐานสอดคล้องกับวชิาชีพทางการศึกษา และสอดรับกับความต้องการของสังคมในอนาคต 

 

 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน า ทีม่ี

ความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล และมุ่งเน้นการวิจัย มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและ

คุณภาพ มีการบรหิารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่าง

ยั่งยืนโดยมีพันธกจิที่ส าคัญดังนี้ 

(1) จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพช้ันสูง โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ 

บัณฑติมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และรอบรูคู้คุ่ณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

(2) ผลิตผลงานวิจัยในทุกสาขาวิชา เพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนและการถ่ายทอด

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกจิ สังคมของประเทศ 

(3) ให้บริการวชิาการแก่สังคม มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

(4) ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ 

(5) พัฒนาระบบบรหิารและจัดการในทุกๆ ด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองโดยใช้หลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

ดังนั้นการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงได้ตระหนักถึงบทบาทและพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย ในการเป็นผู้น าด้านการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ครู

และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะในการบริหารและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล  และมี

คุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวคือ “อตฺตาน  ทมยนฺติ ปณฺฑิตา” มี

ความหมายว่า บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครอง

งาน ด้วยมโนธรรมและจิตส านึกต่อสังคม 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะที่เป็นส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มี

ความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาทุกระดับ ให้เป็นครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่

มีคุณธรรม ความเป็นเลิศทั้งศาสตร์และศิลป์ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศาสตร์ทางด้านการศึกษา โดยใช้

กระบวนการศึกษาวิจัยในการท าความรูท้ี่มีอยู่ให้กระจ่าง และแสวงหาองคค์วามรู้ ใหม่เพื่อน าไปใช้ได้อย่าง

เหมาะสม โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและพึ่งพาตนเองได้ตามพันธกิจของคณะ    
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จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปรับหลักสูตรเพื่อผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา นโยบายการศึกษาชาติ ความต้องการของชุมชนและสังคม รวมทั้งอัตลักษณ์

บัณฑิต  มหาวิทยาลัย เ ชียงใหม่  ดั งนั้น   คณะศึกษาศาสตร์  จึ ง ได้ด า เนินการปรับหลักสูตร                 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อผลิตบัณฑิตครูภาษาอังกฤษให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพและ

เช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพลเมืองดี ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา และปณิธานในการ

ผลิตครูภาษาอังกฤษและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

 13.1  กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  หมวดวิชาเฉพาะ 

  หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/กระบวนวชิาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนและสามารถให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

มาเรียนเป็น  

   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  หมวดวิชาเฉพาะ 

  หมวดวิชาเลือก 

    ไม่มี 

 13.3 การบริหารจัดการ  

  การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษาทั่ วไปจะด าเนินการโดยคณะที่

เกี่ยวข้อง เช่น คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เป็นต้น โดย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรจะด าเนินการประสานงานและแจ้งไปยังคณะที่จัดการ

เรียนการสอนให้ทราบล่วงหน้าถงึจ านวนนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรยีนในแต่ละปีการศึกษา ในส่วนของวิชา

เฉพาะ จะจัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชา ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ด าเนินการตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 โดยมีคณะกรรมการก ากับ 

ติดตามการจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาตามแบบ 

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

ปีการศึกษา นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้จัดให้มีการสอบวัดความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ เพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาและส่งเสริมนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 
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หมวดท่ี 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1  ปรัชญา  

 ปรัชญาสาขาวิชา 

  การสอนภาษาอังกฤษเป็นวิชาชีพศึกษาศาสตร์แขนงหนึ่ง  ที่มุ่ง เน้นให้นักศึกษาครูมี

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสามารถจัดการเรียนการสอนให้สอดรับกับการ

เรียนในศตวรรษที่ 21 และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นสังคมอย่างมีความสุข  

1.2 วัตถุประสงค์  

 วัตถุประสงค์ของสาขาวิชา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ 

     1) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่ครอบคลุมต่อวิชาชีพ

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  

     2) สามารถบูรณาการองคค์วามรู้ในศาสตรท์างภาษาต่างประเทศ และวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้แกผู่้เรยีนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

     3) สามารถคน้คว้าวิจัยในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้มี

การปรับปรุงการเรียนการสอนของตนได้อย่างต่อเนื่อง 

     4) มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมเจ้าของภาษา และวัฒนธรรม

นานาชาติ 

     5) มีความรับผดิชอบ มคีุณธรรมและจรรยาบรรณของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

 มีการปรับปรุงหลักสตูรทุก 5 

ปีโดยพิจารณาจาก KPI ที่อยู่

ในการประเมินคุณภาพ

การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ

หลักสูตร 

 มีการตรวจสอบและทบทวนผล

การด าเนินงานในแตล่ะปี เพื่อ

น ามาสู่การปรับปรุงการเรียน

การสอนให้มีประสิทธภิาพ 

รวบรวมติดตามผลการประเมนิ 

QA ของหลักสตูรรวมทุก 5 ปี ใน

ด้านความพึงพอใจ และภาวะ 

การได้งานของบัณฑติ 

 รอ้ยละของบัณฑติระดับ

ปรญิญาตรทีี่ไดง้านท าและการ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 รอ้ยละของบัณฑติระดับ

ปรญิญาตรทีี่ได้รับเงนิเดือน

เร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ ์

 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 

ผู้ประกอบการ และผูใ้ช้บัณฑิต 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  
 ระบบการศึกษาตลอดป ี (ไมน่้อยกวา่ 16 สัปดาห์) 
   ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศกึษาปกติ 
 มีระยะเวลาศึกษาไมน่้อยกวา่ 15 สัปดาห์ 
 ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 มีภาคฤดูรอ้น       
   ไม่มีภาคฤดูรอ้น 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนนิการเรยีนการสอน 
   ระบบการศึกษาตลอดป ี 
   ระบบทวิภาค 
   ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดอืนสิงหาคม ถงึ ธันวาคม 
   ภาคการศึกษาที่ 2 ตัง้แต่เดอืนมกราคม ถงึ พฤษภาคม 
     ในเวลาราชการ 
     นอกเวลาราชการ โปรดระบุ.............................. 

 2.2 คุณสมบัติของผูเ้ขา้ศึกษา  
  ผู้เข้าศึกษาในหลักสตูรต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากวา่มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่  

 มีคา่นิยมเจตคติที่ดีและคุณลกัษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านขอ้สอบวัดคุณลกัษณะ 

 ความเป็นครู และผา่นเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรอืเป็นไปตาม 

 ระเบียบข้อบังคับการคัดเลอืก ซึ่งสถาบนัอดุมศึกษาเปน็ผู้ก าหนด 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้  
  ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 

  ความรู้ด้านคณิตศาสตร/์วิทยาศาสตรไ์ม่เพียงพอ 

  การปรับตัวจากการเรยีนในระดับมัธยมศึกษา  

  นักศึกษาย้ายคณะเนือ่งจากไม่ได้ให้ความส าคัญกับวิชาชีพครู 

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพื่อแก้ไขปญัหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

   จัดสอนเสริมเตรยีมความรู้พื้นฐานกอ่นการเรียน 

   จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเปา้หมายชวีิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลยั 

และการแบง่เวลา 
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   จัดใหม้ีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อท าหน้าทีส่อดส่องดูแล ตักเตือน ให้ค าแนะน าแกน่ักศกึษา 

และให้เน้นย้ าในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพเิศษ 

   จัดกจิกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศกึษาและการดูแลนักศึกษา ไดแ้ก ่

วันแรกพบระหว่างนักศึกษากบัอาจารย ์วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรยีนของนักศึกษา

ช้ันปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกจิกรรมสอนเสริมถ้าจ าเป็น 
 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 

  

จ านวน

นักศึกษา 

ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปีท่ี 1 35 35 35 35 35 

ชั้นปีท่ี 2  35 35 35 35 

ชั้นปีท่ี 3   35 35 35 

ชั้นปีท่ี 4    35 35 

รวม 35 70 105 140 140 

คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
   35 35 
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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 

การท านุบ ารุงศาสนา ศลิปะ 

วัฒนธรรมและสิง่แวดล้อม 

- - - - - - 

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

การศึกษาและการเรียนรู้

ตลอดชีวติ 

30,000,000 - - - - - 

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

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

 

 2) คา่ใช้จา่ยตอ่หัว   252,200 บาท 315,250 

 

   2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรียน 

 แบบทางไกลผา่นสือ่สิง่พิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผา่นสือ่แพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนกิส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์นต 
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2.8  การเทยีบโอนหนว่ยกติ กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลัย (ถา้มี) 

 1)  กระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณารับโอน จะต้องเปน็กระบวนวิชาที่มเีนือ้หาอยู่

ในระดับเดียวกันหรือมีความใกล้เคยีงกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในโครงสรา้งหลักสูตรสาขาวิชาของ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่หรือเปน็กระบวนวิชาที่เป็นประโยชนต์่อการเรียนของนักศึกษา และต้องได้รับความ

เห็นชอบจากคณะที่เกี่ยวข้อง 

 2)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณาโอนกระบวนวิชา จ านวนหน่วยกติ ล าดับขั้นของกระบวน

วิชาที่นักศึกษาเรียนมาจากมหาวิทยาลยัอื่น โดยความเห็นชอบของคณะที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้อาจต้องมีการ

พิจารณาปรับเข้าสู่ระบบล าดบัขั้นตามขอ้บังคับมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วา่ด้วยการศึกษาระดับปรญิญาตรี 

พ.ศ. 2561 

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1  จ านวนหนว่ยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า     144 หน่วยกิต 

  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  

   (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หน่วยกิต 

    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 12 หน่วยกิต 

    1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 

    1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 

    1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้่านกจิกรรม 3 หน่วยกิต 

   (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 

    2.1 วิชาแกน (วิชาชีพคร)ู ไม่น้อยกวา่ 39 หน่วยกิต 

      2.1.1 วิชาแกนบังคับ  37 หน่วยกิต 

     2.1.2 วิชาแกนเลือก ไม่น้อยกวา่ 2 หน่วยกิต 

    2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกวา่ 69 หน่วยกิต 

     2.2.1 วิชาทางด้านเนือ้หา ไม่น้อยกวา่ 51 หน่วยกิต 

      1) วิชาบังคับ  36 หน่วยกิต 

      2) วิชาเลือก ไม่น้อยกวา่ 15 หน่วยกิต 

     2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกวา่ 18 หน่วยกิต 

      1) วิชาบังคับ  6 หน่วยกิต 

      2) วิชาเลือก ไม่น้อยกวา่ 12 หน่วยกิต 

    2.3 วิชาโท (ถา้มี) ไม่น้อยกวา่ 15 หน่วยกิต 

   (3) หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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  3.1.3 กระบวนวิชา 
   (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       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 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมี

ประสิทธิผล 

3(3-0-6) 

  ENGL 201        Critical Reading and Effective Writing  

 001202 ม.อ. 202 ภาษาองักฤษในบรบิททางอาชีพ 3(3-0-6) 
  ENGL 202 English in professional contexts  

    
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    6  หน่วยกิต 
                             Humanities and Social Sciences  6  Credits 

 063201 ศ.ลส. 201 การเรียนรูผ้่านปรากฎการณใ์นสังคม 3(3-0-6) 
  EDCI 201 Learning through Social Phenomenon  
  เลือกเรียน 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี ้

Select 1 course from the followings: 
 013110 ม.จว. 110 จิตวิทยากับชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 
  PSY 110 Psychology and Daily Life  

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

  HUGE 106 Humanistic Arts  

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

  LAGE 100     Law and Modern World  

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

  FINA 101 Finance for Daily Life  

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

  MC 103 Life and Society Through Media  
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  1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      9  หน่วยกิต 

        Science and Mathematics    9  Credits 

              เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี ้
            Select from the followings: 

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

  SC 100 Integrated Science  

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

  SC 114 En viron men tal Scienc e in Tod ay’s  Wor ld 

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

  BIOL 100 Biology in Everyday Life  

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

  CHEM 100 Chemistry in Everyday Life  

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

  CS 100 Information Technology and Modern Life 

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

  MATH 109 Mathematics  in Tod ay’s  World  

 362211 ก.อร. 211 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดลอ้ม 

3(3-0-6) 

  CONS 211 Principles of Conservation  

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

  PHPC 130 Medications in Everyday Life  

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

  NGGE 111           Critical Thinking and Creative Thinking  

 953111 ศท.วว. 111   ซอฟต์แวร์ส าหรับชวีิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

  SE 111 Software for Everyday Life  

 

    1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม        3  หน่วยกิต 
         Learning through Activities   3  Credits 
             เลือกเรยีน  1  กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 
            Select 1 course from the followings: 

 057131 ศ.ล. 131 การออกก าลังกายและสุขภาพ 2(2-0-4) 
  EDPE 131 Exercise and Health  

 057132 ศ.ล. 132 ชีวติมีสุขในคา่ยพักแรม 2(2-0-4) 
  EDPE 132 Happy Life in Camping  
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 057133 ศ.ล. 133 นันทนาการเพื่อคุณภาพชวีิต 2(2-0-4) 
  EDPE 133 Recreation for Quality of Life  

              เลือกเรยีน 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 
            Select 1 course from the followings: 

 099101 ศ.ศท. 101 การเรียนรูผ้่านกจิกรรม 1 1(0-3-1) 
  EDGE 101 Learning Through Activities 1  

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

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

     

                    
 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 

         Field of Specialization  a minimum of 108  Credits 
   2.1 วิชาแกน (วชิาชพีครู)     ไม่น้อยกว่า   39 หน่วยกิต 
        Core Courses     a minimum of   39 Credits  
   2.1.1 วิชาแกนบังคับ      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 จติวิทยาเพื่อการพัฒนาผู้เรียนยุคดิจิทัล 2(1-2-3) 

  EDPF 112 Psychology for Student Development in Digital Era  

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

  EDPF 191 Teaching Profession Practicum in School 1  

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

  EDPF 228 Communicative Language for Teachers in Digital 

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

  EDPF 229 Innovation and Digital Technology for Learning in 

Modern Era 

 

 100230 ศ .ช.  230 การวัดและประเมนิผลการเรียนรูแ้นวใหม่                          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 Res ear ch for L earn ers ’ Quality Develop men t  

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

  EDPF  491  Teaching Profession Practicum in School 4  

    
  2.1.2 วิชาแกนเลือก                                                   ไม่น้อยกว่า   2 หน่วยกิต 
     Elective Core Courses            a minimum of   2  Credits 
       เลอืกจากกระบวนวิชาตอ่ไปนี้ 
     Select from the followings: 

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

  EDPF 214 Active Learning Management 
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 100216 ศ.ช. 216 การเรียนการสอนเพือ่ตอบสนองความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 

2(1-2-3) 

  EDPF 216 Differentiated Instruction  

 100217 ศ.ช. 217 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู ้ 2(1-2-3) 

  EDPF 217 Information for Learning  

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

  EDPF 220 Creative Art Integration in Education  

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

  EDPF 222 Global Education for Lifelong Learning  

 100232 ศ.ช. 232 กฎหมายส าหรับวิชาชีพครู 2(2-0-4) 

  EDPF 232 Laws for Teaching Profession  

 100233 ศ.ช. 233 สะเต็มศึกษาเพื่อชีวติ เศรษฐกจิ สังคม  

และสิง่แวดลอ้ม 

2(1-2-3) 

  EDPF 233 STEM Education for Life, Economy, Society and 
Environment 

 

  

 2.2 วิชาเอก                                        ไม่น้อยกว่า      69  หน่วยกิต 

       Major a minimum of     69  Credits 

ต้องมีกระบวนวิชาระดับ 300 ขึน้ไปไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกติ และในจ านวนนีต้อ้ง

มีกระบวนวิชาระดับ 400 ไมน่อ้ยกวา่ 18 หน่วยกติ 

A minimum of 36 credits in major courses at 300 level and among these must 

be a minimum of 18 credits in 400 level. 
 2.2.1 วิชาทางด้านเนื้อหา             ไม่น้อยกว่า              51   หน่วยกิต 

  Academic Content Courses    a minimum of      51   Credits 

 1) วิชาบังคับ                    36  หน่วยกิต 

     Required Courses         36   Credits 

   001210 ม .อ.  210 การพูด 1 3(3-0-6) 

    ENGL 210 Oral Expression 1   

   001230 ม .อ.  230 ภาษาเบือ้งต้น 3(3-0-6) 
    ENGL 230       Introduction to Language  

   001231 ม .อ.  231 สัทศาสตรภ์าษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
    ENG 231 English Phonetics  
   001250 ม .อ.  250 วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6) 
    ENGL 250 Introduction to Literature  
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   001310 ม .อ.  310 การพูด 2 3(3-0-6) 
    ENGL 310 Oral Expression 2  
   001311 ม .อ.  311 การอ่านและการเขยีน 1 3(3-0-6) 
    ENGL 311 Reading and Writing 1  
   001321 ม .อ.  321 วัฒนธรรมของชาวอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6) 
    ENGL 321 British and American Cultural Studies 
   001443 ม.อ. 443 ภาษาศาสตรเ์ชิงสังคมเบื้องตน้ 3(3-0-6) 
    ENGL 443 Introduction to Sociolinguistics  
   066221 ศ.กอ. 221 กลวิธีการเรยีนรูภ้าษา 3(3-0-6) 
    EDET 221 Language Learning Strategies  
   066222 ศ.กอ. 222 การคิดผ่านภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
    EDET 222 Thinking Through English  
   066422 ศ.กอ. 422 กจิกรรมการเรียนรูแ้ละสื่อการสอนภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
    EDET 422 English Language Learning Activities and Teaching 

Materials 
 

   066425 ศ.กอ. 425 มองวัฒนธรรมไทยผ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
    EDET 425 Thai Culture Perception Through English  

  

2) วิชาเลอืก  ไม่น้อยกว่า          15 หน่วยกิต 

    Elective Courses a minimum of             15  Credits 

       เลือกจากกระบวนวิชาตอ่ไปนี ้

 Select from the followings:   

   001234 ม .อ.  234 ระบบเสียงและระบบค าเบื้องต้นในภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
    ENGL 234 Introduction to English Phonology and Morphology  
   001312 ม .อ.  312 การอ่านและการเขยีน 2 3(3-0-6) 
    ENGL 312 Reading and Writing 2  
   001330 ม .อ.  330 วากยสัมพนัธภ์าษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
    ENGL 330  English Syntax  
   001352 ม .อ.  352 วรรณกรรมดั้งเดิมกับการตีความใหม่ 3(3-0-6) 
    ENGL 352 Reservoir Literature and Reinterpretation  
   001353 ม .อ.  353 เรื่องเล่ารอ้ยแกว้ 3(3-0-6) 
    ENGL 353 Narratives in Prose  
   001410 ม .อ.  410 การพูด 3 3(3-0-6) 
    ENGL 410 Oral Expression 3  
   001422 ม.อ. 422 ภาษาองักฤษในสือ่มลวชน 3(3-0-6) 
    ENGL 422 English in Mass Media  
   001444 ม .อ.  444 ภาษาศาสตรเ์ชิงจิตวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
    ENGL 444 Introduction to Psycholinguistics  
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   001445 ม.อ. 445 วาทกรรมในการสื่อสาร 3(3-0-6) 
    ENGL 445 Discourse in Communication  
   066421 ศ.กอ. 421 มโนทัศน์วัฒนธรรมในการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
    EDET 421 Culture Concepts in English Language Teaching  

 
 
 2.2.2  วิชาการสอนวชิาเอก       ไม่น้อยกว่า                  18 หน่วยกิต  
          Educational Courses  a minimum of             18  Credits 

    1)  วิชาบังคับ                                      6 หน่วยกิต 
     Required Courses                6  Credits 
   066410 ศ .กอ.  410 หลักการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

    EDET 410   Principles of English Language Learning and 
Teaching 

 

   066412 ศ .กอ.  412 การสรา้งหน่วยการเรยีนรูส้ าหรับบทเรยีน
ภาษาองักฤษ 

3(3-0-6) 

    EDET 412 Construction Of Learning Units for English Lessons 
 

 

    2) วิชาเลือก                   ไม่น้อยกว่า                  12  หน่วยกิต 
     Elective Courses   a minimum of              12   Credits 
                   เลอืกจากกระบวนวิชาตอ่ไปนี้ 

        Select from the followings: 
 

   066323 ศ.กอ. 323 ภาษาองักฤษโครงงาน 3(3-0-6) 
    EDET 323   English Project Work  
   066411 ศ.กอ. 411 การเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 3(3-0-6) 
    EDET 411     Learner-Centered English Language Learning  
   066413 ศ .กอ.  413 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ 3(2-3-4) 
    EDET 413 Online English Teaching and Learning  
   066414 ศ .กอ.  414 การสอนฟัง พูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
    EDET 414 The Teaching of English Listening-Speaking  
   066415 ศ .กอ.  415 การสอนการอา่นภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
    EDET 415 The Teaching of English Reading  
   066416 ศ .กอ.  416 การสอนไวยากรณ์ภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
    EDET 416 The Teaching of English Grammar  
   066417 ศ .กอ.  417 การสอนการเขยีนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
    EDET 417 The Teaching of English Writing  
   066418 ศ .กอ.  418 ทักษะการสื่อสารส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
    EDET 418 Communication Skills for Teachers of English  
   066419 ศ .กอ.  419 การศึกษาอิสระในดา้นการเรียนการสอนวิชา

ภาษาองักฤษ 
3(0-9-0) 

    EDET 419 Independent Study in Teaching and Learning 
English 
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    2.3 วิชาโท (ถ้ามี)       ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 
          Minor (If Any)                              a minimum of       15  Credits 
                                     นักศึกษาที่ประสงคจ์ะเรียนวิชาโท อาจเลอืกเรยีนวิชาโทในสาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนตาม   

                                     ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนส าหรับนักศึกษา 

                                     มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ไม่น้อยกวา่ 15 หน่วยกติ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ 

                                     ที่ปรกึษา ซึ่งจะท าให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูรเพิ่มขึน้อีก ไม่นอ้ยกวา่  

                                     15 หน่วยกิต 

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

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

curriculum at the Chiang Mai University, they can register those courses not less 

than 1 5 cr ed its with the ac ad emic advis or’s ap p rova l.  Hen ce, the total cr ed its for 

the whole curriculum is increased at least 15 credits. 

 

  

 (3)  หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
                        Free Electives                                   a minimum of        6   Credits 

  จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร     ไม่น้อยกว่า      144  หน่วยกิต 
  Total                                    a minimum of      144  Credits 

 
 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 

รหัสกระบวนวิชาที่ใชก้ าหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังต่อไปนี้ 
1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถงึ คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา ที่กระบวนวิชานั้นสงักัด 
2. เลข 3 ตัวท้าย จ าแนกได้ดังนี้ 

1) เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถงึ ระดับของกระบวนวิชา 
“1” แสดงถงึ กระบวนวิชาในระดับปีที่ 1 
“2” แสดงถงึ กระบวนวิชาในระดับปีที่ 2 
“3” แสดงถงึ กระบวนวิชาในระดับปีที่ 3 
“4” แสดงถงึ กระบวนวิชาในระดับปีที่ 4 

2) เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถงึ หมวดหมู่ในสาขาวิชา 
3) เลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงถงึ อนุกรมในหมวดหมู่ของสาขาวิชา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 

ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 หน่วยกิต  หน่วยกิต 
001101 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 001102 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamental English 1   Fundamental English 2  

100110 โลกาภิวตัน์กับการศึกษาเพื่อ 2(1-2-3) 063201 การเรียนรูผ้่าน 3(3-0-6) 

 ความเป็นพลเมอืงช้ันเลศิ   ปรากฏการณใ์นสงัคม  

 Globalization and Education    Learning through Social   

 for Smart Citizenship   Phenomenon  

100112 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนา 2(1-2-3) 100109 แบบอย่างความเป็นครูใน 2(1-2-3) 

 ผู้เรยีนยุคดิจิทลั   ห้องเรียนยุคใหม ่  

 Psychology for Student    Model of Teacherness for   

 Development in Digital Era   Modern Classroom  
กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 3 100111 หลักสูตรและการจัดการ 2(1-2-3) 
Humanities and Social Sciences   เรียนรูแ้นวใหม ่  
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 6  Curriculum and Learning   
Science and Mathematics   Management in Modern   
กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้่านกจิกรรม 3  Trends  
Learning through Activities  100191 การปฏิบัติการสอนใน 1(0-3-0) 
   สถานศึกษา 1  
   Teaching Profession   
   Practicum in School 1  
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 3 
  Science and Mathematics  
  วิชาเลือกเสร ี 6 

  Free Electives  

รวม 19 รวม 20 
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ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 หน่วยกิต  หน่วยกิต 
001201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และ 3(3-0-6) 001202 ภาษาองักฤษในบรบิททาง 3(3-0-6) 

 การเขยีนอยา่งมีประสิทธิผล   อาชีพ  
 Critical Reading and    English in Professional  
 Effective Writing   Contexts  
001210 การพูด 1 3(3-0-6) 001250 วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Oral Expression 1   Introduction to literature  

001230 ภาษาเบือ้งต้น 3(3-0-6) 001310 การพูด 2 3(3-0-6) 

 Introduction to Language   Oral Expression 2  

001231 สัทศาสตรภ์าษาอังกฤษ 3(3-0-6) 066222 การคิดผ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 English Phonetics   Thinking through English  

066221 กลวิธีการเรยีนรูภ้าษา 3(3-0-6) 100228 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับ  2(1-2-3) 

 Language Learning    ครูยุคดิจิทัล     

 Strategies   Communicative Language   

100229 นวัตกรรมและเทคโนโลย ี 2(1-2-3)  for Teachers in  

 ดิจทิัลเพื่อการเรยีนรู้ยุคใหม ่   Digital Era  

 Innovation and Digital   100230 การวัดและประเมนิผลการ 2(1-2-3) 

 Technology for Learning   เรียนรูแ้นวใหม ่  

 in Modern Era   Learning Measurement   

100231 การประกันคุณภาพ 2(1-2-3)  and Evaluation in  

 การศึกษาเพื่อความเป็นเลศิ   Modern Trends  

 Educational Quality   100291 การปฏิบัติการสอนใน 1(0-3-0) 

 Assurance for Excellence   สถานศึกษา 2  
วิชาแกนเลือก 2  Teaching Profession  

Elective Core Courses   Practicum in School 2  

  วิชาเอกทางดา้นเนือ้หา (วิชาเลือก)  3 

  Electives Academic Content Courses  

รวม 21 รวม 20 
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 ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 หน่วยกิต  หน่วยกิต 

001311 การอ่านและการเขยีน 1 3(3-0-6) 100315 พหุวัฒนธรรมศึกษากับการ 2(1-2-3) 

 Reading and Writing 1   จัดการศึกษาบนฐานชุมชน  

001321 วัฒนธรรมของชาวอังกฤษ 3(3-0-6)  Multicultural Education and  

 และอเมรกิัน   Community-Based  

 British and American    Education  

 Cultural Studies  100317 การฝึกทักษะการสอนแบบ  3(2-3-5) 

066410 หลักการเรยีนการสอน 3(3-0-6)  จุลภาค    

 ภาษาองักฤษ   Microteaching Skills   

 Principles of English    Practice  

 Language Learning and   100391 การปฏิบัติการสอนใน 4(0-12-0) 

 Teaching   สถานศึกษา 3  

066412 การสรา้งหน่วยการเรยีนรู ้ 3(3-0-6)  Teaching Profession   

 ส าหรับบทเรยีน   Practicum in School 3  

 ภาษาองักฤษ  100404 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 2(1-2-3) 

 Construction of    ผู้เรยีน  

 Learning Units for    Res ear ch for L earn ers ’   

 English Lessons   Quality Development  

100316 การศึกษาพิเศษเพื่อส่งเสรมิ 2(1-2-3) วิชาเอกทางดา้นเนือ้หา (วิชาเลือก) 3 

 ศักยภาพผู้เรยีนที่มีความ  Electives Academic Content Courses  

 ต้องการจ าเปน็พิเศษ  วิชาการสอนวิชาเอก (วิชาเลอืก) 6 

 Special Education for   Electives Educational Courses  

 Enhancing Potentials of    

 Students with Special Needs    

วิชาเอกทางดา้นเนือ้หา (วิชาเลือก)    

Electives Academic Content Courses 3   

วิชาการสอนวิชาเอก (วิชาเลอืก) 3   

Electives Educational Courses    

รวม 20 รวม 20 
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ชั้นปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2  

 หน่วยกิต  หน่วยกิต 

001443 ภาษาศาสตรเ์ชิงสังคม 3(3-0-6) 100491 การปฏิบัติการสอนใน 6(0-18-0) 

 เบื้องต้น   สถานศึกษา 4  

 Introduction to    Teaching Profession   

 Sociolinguistics   Practicum in School 4  

066422 กจิกรรมการเรียนรูแ้ละสื่อ 3(3-0-6)    

 การสอนภาษาองักฤษ     

 English Lagnauge      

 Learning Activities and     

 Teaching Materials     

066425 มองวัฒนธรรมไทยผ่าน 3(3-0-6)    

 ภาษาองักฤษ     

 Thai Culture Perception     

 Through English    

วิชาเอกทางดา้นเนือ้หา (วิชาเลือก) 6   

Electives Academic Content Courses    

วิชาการสอนวิชาเอก (วิชาเลอืก) 3   

Electives Educational Courses    

รวม 18 รวม 6 

 

3.1.5 ค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

ระบุไว้ในภาคผนวก 
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3.2 ชื่อ ต าแหนง่และคุณวฒุขิองอาจารย์ 

3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ า 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 
เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 อาจารย์จารวี   

เพชรแก้ว* 

 

 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2546 

- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),   

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2543 

9 - 12 - 3(3) 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ณัฏฐลักษณ์   

ถิรโชติกุล* 

 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2544 

- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2536 

9 - 9 - 3(1) 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อารี  ณ น่าน* 

 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2545 

- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2540 

 

9 - 9 - 5(3) 

4 อาจารย์ณัฐนันท์ 

นเิวศนว์รการ* 

 

- ศษ.ม. (หลักสูตร การสอน  

   และเทคโนโลยกีารเรียนรู้ 

   แขนงการสอนภาษาอังกฤษ), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2560 

- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2557 

9 - 12 - 3(3) 

5 อาจารย์ ดร.พมิพพ์ธู 

สุตานันต*์ 

 

- ศษ.ด. (การวิจัยและพัฒนา 

   การศึกษา), มหาวทิยาลัย 

   เชยีงใหม,่ 2561 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2551 

- ศษ.บ. (ภาษาองักฤษ),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2543 

12 - 12 - 5(5) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

6 รองศาสตราจารย์  

ดร.กรัณย ์ปัญโญ 

 

- กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 

 มหาวทิยาลัยนเรศวร, 2550 

- วท.ม. (วทิยาศาสตร์การกฬีา)  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2544 

- ศษ.บ. (พลศึกษา),  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2539  

18 - 13 - 6(-) 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.กรีฑา  แก้วคง 

 

- ปร.ด. (วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีศกึษา), 

มหาวทิยาลัยมหดิล, 2553 

- วท.บ. (ฟิสกิส์),  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2546 

11 6 11 6 13(-) 

8 รองศาสตราจารย์  

ดร.เกียรตสิุดา  ศรีสุข 

 

- กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล

การศึกษา), มหาวทิยาลัย 

 ศรีนครนิ ทรวโิรฒ, 2545 

- ศศ.ม. (การวัดและประเมินผล

การศึกษา), มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 

2535 

- ศศ.บ. (คณิตศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2528 

6 6 8 6 8(-) 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ด ร.       ร           

 

- ปร.ด. (คณิตศาสตรศกึษา), 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น, 2555 

- ศษ.ม. (คณิตศาสตร์ศกึษา), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2545 

- ศษ.บ. (คณติศาสตร์) , 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2541 

9 6 9 6 10(-) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

10 อาจารย์ชญานิตย ์

ยิ้มสวัสดิ ์

 

- ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2552 

- ค.บ. (การศกึษา การสอนสังคม

ศกึษา), มหาวทิยาลัยราชภัฎ 

 เชยีงใหม,่ 2549 

18 2 21 2 7(-) 

11 รองศาสตราจารย์  

ดร.ชรินทร์  มั่งคั่ง 

 

- ศษ .ด. (หลักสูตรและการสอน), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2549 

- ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา),  

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2540 

- ค.บ.(สังคมศึกษา),  

 วทิยาลัยครูบุรีรัมย์, 2533 

15 10 17 10 58(-) 

12 อาจารย์ชัยณรงค์   

จารุพงศ์พัฒนะ 

 

- ศษ.ม. (การสอนสังคมศกึษา), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2550 

- ศษ.บ. (สังคมศึกษา),  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2544 

18 2 11 2 10(-) 

13 อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์   

ไข่เกตุ 

 

 

 

 

- ปร.ด. (วทิยาศาสตร์การออกก าลัง

กายและการกีฬา), มหาวทิยาลยั

บูรพา, 2555 

- วท.ม. (วทิยาศาสตร์การกฬีา),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2545 

- วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกฬีา),  

   มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม,่ 

2541 

18 - 18 - 2(-) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

14 รองศาสตราจารย์  

ดร.ชูชพี    

พุทธประเสริฐ 

 

- กศ.ด. (การบริหารการศึกษา),  

 มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

ประสานมิตร, 2532 

- ค.ม. (อุดมศึกษา),  

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2523 

- กศ.บ. (ภาษาไทย-ชวีวทิยา),  

 มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

บางแสน, 2519 

6 6 6 6 16(-) 

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.เชษฐภูมิ    

วรรณไพศาล 

 

- ค.ด. (อุดมศกึษา),  

 จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2559 

- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์),  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2553 

- ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมอืง), 

 จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2550 

- ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ และการเมอืงการปกครอง

เปรียบเทียบ), มหาวทิยาลัย   

สุโขทัยธรรมาธิราช, 2552 

- ศษ.บ. (สังคมศึกษา),  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2547 

23 9 18 12 30(-) 

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.          

 

- กศ.ด. (คณิตศาสตรศกึษา), 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ, 

2548 

- ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์), 

 จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2543 

- ศษ.บ. (คณติศาสตร์), 

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2539 

9 6 9 6 12(-) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

17 อาจารย์ณัชชาจารย์  

โรจน์วัฒนดษิกุล 

 

- วท.ม. (วทิยาศาสตร์การกฬีา), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 254 

- ศษ.บ. (พลศึกษา),  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2544 

12 - 12 - 10(-) 

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ด ร.ด                  

 

- Ph.D. (Mathematics Education), 

 Oregon State University, USA, 

2004 

- M.S. (Mathematics Education), 

 Oregon State University, USA, 

2000 

- ศษ.บ. (คณติศาสตร์),  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2536 

9 9 9 9 21(-) 

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.เดชา ศุภพทิยาภรณ์ 

 

- ปร.ด. (วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยศีกึษา), 

มหาวทิยาลัยมหดิล ,2552 

- วท.ม. (การสอนฟิสกิส์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2543  

- ศษ.บ. (วิทยาศาสตร์),

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2537 

9 3 12 3 18(-) 

20 รองศาสตราจารย์  

ดร.ถนอมพร  

เลาหจรัสแสง 

 

- Ph.D. (Computer Education),                    

The University of Illinois at 

Urbana– 

Champaign, USA, 1995 

- M.Ed. (Technology for Education),  

The University of Illinois at 

Urbana– 

Champaign, USA, 1992 

- ค.บ.(ภาษาอังกฤษ),  

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2532 

 

3 6 1.5 6 4(-) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

21 อาจารย์ ดร.     ร     

        

 

- กศ.ด. (คณิตศาสตรศกึษา), 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ, 

2548 

- ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์), 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 

- ศษ.บ. (คณติศาสตร์),  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2538 

6 6 6 6 11(-) 

22 อาจารย์ ดร.ธารณ ์ 

ทองงอก 

 

- ปร.ด. (การบริหารการศึกษา),  

 มหาวทิยาลัยบูรพา, 2555 

- กศ.ม. (การบริหารการศึกษา),  

 มหาวทิยาลัยบูรพา, 2552 

- ค.บ. (คณติศาสตร์),  

 สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี, 

2543 

9 3 9 3 2(-) 

23 รองศาสตราจารย์  

ดร.นงเยาว ์เนาวรัตน์ 

 

- Ph.D. (Development Studies) 

 University of Leeds, UK, 2004 

- M.A. (Women Studies),  

York University, UK., 2001  

- สม.ม. (สังคมวทิยาและ

มานุษยวิทยา),  

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์, 2531 

- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), 

 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์, 2520  

10 14 9 6 14(-) 

24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.นทัต อัศภาภรณ์ 

 

 

- ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2552 

- ค.ม. (คหกรรมศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541 

- ศษ.บ. (คหกรรมศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2538 

 

6 2 6 3 3(-) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

25 อาจารย์ ดร.     ร  

     ด  

 

- ปร.ด. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศกึษา) ( หลักสูตรนานาชาต)ิ, 

มหาวทิยาลัยมหดิล, 2553 

- ศษ.ม. (คณิตศาสตรศกึษา), 

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2549 

- ศษ.บ. (คณติศาสตร์), 

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2541 

9 8 9 6 24(-) 

26 อาจารย์นันทกา  

ฟูสกีุล 

 

- ศษ.ม. (จิตวทิยาการศึกษา 

 และการแนะแนว),

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2555 

- วท.บ. (จติวทิยา), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2552 

12 - 12 - 1(-) 

27 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. (การจัดการท่ัวไป),  

 มหาวทิยาลัยแมโ่จ้, 2548 

12 3 12 6 2(-) 

28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.น้ าผึ้ง  อนิทะเนตร 

 

- กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล

การศึกษา),มหาวทิยาลัย          

ศรีนครนิทรวโิรฒ, 2554 

- ศษ.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2546 

- ศษบ. (คณติศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2541 

12 9 12 9 19(-) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

29 รองศาสตราจารย์  

ดร.นิธิดา อดภิัทรนันท์ 

 

- Ph.D. (Language Education),  

 มหาวทิยาลัยอนิเดียนา  

สหรัฐอเมริกา, USA, 2535 

- M.Sc. (Applied Linguistic),  

 มหาวทิยาลัยอนิเดียนา  

สหรัฐอเมริกา, USA, 2529 

- กศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ), 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ  

 ปทุมวัน, 2521 

9 9 6 3 7(-) 

30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.บุญรอด  โชติวชริา 

 

- ค.ด. (อุดมศกึษา),  

 จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2559 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2547 

- ศศ.บ. (ภาษาไทย), 

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2544 

9 - 12 - 8(-) 

31 อาจารย์ ดร.บุษรี 

เพง่เล็งด ี
 

- Ph.D. (Chemistry, Education),  

   Western Sydney University),  

   Australia, 2559 

- กศ.ม. (การสอนวทิยาศาสตร์),   

   มหาวทิยาลัยมหาสารคาม, 2545 

- กศ.บ. (การสอนเคมี),   

มหาวทิยาลัย มหาสารคาม, 2540 

13 - 16 - 2(-) 

32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ปทุมวด ี ศริิสวัสดิ์ 

 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2537 

- ศษ.บ. (ภาษาไทย),   

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2525 

12 - 15 - 11(-) 

33 อาจารย์ประกรณ์ 

ตุย้ศรี 

 

- วท.ม. (วทิยาศาสตร์การกฬีา), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2546 

- ศษ.บ. (พลศึกษา),  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2543 

12 - 12 - 1(-) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

34 อาจารย์ ดร. ร      

 ร     ร      

 

- Ph.D. (Mathematics Education), 

 Oregon State University, USA, 

2003 

- M.S. (Mathematics Education), 

 Oregon State University, USA, 

1999 

- ศษ.บ. (คณติศาสตร์), 

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2538 

9 6 9 6 10(-) 

35 อาจารย์ ดร.พกิุล   

เลียวสริิพงศ์ 

 

 

- ศษ.ด. (หลักสตูรและการสอน), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2551 

- ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2533 

- ค.บ. (เกษตรศาสตร์),  

 วทิยาลัยครูเชยีงราย, 2525 

9 3 9 3 3(-) 

36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.พชิัยณรงค์  กงแก้ว 

 

 

- ปร.ด. (การศึกษา), มหาวิทยาลัย

นเรศวร, 2557 

- วท.ม. (วทิยาศาสตร์การกฬีา), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2545 

- ศษ.บ (พลศกึษา),  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2540 

12 - 12 - 6(-) 

37 รองศาสตราจารย์  

ดร.เพ็ชรี  รูปะวิเชตร์ 

 

- D.Ed. (Business Education), 

Queensland University of 

Technology, Australia, 2544 

- ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ),

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2539 

- ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ

บริหารธุรกิจ)เกียรตนิิยมอันดับ 1, 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2528 

12 - 9 - 2(-) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.มนตน์ภัส มโนการณ ์

 

- กศ.ด. (การบริหารการศึกษา),  

 มหาวทิยาลัยนเรศวร, 2555 

- ศษ.ม. (การบริหารการศกึษา), 

 มหาวทิยาลัยรามค าแหง, 2551 

- ศษ.ม. (วทิยาศาสตร์ศึกษา),  

 มหาวทิยาลัยนเรศวร, 2544 

- ค.บ. (วิทยาศาสตร์ท่ัวไป),  

 วทิยาลัยครูเทพสตรี, 2536 

9 3 9 3 3(-) 

39 รองศาสตราจารย์  

มนัส ยอดค า 

 

- ค.ม. (พลศกึษา),  

 จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2525 

- วท.บ. (พลศึกษา),  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2523 

9 - 9 - 3(-) 

40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.ยงยุทธ   ยะบุญธง 

 

- กศ.ด. (การบริหารการศึกษา),  

มหาวทิยาลัยนเรศวร, 2552  

- ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา),  

 มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2548 

- ศษ.ม. (เทคโนโลยทีางการศกึษา),  

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 2536 

- ค.บ. (วิทยาศาสตร์),  

 วทิยาลัยครูล าปาง, 2528 

 

9 12 12 9 12(-) 

41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.รัชชุกาญจน์  

ทองถาวร 

 

- D.Ed. (Curriculum&Instruction 

Concentration on Early Childhood 

Education), Indiana University of 

Pennsylvania, USA, 2003 

- M.S. (Early Childhood Education), 

Bloomsburg University, USA, 

1989 

 

15 3 15 3 10(-) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

- กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),  

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ, 

2530 

42 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), 

วทิยาลัยครูพิบูลสงคราม 

พษิณุโลก, 2527 

18 6 15 6 16(-) 

43 รองศาสตราจารย์  

ดร.ฤตนิันท์  สมุทร์ทัย 

 

- ค.ด. (อุดมศกึษา),  

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2550 

- ศษ.ม. (การวัดและประเมินผล

การศึกษา), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 

2528 

- ศษ.บ. (ประถมศึกษา),  

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2527 

6 6 9 6 11(-) 

44 อาจารย์ ดร.ลฎาภา 

ลดาชาติ 

 

- ปร.ด. (วทิยาศาสตร์ศึกษา), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554 

- ป.บัณฑิต (วชิาชีพครู), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่  2546 

- วท.บ. (ชีววทิยา), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่  2545 

 

12 - 12 3 7(-) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

45 อาจารย์วราภรณ์  

สิทธิวงศ์ 

 

- ศษ.ม. (การอาชีวศกึษา), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2543 

- ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ),  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2531 

 

10 - 9 - 4(-) 

46 อาจารย์วชิญา  ผิวค า 

 

- ค.ม. (วจิัยการศึกษา),  

 จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย,  2553 

- รปศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2551 

- ศษ.บ. (ประถมศึกษา)                   

เกียรตนิยิมอันดับ 1, 

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2549 

 

- - 12 - 5(-) 

47 รองศาสตราจาย์วณีา 

วโรตมะวิชญ 

 

- M.S. (Instructional System 

Technology), Indiana  University, 

1983 

- ค.ม. (ประถมศึกษา),  

 จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2516 

- ค.บ. (ประถมศึกษา),  

 จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2514 

 

12 6 12 6 12(-) 

48 อาจารย์วรีะยุทธ  

สุภารส 

 

- ศษ.ม. (การศึกษาพิเศษ),  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2556 

- ค.บ. (การศกึษา),  

 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่, 

2550 

 

9 - 9 - 1(-) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.สมเกียรต ิอินทสิงห์ 

 

 

- ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2558 

- ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2554 

- วท.บ. (คณติศาสตร์),  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2549 

 

6 3 6 6 12(-) 

50 รองศาสตราจารย์  

สร้อยสุดา วทิยากร 

 

- วท.บ. (ผดุงครรภ)์,  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2517 

(3 5001 00413 234) 

 

9 3 9 3 1(-) 

51 อาจารย์ ดร.สราวุฒ ิ

พงษ์พิพัฒน์ 

 

- ปร.ด. (วยิาศาสตร์การออกก าลัง

กายและการกีฬา), มหาวิทยาลยั

บูรพา, 2554 

- วท.ม. (วทิยาศาสตร์การกฬีา), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2544 

- ศษ.บ. (พลศึกษา),  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2537 

 

12 - 12 - 5(-) 

52 อาจารย ์ดร.สิระ  

สมนาม 

 

- ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน 

ภาษาไทย) มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร, 2561 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2548 

- ศษ.บ. (ภาษาไทย),  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2544 

 

12 - 12 - 22(-) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.สุทธิกัญจน์  

ทิพยเกษร 

 

- ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2553 

- ศษ.ม. (วทิยาศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่  2545 

- ศษ.บ. (การสอนวทิยาศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2540 

 

 

12 6 12 6 15(-) 

54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.สุทธิดา จ ารัส 

 

- ปร.ด. (วทิยาศาสตร์ศึกษา),  

 มหาวทิยาเกษตรศาสตร์, 2552 

- ป.บัณฑิต. (การสอน),  

 มหาวทิยาลัยนเรศวร, 2545 

- วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัย

นเรศวร, 2544 

 

13 3 16 3 22(-) 

55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.สุนทรพจน ์  

ด ารงค์พานชิ 

 

- ค.ด. (วธีิวิทยาการวจิัยการศึกษา), 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2551 

- ศษ.ม. (วจิัยและประเมินผล

การศึกษา), มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์, 2545 

- กศ.บ. (คณติศาสตร์), 

  มหาวทิยาลัยนเรศวร, 2542 

 

 

12 9 12 9 4(-) 

56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุนทรี  คนเท่ียง 

 

- ศษ.ม. (หลักสตูรและการสอน), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2535 

- ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2528 

 

 

3 5 6 6 4(-) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

57 อาจารย์ ดร.สุนีย์  

เงินยวง 

 

- กศ.ด.(การทดสอบและวัดผล 

การศึกษา), มหาวิทยาลัย         

ศรีนครนิทรวโิรฒ, 2554 

- ศษ.ม.(คณิตศาสตร์ศึกษา), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2546 

- ศษ.บ.(คณิตศาสตร์),  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2540 

 

12 9 12 9 13(-) 

58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

เสาวนติย์ เจรญิชัย 

 

- ศษ .ม.  (หลักสูตรและการสอน), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2529 

- ศศ.บ. (การสอนธุรกิจ), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2518 

 

13 - 9 - 5(-) 

59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.อุไรวรรณ 

หาญวงค ์

 

 

- ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน),

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่  2551 

- ศษ.ม. (การวัดและประเมินผล

การศึกษา), มหาวทิยาลัย 

เชยีงใหม,่ 2540 

- ศษ.บ. (วิทยาศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2533 

 

11 5 11 5 23(-) 

หมายเหตุ:  * หมายถงึ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ล าดับที ่1 – 5 เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ล าดับที ่6 – 59 เป็นอาจารยป์ระจ า 
 

 3.2.2  อาจารย์พิเศษ 

  - ไม่มี- 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

 ความคาดหวังในผลการเรียนรูป้ระสบการณภ์าคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

  4.1.1 ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริตมีจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพครู 

  4.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 

  4.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ

ล าดับความส าคัญ 

  4.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ 

  4.1.5 สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาเอกและศาสตรอ์ื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   

  4.1.6 คดิวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินคา่ รวมทั้งคดิอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

  4.1.7 สามารถสืบค้นข้อเท็จจริง รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และประเมินข้อมูลสารสนเทศและ

แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และสรุปเพื่องานสอนและงานครู วินิจฉัยผู้เรียน วิจัยพัฒนาผู้เรียน 

รวมทั้งใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

  4.1.8 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง

เหมาะสม รวมทั้งมีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และ  

มีวิสัยทัศน์ 

  4.1.9 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความไวในการรับความรู้สึกของผู้เรียนด้วยความเข้าใจและความรู้สึกเชิง

บวกมีวุฒภิาวะทางอารมณ์และสังคม 

  4.1.10 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม  และเป็นผู้ริเริ่มแสดง

ประเด็นในการแก้ไขสถานการณท์ั้งส่วนตัวและส่วนรวม พรอ้มทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง

และของกลุ่ม รวมทั้งมีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาต่อความสัมพันธ์ในกลุ่ม 

และระหว่างกลุ่มผู้เรยีนอย่างสรา้งสรรค์ 

  4.1.11 มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง

มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนเป็นผู้น าและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม 

และสิ่งแวดล้อม 

  4.1.12 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูล

สารสนเทศที่ได้รับจากผู้เรียนอย่างรวดเร็วทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์  ภาษาพูดหรือภาษา

เขียน 
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  4.1.13 สามารถแกไ้ขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย

และเลือกใช้ขอ้มูลสารสนเทศที่เก่ียวกับวิชาที่สอนและงานครูที่รับผิดชอบ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 

  4.1.14 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขยีน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ

น าเสนออย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้เรยีน 

  4.1.15 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ 

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

  4.1.16 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี

ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง  และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี

นวัตกรรม 

  4.1.17 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูใ้นวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ 

4.2 ช่วงเวลา  

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมีระยะเวลาเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 

4 ช่วงเวลา ได้แก่ 

  4.2.1 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ส าหรับช้ันปีที่ 1 

  4.2.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ส าหรับช้ันปีที่ 2 

  4.2.3 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ส าหรับช้ันปีที่ 3 

  4.2.4 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ส าหรับช้ันปีที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

  4.3.1   กระบวนวิชา 100191 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ก าหนดให้ฝึกปฏิบัติการใน

สถานศึกษาไม่น้อยกวา่ 45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา ในช้ันปีที่ 1 

   4.3.2 กระบวนวิชา 100291 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ก าหนดให้ฝึกปฏิบัติการใน

สถานศึกษาไม่น้อยกวา่ 45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา ในช้ันปีที่ 2 

   4.3.3 กระบวนวิชา 100391 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ก าหนดให้ฝึกปฏิบัติการใน

สถานศึกษาไม่น้อยกวา่ 180 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา ในช้ันปีที่ 3 

   4.3.4 กระบวนวิชา 100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ก าหนดให้ฝึกปฏิบัติการใน

สถานศึกษาไม่น้อยกว่า 270 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา ในช้ันปีที่ 4 โดยจัดให้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

ไม่น้อยกวา่ 9-12 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ไม่น้อยกวา่ 6-9 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  

4.4 กระบวนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู  

   4.4.1 การคัดเลือกสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายสถานศึกษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครูกับหน่วย

พัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีคุณภาพและผ่านการ

ประเมินและได้รับมาตรฐานคุณภาพจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

โดยเป็นไปประกาศของคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติของสถานศึกษาส าหรับปฏิบัติการสอน 
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   4.4.2 การจัดนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาโดยกระบวนการมีส่วนร่วม คือ 

หน่วยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู นักศึกษา และอาจารย์ในวิชาเอก 

       4.4.3 การเตรยีมความพร้อมกอ่นการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

           (1) เตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้วยการปฐมนิเทศและการส่งตัวเพื่อให้นักศึกษา

รายงานตัวต่อสถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอน  

           (2) เตรียมความพร้อมของอาจารย์นิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

           (3) เตรียมความพร้อมหน่วยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ด้วยการเชิญ ผู้บริหารและ

ครูพี่เลีย้งจากสถานศึกษารว่มพัฒนาวิชาชีพครูประชุมสัมมนาประจ าทุกปกีารศึกษา 

       4.4.4 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

           (1) การรายงานตัวต่อหน่วยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

           (2) การแต่งตั้งผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงเพื่อดูแล ให้ค าแนะน า ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 

คุรุสภา 

           (3) ด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมี

ระยะเวลาเทยีบเทา่ไม่น้อยกวา่ 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา 

      (3.1) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ส าหรับช้ันปีที่ 1 ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง/ 

ภาคการศึกษา 

      (3.2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ส าหรับช้ันปีที่ 2 ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง/

ภาคการศึกษา 

      (3.3) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ส าหรับช้ันปีที่ 3 ไม่น้อยกว่า 180 ช่ัวโมง/

ภาคการศึกษา 

      (3.4) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ส าหรับช้ันปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 270 ช่ัวโมง/

ภาคการศึกษา โดยมีช่ัวโมงปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า 9-12 คาบ/สัปดาห์ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ไม่น้อย

กวา่ 6-9 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

           (4) ติดตามปัญหาและอุปสรรค และการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยพัฒนาการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพครูเป็นระยะ ๆ 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 
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ควบคุม และประเมินผลการท าวิจัย โดยก าหนดให้มีการน าเสนอผลงานวิจัยและการส่งรายงานการวิจัย

ฉบับสมบูรณ ์

      5.1 ค าอธบิายโดยย่อ  

      การบูรณาการความรู้เรื่องการวิจัย กระบวนการวิจัย องค์ความรู้วิชาเอก และศาสตร์การสอน 

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรยีนในแต่ละระดบัการศึกษา และระดับความสามารถที่แตกต่าง

กัน โดยท าวิจัยในลักษณะของวิจัยในช้ันเรยีน 

      5.2 ผลการเรียนรู้  

  5.2.1 มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิคการวิจัยทางการศึกษา  

  5.2.2 มีจรรยาบรรณในการท าวิจัย 

  5.2.3 สามารถวางแผนการจัดท าโครงการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของ

ผู้เรยีนและการจัดการเรียนรูต้ามศาสตรข์องแต่ละสาขาวิชาเอก 

  5.2.4 สามารถปฏิบัติการวจิัยตามแผนการวิจัยที่ได้วางไว้ 

  5.2.5 สามารถเขียนน าเสนอผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรยีน 

     5.3 ช่วงเวลา  

      ท าควบคู่กับกระบวนวิชา 100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ในขณะปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษาของการศึกษาในช้ันปีที่ 4 

     5.4 จ านวนหน่วยกิต  

  การด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมี

ระยะเวลารวมเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา (รวมไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห์) คิดเป็น 12 หน่วยกิต 

แบ่งเป็น 4 ชว่งเวลา แบ่งจ านวนหน่วยกิตดังนี้ 

  5.4.1 กระบวนวิชา 100191 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จ านวน 1 หน่วยกิต (รวมไม่น้อย

กวา่ 2 สัปดาห์) 

  5.4.2 กระบวนวิชา 100291 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จ านวน 1 หน่วยกิต (รวมไม่

น้อยกวา่ 2 สัปดาห์) 

  5.4.3 กระบวนวิชา 100391 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 จ านวน 4 หน่วยกิต (รวมไม่

น้อยกวา่ 8 สัปดาห์) 

  5.4.4 กระบวนวิชา 100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 จ านวน 6 หน่วยกิต (รวมไม่

น้อยกวา่ 18 สัปดาห์) 

     5.5 การเตรยีมการ  

      แบ่งนักศึกษาตามจ านวนอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาเลือกหัวข้อตามปัญหา

และความสนใจที่มีส่วนในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน โดยมีการประชุมชี้แจงให้ความรู้ ก าหนดการ

น าเสนอโครงร่างการวิจัย การให้ปรึกษา และการเสนอผลงาน จัดท ารูปเล่มรายงานวิจัยทุกคน และ

รวบรวมไว้ที่แต่ละสาขาวิชา 
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5.6 กระบวนการประเมินผล  

       ประเมินผลตามข้อก าหนดของหน่วยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร ์

ควบคู่กับกระบวนวิชา 100191 100291 100391 และ 100491  

 ความคาดหวังในผลการเรียนรูป้ระสบการณภ์าคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

 วัตถุประสงค์กระบวนวิชา : นักศึกษาสามารถ 

            1) ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาทั้งการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ 

เนื้อหาวิชาเอก สาระเกี่ยวกับหลักสูตร ศาสตร์การสอน การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  การใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมการเรียนการสอน การผลิตสื่อและหรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู ้ 

การช่วยเหลือดูแลและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล และท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

ของผู้เรยีน ภายใต้การแนะน า ดูแล และรว่มมือกันของครูพี่เลี่ยง สถานศึกษา และอาจารย์นิเทศก์ 

2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยเข้าถึงบริบทของชุมชนและเคารพความแตกต่าง

ทางวัฒนธรรม 

3) มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพในสถานศึกษาและชุมชน และส่งเสริมและอนุรักษ์

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4) เขียนสะท้อนสรุปการถอดบทเรียนค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ประเด็นด้านความรู้

และศาสตรก์ารสอน ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา 

5) รายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะรายบุคคลและจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสร้างชุมชนการ

เรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา   

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรอืกิจกรรมนักศึกษา 

1.1  ด้านบุคลิกภาพ - มีการเน้นย้ าเรื่องการแตง่กายอย่างถูกต้องตามระเบยีบ

ของมหาวิทยาลยั  

- ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเป็นครูทั้งด้านการ

สื่อสาร การวางตัว และปฏิสมัพันธ์กับผู้อืน่ในสังคม    

1.2  ด้านภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ 

ความมีระเบยีบวนิัยในตนเอง และ

ความสามารถในการวิเคราะห์ การ

เข้าถงึและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

อย่างเหมาะสม  

- ในแต่ละกระบวนวิชาจะมีการมอบหมายงานให้ท าเป็น

ลักษณะกลุ่ม  โดยทุกคนมีส่วนรว่มในการท างานและ

การน าเสนอผลงาน มีการสลบับทบาทของสมาชิกใน

กลุ่มเพื่อสรา้งภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุม่  

- มีกิจกรรมที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวยีนเป็นผู้

ประสานงาน ผู้ด าเนินกจิกรรม ผู้หาข้อมลูที่เกี่ยวข้อง

กับงานที่ได้รับมอบหมาย ทัง้นีเ้พื่อเป็นการสง่เสริม

ความรับผิดชอบของนักศึกษา   

- มีการก าหนดกฎ กติกาในห้องเรียน เช่น การเขา้เรียน 

การตรงต่อเวลา การเขา้เรียนที่สม่ าเสมอ  การมีส่วน

รว่มในช้ันเรยีน  ความมีน้ าใจและมีความกล้าในการ

ซักถามและแสดงความคดิเหน็  

- มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห ์และการ

วิจัยโดยน าประเด็นต่างๆ มาสรุปหลักการและรวบรวม

ข้อมูลอย่างเป็นระบบ   

- ส่งเสรมิให้ผูท้ี่มีทักษะในการสงัเกต รวบรวมข้อมลู 

วิเคราะห์และเข้าถงึปญัหาซึง่จะท าให้แกไ้ขปญัหา

เฉพาะหน้าไดอ้ยา่งเหมาะสม  

1.3 ด้านจรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ   - มีการสอดแทรกผลกระทบที่สืบเนื่องจากการปฏิบัติทาง

วิชาชีพ (ตามพระราชบัญญตัสิภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  

- สามารถปฏิบัติการเป็นผู้มีจริยธรรมและด ารงอยูใ่น

จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

- สามารถปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป) 

     1. คุณธรรม จริยธรรม 

         ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม  

   1.1 ตระหนักในคุณคา่และคณุธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสัตยส์ุจรติ มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ      

         1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบยีบและขอ้บังคับ

ต่างๆ ขององคก์รและสังคม 

     1.3 มภีาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขข้อขัดแย้งและล าดับ  

ความส าคัญ 

     1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน่ รวมทัง้เคารพในคุณคา่และศักดิ์ศรขีองความเป็น   

มนุษย ์

     1.5 คุณลักษณะทัง้หมดเกิดขึน้จากความเขา้ใจ “สังคมและวัฒนธรรมไทย”      

 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

  1) การสอดแทรกในภาคบรรยายของกระบวนวิชา 

  2) การจัดกจิกรรมสง่เสริมคณุธรรม จรยิธรรม ความซือ่สตัย์ สุจรติ 

  3) การมีกระบวนวิชาเฉพาะทีเ่ก่ียวข้องกับการพัฒนาจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

  1) การประเมินจากพฤติกรรมของการตรงตอ่เวลาการเขา้ช้ันเรยีนและการเขา้ฝึกงาน 

  2) การประเมนิจากการซื่อสตัย์ในการเรียน และการสอบ  

  3) การประเมินจากความรับผดิชอบในงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

   4) การประเมินจากการมสี่วนรว่มของนักศึกษาในการท ากจิกรรมเสรมิหลักสตูร 

  5) การประเมินจากผูใ้ช้บัณฑิต 

 

 2. ความรู้ 

      ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

 2.1 มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทีส่ าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

 2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับ 

 การแก้ปัญหา       

 2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา

เพื่อให้เลง็เห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบเทคโนโลยใีหม่ๆ  

      2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาทีศ่ึกษากับความรู้ในศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

      2.5 ความรู้ทั้งหมดเกิดขึน้ได้จากการท าให้นักศึกษามีมมุมองที่แตกต่างและหลากหลาย 
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  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านความรู้  

 จัดการเรียนการสอน โดยจัดล าดับการเรียนรูจ้ากง่ายไปยาก มีการเชื่อมโยงและบูรณาการ

ความรู้ โดยใช้สือ่การสอน และเทคโนโลยีการศึกษา มีการเรยีนในหลายรูปแบบดงันี้ 

  1) การบรรยาย 

      2) การฝึกปฏิบัติในห้องปฏบิัติการ 

  3) การศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง 

           กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

  มีการประเมินการสอบวัดความรู้ โดยมีการสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษา และ 

การประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติงาน วธิีการประเมินมีหลายรูปแบบดังนี้ 

  1) การสอบภาคทฤษฎ ี

  2) การสอบภาคปฏิบตั ิ

  3) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 

   

 3. ทักษะทางปญัญา 

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 3.1 คดิอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเปน็ระบบ 

 3.2 สามารถสืบคน้ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา 

สรา้งสรรค ์

 3.3 สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

      3.4 ทักษะทางปัญญาเกิดขึน้ได้จากการมองเห็นกระบวนการเช่ือมโยง “ความรู”้ 

  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

   1) ให้ท ากจิกรรมกลุ่ม, กจิกรรมในวันเรียนและการน าเสนอผลงาน   

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

         1) ประเมนิจากการวัดความรู้ โดยใช้ขอ้สอบทีม่ีมาตรฐาน 

         2) การประเมนิผลระหว่างการอภิปรายกลุ่ม การปฏบิัติงาน การน าเสนอรายงานในช้ันเรยีน 

 

 4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ  

      4.1 การมีมนุษยสมัพันธ์ด ีช่วยเหลอื เสียสละ และปรับตัวไดอ้ย่างเหมาะสมกับสภาวการณ์ 

      4.2 การสามารถท างานรว่มกับผู้อื่น ทัง้ในภาวะผูน้ า และผู้ตาม       

  4.3 การยอมรับฟังความคดิเห็นของผูอ้ื่น 

      4.4 ความสามารถท างานได้ตามก าหนดเวลา 
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  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและ 

  ความรับผิดชอบ  

  1) การจัดกจิกรรมการสอนใหผู้้เรยีนไดม้ีปฏสิัมพันธ์กับผู้อื่น ใหม้ีการท างานเป็นกลุม่มีการ

ประสานงานกับผูอ้ื่น มีการค้นควา้จากแหลง่ข้อมลู มีการมอบหมายงานให ้

  2) ฝึกใหน้ักศึกษามีความรับผิดชอบในการด าเนนิการเรียนรูด้้วยตนเองและรว่มกับผู้อื่น 

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและ 

  ความรับผิดชอบ 

  ประเมินพฤติกรรมการแสดงออก และทักษะความสัมพันธ ์ในแตล่ะบทบาทของผู้เรยีน 

ในช้ันเรยีน หรือระหว่างท ากจิกรรม ประเมินผลงานตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

 

 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

  สารสนเทศ  

 5.1 สามารถใช้เทคนิคคณิตศาสตรแ์ละสถติิเพือ่การวเิคราะห์ข้อมลู 

  5.2 สามารถแปลความหมายข้อมูล สามารถแปลงข้อมลูเปน็ข่าวสารและบทสรุป 

  5.3 สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยอย่างถูกต้องและมีประสทิธิภาพ ทั้งปากเปล่า และการเขียนและ

เลือกใช้รูปแบบการน าเสนอและเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม 

  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชงิตัวเลข  

  การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

  จัดกจิกรรมการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณก์ารวิจัย การแก้ไขปัญหา จาก

กรณีศึกษาหรอืสถานการณภ์าคสนาม 

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  ประเมินผลงาน หรือ พัฒนาการด้าน การใช้เทคนิควิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ขอ้สอบหรือ

ตรวจสอบจากรายงาน ประเมินทักษะการสือ่สารจากความสามารถในการน าเสนอหน้าช้ันเรยีน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping) 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข         

การสื่อสารและ  

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
(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 

         
 
       

 
   

001202 ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชพี 
English in Professional 
Contexts 

                 
 

   

063201 การเรียนรู้ผ่านปรากฏการณใ์น
สังคม  
Learning through Social 
Phenomenon 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข         

การสื่อสารและ  

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละ 

สังคมศาสตร ์

Humanities and Social Science 

                 
 

   

013110  จิตวทิยากับชวีติประจ าวัน

Psychology and Daily Life 
                     

050106 ศลิปะแห่งการเป็นมนุษยท่ี์มี

คุณค่า 

Humanistic Arts 
                     

176100  กฎหมายและโลกสมัยใหม ่

Law and Modern World 
                  

   

702101  การเงินในชีวิตประจ าวัน 

Finance for Daiky Life 
                     

851103  ชวีติและสังคมผ่านสื่อ 

Life and Society Through  

Media 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข         

การสื่อสารและ  

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

   1.3 กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และ 

คณิตศาสตร ์

Science and Mathematics 

                     

201100  วทิยาศาสตร์บูรณาการ 

Integrated Sciece 
                     

201114  วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้มในโลก

ปัจจุบัน 
Environmental Science in 
Today’s World 

    

 

        

 

 

    

 
 

 
   

202100  ชวีวทิยาในชวีติประจ าวัน 

Biology in Everyday Life 
                     

203100  เคมีในชีวิตประจ าวัน 

Chemistry in Everyday Life 
     

    
 
    

    
   

204100  

 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และชวีติสมัยใหม ่

Information Technology and 

Modern 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข         

การสื่อสารและ  

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

206109  คณิตศาสตร์ในโลกปจัจุบัน 

Math ematic s in Today’s World 
    

 
    

 
   

 
    

   

362211  หลักการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

Principles of Conservation 

  ● ● ●  ● ● ●     

 

   





 

   

462130  ยาในชวีติประจ าวัน 

Medications in Everyday Life 
    

 

● ●   

 

   

 

  ● 
 

   

571111  

 

การคิดเชงิวพิากษแ์ละการคิด

สร้างสรรค์ 

Critical Thinking and Creative 

Thinking 

   

  

     

  

  

    



  



953111  ซอฟตแ์วร์ส าหรับ 

ชวีติประจ าวัน 

Software for Everyday Life 

    

 

● ● ● ● 

 

   

 

   

 

●   

057131

  

การออกก าลังกายและสุขภาพ 

Exercise and Health 
    

 

● ●  ● 
 

● ● ● 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข         

การสื่อสารและ  

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

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 ● ● ●  

 

       

 

   ● ●    

 

* ความหมายของผลการเรยีนรู้ในตารางเป็นไปตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน (เอกสารหนา้ 47-49)
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาเฉพาะ) 

     1. คุณธรรม จริยธรรม 

         ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม  

     1.1  ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซือ่สัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง 

วิชาการและวิชาชีพ      

         1.2  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบยีบและข้อบงัคับ

ต่างๆ ขององคก์รและสังคม 

     1.3  มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถท างานเปน็ทีมและสามารถแกไ้ขข้อขัดแยง้ 

และล าดับความส าคัญ 

     1.4  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน่ รวมทัง้เคารพในคุณคา่และศักดิ์ศรขีองความเป็น   

มนุษย์     

 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

  1) สอดแทรกในการจดัการเรียนการสอนทุกกระบวนวิชา 

  2) การเป็นแบบอย่างที่ดีของคณาจารย์ 

  3) จัดกจิกรรมเพื่อการเสรมิสรา้งคุณลักษณะที่พงึประสงคท์ั้งในและนอกหลักสตูร 

  4) จัดกระบวนวิชาเฉพาะเพือ่พัฒนาจรยิธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู    

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

   1) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน การท างาน การทดสอบ และการวิจัย โดยไม่คัดลอก  

                         ผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเอง และไม่ทุจริตในการสอบ 

   2) ประเมินจากการเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรที่ได้มีการจัดขึ้น

   3) การประเมินตนเอง ประเมินโดยกลุ่มเพื่อน อาจารย์ ครูพี่เลีย้งในสถานศึกษา ผู้ใชบ้รกิาร 

และชุมชน โดยใช้วธิีการที่หลากหลาย ได้แก่ การสัมภาษณ์ การสังเกต การสอบถาม 

การสนทนากลุ่ม การบันทึกสิ่งเรียนรู ้ฯลฯ 

   4) การประเมินติดตามผลภายหลังจากส าเร็จการศึกษา โดยให้บัณฑิตประเมินตนเอง  

ประเมินจากผูใ้ช้บัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม 

 

 2. ความรู้ 

      ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

 2.1  มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทีส่ าคญัในเนือ้หาที่ศึกษา 

 2.2  สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ทักษะและการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมกบั 

การแก้ไขปัญหา   

 2.3  สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการ และมีความรูใ้นแนวกวา้งของสาขาวิชาที่ศึกษา

เพื่อให้เลง็เห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
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 2.4  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง 

  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และการใช้

กระบวนการคิดทั้งการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประมาณค่า เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู ้

รวมทั้งมีการใชส้ื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเสริมสรา้งความรู้ ส าหรับกิจกรรมการ

เรียนการสอนจัดในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 

    1) การบรรยายแบบมีส่วนรว่ม 

    2) การซักถาม อภิปราย 

    3) การศึกษาคน้คว้าและน าเสนอ 

    4) กระบวนการกลุ่ม 

    5) การลงมือปฏิบัติและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

    6) การค้นควา้วิจัย 

    7) การจ าลองสถานการณแ์ละบทบาทสมมุติฯลฯ         

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและการปฏิบัติของนักศึกษา ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดงันี้ 

    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   

อย่างสรา้งสรรค ์

 3.3 สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา ทั้งระดับ

บุคคลและกลุ่มใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ การอภิปรายกลุ่ม การใช้กรณีศึกษา   

การสะท้อนคิด การจ าลองสถานการณ์และบทบาทสมมุติ การท าโครงงาน การลงมือปฏิบัติ การศึกษา

คน้คว้าอิสระ ฯลฯ 
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  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

 1)  การทดสอบวัดความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหา โดยใช้กรณีศึกษา และ

สถานการณ์จ าลอง 

 2)  การประเมินผลงานที่เกดิจากการใชก้ระบวนการแก้ไขปัญหา การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น

ระบบ การวิเคราะห์วิจารณ์ เชน่ รายงาน การศึกษาอิสระ  

 4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ             

 4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.2 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็น 

ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของ ตนเองและ   

ของกลุ่ม       
  4.3 มีความรับผิดชอบการพฒันาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและ 

  ความรับผิดชอบ  

   1) การศึกษาคน้คว้าและน าเสนอ 

   2) กระบวนการกลุม่ 

3) การลงมือปฏิบัติและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

4) การจ าลองสถานการณแ์ละบทบาทสมมติ 

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

   1) การประเมินพฤติกรรมการท างาน 

   2) การประเมนิผลการปฏิบตังิานวิชาชีพครู 

   3) ประเมินการน าเสนอและรายงาน 

 

 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

  สารสนเทศ  

           5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ  

 และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

           5.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ใน 

การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

           5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน  เลือกใช้รูปแบบของ 

สื่อการน 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 มคีวามเชี่ยวชาญในการจัดการเรยีนรูใ้นวิชาเอกที่จะสอนอยา่งบูรณาการ 

     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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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 

Core Courses 
                    

2.1.1 วิชาแกนบังคบั 

Required Core Courses 
                    

100109 แบบอย่างความเป็นครูใน
ห้องเรียนยุคใหม่ 
Model of Teacherness for 
Modern Classroom 
 

                    

100110 โลกาภิวัตนก์ับการศึกษาเพ่ือ
ความเป็นพลเมอืงช้ันเลิศ 
Globalization and Education for 
Smart Citizenship 
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

100111  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
แนวใหม ่                         
Curriculum and Learning 
Management in Modern Trends 

                    

100112 จิตวทิยาเพื่อการพัฒนาผู้เรียนยุค
ดิจิทัล 
Psychology for Student 
Development in Digital Era 

                    

100191 การปฏบัิตกิารสอนในสถานศึกษา 

1  

Teaching Profession Practicum in 

School 1 

                    

100228 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู

ยุคดจิิทัล 

Communicative Language for 

Teachers in Digital 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 

100229 นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัล

เพื่อการเรียนรู้ยุคใหม่                          

Innovation and Digital 

Technology for Learning in 

Modern Era 

                    

100230 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

แนวใหม ่ 

Learning Measurement and 

Evaluation in Modern Trends 

                    

100231 การประกันคุณภาพการศกึษา

เพื่อความเป็นเลิศ  

Educational Quality Assurance 

for Excellence 

                    

100291 การปฏบัิตกิารสอนในสถานศึกษา 

2 

Teaching Profession Practicum in 

School 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 

100315 พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัด

การศึกษาบนฐานชุมชน  

Multicultural Education and 

Community-Based Education 

                    

100316 การศึกษาพเิศษเพื่อสง่เสริม

ศักยภาพผู้เรียนท่ีมีความตอ้งการ

จ าเป็นพิเศษ 

Special Education for Enhancing 

Potential of Students with 

Special Needs 

                    

100317 การฝึกทักษะการสอนแบบ
จุลภาค    
Microteaching Skills Practice 

                    

100391 การปฏบัิตกิารสอนในสถานศึกษา 

3 
Teaching Profession Practicum in 
School 3 
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

100404 การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 

Research for L earners’ Qu ality 

Development 

                    

100491 การปฏบัิตกิารสอนในสถานศึกษา 

4 

Teaching Profession Practicum in 

School 4 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

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 

2.1.2 วิชาแกนเลือก 

Elective Core Courses 
                    

100214  การจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏบัิติ
Active Learning Management 

                    

100216  การเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง
ความแตกตา่งระหวา่งบุคคล 
Differentiated Instruction 

                    

100217  สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้  
Information for Learning 

                    

100220  การบูรณาการศลิปะเชิง
สร้างสรรค์ในการศกึษา 
Creative Art Integration in 
Education 

                    

100222  โลกศกึษาเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชวีติ 
Global Education for Lifelong 
Learning 

                    

100232 กฎหมายส าหรับวชิาชีพคร ู
Laws for Teaching Profession 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

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 

100233 สะเต็มศึกษาเพ่ือชีวิต เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอ้ม                          
STEM Education for Life, 
Economy, Society and 
Environment 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

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 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

   2.2 วิชาเอก 

Major Courses 
                     

2.2.1 วิชาเอกทางด้านเนื้อหา 

Academic Content Courses 
                     

1) วิชาบังคบั 

Required Courses 
                     

001210  การพูด 1 
Oral Expression 1 

           
 
         

001230
  

ภาษาเบ้ืองต้น 
Introduction to Language 

           
 

         

001231
  

สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
English Phonetics 

           
 
         

 001250  วรรณคดีเบือ้งต้น 
Introduction to Literature 

           
 
         

001310  การพูด 2 
Oral Expression 2 

           
 
         

001311  การอา่นและการเขียน 1 
Reading and Writing I 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

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 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

001321  
 

วัฒนธรรมของชาวอังกฤษและ
อเมริกัน 
British and American Cultural 
Studies 

           

 

         

001443  ภาษาศาสตร์เชงิสังคมเบือ้งต้น
Introduction to Sociolinguistics 

                    
 

066221  กลวิธีการเรียนรู้ภาษา 
Language Learning Strategies 

           
 

         

066222  การคิดผ่านภาษาอังกฤษ  
Thinking Through English 

           
 

         

066422 กิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการ
สอนภาษาอังกฤษ  
English Language Learning 
Activities and Teaching Materials 

           

 

         

066425 มองวัฒนธรรมไทยผ่าน
ภาษาอังกฤษ 
Thai Culture Perception Through 
English 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

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 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

2) วิชาเลือก 

Elective Courses 
           

 
         

001234  ระบบเสียงและระบบค าเบ้ืองต้นใน
ภาษาอังกฤษ 
Introduction to English Phonology 
and Morphology 

                    

 

001312  การอา่นและการเขียน 2 
Reading and Writing 2 

                    
 

001330  วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 
English Syntax 

                    
 

001352  วรรณกรรมดัง้เดิมกับการตคีวาม
ใหม ่
Reservoir Literature and 
Reinterpretation 

                    

 

001353  เร่ืองเล่าร้อยแกว้ 
Narratives in Prose 

                   
 

 

 

001410  การพูด 3 
Oral Expression 3 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

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 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

001422  ภาษาอังกฤษในสื่อมลวชน 
English in Mass Media 

                    
 

001444  ภาษาศาสตร์เชงิจิตวิทยา
Introduction to Psycholinguistics 

                    
 

001445  วาทกรรมในการสื่อสาร 
Discourse in Communication 

                    
 

066421  มโนทัศนว์ัฒนธรรมในการสอน
ภาษาอังกฤษ 
Cultural Concepts in English 
Language Teaching   
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

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 วิชาการสอนวิชาเอก 

Educational Courses 
                    

1) วิชาบังคับ 

Required Courses 
                    

066410  หลักการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
Principles of English Language 
Learning and Teaching 

                    

066412  การสร้างหนว่ยการเรียนรู้ส าหรับ
บทเรียนภาษาอังกฤษ 
Construction of Learning Units for 
English Lessons 
 

                    

2) วิชาเลือก 

Elective Courses 
                    

066323 ภาษาอังกฤษโครงงาน 
English Project Work 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

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 

066411  การเรียนภาษาอังกฤษท่ีเนน้ผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
Learner-Centered English 
Language Learning 

                    

066413  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ออนไลน ์
Online English Teaching and 
Learning 

                    

066414  การสอนฟัง พูดภาษาอังกฤษ 

The Teaching of English 

Listening-Speaking 
                    

066415  การสอนการอ่านภาษาอังกฤษ 

The Teaching of English Reading 
                    

066416  การสอนไวยากรณภ์าษาอังกฤษ

The Teaching of English Grammar 
                    

066417  การสอนเขียนภาษาอังกฤษ 

The Teaching of English Writing 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

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 

066418  ทักษะการสื่อสารส าหรับครู

ภาษาอังกฤษ 

Communication Skills for 

Teachers of English 

                    

066419  
 

การศึกษาอิสระในดา้นการเรียน 

การสอนวชิาภาษาอังกฤษ 

Independent Study in Teaching 

and Learning English 

                    

 
* ความหมายของผลการเรียนรู้ในตารางเปน็ไปตามการพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น (เอกสารหน้า 55-58) 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ์ในการให้ระดับคะแนน  
 ใช้ระบบล าดับขัน้ และคา่ล าดบัขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจากกระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและ
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นล าดับขัน้ ซึ่งไม่มีค่าล าดับขั้น 
 สัญลักษณแ์ละความหมายของการวัดและประเมินผลกระบวนวิชาต่างๆ ให้ก าหนดดังนี้ 
  (1) อักษรล าดับขัน้ที่มีคา่ล าดับขัน้ ให้ก าหนดดงันี้ 
                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย ค่าล าดับขัน้ 
  A ดีเยี่ยม (EXCELLENT) 4.00 
  B+ ดีมาก (VERY GOOD) 3.50 
  B ด ี(GOOD) 3.00 
  C+ ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD) 2.50 
  C พอใช้ (FAIR) 2.00 
  D+ อ่อน (POOR) 1.50 
  D อ่อนมาก (VERY POOR) 1.00 
  F ตก (FAILED) 0.00 
 (2) อักษรล าดับขัน้ที่ไมม่ีคา่ล าดับขั้น ให้ก าหนดดงันี้  
                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
 S เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY) 
 U ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 
 V ผู้เข้าร่วมศึกษา (VISITOR) 
 W การถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN) 
   CE หน่วยกิตทีไ่ด้จากการทดสอบ 
    (CREDITS FROM EXAMINATION) 
   CP หน่วยกิตทีไ่ด้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน  
    (CREDITS FROM PORTFOLIO) 
   CS หน่วยกิตทีไ่ด้จากการทดสอบมาตรฐาน  

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

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 2.1.1  การทวนสอบในระดบักระบวนวิชา 

1. มีคณะกรรมการติดตามการจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเนือ้หาและวธิีการ 

ที่ก าหนดไว ้

ในรายละเอยีดของกระบวนวชิา  

2. มีการประเมินการให้คะแนน/ล าดับขัน้ โดยคณะกรรมการบรหิารหลักสตูรหรอืกรรมการ

ประจ าสาขาวิชา และกรรมการบรหิารประจ าคณะ 

3. มีการประเมินการเรียนการสอนในระดับกระบวนวิชาโดยนกัศึกษา 

 2.1.2  การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

1. มีการติดตามผลสมัฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาในหลักสตูรวา่เป็นไปตามแผนการ

ศึกษา และส าเร็จการศึกษาภายในเวลาของหลักสตูร 

2. มีกระบวนการส่งเสรมิและสนบัสนุนทางวิชาการแก่นักศึกษาที่ไมส่ามารถเรียนได้อยา่ง

เป็นผลสมัฤทธิ์ตามแผนการศกึษา 

3. มีกระบวนการส่งเสรมิผู้มีศักยภาพพิเศษในการเรียน 

4. มีการสอบถามความคิดเหน็จากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 

เพื่อเป็นข้อมลูประกอบการพฒันาหลักสูตร 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาส าเร็จการศึกษา 

1. มีการส ารวจการได้งานท าและการท างานตรงสาขาของบัณฑิต 

2. มีการส ารวจความสามารถในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและ

ต่างประเทศ 

3.  มีการประเมินหลักสูตรทุก  ๆ 5 ปี โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผูส้อน บัณฑิต ผูใ้ช้บัณฑิต และ

กรรมการบรหิารหลักสูตร 

4. มีการประเมินบัณฑติโดยผู้ใชบ้ัณฑติ 

 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 3.1 เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตร ีพ.ศ.2558 คอื เรียนกระบวนวิชาครบตาม

หลักสูตรก าหนด และมีคา่ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่นอ้ยกวา่ 2.00 

 3.2 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วา่ด้วยการศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ.2561 

 3.3 การเขา้รว่มกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 3.4 ผ่านการประเมินมาตรฐานบณัฑติตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย ์

 

1.  การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแกอ่าจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ

ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสรมิอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สรา้งเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร

ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน

ประสบการณ ์

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจดัการเรยีนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องคก์รต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพนู

ประสบการณ์ 

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพดา้นอืน่ ๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกจิกรรมบรกิารวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

(3) สง่เสริมการท าวิจัยสรา้งองคค์วามรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เช่ียวชาญในสาขาวิชาชพี 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1.  การก ากับมาตรฐาน  

การบรหิารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการ

สอนในหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่

เปิดสอน  ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้

บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ขั้นต่ าปริญญาโทหรือ

เทยีบเทา่หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ

การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 มีการปรับปรุงหลักสตูรอยา่งน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ ผูใ้ช้

บัณฑติ และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ สังคม และความก้าวหนา้ทางวิชาการ มาประกอบการ

พิจารณา  

2.  บัณฑิต 

 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมองของ

ผู้ใช้บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งครอบคลุมผล

การเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง

ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 มีการส ารวจขอ้มูลบัณฑติที่ได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จ

การศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ  

3.  นักศึกษา  

 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษา

ให้สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้นักศึกษา

มีความพรอ้มในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 

เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ  

ที่ 21 
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 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรกึษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แกน่ักศึกษาทุกคน โดย

อาจารย์จะต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรกึษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าปรกึษาได้  

 มีการส ารวจขอ้มูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโน้มผลการ

ด าเนินงาน 

 มีระบบการจัดการขอ้ร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจและ

ผลการจัดการข้อรอ้งเรียน  

4.  อาจารย์  

 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนน

ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  

 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน 

และมีความกา้วหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจของอาจารย์ เพื่อประเมินแนวโน้มผล

การด าเนินงาน 

5.  หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผู้เรียน  

 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานทาง

วิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

แห่งชาติ  

 มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ 

 มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความ

เช่ียวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู ้

และการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 

 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย  

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

 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้งทางด้าน

กายภาพ อุปกรณ ์เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรอืทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้  อย่าง

เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิผล 

 มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ

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

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

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา      

1.  มีการประชุมหลักสตูรเพื่อวางแผน  ตดิตาม       

และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรอย่างน้อยปี

การศึกษาละ 2 คร้ัง  โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย รอ้ยละ 80     

และมีการบันทึกการประชุมทกุครั้ง 

     

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตรตาม มคอ.2 ที่สอดคล้อง

กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี 

    สาขาครุศาสตรแ์ละสาขาศึกษาศาสตร ์(หลักสูตรสี่ป)ี  

    พ.ศ.2562 

     

3.  มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอยีด  

ของประสบการณภ์าคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.

3 และ  มคอ.4 อยา่งนอ้ยกอ่นการเปดิสอนในแต่ละ

ภาคการศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา 

     

4.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา 

และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถา้มี)  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6    

ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร 

ภายใน 30 วัน หลังวันปดิภาคการศึกษา 

     

5.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูรตาม

แบบ มคอ.7  ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 
     

6.  มีการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูท้ี่ก าหนดใน มคอ.3 และ   

มคอ.4 (ถา้มี) อย่างน้อยรอ้ยละ 25 ของกระบวน

วิชาการที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  

กลยุทธ์การสอน หรอืการประเมินผลการเรยีนรู ้

จากผลการประเมินการด าเนนิงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 

 

 
    

8.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแตง่ตั้งใหม่  

ได้รับค าแนะน าดา้นการบรหิารจัดการหลักสตูร 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปท่ีี 4 ปีท่ี 5 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา      

9.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการ

พัฒนาทางวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ  อยา่งน้อยปี

ละหนึ่งคร้ัง 
     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรอืวิชาชพี ไม่น้อย

กวา่รอ้ยละ 50 ต่อป ี 
     

11. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑติ

ใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมน่้อยกวา่ 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติ

ใหม ่เฉลี่ยไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
     

13.  นักศึกษาได้เขา้รว่มกิจกรรมเสรมิความเป็นครู

ครบถว้นทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 
     

14.  มีการจัดประสบการณบ์รูณาการการเรียนรูก้ับการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาอยา่งตอ่เนื่อง

ทุกปกีารศึกษา 
     

15.  ผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างนอ้ยรอ้ยละ 50 มีทักษะ 

      ภาษาองักฤษอยู่ในระดับ B2 หรือเทียบเท่า B2  

      ขึน้ไป 
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หมวดท่ี 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 าป ี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

ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 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 าทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรมีความ

ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ 
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ภาคผนวก 
1. ค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา 

 (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

 

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

ENGL 101  Fundamental English 1 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

 การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพือ่การปฏิสัมพนัธใ์นชีวติประจ าวัน ทักษะการฟัง พดู อา่นและเขียนใน

ระดับเบื้องต้น ในบรบิททางสงัคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชีวติ 

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

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

 

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

ENGL 102  Fundamental English 2  

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ม.อ.101 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

 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 Critical Reading and Effective Writing 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ม.อ. 102 หรือตามความเหน็ชอบของภาควิชา 

 ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านเชิงวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลและสื่อต่างๆ และการเขียนอย่างมี

ประสิทธิผล ในหัวข้อตามความสนใจของผู้เรยีน 

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

writing on topics  of s tuden ts ’ inter es ts . 
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ม.อ. 202 (001202) ภาษาองักฤษในบรบิททางอาชีพ                3(3-0-6) 

ENGL 202  English in Professional Contexts 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ม.อ. 102 (001102) 

  ลักษณะเฉพาะทางภาษา องค์ประกอบทางภาษาและทักษะทางภาษาของงานเขียนเฉพาะสาขา

อาชีพ 

 Specific language features, language components of professional texts and language skills for 

professional texts. 
 
 
 1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
 
ศ.ลส. 201 (063201) 

EDCI 201 

การเรียนรู้ผา่นปรากฏการณ์ในสังคม                          
Learning through Social Phenomenon 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไมม่ี 

3(3-0-6) 
 

แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน การคิดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมใน

พหุมิติ ทักษะการเป็นพลเมืองโลกที่เข้มแข็ง การเตรียมความพร้อมเป็นบัณฑิตที่ดี มีคุณธรรม และหมั่น

ฝึกฝนตนเองเพื่อออกไปรับใช้สังคมยุคดิจิทัล การเพิ่มโอกาสและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเอง กรณีศึกษา

เกี่ยวกับการต่อต้านการคอรัปช่ัน การป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่มีความพร้อม และการลดความเสี่ยงใน

ด้านสุขสภาพอนามัย  

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

multidimensional social. Strong global citizen skills. Preparing to be graduate who be a good person, 

moral, and self-study for reserve social in digital era. Opportunity increasing and self-value adding. 

Case studies of anti-corruption, prevention of pregnant without readiness, and reducing heath risk. 
 

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

PSY 110  Psychology and Daily Life  

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

  แนะน า  :   ส าหรับนักศึกษาท่ีไม่ใช่วิชาเอก 

 จิตวิทยากับชีวติประจ าวนั ปจัจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสมัพันธภาพระหว่างบุคคล 

ปัจจัยด้านสงัคม 

  Psychology and daily life. Individual factors. Interpersonal factors. Social factors. 
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ม.ศท. 106 (050106) ศิลปะแห่งการเป็นมนุษย์ทีม่ีคุณค่า 3(3-0-6) 

HUGE 106 Humanistic Arts 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

 การศึกษาธรรมชาติและความหมายของความเป็นมนุษย์เพื่อความเข้าใจและรู้จักตนเองและผู้อื่น 

มนุษย์ในสภาพแวดลอ้มปัจจุบัน เปา้หมายของมนุษย ์แนวทางวิธีการหรอืศิลปะที่น าไปสูเ่ปา้หมายของมนุษย์ 

ความรู้เชิงข้อเท็จจริงและเชิงคุณค่า การใช้ชีวิตและท างานร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสันติ ด้วยมโนธรรม

และส านึกต่อสังคม 

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

in toda y’s en viron men t; the p urpos e of human  life; paths to fulfillment through humanistic arts, factual 

knowledge and installation of values; living and working together peacefully and with a sense of social 

responsibility. 

 

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

LAGE 100  Law and Modern World 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

 แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคมระหว่าง

ประเทศ กฎหมายกับปัญหาท้องถิ่น และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับท้องถิ่น ระดับ

สังคมเมือง และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับ

กฎหมายและโลกสมัยใหม่ 

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

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

of law in the globalized era. Analyses of issues derived from case studies relating to law and modern 

world. 

 

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

FINA 101  Finance for Daily Life 
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี
 ความรู้เบื้องต้นของการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวัน การสร้างฐานะมั่นคงทางการเงิน  
การส ารวจสุขภาพทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน การบรหิารรายได้ รายจ่าย และภาระหนีส้ิน บรกิาร
ของสถาบันการเงิน การออมเงิน การให้เงินท างาน การวางแผนการเงินส าหรับเหตุการณ์ของชีวิต การ
ประกันความเสี่ยง การวางแผนภาษี และการเตรยีมความพร้อมเพื่อความสุข 
 Basic knowledge of financial management for daily life. Wealth creation. Financial health 
evaluation. Financial planning. Income, expenses and debt management. Financial institution services. 
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Savings. Letting the money work for you. Financial planning for life events. Risk insurance. Tax 
planning. Preparing for happiness. 
 
สม. 103 (851103) ชีวิตและสงัคมผา่นสื่อ  3(3-0-6) 
MC 103 Life and Society Through Media 
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี
 การวิเคราะห์และวิจารณ์ความหมายและคุณค่าของชีวิต ในมิติของปรัชญา ประวัติศาสตร์ สังคม 
วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ ผ่านสื่อ ได้แก่ ภาพยนตร์ วิทยุ  โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร รวม
ทั้งนวนิยาย เรื่องสั้นและหนังสือการ์ตูน 
 Critical analysis of the meaning and value of life in philosophical, historical, social, cultural, 
political, and economic dimensions through media : film, radio, television, newspaper, magazine, as 
well as novel, short story, and comic book. 
 
  1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
 

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

SC 100 Integrated Science 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

 วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  โลกและจักรวาล แหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติ การน าไปใช้และการอนุรักษ์ รูปแบบและแหล่งพลังงาน การน าไปใช้และการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและมลพิษ ร่างกายของเรา อาหารและยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการคมนาคม  

การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ เคร่ืองอ านวยความสะดวก วิทยาศาสตรแ์ละสังคม 

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

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

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

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

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

science-based students. 

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

SC 114 Environmental Science in Today’s World  

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

 สิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมในเวทีนานาชาติ 

ความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์เพื่ออนาคต การใช้ทรัพยากร การเติบโตของ

ประชากรและมลพิษ การแตกตัวของโอโซน ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิกฤติ
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พลังงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อรักษาสมดุลในการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติและการทดแทน  

สถานการณส์ิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 

 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. 

 

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

BIOL 100 Biology in Everyday Life 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

 การศึกษาหลักส าคัญพื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต โดยเน้นเฉพาะปรากฏการณ์ที่ได้

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.คม. 100 (203100) เคมีในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 

CHEM 100 Chemistry in Everyday Life 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

 แนวคิดพืน้ฐานทางเคมีเพื่อการด ารงชวีิตที่ดีขึน้ อาหาร อาหารเสริมและสุขภาพมนุษย์ อาหารและ

มะเร็ง การเขา้ใจยา นิติวิทยาศาสตรแ์ละชีวติประจ าวัน เคมีในชีวิตสมัยใหม่ เช่น น้ าหอม สบู่ เป็นต้น ภาวะ

มลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น ผลกระทบเรือนกระจก ภาวะโลกร้อน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การแปรใช้ใหม่ทรัพยากรธรรมชาติ  

 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 Information Technology and Modern Life 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

 คอมพิวเตอร์กับการใช้งานในชีวิตประจ าวัน การประมวลผลข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ 

ซอฟต์แวร์ส านักงานอัตโนมัติส าหรับชวีิตสมัยใหม่ อินเทอร์เน็ตและการสรา้งเว็บเพจ 
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 Computers in everyday life, Data processing and information management, Office automation 

software for modern life and Internet and webpage construction. 
 
ว.คณ. 109 (206109) คณิตศาสตร์ในโลกปัจจุบนั  3(3-0-6) 

MATH 109  Mathematics in Today’s World  

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

 คณิตศาสตร์กับสิ่งต่างๆ ในโลกปัจจุบัน คณิตศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์กับนิเวศวิทยา

คณิตศาสตรก์ับการเงิน คณิตศาสตรก์ับการจัดการทรัพยากร คณิตศาสตร์กับการแข่งขัน คณิตศาสตร์กับ

โบราณคดี คณิตศาสตรก์ับการคิดโดยใช้ปัญญาส านึกและการคิดแบบมีเหตุผล 
 Mathematics related to everything in the world, Mathematics and environments, Mathematics 
and ecology, Mathematics and finance, Mathematics and resource management, Mathematics and 
competition, Mathematics and archaeology, and Mathematical intuition and rational thinking. 
 
ก.อร. 211 (362211) หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

CONS 211 Principles of Conservation 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

 ปัญหาทั่วไปเก่ียวกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้ม ความหมายและขอบเขตของทรัพยากรและการ

อนุรักษ์ทรัพยากร หลักการอนุรักษ์ทรัพยากร บรรยากาศ น้ า ปา่ไม ้สตัว์ปา่  ดิน พืช พรรณไม้ แร่ และอื่นๆ 

 Problems concerning deterioration of natural resources and environments. Principles and 

methods of management and conservation of natural resources.  
 

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

PHPC 130  Medications in Everyday Life 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

 แนะน าความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ยา ชนิดของยา ข้อควรระวังในการใช้ยา ผลข้างเคียงของยา 

พิษของยา การใช้สมุนไพรใกล้ตัว และผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองและเพื่อประโยชน์

ในด้านความปลอดภัยในการใช้ยา และส่งเสรมิสุขภาพอนามัย 

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

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

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

NGGE 111 Critical Thinking and Creative Thinking 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

 แนวคิดพื้นฐานของการคิด ประเภทของการคิด ความหมายของการคิดเชิงวิพากษ์และการคิด

สรา้งสรรค ์หลักการและองค์ประกอบของการคิดเชิงวิพากษ์และการคิดสร้างสรรค์   ประโยชน์ของการคิด

เชิงวิพากษ์และการคิดสรา้งสรรค ์ปัจจัยที่มีผลต่อการคดิเชิงวิพากษ์และการคิดสรา้งสรรค ์ การพัฒนาและ

การส่งเสรมิการคิดเชงิวิพากษแ์ละการคิดสรา้งสรรค์  และการน าการคิดเชิงวิพากษ์และการคิดสร้างสรรค์

ไปใช้ในชีวติประจ าวัน   

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

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

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

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

thinking in daily life. 

 

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

SE 111  Software for Everyday Life 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

  แนะน าลักษณะ องค์ประกอบ และบทบาทของซอฟต์แวร์ในชีวิตประจ าวัน การน าซอฟต์แวร์มา

ประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มสมรรถภาพ และยกระดับคุณภาพของชีวิต ด้าน

องค์กรทางธุรกิจ เพื่อประสิทธิภาพและการบริหารจัดการ และด้านการค้นคว้าวิจัย หัวข้อที่น่าสนใจใน

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เช่น อาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อควรระวัง และพึงปฏิบัติในการใช้งานซอฟต์แวร ์

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 

res ear ch ac tivities.   Lates t is s ues in tod ay’s  s oftwar e ind ustr y s uch as  ca reer choices , ethics , future 

trends, and direction will also be surveyed to provide the overall picture of the field. 
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  1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม 
 
ศ.ล. 131 (057131)  การออกก าลังกายและสุขภาพ  2(2-0-4) 
EDPE 131  Exercise and Health 
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี
 ความส าคัญของการออกก าลังกายและสุขภาพ แนวทางในการออกก าลังกาย การออกแบบการ
ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การประเมินผลการออกก าลังกายและภาวะ
สุขภาพ 
 The importance of exercise and health. Approach to exercise. Design of exercise for health. 
Exercise for health. Exercise and health status evaluation. 
 
ศ.ล. 132 (057132) ชีวิตมีสุขในค่ายพักแรม   2(2-0-4) 
EDPE 132  Happy Life in Camping 
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับค่ายพักแรม ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของค่ายพักแรม ประเภทของค่ายพัก
แรม กจิกรรมต่างๆ ที่อาจเลือกจัดในค่ายพักแรม การศึกษาธรรมชาติ ป่าไม้ และการอนุรักษ์ การวางแผน
จัดคา่ยพักแรม การเป็นผู้น าคา่ยพักแรม การประเมินผลคา่ยพักแรม และฝึกปฏิบัติการจัดคา่ยพักแรม 
 Introduction to camping, philosophy and objectives. Kinds of camping. Camping activities. 
Nature study, forest and conservation. Planning of camping management and camping leader. Camping 
evaluation and practice on camping activities. 
 
ศ.ล. 133 (057133) นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ  2(2-0-4) 
EDPE 133  Recreation for Quality of Life 
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการและคุณภาพชีวิต ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของนันทนาการ 
ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ การเป็นผู้น านันทนาการ การจัดนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
การประเมินผลนันทนาการ และฝึกปฏิบัติจัดนันทนาการ 
 Introduction to recreation and quality of life. Philosophy and objectives of recreation. Kinds of 
recreation activities and recreation leader. Recreation management for promoting quality of life. 
Recreation evaluation and recreation practice. 
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ศ.ศท. 101 (099101)   การเรียนรู้ผา่นกิจกรรม 1  1(0-3-1) 
EDGE 101  Learning Through Activities 1 
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี
 การจัดท าโครงการค่ายอาสาที่เน้นการบูรณาการความรูท้างศาสตรก์ารสอนที่เสรมิสร้างความเป็น
ครูอุดมคติไทยในการฝึกภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่ด้อยโอกาสทาง
การศึกษา 
 Building the volunteer camp project emphasize to integrate the teaching knowledge on 
enhancing for the Thai teacher pattern in order to practice a leadership, team work and learning 
management for disadvantage educational area. 
 
ศ.ศท. 102 (099102)   การเรียนรู้ผา่นกิจกรรม 2  1(0-3-1) 

EDGE 102  Learning Through Activities 2 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

 การจัดกิจกรรมที่แสดงความเป็นพลเมืองดีเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตครูตามปณิธาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่แสดงความรัก ความเมตตาและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเป็นคุณลักษณะของครูที่ดี

และพลเมืองที่พงึประสงค์ 

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

Un ivers ity’s  d eterm ina tion relatin g to love, kind ne s s  an d  goodn es s  for ever yone in ord er to a good 

teacher and desirable citizen. 

 

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

EDGE 103  Learning Through Activities 3 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   นักศึกษาชั้นปีที่ 4  

 การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูตลอดหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาต้อง

ปฏิบัติตามองค์ประกอบของมาตรฐานผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพครู โดยมีการประเมินผลเป็นน่าพอใจ (S) 

หรือไม่น่าพอใจ (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). 
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     (2) หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1  วิชาแกน (วชิาชพีครู) 

 2.1.1 วิชาแกนบังคับ 

 
ศ.ช. 109 (100109)  

EDPF 109 

แบบอย่างความเปน็ครูในหอ้งเรียนยคุใหม่  

Model of Teacherness for Modern Classroomเงื่อนไข

ท่ีต้องผ่านก่อน    ไม่ม ี    

2(1-2-3) 

ความเป็นครูและคุณลักษณะพืน้ฐานของความเป็นครูยุคสมัยใหม่ การประพฤติตนเป็นแบบอย่าง

ที่ดีและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวิชาชีพครูและธรรมาภิบาล การปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ การแสดงออกถึงการมีจิตวิญญาณความเป็นครู การวิเคราะห์กรณีศึกษา

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพครู การศึกษาสภาพงานครู 

การส่งเสรมิและเอาใจใส่การเรยีนรูต้ามลีลาการเรียนรูแ้ละพหุปัญญา และการยอมรับความแตกต่างของ

ผู้เรยีนแต่ละบุคคล การออกแบบกลยุทธ์การสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอด

ชีวิต และการสร้างนวัตกรรมในฐานะครูมืออาชีพ การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง การวิพากษก์รณีศึกษาครูผูส้รา้งการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้สู่การพัฒนาชุมชน

การเรียนรูท้างวิชาชีพ  

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

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

a role model based on teaching profession standards and expressing teacher spirituality. Case studies 

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

d es cr iptions  an d  cultivating  s tuden ts ’ ind ivid ual learn ing s tyles  an d  multiple intelligen ces  an d  

ac cep ting s tuden ts ’ ind ivid ual d ifferen ces .  Te ac hing  s tra tegies  to en hanc e s tuden ts ’ ins p iration an d  

d eveloping  s tuden ts ’ to be lifelong  learn ers  an d  cr eatin g inn ovation as  p rofes s iona l teac hers .  S elf-

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

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

learning community. 

   

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

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 อาชีวศึกษา 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 

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

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

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

learning management for enhancing students’ learning in various contexts. Designing school curriculum, 

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

ศ.ช. 112 (100112)  

EDPF 112 

จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาผูเ้รยีนยุคดจิิทัล 

Psychology for Student Development in Digital Era 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่ม ี    

2(1-2-3) 

ความหมายและความส าคัญของจิตวิทยาการศึกษากับการพัฒนาผู้เรียน  แนวคิดและทฤษฎี

เกี่ยวกับจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ และจิตวิทยาการแนะแนวและให้

ค าปรึกษา  การสร้างความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและสังคมแห่งความแตกต่าง

หลากหลาย  การใช้จติวิทยาเพื่อสรา้งแรงบันดาลใจ จูงใจ และเสริมแรงผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้าง

นวัตกรรม รวมทั้งเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การประยุกต์ใช้จิตวิทยาในการจัดการช้ันเรียนใน

ยุคดิจิทัล การใช้ขอ้มูลทางจิตวิทยาและเครื่องมือในยุคดิจิทัลในการสืบค้น วิเคราะห์ และสร้างนวัตกรรม

เพื่อการพัฒนาผู้เรยีนเป็นรายบุคคล 

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

theories of basic psychology, developmental psychology, learning psychology, and counseling and 

guidance psychology. Acknowledgement of individual differences and diversity in societies. Using 

psychology to inspire, motivate and encourage students to learn, and develop innovations as well as 

being lifelong learners. Application of psychology to organize digital-age classrooms, investigate and 

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 สัมภาษณ ์และบันทึกอย่างเป็นระบบ แล้ว

น ามาประสบการณม์าสะท้อนและเช่ือมโยงกับแนวคดิ ทฤษฎี และองคค์วามรู้เก่ียวกับวชิาชีพครูและ

สภาพงานครู ถอดบทเรียนคา่นิยมและคุณลักษณะความเป็นครู และการปฏิบตัิหนา้ที่ครูในสถานศึกษา 

การเขยีนสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะรายบุคคลและจัดสมัมนาเชิงวิชาการเพื่อสรา้ง

ชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา ภายใต้การแนะน า ดูแล และรว่มมือกนัของสถานศึกษา

และอาจารย์ผูส้อน 
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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 

ap p roac hes , theories , and knowled ge about teac hing p rofess ion and tea cher’s job descr iption. 

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

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

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

the course instructors. 
 

ศ.ช. 228 (100228)  

EDPF 228 

ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครูยุคดจิิทัล    

Communicative Language for Teachers in Digital Era 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่ม ี    

2(1-2-3) 

หลักการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ถูกต้องส าหรับวิชาชีพครู การฝึกฝนและใช้ทักษะทาง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครูทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา เกี่ยวกับภาษาพูด ภาษา

เขียน ภาษากาย และภาษาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล เทคนิคการสื่อสารในช้ันเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ส าหรับผู้เรียนในยุคดิจิทัล 

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

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

language including spoken, written, body, and media and digital technology language. Techniques of 

effective classroom communication for students in digital era. 

 

ศ.ช. 229 (100229)  

EDPF 229 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการเรียนรู้ยคุใหม่  

Innovation and Digital Technology for Learning in 

Modern Era  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่ม ี    

2(1-2-3) 

มโนทัศน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษาส าหรับผู้เรียนยุคใหม่ 

ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับระบบการสอน การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมสมัยกับการออกแบบ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนการสอนด้วยโมเดลการบูรณาการ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู ้การใช้และการประเมิน สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการ

เรียนรู ้การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสรา้งนวัตกรรมการเรยีนรูยุ้คใหม่ 

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

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

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

ประเมินการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

การปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ผลการวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาการสอน

และการพัฒนาผู้เรยีน   

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

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

measurement and evaluation instruments. Practice in learning measurement and evaluation.  

Application of measurement and evaluation results for teaching and student development. 

 

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 

ed ucationa l as s uran ce for d eveloping  s chool’s quality ac cord ing to ed ucationa l s tan d ar d s  for ex cellen ce.  

Problems and tendencies of educational quality assurance. 
‘ 
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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

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 การช่วยงานดูแลนักเรยีนเพื่อสรา้งแรงจูงใจและเสริมแรงให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ การปฏิบัติงาน

อื่นที่ได้รับมอบหมายร่วมกับครูและผู้บริหารอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ

ในสถานศึกษา แล้วน ามาประสบการณม์าเช่ือมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และองคค์วามรู้เก่ียวกับวิชาชีพครูและ

สภาพงานครู ถอดบทเรียนค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ประเด็นด้านความรู้และศาสตร์การสอน 

และการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา โดยอาศัยการสังเกตและบันทึก การเขียนสะท้อนผลสรุปและ

รายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะรายบุคคลและจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา ภายใต้การแนะน า ดูแล และรว่มมือกันของสถานศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 

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

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

s tuden ts ’ affair to motivate an d  rein forc e s tuden ts  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 

teac her’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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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.  

 

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 
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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 การสรา้งแรงจูงใจและเสริมแรงให้ผู้เรียนเป็นผู้

ใฝ่เรียนรู้ การร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การ

ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายร่วมกับครูและผู้บริหารอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการ

พัฒนาวิชาชีพในสถานศึกษาและชุมชน แล้วน ามาประสบการณ์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และองค์

ความรู้เก่ียวกับวิชาชีพครูและสภาพงานครู ถอดบทเรียนค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ประเด็นด้าน

ความรู้และศาสตร์การสอน ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา 

โดยอาศัยการสังเกตและบันทึก การเขียนสะท้อนผลสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะ

รายบุคคลและจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสรา้งชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา ภายใต้การ

แนะน า ดูแล และรว่มมือกันของสถานศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 

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

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

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

to enhance learning with happiness and good health, measuring and evaluating learning for developing 

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

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

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

and participating in profession development activities in school and community. Appling all experiences 

to con ne ct ap p roac hes, theories , an d  kn owledge about teac hing  p rofes s ion an d  teac her’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 
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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 าเสนอผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การน า

ผลการวิจัยไปใช้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรยีน  

Conc ep t, theories , p rin ciples , an d  method ologies  of res ear ch for learn ers ’ quality d evelopmen t.  

New tren d s  an d  d irections  of res ear ch for learn ers ’ quality d evelopmen t.  Ana lyzing  the p roblems  of 

learners to form ulate res ear ch p roblem.  Res ear ch d es ign an d  oper ation the res ear ch for learn ers ’ 

quality d evelopmen t.  Pr es en tation of the res ult of res ear ch for learn ers ’ quality d evelopmen t.  

App lica tion of the r es ear ch r es ult for learn ers ’ p roblem s olving  an d  d evelopment. 

 

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

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ การท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงคแ์ละเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพโดยเข้าถงึบริบทของชุมชนและเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม การ

ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การปฏิบัติงานอื่นที่ ได้รับมอบหมายร่วมกับครูและ

ผู้บริหารอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพในสถานศึกษาและชุมชน แล้วน ามา

ประสบการณ์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและสภาพงานครู ถอด

บทเรียนค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ประเด็นด้านความรู้และศาสตร์การสอน ความสัมพันธ์กับ

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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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 inn ovation to p romote learn ing, ap p lying d igital technology to benefit s tuden ts ’ 

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 

teac hing  p rofes s ion an d  teac her’s job d es cr iption.  Cond ucting  less on learn ed  on va lues  an d  attr ibutes 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 
mana gemen t for d eveloping  learn er’s  p roblem s olving  s kills  an d  higher ord er think ing s kills .  
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 และ

ระดับความสามารถ ตัวอย่างของสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

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

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

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

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 ี
 แนวคิดและการบูรณาการวิทยาศาสตร์ 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). 

S ignifica nc e of S TE M on p ers onn el’s life, econ omics , s ociety an d  en viron men t.  Key chara cter istics  of 

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

environment. Development of STEM educators. 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

 

 2.2 วิชาเอก 

 2.2.1 วชิาทางด้านเนื้อหา 

 1) วิชาบังคับ 

ม.อ. 210 (001210) การพูด 1                   3(3-0-6) 

ENGL 210  Oral Expression 1 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ม.อ. 102 (001102) 

 ฝึกการสนทนาในหัวขอ้ที่ก าหนด โดยเน้นการออกเสยีงเฉพาะค ากับเสียงสงูต่ าในประโยคและฝึก

แบบประโยคสนทนาเบื้องต้น 

 Practice in guided conversation with emphasis on pronunciation, intonation, and basic conversational 

patterns. 

 

ม.อ. 230 (001230)   ภาษาเบื้องตน้  3(3-0-6) 

ENGL 230  Introduction to Language  

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ม.อ. 102 (001102)   

 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาภาษา การวิเคราะห์โครงสร้างภาษา ได้แก่ เสียง ค า ประโยค 

และความหมาย 

 Introduction to the study of language, analysis of the structure of language: sounds, words, 

sentences and meaning. 

 

ม.อ. 231 (001231)   สัทศาสตร์ภาษาองักฤษ   3(3-0-6)  

ENGL 231  English Phonetics   

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ม.อ. 102 (001102) 

 การศึกษาเสียงภาษาโดยเน้นระบบเสียง และการออกเสียงของภาษาอังกฤษ รวมทั้งการฝึกออก

เสียง  จ าแนกเสียง  และการใช้สัทอักษร 

A study of speech sounds, emphasizing English pronunciation and sound systems. Practical work 

in speech-sound production perception and transcription. 

 

ม.อ. 250 (001250)  วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6) 

ENGL 250  Introduction to Literature  

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   ม.อ. 101 (001101) และ ม.อ. 102 (001102)  

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ  แนวคิดพื้นฐานตลอดจนวิธีการประพันธ์ และ

ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมแต่ละประเภท โดยเน้นการอ่านวรรณกรรม ทั้งประเภทกวีนิพนธ์  บท

ประพันธ์ร้อยแกว้ และบทละคร  อย่างวิเคราะห์วิจารณ์  

 An introduction to literary forms. Basic concepts, methods and terminology connected with 

each literary type. Intensive analytical reading of poetry, fiction and drama.  
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ม.อ. 310 (001310)  การพูด 2 3(3-0-6) 
ENGL 310  Oral Expression 2 
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน      ม.อ. 210 (001210) หรือตามความเห็นชอบ 
 ของสาขาวิชา 
 ฝึกการพูดในชุมชน รวมทั้งการแสดงละคร การกล่าวสุนทรพจน์และการสัมภาษณ์ 
 Practice in oral public presentation including skits, plays, short speeches, and interviews. 
 
ม.อ. 311 (001311)  การอ่านและการเขียน 1  3(3-0-6) 
ENGL 311  Reading and Writing 1  
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน      ม.อ. 201 (001201); และ ม.อ. 202 (001202)  
 หรือ ม.อ. 222 (001222) หรือ ม.อ. 223 (001223) หรือ ม.อ. 224 (001224)  
 หรือ ม.อ. 225 (001225) หรือ ม.อ. 226 (001226) หรือ ม.อ. 227 (001227)  
 หรือ ม.อ. 228 (001228) หรือ ม.อ. 229 (001229) หรือ ม.อ. 292 (001292)  
            ฝึกฝนการอ่านโดยเน้นการอ่านอย่างใช้วจิารณญาณ ฝึกท าโน้ตย่อจากแหล่งข้อมูลหลายประเภท                        
ทั้งในเชิงวิชาการและไม่ใชเ่ชิงวิชาการ รวมทั้งฝึกท าโน้ตย่อจากสิ่งที่ได้ฟัง พัฒนาทักษะการเขยีนเพื่อแสดง 
ความคิดเห็นและความรู้สึกอย่างมีเหตุผลและชัดเจนต่อสิ่งที่อ่านและฟัง 
 Practice in reading skills, with an emphasis on critical reading; note-taking from a variety of 
academic and non-academic texts and listening materials; development of writing skills to express 
ideas and feelings clearly and logically in response to reading and listening input.  
 
ม.อ. 321 (001321)  วัฒนธรรมของชาวอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6) 
ENGL 321  British and American Cultural Studies 
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน     ม.อ. 201 (001201); และ ม.อ. 202 (001202)  
 หรือ ม.อ. 222 (001222) หรือ ม.อ. 223 (001223) หรือ ม.อ. 224 (001224)  
 หรือ ม.อ. 225 (001225) หรือ ม.อ. 226 (001226) หรือ ม.อ. 227 (001227)  
 หรือ ม.อ. 228 (001228) หรือ ม.อ.229  (001229); และ ม.อ. 210 (001210)  

การศึกษาวัฒนธรรมองักฤษ และอเมรกิันในหัวขอ้ต่างๆ เช่น ชีวติความเป็นอยู ่สงัคม และดนตรี
จากสื่อรูปแบบต่างๆ  
 A study of British and American cultures covering such topics as lifestyles, social classes and 
music through multi-media investigation. 
 
ม.อ. 443 (001443)  ภาษาศาสตร์เชิงสังคมเบื้องต้น                   3(3-0-6) 
ENGL 443 Introduction to Sociolinguistics  
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ม.อ. 230 (001230) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม เน้นความส าคัญของปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และสังคม ลีลาการ
ใช้ภาษา สภาวะสองภาษาและหลายภาษา การเลือกภาษา ทัศนคติเกี่ยวกับภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษา 
และการวางแผนภาษา 
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 The relationship between language and society with emphasis on the importance of geographical 

and social factors; bilingualism and multilingualism; language choice; language attitudes, language 

change; and language planning. 

 

ศ.กอ. 221 (066221)    กลวิธกีารเรียนรู้ภาษา         3(3-0-6) 

EDET 221      Language Learning Strategies       

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    นักศึกษาชั้นปีที่ 2  

 ความหมาย ความส าคัญและลักษณะของกลวิธีการเรียนรู้ภาษา ประเภทของกลวิธีการเรียนรู้

ภาษาการประยุกต์กลวิธีการเรียนรู้ภาษาในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ การฝึกและประเมินกลวิธี

การเรียนรูภ้าษาของผู้เรยีนในระดับมัธยมศึกษา 

 Definition,  importance,  and features of language learning strategies, classification of language 

learning strategies, applying language learning strategies to the development of English language skills,  

language learning strategy training and assessment of secondary school students. 

 

ศ.กอ. 222 (066222)    การคิดผ่านภาษาองักฤษ         3(3-0-6) 

EDET 222  Thinking Through English  

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   นกัศึกษาชั้นปีที่ 2  

 ความหมาย  ประเภท  ลักษณะของการคิด การถ่ายทอดความคิด  การปลูกฝังการคิดในเนื้อหา  

การพัฒนาทักษะการคิดในระดับสูง  การบูรณาการการคิดกับทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนใน

ระดับมัธยมศึกษา 

 Definition, types, characteristics of thinking, expressing thoughts,  infusing thinking in content, 

development of higher-order thinking skills,  integration of thinking and language skills for secondary school 

students.  

 

ศ.กอ. 422 (066422)    กิจกรรมการเรยีนรู้และสื่อการสอนภาษาอังกฤษ         3(3-0-6) 

EDET 422    English Language Learning Activities and Teaching Materials 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ศ.กอ. 221 (066221) 

 ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะ และขั้นตอนของการพัฒนาสื่อการสอนและกิจกรรม แนว

ทางการประยุกต์ใชใ้นการจัดหน่วยการเรยีนรูภ้าษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาให้สอดรับกับ

ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 

 Definition, importance, features, and procedure of activity and teaching material development. 

Applications of knowledge about these developments in constructing English learning units for 

secondary school students in 21st century classroom. 
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ศ.กอ. 425 (066425)    มองวัฒนธรรมไทยผ่านภาษาอังกฤษ         3(3-0-6) 

EDET 425    Thai Culture Perception Through English 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    นกัศึกษาชั้นปีที่ 2 

 การใช้ภาษาอังกฤษโดยการท ากิจกรรมและผ่านเนือ้หาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย การประยุกต์ 

ความรู้ที่ได้ในการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรยีนในระดับมัธยมศึกษา 

 Use of English through activities and Thai culture related content.  Application of the 

knowledge to manage activities to develop English skills of secondary school students. 

 
 2) วิชาเลือก 

ม.อ. 234  (001234)  ระบบเสยีงและระบบค าเบือ้งต้นในภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 

ENGL 234  Introduction to English Phonology and Morphology 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน     ม.อ. 231 (001231) 

 การศึกษาเบื้องต้นของระบบเสียงและระบบค าของภาษาอังกฤษ และการเชื่อมโยงแนวคิดผูกพัน

ระหว่างระบบเสียงและระบบค า 

 An introduction to the study of English phonology and morphology, and the interfaces between 

them. 

ม.อ.312 (001312)  การอ่านและการเขียน 2                   3(3-0-6) 

ENGL 312 Reading and Writing 2 

     เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน     ม.อ. 311 (001311)  

 เป็นกระบวนวิชาที่ต่อจาก ม.อ.311 ฝึกฝนการอ่านและการท าโน้ตย่อเพิ่มเติม และรวบรวมข้อมูล

จากแหล่งต่าง ๆ ด้วยวิธีการหลายแบบ และน าข้อมูลเหล่านั้นมาเรียบเรียงเป็นภาษาเขียนอย่างถูกต้องและ

สละสลวย 

 A continuation of ENGL 311 Further practice in reading and note-taking, and in collecting 

information by various means to be written up in a well- organized form. 

ม.อ. 330 (001330)  วากยสัมพันธ์ภาษาองักฤษ                    3(3-0-6) 

ENGL 330   English Syntax   

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ม.อ. 234 (001234) 

 การศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับวากยสัมพันธ์ และวิเคราะห์หน่วยโครงสร้างของประโยคใน

ภาษาอังกฤษในระดับค า วลี อนุประโยค และประโยค โดยใช้ทฤษฎีหลักทางวากยสัมพันธ์ 
 Basic concepts of syntax and analysis of syntactic units of English: words, phrases, clauses and 

sentences, using major syntactic theories. 
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ม.อ. 352 (001352) วรรณกรรมดั้งเดมิกับการตีความใหม่             3(3-0-6) 

ENGL 352   Reservoir Literature and Reinterpretation 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ม.อ.  250 (001250)  

 วรรณกรรมดั้งเดิมประเภทต่าง ๆ เช่น นิทานค ากลอน นิทานค าสอน เทพนิยาย และเทวต านาน 

องคป์ระกอบส าคัญ และความคิดที่ปรากฏ ตลอดจนการศึกษาการตีความใหม่และตัวบทที่ผลิตขึ้นใหม่จาก

วรรณกรรมดั้งเดิมในสื่อรูปแบบต่าง ๆ   

 Different types of reservoir literature, ballads, fables, folktales, and mythology. Significant 

elements, ideas, reinterpretation and reproduction of reservoir materials in different forms of media.  

 

ม.อ. 353 (001353)  เรื่องเล่าร้อยแก้ว                               3(3-0-6) 

ENGL 353  Narratives in Prose     

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ม.อ. 352  (001352) 

 วรรณกรรมประเภทรอ้ยแกว้ เช่น เรื่องสั้นและนวนิยาย เน้นความส าคัญของมุมมอง ลีลาการเขียน

และเทคนิคที่ใชใ้นงานรอ้ยแกว้สมัยใหม่ และในสื่อรูปแบบอื่น ๆ  

 Narrative in prose e.g. short stories and novels, emphasizing the importance of narrative points 

of view, various styles and outstanding devices of writing in modern fiction and in other forms of 

media.   

 

ม.อ. 410 (001410)   การพูด 3          3(3-0-6) 

ENGL 410  Oral Expression 3 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ม.อ. 310  (001310) หรือตามความเห็นชอบ 

 ของสาขาวิชา 

 การอภิปรายและโต้วาที 

 Discussion and debate. 

 

ม.อ. 422 (001422)  ภาษาองักฤษในสื่อมลวชน                   3(3-0-6) 

ENGL 422   English in Mass Media  

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ม.อ. 312 (001312)  หรือ ม.อ. 318 (001318) 

 การวิเคราะห์ภาษาอังกฤษที่ปรากฏในสื่อโดยเน้นลักษณะและลีลาของภาษาที่เหมาะสมกับประเภท

ของงานเขียนในสื่อและผู้อ่าน รวมทั้งฝึกการเขียนข่าว สารคดี บทความแสดงความคิดเห็น และบท

บรรณาธิการ 

An analytical study of English used in the media with emphasis on the use of language and 

style of writing appropriate to the media and audience. Writing practices of news articles, radio scripts, 

feature articles, opinionated articles and editorials. 
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ม.อ. 444 (001444)  ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาเบื้องต้น                   3(3-0-6) 
ENGL 444  Introduction to Psycholinguistics  
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ม.อ. 330 (001330) 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง การประมวลผลภาษา โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านการ
วิจัย ทักษะการวิจัย และการประยุกต์ใชภ้าษาศาสตรจ์ิตวิทยา 
 Theories of first and second language acquisition and language processing in a research-based 
classroom. Research skills and applied psycholinguistics. 
 
ม.อ. 445 (001445)  วาทกรรมในการสื่อสาร                              3(3-0-6) 
ENGL 445  Discourse in Communication  
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ม.อ. 330 (001330)   
 แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางวาทกรรมวัจนภาษาและวาทกรรมภาพ การวิเคราะห์การประกอบ
สรา้งอุดมการณใ์นสังคมผ่านการสื่อสารประเภทต่างๆ ในภาษาอังกฤษและภาษาไทย เช่น ตัวบทอธิบาย ตัว
บทโน้มน้าว และตัวบทเล่าเรื่อง การท าวิจัยทางวาทกรรมวิเคราะห์ 
 The basic concepts and theories of verbal and visual discourse. Analysis of the construction of 
ideologies in society through various types of communication in English and in Thai including expository, 
persuasive and narrative texts. Conducting research on discourse analysis. 
 
ศ.กอ. 421 (066421)     มโนทัศน์วัฒนธรรมในการสอนภาษาอังกฤษ                  3(3-0-6) 
EDET 421         Cultural Concepts in English Language Teaching                                  
   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ศ.กอ. 221 (066221) 
 ความหมาย มโนทัศน์ มิติทางวัฒนธรรม ความตระหนัก บทบาท การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
และการวิเคราะห์วัฒนธรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
 Definition, concepts, cultural dimension, realization, role expectation, behavioral adaptation, 
and analytical study of culture for English language teaching. 
 
 2.2.2 วิชาการสอนวชิาเอก 
 1) วิชาบังคับ 
ศ.กอ. 410 (066410)     หลักการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 
EDET 410        Principles of English Language Learning and Teaching 
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ศ.ช. 111 (100111) หรือ ศ.ช. 205 (100205)  

หรือ ศ.ช. 211 (100211) 
 หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา วิธีสอนและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิชา
ภาษาอังกฤษ การวางแผนและการจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ 
 Principles and theories of language learning. English language teaching methods and 
techniques. English language curriculum. Lesson planning and management of English classroom 
activities. 
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ศ.กอ. 412 (066412)     การสร้างหน่วยการเรียนรู้ส าหรับบทเรียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

EDET 412   Construction of Learning Units for English Lessons   

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    นกัศึกษาชั้นปีที่ 3 

 องคป์ระกอบของหลักสูตรภาษาอังกฤษในประเทศไทย รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ การออกแบบ

หลักสูตร และเนือ้หาภาษาที่ปรากฏในแบบเรียน การสรา้งหน่วยการเรยีนรูส้ าหรับบทเรยีนภาษาอังกฤษ และ

แผนการเรยีนรู้ 

 Components of English language curriculum in Thailand. Teaching models, syllabus designs, 

and language content in English textbooks. Construction of learning units for English lessons and 

learning plans.  

 

 2) วิชาเลือก 

ศ.กอ. 323 (066323)    ภาษาอังกฤษโครงงาน        3(3-0-6) 

EDET 323   English Project Work 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน     นักศึกษาชั้นปีที่ 2 

 การพัฒนาความสามารถทางภาษาองักฤษเชิงบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นหลัก 

 Development of integration of English language abilities through project work. 

 

ศ.กอ. 411 (066411)     การเรียนภาษาองักฤษที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ        3(3-0-6) 

EDET 411    Learner-Centered English Language Learning  

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน     นักศึกษาชั้นปีที่ 3 

 หลักการเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการ

สอน และการประเมินผลการเรียนตามสภาพจรงิ 

 Principles of learner-centered English language learning. Teaching and learning activities. 

Instructional materials and accurate assessment. 

 

ศ.กอ. 413 (066413)    การเรียนการสอนภาษาองักฤษออนไลน์         3(2-3-4) 

EDET 413   Online English Teaching and Learning 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    นกัศึกษาชั้นปีที่ 3 

 หลักการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่ ใ ช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไล น์  

การออกแบบและการน าเสนอหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ การใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์ใน  

การเรียนการสอน การประยุกต์วิธีการสอนแบบต่างๆ ส าหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ 

ตั้งแต่การเรยีนการสอนแบบเน้นปฏิสัมพันธ์จนถึงการเรียนด้วยตนเอง การตรวจสอบเครื่องมือเทคโนโลยีใน

ด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์มีประสิทธิภาพ การพัฒนาและ  

การน าเสนอบทเรียนออนไลน์ที่เหมาะสม และการประเมินผลการเรียนออนไลน์ 
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  Principles of communication technologies used in online teaching and learning of English. 

Design and delivery of English curriculum for online instruction. Use of online resources for instruction. 

Application of various teaching models to online teaching and learning of English from highly interactive 

instruction to independent study. Theoretical and practical examination of the technology tools which 

enable online teaching and learning. Development and presentation of appropriate online lessons and 

assessment of online learning. 

 

ศ.กอ. 414 (066414)   การสอนฟัง  พูดภาษาองักฤษ         3(3-0-6) 

EDET 414         The Teaching of English Listening-Speaking         

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    นักศึกษาชั้นปีที่ 3 

 ปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาการเรียนการสอนการฟัง พูดภาษาอังกฤษ แนวคิดและหลักการใน

การสอนการฟัง พูดภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะการฟัง พูด ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการฟัง พูด กับ

ทักษะอื่นๆ การวิเคราะห์หลักสูตร เอกสารและสื่อที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนการฟัง พูดภาษาอังกฤษ 

เทคนิคและกิจกรรมการเรียนการสอนการฟัง พูดภาษาอังกฤษ การประเมินความสามารถในการฟัง พูด

ภาษาอังกฤษของผู้เรยีน 

  Problems of and suggested solutions for English listening-speaking. Concepts and principles of 

English listening-speaking. Development of listening-speaking skills. Relationship between English 

listening-speaking skill and the other skills. Analysis of syllabus, materials and instructional medias 

related to the teaching of English listening-speaking. Techniques and activities for learning and 

teaching of listening-s p eak ing.  Ass es s men t of learn ers ’ lis ten ing-speaking abilities. 

 

ศ.กอ. 415 (066415)     การสอนการอ่านภาษาอังกฤษ             3(3-0-6) 

EDET 415   The Teaching of English Reading  

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   นักศึกษาชั้นปีที่ 3 

 ปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ หลักการของการ

อ่าน และการสอนอ่าน การวิเคราะห์หลักสูตร เอกสารและสื่อการสอนที่เกี่ยวข้องกับการสอนอ่าน กจิกรรม

การเรียนการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ และการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรยีน 

 Problems of and suggested solutions for English reading development. Principles related to 

reading and the teaching of reading. Analysis of curriculum, materials and instructional media relating 

to the teaching of reading. Activities for learning and teaching of reading comprehension and 

as s es s men t of learn ers ’ rea d ing abilities . 
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ศ.กอ. 416 (066416)     การสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ            3(3-0-6) 
EDET 416  The Teaching of English Grammar  
   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   นกัศึกษาชั้นปีที่ 3 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา หลักการและวิธีสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ รูปแบบและความหมายของ
ไวยากรณ์ กิจกรรม สื่อการสอน และการประเมินความสามารถทางไวยากรณ์ 
 Language acquisition theory. Principles and teaching methods of English grammar. Form and 
meaning in grammar. Activities, instructional materials and assessment of grammar ability.  
 
ศ.กอ. 417 (066417)     การสอนการเขียนภาษาอังกฤษ          3(3-0-6) 
EDET 417    The Teaching of English Writing  
   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษ แนวคิดในการสอนการเขียนภาษาอังกฤษ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษในระดับช่วงช้ันต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการเขียนภาษาอังกฤษกับทักษะอื่นๆ เทคนิคการ
สอนเขียนภาษาอังกฤษ สื่อประกอบการสอนเขียนภาษาอังกฤษ การประเมินผลงานเขียนภาษาอังกฤษ 
 Knowledge of English writing. Approaches to the teaching of English writing. English curriculum 
at different levels. Relationship between English writing skill and the other skills. Techniques of teaching 
English writing and teaching materials. Assessment of written English work. 
 
ศ.กอ. 418 (066418)     ทักษะการสื่อสารส าหรับครูภาษาอังกฤษ         3(3-0-6) 
EDET 418   Communication Skills for Teachers of English 
   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่ม ี
 ระบบและองค์ประกอบของการสื่อสาร ปัจจัยของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารทาง   
วัจนภาษา และอวัจนภาษาในช้ันเรยีน  วัฒนธรรมการใชว้ัจนภาษาและอวัจนภาษาของผู้ใชภ้าษาอังกฤษเป็น
ภาษาแม่ การใชภ้าษาอังกฤษในช้ันเรยีน  กจิกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษในช้ันเรยีน 
 Communication systems and their components. Factors for effective communication. Verbal and 
nonverbal communication in the classroom. Verbal and nonverbal culture of native speakers of English. 
Using English in the classroom.  English communication activities in the classroom. 
 
ศ.กอ. 419 (066419)     การศึกษาอิสระในด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ         3(3-0-6) 
EDET 419  Independent Study in Teaching and Learning English 
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    นกัศึกษาชั้นปีที่ 3 
 โครงการ งานมอบหมายหรือกิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับวิชาด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ    
ที่นักศึกษาวางแผน  ศึกษาคน้คว้าโดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาใกล้ชิด เพื่อให้ความต้องการด้านวิชาการของ
นักศึกษาแต่ละคนบรรลุเปา้หมาย 
 Special projects, assignments, or activities in teaching and learning planned and undertaken by 
individual students under close s upervis ion to fulfill ea ch s tuden t’s  ac ad emic ne ed s . 
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 2.  ผลงานทางวิชาการ การค้นควา้ วิจัย หรือแตง่ต าราของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

อาจารย์จารว ีเพชรแก้ว 

พิมพ์พธู สุตานันต,์ จารวี เพชรแก้ว และ ณัฐนนัท์ นิเวศนว์รการ. (2561). การพัฒนาความสามารถในการ

อ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้หนงัสืออ่านเพิม่เติมส าหรับนักเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 2. รายงานสืบ

เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที ่3 ประจ าปี 2561 คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี จัดโดย คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี วันที่ 

15-16 กุมภาพนัธ ์2561 ณ อาคาร 90 ป ีมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตร ีจ.ลพบุร,ี หน้า 954-963. 

Intasigh, S., Swathanan, S., Kienngam, N., Niwesworakarn, N., & Petkaew, J. (2018). The 

 Development of Teaching Profession Curriculum in Accordance with the Institute’s Vision. 

 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. 599-607. 

Sutanun, P., Niwesworakarn, N., & Petkaew, J. (2018). Factors Affecting English Learning 

Achievement of Secondary Level Students in Schools under Phrae Provincial Administration 

Organization.  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. 751-759. 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฎัฐลักษณ์  ถิรโชติกุล 

Thirachtokun. N. (2016). The Effects of Using Structured Controversial Dialogues to Enhance Students’ 

Critical Thinking and English Speaking Abilities. Proceedings of the 4th International Conference on 
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21-32. 
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อาจารย์ณัฐนนัท์  นิเวศน์วรการ 

พิมพ์พธู สุตานันต,์ จารว ีเพชรแก้ว และ ณัฐนันท์ นิเวศนว์รการ. (2561). การพัฒนาความสามารถในการ

อ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้หนงัสืออ่านเพิม่เติมส าหรับนักเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 2. รายงานสืบ

เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที ่3 ประจ าปี 2561 คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี จัดโดย คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี วันที่ 

15-16 กุมภาพนัธ ์2561 ณ อาคาร 90 ป ีมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตร ีจ.ลพบุร,ี หน้า 954-963. 
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 Development of Teaching Profession Curriculum in Accordance with the Institute’s Vision. 
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 2018, Organized by Faculty of Education, Khon Kaen University, Thailand, on February 9, 
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 Achievement of Secondary Level Students in Schools under Phrae Provincial Administration 

Organization. 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. 751-759. 
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Sutanan, P. Niwesworakarn, N. and Petkaew, J. (2018). Factors Affecting English Learning  

 Achievement of Secondary Level Students in Schools under Phrae Provincial Administration  
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3.  ค าสัง่แตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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4. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลกัสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง และตารางเปรยีบเทียบแผนการศึกษาเดมิกับแผนการศึกษาของหลกัสูตรท่ีปรับปรุง 

 4.1 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดมิกับหลักสูตรปรับปรุง 

  

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

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป          30 หน่วยกติ 1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป          30 หน่วยกติ  

     1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 12 หน่วยกิต      1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 12 หน่วยกิต  

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

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

001201 ม.อ. 201 การอ่านเชิงวเิคราะห์และการเขียน 

                       อย่างมปีระสิทธิผล 

3(3-0-6) เหมอืนเดิม   

050100 ม.ศท. 100 การใชภ้าษาไทย 3(3-0-6) ยกเลกิ   

 
 001202 ม.อ. 202   ภาษาอังกฤษในบรบิททางอาชีพ 3(3-0-6) - เพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษท่ี

สอดคลอ้งกับวิชาชีพมากขึน้ 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกติ 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกติ  

  063201 ศ.ลส. 201  การเรียนรู้ผ่านปรากฏการณ์ใน 

สังคม 

3(3-0-6) - เสริมสร้างประสบการณ์ท่ี

สอดคลอ้งกับบริบทชีวิต 

     เลอืกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้       เลอืก 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี้   

013110 ม .จว.  110   จติวิทยากับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)    

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 



 

 

119 
 

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

     1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

          เลอืกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้  

9 หน่วยกติ 

 

     1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

          เลอืกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

9 หน่วยกติ 

 

 

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

 
  

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

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

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

204100 ว.คพ. 100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิต

สมัยใหม่ 

3(3-0-6)    

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

362211 ก .อร.  211   หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   

และสิ่งแวดล้อม 

3(3-0-6)    

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

571111 พย .ศท.  111 การคิดเชิงวพิากษ์และการคดิ 

สร้างสรรค์ 

3(3-0-6)    

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

     

     1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม    

           เลอืก 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

3 หน่วยกิต      1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม      

           เลอืก 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

3 หน่วยกิต  

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

057132 ศ.ล. 132  ชีวิตมสีุขในค่ายพักแรม 2(2-0-4)                เหมอืนเดมิ   

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

           เลอืก 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี้   เลอืก 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี้   

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

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

099103 ศ.ศท. 103  การเรยีนรูผ้่านกิจกรรม 3 1(0-3-1)    
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2.  หมวดวิชาเฉพาะ            ไม่น้อยกว่า 

     2.1  วิชาแกน (วิชาชพีครู) ไม่น้อยกว่า 

           2.1.1 วิชาแกนบังคับ 

132 หน่วยกติ 2.  หมวดวิชาเฉพาะ            ไม่น้อยกว่า 

     2.1  วิชาแกน (วิชาชพีครู) ไม่น้อยกว่า 

           2.1.1 วิชาแกนบังคับ 

108 หน่วยกติ  

51 หน่วยกิต 

49 หน่วยกติ 

39 หน่วยกติ 

37 หน่วยกติ 

100105 ศ.ช. 105 ปรัชญาและทฤษฎทีางการศึกษา 

100106 ศ.ช. 106 จติวิทยาส าหรับครู 

100107 ศ.ช. 107 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู 

100108 ศ.ช. 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพครู 

100210 ศ.ช. 210 ความเป็นครูและจรรยาบรรณ 

                       วิชาชีพคร ู

100211 ศ.ช. 211 การพัฒนาหลักสูตร 

100212 ศ.ช. 212 การจัดการเรยีนรูแ้ละการจัดการ 

                       ชั้นเรยีน 

100213 ศ.ช. 213 แหลง่เรยีนรูแ้ละการบูรณาการ 

            เทคโนโลยีกับการเรยีนรู้สมัยใหม่ 

100281 ศ.ช. 281 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

                       ระหว่างเรยีน 1 

100311 ศ.ช. 311 การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู้ 

100312 ศ.ช. 312 การประกันคุณภาพการศึกษา 

100313 ศ.ช. 313 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ          

                        ทางการศึกษา 

100314 ศ.ช. 314 การศึกษาพิเศษส าหรับครู 

100381 ศ.ช. 381 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

                       ระหว่างเรยีน 2 

100403 ศ.ช. 403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

100481 ศ.ช. 481 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

                       ระหว่างเรยีน 3 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เนือ้หาสาระไม่สอดคล้องตาม

มาตรฐานวิชาชีพครูท่ีประกาศใหม่

โดยคุรุสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยกเลกิ 
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100488 ศ.ช. 488 การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค 

100591 ศ.ช. 591 การปฏบัิติงานวิชาชีพครูใน 

                        สถานศึกษา 1 

100592 ศ.ช. 592 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูใน 

                        สถานศึกษา 2 

3(2-3-0) 

6(0-18-0) 

 

6(0-18-0) 

 

 

 

 

 

 

100109 ศ.ช. 109  แบบอย่างความเป็นครูในห้องเรยีนยุคใหม่ 

100110 ศ.ช. 110  โลกาภิวัตน์กับการศึกษาเพื่อความเป็น 

พลเมอืงชั้นเลศิ 

100111 ศ.ช. 111  หลักสูตรและการจัดการเรียนรูแ้นวใหม่ 

100112 ศ.ช. 112  จติวิทยาเพื่อการพัฒนาผู้เรียนยุคดจิทัิล 

100191 ศ.ช. 191  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

100228 ศ.ช. 228  ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครูยุคดิจทัิล    

100229 ศ.ช. 229  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการ 

เรยีนรู้ยุคใหม่ 

100230 ศ.ช. 230  การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้แนวใหม่ 

100231 ศ.ช. 231  การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความ 

เป็นเลศิ 

100291 ศ.ช. 291  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

100315 ศ.ช. 315  พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัดการศึกษา 

บนฐานชุมชน 

100316 ศ.ช. 316  การศึกษาพิเศษเพื่อส่งเสริมศักยภาพ 

ผู้เรยีนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

100317 ศ.ช. 317  การฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค    

100391 ศ.ช. 391  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

100404 ศ.ช. 404  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

100491 ศ.ช. 491  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 

 

 

 

 

 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

1(0-3-0) 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

 

1(0-3-0) 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

 

3(2-3-5) 

4(0-12-0) 

2(1-2-3) 

6(0-18-0) 

 

 

 

 

 

- เพื่อให้วิชาแกนสอดคลอ้งกับ

มาตรฐานวิชาชีพครูท่ีประกาศใหม่

โดยคุรุสภา  

ยกเลกิ 
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       2.1.2 วิชาแกนเลือก   ไม่น้อยกว่า 

                   เลอืกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

100214 ศ.ช. 214 การจัดการเรยีนรูผ้่านการปฏบัิติ 

100215 ศ.ช. 215 ลลีาการสอนส าหรับครูมืออาชีพ 

100216 ศ.ช. 216 การเรยีนการสอนเพื่อตอบสนองความ

 แตกต่างระหว่างบุคคล 

100217 ศ.ช. 217 สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ 

100218 ศ.ช. 218 สะเต็มศึกษา 

100219 ศ.ช. 219 สถติิส าหรับครู 

100220 ศ.ช. 220 การบูรณาการศิลปะเชิงสร้างสรรค์                  

 ในการศึกษา 

100221 ศ.ช. 221 การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน 

100222 ศ.ช. 222 โลกศึกษาเพื่อการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 

100223 ศ.ช. 223 การผลิตสื่อดจิิทัลกราฟิกส าหรับ 

                        การสอน 

100224 ศ.ช. 224 ดิจิทัลมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 

100225 ศ.ช. 225 พหุวัฒนธรรมศึกษาส าหรับครู 

100226 ศ.ช. 226 การบริหารและการจัดการ 

                        สถานศึกษาแห่งนวัตกรรม 

100227 ศ.ช. 227 กฎหมายการศึกษา 

2 หน่วยกิต 

 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

2(1-2-3) 

 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

2(1-2-4) 

 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

 

2(2-0-4) 

 

      2.1.2 วิชาแกนเลือก   ไม่น้อยกว่า 

                   เลอืกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

เหมอืนเดิม 

ยกเลกิ 

 

 

 

 

 

เหมอืนเดิม 

 

ยกเลกิ 

เหมอืนเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

100232 ศ.ช. 232 กฎหมายส าหรับวิชาชีพครู 

100233 ศ.ช. 233 สะเต็มศึกษาเพื่อชีวิต เศรษฐกจิ สังคม  

และสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

2 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2(2-0-4) 

2(1-2-3) 

 

 

 

- ซ้ าซ้อนกับวิชาแกนบังคับ 

 

 

 

- มกีารเปิดวิชาใหมท่ดแทน 

- ซ้ าซ้อนกับวิชาแกนบังคับ 

 

 

- ซ้ าซ้อนกับวิชาแกนบังคับ 

 

 

 

 

 

 

 

- มกีารเปิดเป็นวิชาใหม่ 

- เปิดวิชาใหมเ่พื่อให้สอดคลอ้งกับ

วิชาชีพครูมากขึน้ 

เหมอืนเดิม 

ยกเลกิ 

ยกเลกิ ซ้ าซ้อนกับวิชาแกนบังคับ 
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       2.2 วิชาเอก              ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกติ        2.2 วิชาเอก              ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกติ - เพื่อให้สอดคล้อง มคอ. 1 

ต้องมกีระบวนวิชาระดับ 300 ข ้ึนไป ไมน่อ้ยกว่า  

45 หน่วยกิต และในจ านวนนีต้้องมกีระบวนวิชา 

ระดับ 400 ขึน้ไปไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต 

 ต้องมกีระบวนวิชาระดับ 300 ข ้ึนไป ไมน่อ้ยกว่า 36 

หน่วยกิต และในจ านวนนี้ต้องมีกระบวนวชิาระดับ 400 

ไม่น้อยกว่า 18 หนว่ยกิต 

  

            2.2.1 วิชาเอกทางด้านเนื้อหา   ไม่น้อยกว่า 

                    1)  วิชาบังคับ 

69 หน่วยกติ 

39 หน่วยกติ 

            2.2.1 วิชาเอกทางด้านเนื้อหา    ไม่น้อยกว่า 

                    1)  วิชาบังคับ 

51 หน่วยกิต 

36 หน่วยกติ 

- เพื่อให้สอดคล้อง มคอ. 1 

- เพื่อให้สอดคล้อง มคอ. 1 

001210 ม.อ. 210    การพูด 1 3(3-0-6)    

001230 ม .อ.  230   ภาษาเบือ้งต้น 3(3-0-6)    

001231 ม.อ. 231    สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)    

001250 ม .อ.  250   วรรณคดเีบือ้งต้น 3(3-0-6)    

001310 ม .อ.  310    การพูด 2 3(3-0-6)              

001311 ม .อ.  311     การอ่านและการเขียน 1 3(3-0-6)    

001321 ม .อ.  321    วัฒนธรรมของชาวอังกฤษและ  

                          อเมริกัน 

3(3-0-6)    

  001443 ม.อ. 443 ภาษาศาสตรเ์ชิงสังคมเบื้องต้น 3(3-0-6) - ย้ายมาจากวิชาเลอืก 

066221 ศ.กอ. 221  กลวธิีการเรียนรูภ้าษา 3(3-0-6)    

066222 ศ.กอ. 222 การคิดผ่านภาษาอังกฤษ   3(3-0-6)    

066323 ศ.กอ. 323 ภาษาอังกฤษโครงงาน   3(3-0-6)               - เน้นส าหรับวิชาชีพครูเทา่นั้น 

066324 ศ.กอ. 324 ภาษาอังกฤษท่ีเนน้เนื้อหาวิชา 3(3-0-6)   - มคีวามซ้ าซ้อนกับวิชาเอกการสอน 

066421 ศ.กอ. 421  มโนทัศน์วัฒนธรรมในการสอน  

                          ภาษาอังกฤษ 

066422 ศ.กอ. 422 กิจกรรมการเรยีนรูแ้ละสื่อการสอน 

                           ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

  

 

 

 

 

 

- ย้ายไปอยู่ในวิชาทางด้านเนื้อหา 

(เลอืก) ใหห้ลากหลายมากขึน้ 

  066425 ศ.กอ. 425 มองวัฒนธรรมไทยผ่านภาษาอังกฤษ 

 

3(3-0-6) - เพิ่มวชิาบังคับระดับ 400 ทดแทน 

066421 ซึ่งย้ายไปอยู่ในวิชาเลือก 

           2)  วิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ            2)  วิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต - เพื่อให้สอดคล้อง มคอ. 1 

เหมอืนเดิม 

ยกเลกิ 

เหมอืนเดิม 

เหมอืนเดิม 

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

           เลอืกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้             เลอืกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้   

001234 ม .อ.  234 ระบบเสยีงและระบบค าเบื้องต้น 

ในภาษาอังกฤษ 

3(3-0-6)            

 

  

001312 ม .อ.  312 การอ่านและการเขียน 2 3(3-0-6)          เหมอืนเดมิ            

001320 ม.อ. 320 ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตรแ์ละ

แนวโน้มในอนาคต 

3(3-0-6) ยกเลกิ  - มคีวามเฉพาะเจาะจงในบางเรื่อง

มากเกินไป 

001330 ม.อ. 330 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)           เหมอืนเดมิ   

001342 ม.อ. 342 ภาษากับชุมชน 3(3-0-6)           ยกเลกิ  - ปรับโทนวิชาให้เน้นการสอน 

001352 ม.อ. 352 วรรณกรรมดัง้เดมิกับการตีความใหม่ 

001353 ม.อ. 353 เรื่องเลา่ร้อยแก้ว 

3(3-0-6)              

001354 ม.อ. 354 วรรณกรรมรอ้ยกรอง 3(3-0-6)            - มคีวามซ้ าซ้อนกับวิชาการสอน 

001362 ม.อ. 362 วรรณกรรมภาษาอังกฤษส าหรับเยาวชน 3(3-0-6)   วิชาเอก 

001410 ม .อ.  410 การพูด 3 3(3-0-6)          เหมอืนเดมิ   

001421 ม.อ. 421 ทัศนะเกี่ยวกับโลกสมัยใหม่ 3(3-0-6) ยกเลกิ       - มคีวามซ้ าซ้อนกับวิชาแกน 

001422 ม .อ.  422 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 3(3-0-6) เหมอืนเดิม   

001443 ม.อ. 443 ภาษาศาสตรเ์ชิงสังคมเบื้องต้น 3(3-0-6) ย้ายไปอยู่วิชาบังคับ   

001444 ม .อ.  444 ภาษาศาสตรเ์ชิงจติวิทยาเบือ้งต้น 3(3-0-6)              

001445 ม .อ.  445 วาทกรรมในการสื่อสาร 3(3-0-6)    

  066421 ศ.กอ. 421 มโนทัศน์วัฒนธรรมในการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) - ย้ายมาจากวิชาบังคับ 

           2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก    ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต            2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก    ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกติ - เน้นความรู้ด้านการสอนมากขึน้ 

                    1)  วิชาบังคับ 6 หน่วยกติ                     1)  วิชาบังคับ 6 หน่วยกติ  

066410 ศ.กอ. 410 หลักการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) เหมอืนเดิม   

066411 ศ.กอ. 411 การเรยีนภาษาอังกฤษท่ีเน้นผู้เรยีน   

                        เป็นส าคัญ 

3(3-0-6) ย้ายไปอยู่วิชาเลอืก   

 

  066412 ศ.กอ. 412 การสร้างหน่วยการเรยีนรูส้ าหรับ 

                        บทเรยีนภาษาอังกฤษ 

3(3-0-6) - ย้ายมาจากวิชาเลอืกเพื่อให้

เหมาะสมกับวิชาชีพครู 

เหมอืนเดิม 

ยกเลกิ 

เหมอืนเดิม 

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

                  2) วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ                   2) วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต - เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกมากขึน้ 

  066323 ศ.กอ. 323 ภาษาอังกฤษโครงงาน 3(3-0-6) - เพิ่มวชิาเลอืกให้หลากหลาย 

  066411 ศ.กอ. 411 การเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                      3(3-0-6) - ย้ายมาจากวิชาบังคับ 

066412 ศ.กอ. 412 การสร้างหน่วยการเรยีนรูส้ าหรับ 

                        บทเรยีนภาษาอังกฤษ 

3(3-0-6) ย้ายไปเป็นวิชาบังคับ    

066413 ศ .กอ.  413 การเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ 

                         ออนไลน์ 

3(2-3-4)          

066414 ศ .กอ.  414 การสอนฟัง พูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)    

066415 ศ .กอ.  415 การสอนการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)    

066416 ศ.กอ. 416 การสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)           เหมอืนเดิม   

066417 ศ .กอ.  417 การสอนการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)    

066418 ศ .กอ.  418 ทักษะการส่ือสารส าหรับครู  

ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-6)    

066419 ศ .กอ.  419 การศึกษาอิสระในดา้นการเรยีนการ 

สอนวิชาภาษาอังกฤษ 

3(3-9-6)    

    2.3 วิชาโท (ถ้าม)ี   ไม่น้อยกว่า 

 นักศึกษาที่ประสงค์จะเรยีนวิชาโท อาจเลือกเรยีน

วิชาโทในสาขาใดก็ได้ท่ีเปิดสอนตามประกาศมหาวิทยาลัย

เชียง ใหม ่เรื่อง วิชาโทท่ีเปิดสอนส าหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยความ

เห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรกึษา ซึ่งจะท าให้มีจ านวนหน่วย

กติรวมตลอดหลักสูตรเพิ่มขึ้นอีก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  

15 หน่วยกิต     2.3 วิชาโท (ถ้ามี)   ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  

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

 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกติ  จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกติ - เพื่อให้สอดคล้องกบั มคอ.1 สาขาครุ

ศาสตร์และศึกษาศาสตร์ หลกัสูตร 4 ปี 

 

เหมอืนเดิม 
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4.2 และตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาเดมิกับแผนการศึกษาของหลักสูตรท่ีปรับปรุง 

 
หลักสูตร 5 ป ี(พ.ศ. 2561) หลักสูตร 4 ปี (พ.ศ. 2562) 

ภาคการศึกษาท่ี 1        ชั้นปีท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1        ชั้นปีท่ี 1 หน่วยกิต 

001101 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1 3 001101 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 1 3 
050100 การใช้ภาษาไทย              3 100110 โลกาภิวตัน์กับการศึกษาเพื่อ 2 
100105 ปรัชญาและทฤษฎีทางการ 3  ความเป็นพลเมอืงช้ันเลศิ  

 ศึกษา  100112 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนา 2 
100107 ภาษาและวัฒนธรรมไทย  2  ผู้เรยีนยุคดิจิทลั  
 ส าหรับครู             กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 3 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ 6 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 3 กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้่านกจิกรรม 3 
กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้่านกจิกรรม 2   

 รวม 19  รวม 19 

ภาคการศึกษาท่ี 2        ชั้นปีท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2       ชั้นปีท่ี 1 หน่วยกิต 

001102 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 3 001102 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 2 3 
100106 จิตวิทยาส าหรับครู 3 063201 การเรียนรูผ้่าน 3 

100108 ภาษาองักฤษส าหรับ 2  ปรากฏการณใ์นสงัคม  
 วิชาชีพครู  100109 แบบอย่างความเป็นครูใน 2 
100211 การพัฒนาหลักสูตร 2  ห้องเรียนยุคใหม ่  
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 3 100111 หลักสูตรและการจัดการ 2 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 6  เรียนรูแ้นวใหม ่  
วิชาเลือกเสร ี 3 100191 การปฏิบัติการสอนใน 1 

    สถานศึกษา 1  
   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 3 

   วิชาเลือกเสร ี 6 

 รวม 22  รวม 20 
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หลักสูตร 5 ปี (พ.ศ. 2561) หลักสูตร 4 ป ี(พ.ศ. 2562) 

ภาคการศึกษาท่ี 1        ชั้นปีท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1       ชั้นปีท่ี 2 หน่วยกิต 

001201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และ 3 001201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และ 3 
 การเขยีนอยา่งมีประสิทธิผล   การเขยีนอยา่งมีประสิทธิผล  

001210 การพูด 1 3 001210 การพูด 1 3 

001230 ภาษาเบือ้งต้น 3 001230 ภาษาเบือ้งต้น 3 

001250 วรรณคดีเบื้องต้น 3 001231 สัทศาสตรภ์าษาอังกฤษ 3 

066221 กลวิธีการเรยีนรูภ้าษา 3 066221 กลวิธีการเรยีนรูภ้าษา 3 

100210 ความเป็นครูและ 3 100229 นวัตกรรมและเทคโนโลย ี 2 

 จรรยาบรรณวิชาชีพครู   ดิจทิัลเพื่อการเรยีนรู้ยุคใหม ่  

100212 การจัดการเรียนรูแ้ละการ 2 100231 การประกันคุณภาพ 2 

 จัดการช้ันเรียน   การศึกษาเพื่อความเป็นเลศิ  

100281 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 วิชาแกนเลือก 2 

 ระหว่างเรียน 1      

 รวม 21  รวม 21 

ภาคการศึกษาท่ี 2        ชั้นปีท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2       ชั้นปีท่ี 2 หน่วยกิต 

001231 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3 001202 ภาษาองักฤษในบรบิททาง 3 
001310 การพูด 2 3  อาชีพ  

001311 การอ่านและการเขียน 1 3 001250 วรรณคดีเบื้องต้น 3 

066222 การคิดผ่านภาษาอังกฤษ 3 001310 การพูด 2 3 

100213 แหล่งเรยีนรูแ้ละการบูรณา 2 066222 การคิดผ่านภาษาอังกฤษ 3 

 การเทคโนโลยีกับการเรียนรู้               100228 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับ  2 

 สมัยใหม ่   ครูยุคดิจิทัล     

วิชาเลือกเสร ี 3 100230 การวัดและประเมนิผลการ 2 
วิชาแกนเลือก   2  เรียนรูแ้นวใหม ่  
  100291 การปฏิบัติการสอนใน 1 

    สถานศึกษา 2  

  วิชาเอกทางดา้นเนือ้หา (วิชาเลือก) 3 

 รวม 19  รวม 20 
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หลักสูตร 5 ปี (พ.ศ. 2561) หลักสูตร 4 ปี (พ.ศ. 2562) 

ภาคการศึกษาท่ี 1        ชั้นปีท่ี 3 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1      ชั้นปีท่ี 3 หน่วยกิต 

001321 วัฒนธรรมของชาวอังกฤษ 3 001311 การอ่านและการเขยีน 1 3 

 และอเมรกิัน  001321 วัฒนธรรมของชาวอังกฤษ 3 

066410 หลักการเรยีนการสอน 3  และอเมรกิัน  

 ภาษาองักฤษ  066410 หลักการเรยีนการสอน 3 

066323 ภาษาองักฤษโครงงาน 3  ภาษาองักฤษ  

100311 การวัดและประเมนิผลการ 3 066412 การสรา้งหน่วยการเรยีนรู ้ 3 

 เรียนรู ้   ส าหรับบทเรยีน  

100312 การประกันคุณภาพ 2  ภาษาองักฤษ  

 การศึกษา  100316 การศึกษาพิเศษเพื่อ 2 

100381 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1  ส่งเสริมศักยภาพ  

 ครูระหว่างเรียน 2   ผู้เรยีนที่มีความตอ้งการ  

กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้่านกจิกรรม 1  จ าเป็นพิเศษ  
วิชาทางดา้นเนือ้หา (วิชาเลอืก) 3 วิชาเอกทางดา้นเนือ้หา (วิชาเลือก) 3 

  วิชาการสอนวิชาเอก (วิชาเลอืก) 3 

 รวม 19  รวม 20 

ภาคการศึกษาท่ี 2        ชั้นปีท่ี 3 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2      ชั้นปีท่ี 3 หน่วยกิต 

066411 การเรียนภาษาอังกฤษที ่ 3 100315 พหุวัฒนธรรมศึกษากับ 2 

 เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ   การจัดการศึกษาบนฐาน  

066324 ภาษาองักฤษที่เน้น 3  ชุมชน  

 เนือ้หาวิชา  100317 การฝึกทักษะการสอน  3 

100313 นวัตกรรมและเทคโนโลยี  2  แบบจุลภาค     

 สารสนเทศทางการศึกษา         100391 การปฏิบัติการสอนใน 4 

100314 การศึกษาพิเศษส าหรับครู 2  สถานศึกษา 3  

วิชาทางดา้นเนือ้หา (วิชาเลอืก) 9 100404 การวิจัยเพื่อพัฒนา 2 

    คุณภาพผู้เรยีน  

  วิชาเอกทางดา้นเนือ้หา (วิชาเลือก) 3 

   วิชาการสอนวิชาเอก (วิชาเลอืก) 6 

 รวม 19  รวม 20 
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หลักสูตร 5 ปี (พ.ศ. 2561) หลักสูตร 4 ป ี(พ.ศ. 2562) 

ภาคการศึกษาท่ี 1       ชั้นปีท่ี 4 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1      ชั้นปีท่ี 4 หน่วยกิต 

066421 มโนทัศน์วัฒนธรรมในการ                  3 001443 ภาษาศาสตรเ์ชิงสังคม 3 

 สอนภาษาอังกฤษ        เบื้องต้น  

100403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการ 3 066422 กจิกรรมการเรียนรูแ้ละสื่อ 3 

 เรียนรู ้   การสอนภาษาองักฤษ  

100481 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 066425 มองวัฒนธรรมไทยผ่าน 3 

 ครูระหว่างเรียน 3   ภาษาองักฤษ  

วิชาทางดา้นเนือ้หา (วิชาเลอืก) 9 วิชาเอกทางดา้นเนือ้หา (วิชาเลือก) 6 

วิชาการสอนวิชาเอก (วิชาเลอืก) 3 วิชาการสอนวิชาเอก (วิชาเลอืก) 3 

 รวม 19  รวม 18 

ภาคการศึกษาท่ี 2       ชั้นปีท่ี 4 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2      ชั้นปีท่ี 4 หน่วยกิต 

066422 กจิกรรมการเรียนรูแ้ละสื่อ 3 100491 การปฏิบัติการสอนใน 6 

 การสอนภาษาองักฤษ      สถานศึกษา 4  

100488 การปฏิบัติการสอนแบบ 3    

 จุลภาค     

วิชาทางดา้นเนือ้หา (วิชาเลอืก) 9   

วิชาการสอนวิชาเอก (วิชาเลอืก)    3   

 รวม 18  รวม 6 

 

หลักสูตร 5 ปี  (พ.ศ. 2561) (พ.ศ. 2562) 

ภาคการศึกษาท่ี 1       ชั้นปีท่ี 5 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1      ชั้นปีท่ี 5 หน่วยกิต 

100591 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูใน

สถานศึกษา 1 

6  -  

 รวม 6  รวม  

ภาคการศึกษาท่ี 2       ชั้นปีท่ี 5 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2      ชั้นปีท่ี 5 หน่วยกิต 

100592 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูใน

สถานศึกษา 2 

6  -  

 รวม 6  รวม  
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5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 
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