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หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education Program in Art Education 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม   ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา) 
  : ชื่อย่อ    ศษ.บ. (ศิลปศึกษา) 
 ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม   Bachelor of Education (Art Education) 
  : ชื่อย่อ    B.Ed. (Art Education) 
 
3. วิชาเอก    -  

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  136  หน่วยกิต  
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4  ปี   
 5.2 ประเภทของหลักสูตร  
   ปริญญาตรีทางวิชาชีพ   
 5.3 ภาษาที่ใช้  

 ภาษาไทย  
 ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ)  
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 5.4 การรับเข้าศึกษา 
 นักศึกษาไทย  
 นักศึกษาต่างชาติ  

      5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
      5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
           กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่ 5/2562 
     เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่ 5/2562 
     เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 
 สภาวิชาชีพให้การรับรอง เมื่อวันที่ ........ เดือน .................. พ.ศ. .................. 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 ในปีการศึกษา 2564 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 ครู-บุคคลากรทางการศึกษาด้านศิลปศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 นักวิจัย-นักวิชาการ  ด้านศิลปะและศิลปศึกษา 
 ศิลปินและนักออกแบบ   
 ประกอบอาชีพอิสระ  ที่มีการน าความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านศิลปศึกษามาใช้ในการผลิตสินค้า

หรืองานบริการ 
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9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัวประชาชน 

1. อาจารย์ ดร.ประไพลิน 
จันทน์หอม 

- ค.ด. (ศิลปศึกษา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2559 

- ค.ม. (ศิลปศึกษา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2548 

- ศป.บ. (จิตรกรรม),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 

 X XXXX XXXXX XX X 
 

2. อาจารย์วีณา  ธนาไชยสกุล -  ค.ม. (ศิลปศึกษา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2548 

- ศษ.บ. (ศิลปศึกษา),
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544 

X XXXX XXXXX XX X 
 

3. อาจารย์เดือนวิสาข์  ชลศิริ - M.F.A. Contemporary Art Practice, 
University of Edinburgh, UK, 2018 

- ศล.บ. (ทัศนศิลป์), มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2558 

X XXXX XXXXX XX X 
 

4. อาจารย์จารี  สุขบุญสังข์ 
 

- ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 

- ค.บ. (ดนตรีศึกษา), วิทยาลัยครู
หมู่บ้านจอมบึง, 2534 

X XXXX XXXXX XX X 
 

5. อาจารย์กิตติวัฒน์   
   ขวัญเรืองอริยะ 

 

- ศ.ม. (การจัดการทางวัฒนธรรม), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 

- ค.บ. (นาฏศิลป์), มหาวิทยาลัย 
   ราชภฏัเชียงใหม่, 2548 

X XXXX XXXXX XX X 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ในสถานที่ตัง้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
      11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) 
อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลกที่
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน  การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก  
ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดของปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่
ชัดเจนขึ้น  ช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 นับเป็นจังหวะเวลาที่ท้าทายอย่างมากที่ประเทศไทยท่ามกลางการ
แข่งขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมาก 
 ท่ามกลางปัญหาท้าทายหลากหลายที่เป็นอุปสรรคส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศไทยระยะยาว
ดังกล่าว  ท าให้ตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วนว่าการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  มี
ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืนในระยะยาวนั้น  ประเทศต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน  
ได้แก่  การเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนา  การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม  ซึ่ง
ต้องให้สอดคล้องกับสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  รวมถึงการพัฒนา
คนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบรูณ์ในทุกช่วงวัยที่สามารถบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสภาพแวดล้อม
การด าเนินชีวิตได้อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับคุณภาพการศึกษา  การเรียนรู้  
และการพัฒนาทักษะ  เพื่อกล่อมเกลาสร้างคนดี  มีวินัย  มีค่านิยมที่ดี  และมีความรับผิดชอบต่อสังคม (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560 : 1) ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยจึงถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญปัจจัยหนึ่ง และการจะพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นผู้ที่มี
ความรอบรู้ทั้งด้านความรู้ ความสามารถและทักษะกระบวนการคิด และมีคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างมีคุณภาพนั้น
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเรียนการสอนมาช่วยใน
การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาผลผลิตทางทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณสมบัติพร้อมในการแข่งขัน  มีทักษะการคิด
สร้างสรรค์ สามารถเปิดทางเลือกใหม่ ๆ ในการผลิตสินค้าและบริการ และขณะเดียวกันก็มีจิตส านึกในการบริโภค
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศต่อไป  
 การปรับหลักสูตรการผลิตครูให้มีคุณภาพ ทันสมัย ทั้งเนื้อหาและรูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับระดับการศึกษาและบริบทพื้นที่จึงมีความจ าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาศิลปศึกษา
ที่จะส่งเสรมิให้ผู้เรียนเกิดการฝึกฝนทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  ซึ่งเชื่อว่าจะท าผู้เรียนประสบความส าเร็จ
ในโลกเศรษฐกิจสังคมสมัยใหม่  โดยธรรมชาติของวิชาที่เน้นการแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อการ
สื่อความหมาย  รวมไปถึงการรับรู้และตีความสัญลักษณ์ทางความงามและวัฒนธรรมต่าง ๆ อันเป็นต้นทุนที่มี
คุณค่า และสามารถน ามาพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าในการผลิตสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรม เนื่องมาจากบุคลากร
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ของชาติมีความคิดสร้างสรรค์ที่ได้จากการฝึกฝนทักษะการคิดตั้งแต่เยาวชนผ่านกิจกรรมศิลปะที่หลากหลาย  และ
ได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างเพียงพอ  อันเป็นต้นทุนการผลิตที่ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบัน    
 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  จากกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา จากร่าง Roadmap ปฏิรูปการศึกษา (2558 – 2564) ของ
คณะท างานการปฏิรูปด้านการศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการปฏิรูป
การศึกษา คือ “ทัดเทียม เรียนรู้ตลอดชีวิต เชิดชูคุณธรรม มีสัมมาชีพ เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน น าสังคม 
สู่ประชาคมโลก” ดังนั้นการศึกษาในยุคปัจจุบันจึงต้องตอบสนองต่อสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของประเทศ ซึ่งต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซับซ้อนและคาดการณ์ได้ยาก (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 
2560: 75) ในขณะที่ผลการจัดการศึกษาของประเทศในทุกระดับยังคงมีปัญหา ทั้งในด้านคุณภาพของคนไทยที่
ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับต่าง ๆ ที่ยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา คุณลักษณะ และทักษะอยู่ในระดับที่ยัง
ไม่น่าพึงพอใจ และก าลังแรงงานของประเทศที่มีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แม้ในภาพรวมคนไทยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและมีความเสมอภาคทาง
การศึกษามากขึ้นจากนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน 15 ปีของรัฐบาล แต่ระบบบริหารจัดการศึกษาใน
ปัจจุบันก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรองรับสภาวการณ์การลดลงของประชากรและการเข้าสู่สังคมสู งวัย
อย่างรวดเร็วของประเทศ  
 อีกทั้งพลวัตความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลจากกระแสจากวัฒนธรรมโลกมีสาเหตุ
จากโลกาภิวัตน์ เกิดการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรม ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และการบริโภคในรูปแบบต่างๆ อาทิ การใช้สื่อออนไลน์ในการด าเนินชีวิต
และการท าธุรกรรมต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดย
ไม่จ าเป็นต้องรู้จักตัวตนซึ่งกันและกัน การบริโภคสื่อหลายช่องทางในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้คนไทยเข้า ถึง
ข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจ ากัด เกิดการสร้างวัฒนธรรมร่วมสมัย และมีโอกาสส าหรับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ ขณะเดียวกันอาจก่อให้เกิดวิกฤตทางวัฒนธรรมเนื่องจากขาดการคัดกรองและ
เลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม  จนท าให้คนไทยละเลยอัตลกัษณ์ มีพฤติกรรมที่เน้นบริโภคนิยมและค่านิยมที่ฟุูงเฟูอ ใช้
ชีวิตแบบเร่งรีบ ไม่เคารพในสิทธิคนอื่นขาดความเอ้ือเฟื้อเกื้อกูล ซึ่งน าไปสู่การสูญเสียคุณค่าทางวัฒนธรรมดั้งเดิม
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในสังคมไทย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
2560 : 26)    
 การจัดการศึกษาด้านศิลปศึกษาเป็นอีกด้านหนึ่งของระบบการศึกษาไทยที่ต้องปรับตัวไปสู่การปฏิรูป
การศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่พร้อมจะแข่งขันและเรียนรู้ร่วมกันท่ามกลางกระแส
ของการเปลี่ยนแปลงในระดับสังคมโลก  เนื่องจากเป็นส่ว นหนึ่งของการจัดการศึกษาในระบบของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ ทักษะในการคิดริเริ่ม จินตนาการ สร้างสรรค์งานศิลปะ
สุนทรียภาพ และการเห็นคุณค่าทางศิลปะ  และยังจะต้องด ารงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรม
มาอย่างยาวนาน โดยมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับศิลปศึกษาไว้ว่า  “ศิลปศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง
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ของวิชาการที่ระบบการศึกษาน ามาถ่ายทอดให้แก่อนุชน และถ่ายทอดวัฒนธรรมที่ส าคัญหลายอย่าง  เช่น  
สถาปัตยกรรมท าหน้าที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมเกี่ยวกับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยอาคารสถานที่ของชุมชน ตลอดจน
สถานที่ส าคัญทางศาสนาวัดวาอาราม จิตรกรรมก็ท าหน้าที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมนับตั้งแต่การประดับตกแต่งสถานที่  
ไปจนกระทั่งถึงการท าเครื่องแต่งกาย ประติมากรรมท าหน้าที่อันส าคัญให้ชาติเราคือ  ช่วยให้เราสร้างพระพุทธรูป
ไว้ให้คนในพุทธศาสนาได้เคารพบูชา ทั้งดนตรี นาฏศิลป์ยังช่วยสร้างความบันเทิง และศิลปะทั้ง 2 สาขานี้ ยังมี
บทบาทส าคัญในพิธีการทางศาสนาและการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์ด้วยกัน  ศิลปศึกษาจึงไม่ใช่วิชาเล็กๆใน
ระบบการศึกษา แต่ศิลปศึกษาเป็นส่วนส าคัญที่สร้างวิญญาณให้แก่สังคมไทย (ก่อ สวัสดิพาณิชย์, 2549: 5-8) โดย
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์มีความชื่นชมในผลงานศิลปกรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ และมี
ความส านึกในความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบศิลปะทีน่ ามาประยุกต์ใช้ส าหรับสังคมในปัจจุบนั โดยไม่ได้คาดหวังจะ
ให้นักเรียนเป็นศิลปินแต่อย่างใดและเป็นการจัดการศึกษาด้านศิลปะให้ส าหรับนักเรียนทุกคนด้วย (อารี  สุทธิพันธ์
, 2551: 104) ส าหรับความส าคัญของศิลปศึกษาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ  ชื่นชมความงาม มี
สุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์  กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย  
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจน  การน าไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้  ( คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)   
  จากสภาพปัญหาและความต้องการในการผลิตครูที่มีคุณภาพข้างต้น  ดังนั้นคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2562) ขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตครูศิลปศึกษาให้มีศักยภาพ เพื่อที่จะได้ร่วมกันพัฒนาสังคม ให้คนไทยมีความพร้อมเข้า
สู่การแข่งขันในเวทีโลก อีกทั้งรักษาสืบทอดมรดกความเป็นไทยอันจะก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง
ความรักสามัคคีให้เกิดในประเทศชาติสืบไป 
   
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสตูรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

12.1   การพัฒนาหลักสูตร  
จากสถานการณ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จ าเป็นต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 

คุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  และยังเห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมของชาติ อันเป็นมรดกที่มี
คุณค่า ที่สร้างความเป็นอัตลักษณ์และแสดงถึงรสนิยมที่สะท้อนอารยธรรมด้านความงามของสังคมไทยมาอย่าง
ยาวนาน  ด้วยเหตุนี้การจัดการศึกษา จึงควรตอบสนองพันธกิจเพื่อเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนา
ประเทศ ที่พร้อมทั้งการแข่งขันพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง แต่ยังคงมีรากความเป็นไทยที่เข้มแข็งท่ามกลางกระแส
โลกที่ผันผวน  ดังนั้นการจัดการศึกษาดังกล่าว ต้องเร่ิมปลูกฝังตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีสถาบันการศึกษา
และครูเป็นกลไกส าคัญในการจัดการศึกษา  

จึงจ าเปน็อย่างยิ่งที่ต้องมีการปรบัปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตครูศิลปศึกษาที่มีความรู้ความสามารถต่อการ
จัดการศึกษา เพื่อตอบสนองการพัฒนาพลเมืองดีของประเทศ 
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ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองการ
พัฒนาประเทศนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้ระบบ กระบวนการผลิต การ
พัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
โดยการก ากับและประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่ และการพัฒนาบุคลากรประจ าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ครู
และบุคลากรทางการศึกษาต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  โดยต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา อีกทั้งมีแนวการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษาที่ช่วยพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่พร้อมต่อ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข 
มีความเป็นพลเมืองผ่านการเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของมนุษยชาติ  และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติที่มี
เอกลักษณ์ทางศิลปวัฒธรรม 

 ดังนั้นการผลิตครูศิลปศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพจึงต้องพัฒนาบัณฑิตครูให้มีมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน เพื่อให้เกิดความรู้ ความสามารถ และ
ความช านาญเพียงพอในการประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณของวิชาชีพเพื่อให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่
ผู้รับบริการ ตอบสังคมได้ว่าการที่กฎหมายให้ความส าคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา  เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มี
ลักษณะเฉพาะ ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น สถาบันการศึกษาที่ผลิตครูและบคุลากรทางการศึกษา จ าเปน็ต้องจัด
การศึกษาเพื่อการผลิตครูศิลปศกึษาและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพโดยปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน
สอดคล้องกับวิชาชีพทางการศึกษา และสอดรับกับความต้องการของสังคมในอนาคต 

 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า ที่มีความเปน็เลศิทางวิชาการตามมาตรฐานสากล และ

มุ่งเน้นการวิจัย มีการผลิตบัณฑติที่มีคุณธรรมและคุณภาพ มีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยนืโดยมีพนัธกิจทีส่ าคัญดังนี ้

(1) จัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและวชิาชีพชัน้สูง โดยมุ่งเนน้ความเป็นเลิศทางวชิาการ บัณฑติมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล และรอบรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(2) ผลิตผลงานวิจัยในทุกสาขาวชิา เพื่อสามารถสนบัสนนุการเรียนการสอนและการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 

(3) ให้บริการวิชาการแก่สังคม มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(4) ท านบุ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ินภาคเหนือ 
(5) พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆ ด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  



8 
 

 

 

ดังนั้นการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงได้ตระหนักถึงบทบาทและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ใน
การเป็นผู้น าด้านการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ได้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีสมรรถนะในการบริหารและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวคือ “อตฺตาน  ทมยนฺติ ปณฺฑิตา” มีความหมายว่า บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตน เป็นผู้รู้
จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตส านึกต่อสังคม 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะที่เป็นส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีความ
มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาทุกระดับ ให้เป็นครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณธรรม 
ความเป็นเลิศทั้งศาสตร์และศิลป์ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศาสตร์ทางด้านการศึกษา โดยใช้กระบวนการ
ศึกษาวิจัยในการท าความรู้ที่มีอยู่ให้กระจ่าง และแสวงหาองค์ความรู้ใหม่เพื่อน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  โดยใช้
กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและพึ่งพาตนเองได้ตามพันธกิจของคณะ จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ในการปรับหลักสูตรเพื่อผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา นโยบาย
การศึกษาชาติ ความต้องการของชุมชนและสังคม รวมทั้งอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนั้นคณะ
ศึกษาศาสตร์ จึงได้ด าเนินการปรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตครูศิลปะให้มี
จรรยาบรรณวิชาชีพและเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพลเมืองดี ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
ปณิธานในการผลิตครูศิลปะและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 13.1  กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  หมวดวิชาเฉพาะ 
  หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนและสามารถใหภ้าควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียนเป็น  
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  หมวดวิชาเฉพาะ 
  หมวดวิชาเลือกเสร ี
    ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ  

  การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะด าเนินการโดยคณะที่เกี่ยวข้อง เช่น 
คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ เป็นต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรของแต่ละหลักสูตรจะด าเนินการประสานงานและแจ้งไปยังคณะที่จัดการเรียนการสอนให้ทราบล่วงหน้า
ถึงจ านวนนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนในแต่ละปีการศึกษา ในส่วนของวิชาเฉพาะ จะจัดการเรียนการสอนโดย
สาขาวิชา ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 โดยมีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน และมีการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ในทุกภาคการศึกษา และรายงาน
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ผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ทุกปีการศึกษา นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้จัดให้มีการสอบ
วัดความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาและส่งเสริมนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงให้
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา  

  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตครูศิลปศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับความงาม ทั้งในการสร้างสรรค์และในการรับรู้ผ่านการเรียนรูท้ัศนศิลป์  พัฒนา
ตนเองจนเป็นผู้ที่มีความตระหนักถึงคุณค่าความงาม  มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งความเป็นครูศิลปะอันเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่สังคม  โดยเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยที่น าไปสู่การอนุรักษ์ และเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาของวัฒนธรรมอื่น เพื่อสามารถใช้ความรู้ทางทัศนศิลป์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคคลและสังคมต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดงัต่อไปนี ้
 1) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาให้แก่ผู้เรียน  โดยน าความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์
ไปจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางศิลปะที่หลากหลาย เพื่อสร้างให้ผู้เรียนเกิดสุนทรียภาพ และเป็นแบบอย่าง
ของผู้ที่มีสุนทรียภาพในชีวิต 
 2) มีความรู้ และทักษะทางศิลปะแขนงต่าง ๆ อีกทั้งมีทัศนคติเจตคติที่ดีทางศิลปศึกษา  โดยใช้
ทัศนศิลป์เป็นแกนในการบูรณาการความรู้หลายแขนง ตระหนักถึงคุณค่าทั้งของศิลปะท้องถิ่น ศิลปะไทย และ
สากล  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านทัศนศิลป์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและ
สังคม  
 3) มีความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและ
ด้านศิลปะ เพื่อพัฒนาวชิาชีพของตนเองอย่างสม่ าเสมอ และมคีุณลักษณะการท างานของนักวชิาการ 
 4) มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อยา่งมีความสุข และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของสังคม 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

 มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 4 ปี
โดยพิจารณาจาก KPI ที่อยู่ใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาที่
เก่ียวข้องกบัหลักสูตร 
 มีการตรวจสอบและทบทวนผล

การด าเนินงานในแต่ละป ีเพื่อ
น ามาสู่การปรบัปรุงการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ 

รวบรวมติดตามผลการประเมนิ 
QA ของหลักสูตรรวมทุก 4 ปี ใน
ด้านความพึงพอใจ และภาวะ 
การได้งานของบัณฑติ 

 ร้อยละของบัณฑิตระดบัปริญญา
ตรีที่ได้งานท าและการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
 ร้อยละของบัณฑิตระดบัปริญญา

ตรีที่ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเปน็ไป
ตามเกณฑ์ 
 ระดับความพงึพอใจของนายจา้ง 

ผู้ประกอบการ และผู้ใชบ้ัณฑิต 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจดัการศึกษา  

1.1 ระบบ  
 ระบบการศึกษาตลอดป ี (ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์) 
   ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศึกษาปกติ 
 มีระยะเวลาศึกษาไมน่้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 มีภาคฤดูร้อน       
   ไม่มีภาคฤดูร้อน 

      1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
   ระบบทวิภาค 
   ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 
   ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 
     ในเวลาราชการ 
     นอกเวลาราชการ โปรดระบุ.............................. 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

 1.  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 2.  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ก าหนด 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
  ความรู้ด้านภาษาตา่งประเทศไม่เพียงพอ 
  ความรู้ด้านคณิตศาสตร/์วิทยาศาสตรไ์ม่เพียงพอ 
  การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา  
  นักศึกษาย้ายคณะเนื่องจากไม่ได้ให้ความส าคัญกับวชิาชีพครู 

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
   จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 
   จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเปูาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และ

การแบ่งเวลา 
   จัดให้มีระบบอาจารยท์ี่ปรึกษาเพื่อท าหน้าทีส่อดส่องดูแล ตักเตอืน ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา และให้

เน้นย้ าในกรณีทีน่ักศึกษามีปญัหาตามข้างตน้เป็นกรณีพิเศษ 



12 
 

 

 

   จัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้างความสัมพนัธ์ของนักศึกษา และการดูแลนักศึกษา ได้แก่ วนัแรก
พบระหว่างนักศึกษากับอาจารย ์วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จาก
อาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจ าเปน็ 

 2.5 แผนการรบันักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

 จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 

ชั้นปีที่ 2  30 30 30 30 

ชั้นปีที่ 3   30 30 30 

ชั้นปีที่ 4    30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    30 30 

 
2.6 งบประมาณตามแผน  

1) รายงานข้อมูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ปี โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้ง
งบประมาณ 

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 
บริการวิชาการแก่สังคม - 810,000 - 810,000 - 810,000 
การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
และสิ่งแวดล้อม 

- - - - - - 

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

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

30,000,000 - - - - - 

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

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

 
2) ค่าใช้จ่ายต่อหัว 234,223.824 บาท 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชัน้เรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เปน็หลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเปน็สื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอนิเตอร์เนต 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
 1)  กระบวนวชิาที่มหาวิทยาลยัเชียงใหม่จะพิจารณารับโอน จะต้องเป็นกระบวนวชิาที่มีเนื้อหาอยู่ใน

ระดับเดยีวกันหรือมีความใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไวใ้นโครงสร้างหลักสตูรสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หรือเป็นกระบวนวชิาที่เปน็ประโยชน์ต่อการเรียนของนักศึกษา และต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะที่เก่ียวข้อง 

 2)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพจิารณาโอนกระบวนวิชา จ านวนหน่วยกิต ล าดับขั้นของกระบวนวิชาที่
นักศึกษาเรียนมาจากมหาวิทยาลัยอื่น โดยความเห็นชอบของคณะที่เก่ียวข้อง ทั้งนี ้อาจต้องมีการพิจารณาปรับเข้า
สู่ระบบล าดบัขั้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2561 ข้อ 8 และ 9 

 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร 
  3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า     136 หน่วยกิต 
  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  
   (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 
    1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์              ไมน่้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
    1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 หน่วยกิต 
   (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
    2.1 วิชาแกน (วิชาชีพครู) ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
      2.1.1 วิชาแกนบงัคับ  37 หน่วยกิต 
     2.1.2 วิชาแกนเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
    2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต 
     2.2.1 วิชาทางด้านเนื้อหา ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
      1) วิชาบังคับ  34 หน่วยกิต 
      2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 
     2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต 
      1) วิชาบังคับ  7 หน่วยกิต 
      2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    2.3 วิชาโท (ถ้าม)ี ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
   (3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
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3.1.3 กระบวนวิชา 
 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
      General Education                              a minimum of 30 Credits 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร               12 หน่วยกิต 
  Language and Communication 12  Credits 

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

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

001201 ม .อ.  201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมี
ประสิทธผิล 

3(3-0-6) 

 ENGL 201        Critical Reading and Effective Writing  
050100 ม  .ศท. 100 การใช้ภาษาไทย   3(3-0-6) 

 HUGE 100  Usage of the Thai Language  

    
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
      Humanities and Social Sciences            a minimum of 6 Credits 

063201 ศ.ลส. 201 
EDCI 201 

การเรียนรู้ผ่านปรากฏการณ์ในสังคม 
Learning through Social Phenomenon  

3(3-0-6) 
 

 เลือก 3 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี ้
Select 3 credits from the followings: 

013110 ม.จว. 110 จิตวิทยากับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 PSY 110 Psychology and Daily Life  

050106 ม.ศท. 106 ศิลปะแห่งการเป็นมนุษยท์ี่มีคุณค่า 3(3-0-6) 
 HUGE 106 Humanistic Arts  

176100 น .ศท.  100   กฎหมายและโลกสมัยใหม ่ 3(3-0-6) 
 LAGE 100     Law and Modern World  

702101 บธ .กง.  101 การเงินในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 FINA 101 Finance for Daily Life  

851103 สม. 103 ชีวิตและสังคมผา่นสื่อ 3(3-0-6) 
 MC 103 Life and Society Through Media  
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 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์         ไม่น้อยกว่า    9 หน่วยกิต 
      Science and Mathematics                  a minimum of   9  Credits 
      เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้  
      Select from the followings:  

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

201114 ว.วท. 114 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบนั 3(3-0-6) 
 SC 114 Environmental Science in Today’s World 

202100 ว.ชว. 100 ชีววิทยาในชีวติประจ าวัน                        3(3-0-6) 
 BIOL 100 Biology in Everyday Life  

203100 ว.คม. 100 เคมีในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 CHEM 100 Chemistry in Everyday Life  

204100 ว.คพ. 100 เทคโนโลยสีารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่    3(2-2-5) 
 CS 100 Information Technology and Modern Life 

206109 ว.คณ. 109 คณิตศาสตร์ในโลกปัจจบุัน  3(3-0-6) 
 MATH 109 Mathematics in Today’s World  

362211 ก.อร. 211 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

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 การคิดเชิงวิพากษ์และการคิดสร้างสรรค ์ 3(2-2-5) 

 NGGE 111           Critical Thinking and Creative Thinking  
953111 ศท.วว. 111   ซอฟต์แวร์ส าหรับชีวิตประจ าวนั 3(3-0-6) 

 SE 111 Software for Everyday Life  
 

 1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม        3 หน่วยกิต 

      Learning through Activities      3  Credits 
      เลือกเรียน 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวชิาต่อไปนี้  
      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 ชีวิตมีสุขในค่ายพักแรม 2(2-0-4) 
 EDPE 132 Happy Life in Camping  
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057133 ศ.ล. 133 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 2(2-0-4) 
 EDPE 133 Recreation for Quality of Life  

 
 

    เลือกเรียน 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวชิาต่อไปนี้ 
    Select 1 course from the followings: 

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

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

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

                  
(2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   100 หน่วยกิต 
     Field of Specialization  a minimum of 100 Credits 
   2.1 วิชาแกน (วิชาชีพครู) 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 แบบอย่างความเป็นครูในห้องเรียนยุคใหม่  2(1-2-3) 
 EDPF 109 Model of Teacherness for Modern Classroom 

100110 ศ .ช.  110 โลกาภิวัตน์กับการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
ชั้นเลิศ  

2(1-2-3) 

 EDPF 110 Globalization and Education for Smart 
Citizenship 

 

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

 EDPF 111 Curriculum and Learning Management in  
Modern Trends 

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

 EDPF 112 Psychology for Student Development in 
Digital Era 

 

100191 ศ.ช. 191 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 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 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการเรียนรู้ 
ยุคใหม่                         

2(1-2-3) 

 EDPF 229 Innovation and Digital Technology for 
Learning in Modern Era 

 

100230 ศ .ช.  230 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้แนวใหม่                          2(1-2-3) 
 EDPF 230 Learning Measurement and Evaluation in 

Modern Trends 
 

100231 ศ .ช.  231 การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ  2(1-2-3) 
 EDPF 231 Educational Quality Assurance for Excellence 

100291 ศ.ช. 291 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 1(0-3-0) 
 EDPF 291 Teaching Profession Practicum in School 2  

100315 ศ .ช.  315 พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัดการศึกษา 
บนฐานชุมชน  

2(1-2-3) 

 EDPF 315 Multicultural Education and Community-
Based Education 

 

100316 ศ .ช.  316 การศึกษาพิเศษเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
ที่มีความต้องการจ าเปน็พิเศษ  

2(1-2-3) 

 EDPF 316 Special Education for Enhancing Potentials 
of Students with Special Needs 

 

100317 ศ .ช.  317 การฝึกทักษะการสอนแบบจลุภาค  3(2-3-5) 
 EDPF 317 Microteaching Skills Practice   

100391 ศ .ช.  391 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 4(0-12-0) 
 EDPF 391 Teaching Profession Practicum in School 3  

100404 ศ .ช.  404 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2(1-2-3) 
 EDPF 404 Research for Learners’ Quality Development 

100491 ศ .ช.  491 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6(0-18-0) 
 EDPF  491  Teaching Profession Practicum in School 4  

   
 2.1.2 วิชาแกนเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
         Electives Core Courses 

        เลือกจากกระบวนวิชาตอ่ไปนี ้
        Select from the followings: 

a minimum of 2  Credits 

100214 ศ .ช  214 การจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบตัิ 2(1-2-3) 
 EDPF 214 Active Learning Management  
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100216 ศ .ช  216 การเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

2(1-2-3) 

 EDPF 216 Differentiated Instruction  
100217 ศ  .ช 217 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
 EDPF 217 Information for Learning  
100220 ศ .ช  220 การบูรณาการศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในการศึกษา 2(1-2-3) 

 EDPF 220 Creative Art Integration in Education  

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

 EDPF 222 Global Education for Lifelong Learning  

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

 EDPF 232 Laws for Teaching Profession  
100233 ศ .ช  233 สะเต็มศึกษาเพื่อชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดล้อม 
2(1-2-3) 

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

 

2.2 วิชาเอก                                          ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต 
      Major  a minimum of 61  Credits 

            เลือกจากกระบวนวิชาระดับ 300 ไม่น้อยกวา่ 36 หน่วยกิต และในจ านวนนี้ต้องมีกระบวน    
            วิชาระดบั 400 ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
            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 48 หน่วยกิต 
                       Academic Content Courses    a minimum of 48  Credits 

 1) วิชาบังคับ  34 หน่วยกิต 
 Required Courses   34  Credits 

061103 ศ.ศป. 103 ศิลปะส าหรับครู 2(1-2-3) 
 EDAE 103 Art for Teachers  

061201 ศ .ศป.  201 หลักและวิธีการวาดเขียนส าหรับศิลปศึกษา 2(1-2-3) 
 EDF 201 Principle of Drawing for Art Education  

061231 ศ.ศป. 231 เทคนิคประติมากรรมเบื้องต้น 2(1-2-3) 
 EDAE 231 Fundamental Sculpture Techniques  
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061316 ศ.ศป. 316 ภาพพิมพ์เบื้องต้นส าหรับครู 2(1-2-3) 
 EDAE 316 Basic Printmaking for Teachers  

061320 ศ.ศป. 320 การศึกษาเฉพาะบุคคลด้านทัศนศิลป ์ 2(1-2-3) 

 EDAE 320 Individual Study in Visual Arts  
061321 ศ.ศป. 321 จิตรกรรมสีน้ า 2(1-2-3) 

 EDAE 321 Water Color Painting  
061325 ศ.ศป. 325 ศิลปะไทยส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3) 

 EDAE  325 Thai Art for Basic Education  
061370 ศ.ศป. 370 ทฤษฎีศิลปะในการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 2(2-0-4) 

 EDAE 370 Theories of Art in Basic Education  
061407 ศ.ศป. 407 สุนทรียศาสตรศ์ึกษาและการวิจารณ์  3(3-0-6) 

 EDAE 407 Aesthetics Education and Criticism  
061410 ศ.ศป. 410 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการน าเสนอ 3(1-4-4) 

 EDAE 410 Computer Graphics for Presentation  
061471 ศ.ศป. 471 ศิลปนิพนธ์และนิทรรศการส าหรับศิลปศึกษา         3 

 EDAE 471 Art Thesis and Exhibition for Art Education  
101201 วจ.ก. 201 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวนัตก 3(3-0-6) 

 CART 201 Western Art History  
101205 วจ.ก. 205 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวนัออก 3(3-0-6) 

 CART 205 Eastern Art History  
104320 วจ.ท. 320 สิ่งแวดล้อมและวฒันธรรมล้านนา 3(3-0-6) 

 TART 320 Lanna Environment and Culture  
 

      2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    14 หน่วยกิต 
          Elective Courses a minimum of    14 Credits 
           เลือกจากกระบวนวิชาระดับ 400 ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต โดยเลือกจากกระบวนวชิาตอ่ไปนี้ 
           Of 15 credits, a minimum of 5 credits must be selected from 400 level     

          courses by select from the followings: 

061100 ศ.ศป.100 ดนตรีไทยส าหรับครู 2(1-2-3) 

 EDAE 100 Thai Music for Teachers  

061106 ศ.ศป. 106 ศิลปะในชีวิตประจ าวนั 2(2-0-4) 

 EDAE 106 Art in Daily Life  

061223 ศ.ศป. 223 การออกแบบส าหรับศิลปศึกษา 2(1-2-3) 
 EDAE 223 Design for Art Education  
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061224 ศ.ศป. 224 ประติมากรรมกระดาษส าหรับครู  2(1-2-3) 
 EDAE 224 Paper Sculpture for Teachers  

061307 ศ.ศป. 307 จิตรกรรมสีน้ ามัน 3(1-4-4) 
 EDAE 307 Oil Painting  

061313 ศ.ศป. 313 ภาพพิมพ์แกะไมส้ าหรับศิลปศึกษา 3(1-4-4) 
 EDAE 313 Wood-block Printing for Art Education  

061421 ศ.ศป. 421 การวาดเส้นขั้นสูงส าหรับศิลปศึกษา 2(1-2-3) 
 EDAE 421 Advanced Drawing for Art Education  

061423 ศ.ศป. 423 การวิเคราะห์งานทัศนศิลป ์ 2(1-2-3) 
 EDAE 423 Visual Art Analysis  

061440 ศ.ศป. 440 ประยุกต์ศิลปส์ าหรับครู 3(1-4-4) 
 EDAE 440 Applied Art for Teachers  

061460 ศ.ศป. 460 พื้นฐานดนตรีและนาฏศิลปส์ าหรับศิลปศึกษา 3(1-4-4) 
 EDAE 460 Basic Music and Thai Dance for Art Education 

103225 วจ.ล. 225 เครื่องแต่งกายและแต่งหน้าในการละคร 3(1-4-4) 
 DART 225 Costume and Make Up for Theatre  

103262 วจ.ล. 262 การขับร้องเดี่ยวและการขับร้องประสานเสียง 3(0-9-0) 

 DART 262 Vocal and Chorus  

104100 วจ.ท. 100 พื้นฐานจิตรกรรมไทยประเพณ ี 3(1-4-4) 

 TART 100 Fundamental Traditional Thai Painting  
104200 วจ.ท. 200 หลักองค์ประกอบศิลป์ไทย 3(3-0-6) 

 TART 200 Composition in Thai Arts  
104205 วจ.ท. 205 การน าเสนอด้วยภาพ 3(1-4-4) 

 TART 205 Visual Presentation  
104232 วจ.ท. 232 วัสดุและเทคนิคในงานศิลปะไทย 3(1-4-4) 

 TART 232 Materials and Techniques in Thai Arts  
104302 วจ.ท. 302 จิตรกรรมและประติมากรรมไทย 3(3-0-6) 

 TART 302 Thai Painting and Sculpture  
104310 วจ .ท .310  ศิลปะพืน้บา้นและงานหัตถกรรม 3(3-0-6) 

 TART 310 Folk Art and Handicraft  
104325 วจ.ท. 325 ศิลปะพืน้บา้นล้านนา 3(3-0-6) 

 TART 325 Folk Art of Lanna 
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104424 วจ.ท. 424 ศิลปะไทยในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 TART 424 Thai Art in Product Design  

104435 วจ.ท. 435 ศิลปะในชุมชน 3(3-0-6) 
 TART 435 Art in Community  

104436 วจ.ท. 436 ศิลปะไทยประเพณี 3(1-4-4) 
 TART 436 Traditional Thai Art  

104480 วจ.ท. 480 ศิลปะการจัดดอกไม้และเครื่องสดของไทย 3)2-2-5(  
 TART 480 Art of Flower Arrangement and Thai Fresh Works 

105100 วจ.จ. 100 จิตรกรรมเบื้องต้น 3(1-6-2) 
 PART 100 Fundamaental Painting  

105101 วจ.จ. 101 จิตรกรรมหุ่นนิ่ง 3(1-6-2) 

 PART 101 Still-life Painting  
105203 วจ.จ. 203 จิตรกรรมภาพคน 3(1-6-2) 

 PART 203 Figure Painting  
105204 วจ.จ. 204 จิตรกรรมทิวทัศน์ 3(1-6-2) 

 PART 204 Landscape Painting  
105335 วจ.จ. 335 ศิลปะสื่อผสม 3(1-4-4) 

 PART 335 Mixed Media Art  
106116 วจ.ป. 116 วาดเส้นเหมือนจริง 3(1-4-4) 

 SART 116 Realistic Drawing  
107211 วจ.ภ. 211 ภาพพิมพ์เบื้องต้น 3(1-4-4) 

 PRIN 211 Fundamental Printmaking  

107223 วจ.ภ. 223 ภาพพิมพ์ไม้แบบญีปุุ่นเบื้องตน้ 3(1-4-4) 
 PRIN 223 Fundamental Japanese Woodblock Printmaking 

107225 วจ.ภ. 225 ภาพพิมพ์แบบโมโนพริ้นท ์ 3(1-4-4) 
 PRIN 225 Monoprint  

107226 วจ.ภ. 226 คอมพิวเตอร์เพื่องานทัศนศิลป ์ 3(2-2-5) 
 PRIN 226 Computer for Visual Art  

107227 วจ .ภ . 227 การท ากระดาษเบื้องต้น 3(1-4-4) 
 PRIN 227 Fundamentals of Papermaking 
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2.2.2  วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต 
            Educational Courses a minimum of 13  Credits 

  1) วิชาบังคับ  7 หน่วยกิต 
  Required Courses   7  Credits 

061317 ศ.ศป. 317 หลักสูตรศิลปศึกษาในโรงเรียน 3(3-0-6) 

 EDAE 317 Curriculum of Art Education in School  

061432 ศ.ศป. 432 การสอนศิลปะในระดบัประถมศึกษา 2(1-2-3) 

 EDAE 432 Art Instruction in Elementary Level  
061433 ศ.ศป. 433 การสอนศิลปะในระดบัมัธยมศกึษา 2(1-2-3) 

 EDAE 433 Art Instruction in Secondary Level 
 

 

                       2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
     Elective Courses a minimum of 6  Credits 

 
 

     เลือกจากกระบวนวิชาระดบั 300 ขึ้นไปไมน่้อยกว่า 2 หนว่ยกิต โดยเลือกจาก    
     กระบวนวชิา ต่อไปนี ้
     Of 6 credits, a minimum of 2 credits must be selected from 300     
     level courses by select from the followings: 

061319 ศ.ศป. 319 จิตวิทยาการสอนศิลปศึกษา 2(2-0-4) 

 EDAE 319 Psychology for Teaching of Art Education  

061351 ศ.ศป. 351 กิจกรรมศิลปะส าหรับนักเรียนทีม่ีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 

2(1-2-3) 

 EDAE 351 Art Activities for Students with Special Needs 
061403 ศ.ศป. 403 กิจกรรมศิลปศึกษา 3(1-4-4) 

 EDAE 403 Art Education Activities  

061404 ศ.ศป. 404 การสัมมนาศลิปศึกษา 2(1-2-3) 

 EDAE 404 Art Education Seminar  

061411 ศ.ศป. 411 การวิจัยในชัน้เรียนศิลปศึกษา 2(2-0-4) 
 EDAE 411 Classroom  Research in Art Education  

061431 ศ.ศป. 431 การสอนศิลปะในระดบัปฐมวัย 2(1-2-3) 

 EDAE 431 Art Instruction in Early Childhood Level  

103252 วจ.ล.252 ดนตรีศึกษาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 DART 252 Introduction to Music Education  

103253 วจ.ล.253 ดนตรีชุมชน 3(2-2-5) 
 DART 253 Community Music  
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        2.3 วิชาโท (ถ้ามี)  ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
             Minor (If any)  a minimum of  15  Credits 
นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนวิชาโทในสาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 15 
หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะท าให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
เพิ่มข้ึนอีก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
According to the Chiang Mai University regulation on the Minor curriculum for the 
Chiang Mai University student, if students choose to have a minor degree in a 
curriculum at the Chiang Mai University, they can register those courses not less than 
15 credits with the academic advisor’s approval. Hence, the total credits for the 
whole curriculum is increased at least 15 credits. 

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

      จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
      
Total 

  a minimum of  136 Credits 

 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวชิา 

รหัสกระบวนวิชาที่ใช้ก าหนดเปน็ตัวเลข 6 หลัก ดังต่อไปนี ้
1.เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะ และภาควชิา/สาขาวิชา ทีก่ระบวนวชิานั้นสงักัด 
2. เลข 3 ตัวท้าย จ าแนกไดด้ังนี้ 

1) เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึง ระดับของกระบวนวชิา 
      “100-200”       แสดงถึง กระบวนวชิาระดบัพื้นฐาน 
      “300-400”       แสดงถึง กระบวนวชิาระดบัสูง 

2) เลขตัวกลาง (หลักสบิ) แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา 
3) เลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมู่ของสาขาวิชา 
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  3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 หน่วยกิต  หน่วยกิต 

001101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
Fundamental English 1 

3(3-0-6) 001102  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
Fundamental English 2 

3(3-0-6) 

050100 การใช้ภาษาไทย 
Usage of the Thai Language 

3(3-0-6) 100109 แบบอย่างความเป็นครูในห้องเรียน
ยุคใหม ่
Model of Teacherness for 
Modern Classroom 

2(1-2-3) 

100110 
โลกาภิวตัน์กับการศึกษาเพื่อความ
เป็นพลเมืองช้ันเลศิ 
Globalization and Education 
for Smart Citizenship 

2(1-2-3) 100111 หลักสตูรและการจัดการเรยีนรู้แนว
ใหม ่
Curriculum and Learning 
Management in Modern 
Trends                          

2(1-2-3)  

100112 จิตวิทยาเพือ่การพัฒนาผู้เรยีนยุค
ดิจิทัล 
Psychology for Student 
Development in Digital Era 

2(1-2-3)  100191 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
Teaching Profession Practicum 
in School 1 

1(0-3-0) 

061201 หลักและวิธีการวาดเขียนส าหรับ
ศิลปศึกษา 
Principle of Drawing for Art 
Education 

2(1-2-3) 061103 ศิลปะส าหรับคร ู
Art for Teachers 
  

2(1-2-3) 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 3 

กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 

3 
1 

รวม 17  รวม 17 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 หน่วยกิต  หน่วยกิต 
001201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขยีน

อย่างมีประสิทธิผล 
Critical Reading and Effective 
Writing 

3(3-0-6) 100228 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครูยุค
ดิจิทัล   
 Communicative Language for 
Teachers in Digital Era  

2(1-2-3) 

100229 นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัลเพือ่
การเรยีนรู้ยุคใหม ่
Innovation and Digital 
Technology for Learning in 
Modern Era                    

2(1-2-3) 100291 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Teaching Profession Practicum 
in School 2 

1(0-3-0) 

100230 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
แนวใหม ่   
 Learning Measurement and 
Evaluation in Modern Trends                       

2(1-2-3) 061231 เทคนิคประติมากรรมเบื้องต้น 
Fundamental Sculpture 
Techniques 

2(1-2-3) 

100231 การประกันคณุภาพการศึกษาเพื่อ
ความเป็นเลิศ  
Educational Quality Assurance 
for Excellence  

2(1-2-3) 061325 ศิลปะไทยส าหรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
Thai Art for Basic Education 

2(1-2-3) 

061321 จิตรกรรมสีน้ า 
Water Color Painting 

2(1-2-3) 101205 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก 
Eastern Art History 

3(3-0-6) 

061370 ทฤษฏีศิลปะในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
Theories of Art in Basic Education 

2(2-0-4)    

063201 การเรยีนรู้ผา่นปรากฏการณ์ใน 
สังคม 
Learning through Social 
Phenomenon 

3(3-0-6)  
 
 
 
 
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 3 

101201 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 3(3-0-6) 

 Western Art History  

   กลุ่มวิชาแกนเลือก 2 
   กลุ่มวิชาเอกทางด้านเนื้อหา (เลือก) 3 

รวม 19 รวม 18 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

    หน่วยกิต  หน่วยกิต 
 100316 การศึกษาพิเศษเพื่อส่งเสรมิศักยภาพ

ผู้เรยีนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
Special Education for 
Enhancing Potentials of 
Students with Special Needs 

2(1-2-3) 100315 พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัด
การศึกษาบนฐานชุมชน 
Multicultural Education and 
Community-Based Education 

2(1-2-3) 

061316 ภาพพิมพ์เบื้องต้นส าหรับคร ู
Basic Printmaking for Teachers 

2(1-2-3) 100317      การฝึกทักษะการสอนแบบจลุภาค 
 Microteaching Skills Practice 

3(2-3-5) 

061317 หลักสตูรศลิปศึกษาในโรงเรียน 
Curriculum of Art Education in 
School 

3(3-0-6) 100391 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 
Teaching Profession Practicum 
in School 3 

4(0-12-0) 

061320
  

การศึกษาเฉพาะบคุคลด้านทัศนศลิป ์
Individual Study in Visual Arts 

2(1-2-3) 100404  การวิจัยเพื่อพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 
Research for Learners’ 
Quality Development 

2(1-2-3) 

104320 สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมล้านนา 
Lanna Environment and 
Culture 

 3(3-0-6) 061432 การสอนศลิปะในระดับประถมศึกษา 
Art Instruction in Elementary 
Level 

2(1-2-3) 

  061471  ศิลปนิพนธ์และนิทรรศการส าหรับ
ศิลปศึกษา 
Art Thesis and Exhibition for 
Art Education 

3 

กลุ่มวิชาเอกทางด้านเนื้อหา (เลือก) 3 กลุ่มวิชาเอกทางด้านเนื้อหา (เลือก) 3 
กลุ่มวิชาเอกทางด้านการสอน (เลอืก) 2   
กลุ่มวิชาเลือกเสร ี 3   

รวม 20 รวม 19 
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ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 หน่วยกิต  หน่วยกิต 
061407 สุนทรียศาสตร์ศึกษาและการวิจารณ ์

Aesthetics Education and 
Criticism 

3(3-0-6) 100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 
Teaching Profession 
Practicum in School 4 

6(0-18-0) 

061410 
  

คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการน าเสนอ 
Computer Graphics for 
Presentation 

3(1-4-4) 

   

 

061433 การสอนศลิปะในระดับมัธยมศึกษา 
Art Instruction in Secondary 
Level 

2(1-2-3) 

 

 

กลุ่มวิชาเอกทางด้านเนื้อหา (เลือก) 5   
กลุ่มวิชาเอกทางด้านการสอน (เลอืก) 4   
กลุ่มวิชาเลือกเสร ี 3   

รวม 20 รวม 6 
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3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
ระบุไว้ในภาคผนวก 
 

3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสตูร/อาจารย์ประจ า 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน
วิชาการรวม

(จ านวนเร่ืองใน
ระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบนั 
เมื่อ

ปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

1 อาจารย ์ดร.ประไพลิน  
จันทน์หอม* 
 

- ค.ด. (ศิลปศึกษา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2559 

- ค.ม. (ศิลปศึกษา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2548 

- ศป.บ. (จิตรกรรม),
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2539 
 

9 - 12 2 2(2) 

2 อาจารย์วณีา   
ธนาไชยสกลุ* 
 

-  ค.ม. (ศิลปศึกษา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2548 

-  ศษ.บ. (ศิลปศึกษา),    
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544 

12 12 - - 3(1) 

3 อาจารย์เดือนวิสาข์  
ชลศิร*ิ 
 

- M.F.A. Contemporary Art 
Practice, University of 
Edinburgh, UK, 2018 

- ศล.บ. (ทัศนศิลป์), มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2558 
 

6 - 12 - 1(1) 

4 อาจารย์จารี   
สุขบุญสังข*์ 
 

- ศษ.ม. (หลักสตูรและการสอน), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2553 

- ค.บ. (ดนตรีศึกษา), วิทยาลัยครู
หมู่บ้านจอมบึง, 2534 

 

3 - 6 - 2(2) 

5 อาจารย์กิตติวัฒน์   
ขวัญเรืองอริยะ* 
 

- ศ.ม. (การจัดการทางวัฒนธรรม), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 

- ค.บ. (นาฏศิลป์), มหาวิทยาลยั 
    ราชภัฏเชียงใหม,่ 2548 
 

3 - 6 - 2(2) 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน
วิชาการรวม

(จ านวนเร่ืองใน
ระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบนั 
เมื่อ

ปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
6 รองศาสตราจารย์  

ดร.กรณัย์ ปญัโญ 
 

- กศ.ด. (การบริหารการศึกษา), 
 มหาวิทยาลยันเรศวร, 2550 
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา),  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2544 
- ศษ.บ. (พลศึกษา),  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2539  

18 - 13 - 6(-) 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.กรฑีา  แก้วคง 
 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศึกษา), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 

- วท.บ. (ฟิสิกส์),  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2546 

11 6 11 6 13(-) 

8 รองศาสตราจารย์  
ดร.เกียรตสิุดา ศรีสุข 
 

- กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล
การศึกษา), มหาวิทยาลัย 

 ศรีนครินทรวโิรฒ, 2545 
- ศศ.ม. (การวัดและประเมินผล

การศึกษา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2535 

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

6 6 8 6 8(-) 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.       ร           
 

- ปร.ด. (คณิตศาสตรศึกษา), 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2555 

- ศษ.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2545 

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) , 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2541 

9 6 9 6 10(-) 

10 อาจารย์ชญานติย ์
 ยิ้มสวัสดิ ์ 
 

- ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2552 

- ค.บ. (การศึกษา การสอนสังคม
ศึกษา), มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 เชียงใหม,่ 2549 

18 2 21 2 7(-) 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน
วิชาการรวม

(จ านวนเร่ืองใน
ระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบนั 
เมื่อ

ปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
11 รองศาสตราจารย์  

ดร.ชรินทร์  มั่งคั่ง 
 

- ศษ  .ด. (หลักสูตรและการสอน), 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2549 

- ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 

- ค.บ.(สังคมศึกษา),  
 วิทยาลัยครบูุรีรมัย์, 2533 

15 10 17 10 58(-) 

12 อาจารย์ชัยณรงค์   
จารุพงศ์พัฒนะ 
 

- ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2550 

- ศษ.บ. (สังคมศึกษา),  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2544 

18 2 11 2 10(-) 

13 อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์   
ไข่เกต ุ
 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา), มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2555 

- วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2545 
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา),  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม,่ 2541 

18 - 18 - 2(-) 

14 รองศาสตราจารย์  
ดร.ชูชีพ    
พุทธประเสริฐ 
 

- กศ.ด. (การบริหารการศึกษา),  
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร, 2532 
- ค.ม. (อุดมศึกษา),  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523 
- กศ.บ. (ภาษาไทย-ชีววิทยา),  
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

บางแสน, 2519 

6 6 6 6 16(-) 

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.เชษฐภมูิ    
วรรณไพศาล 
 

- ค.ด. (อุดมศึกษา),  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 
- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์),  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2553 
- ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมือง), 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 

23 9 18 12 30(-) 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน
วิชาการรวม

(จ านวนเร่ืองใน
ระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบนั 
เมื่อ

ปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
- ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

และการเมืองการปกครอง
เปรียบเทยีบ), มหาวิทยาลัย   
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2552 

- ศษ.บ. (สังคมศึกษา),  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2547 

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.          
 

- กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา), 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
2548 

- ค.ม. (การศึกษาคณติศาสตร์), 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 
- ศษ.บ. (คณิตศาสตร์), 
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2539 

9 6 9 6 12(-) 

17 อาจารยณ์ัชชาจารย์  
โรจน์วัฒนดิษกลุ 
 

- วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2546 

- ศษ.บ. (พลศึกษา),  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2544 

12 - 12 - 10(-) 

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ด                  
 

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

2004 
- M.S. (Mathematics Education), 
 Oregon State University, USA, 

2000 
- ศษ.บ. (คณิตศาสตร์),  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2536 

9 9 9 9 21(-) 

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.เดชา ศุภพิทยาภรณ ์
 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศึกษา), มหาวิทยาลัยมหิดล ,2552 

- วท.ม. (การสอนฟิสิกส์), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2543  

- ศษ.บ. (วิทยาศาสตร์),
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2537 

9 3 12 3 18(-) 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน
วิชาการรวม

(จ านวนเร่ืองใน
ระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบนั 
เมื่อ

ปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
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),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532 

3 6 1.5 6 4(-) 

21 อาจารย์ ดร.     ร     
        
 

- กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา), 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
2548 

- ค.ม. (การศึกษาคณติศาสตร์), 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 
- ศษ.บ. (คณิตศาสตร์),  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2538 

6 6 6 6 11(-) 

22 อาจารย์ ดร.ธารณ์  
ทองงอก 
 

- ปร.ด. (การบรหิารการศึกษา),  
 มหาวิทยาลยับูรพา, 2555 
- กศ.ม. (การบริหารการศึกษา),  
 มหาวิทยาลยับูรพา, 2552 
- ค.บ. (คณิตศาสตร์),  
 สถาบันราชภฏัอุบลราชธานี, 2543 

9 3 9 3 2(-) 

23 รองศาสตราจารย์  
ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน ์
 

- Ph.D. (Development Studies), 
 University of Leeds, UK, 2004 
- M.A. (Women Studies),  

York University, UK., 2001  
- สม.ม. (สังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา),  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2531 

- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2520  

10 14 9 6 14(-) 



33 
 

 

 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน
วิชาการรวม

(จ านวนเร่ืองใน
ระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบนั 
เมื่อ

ปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.นทัต อัศภาภรณ ์
 

- ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2552 

- ค.ม. (คหกรรมศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2541 

- ศษ.บ. (คหกรรมศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2538 

6 2 6 3 3(-) 

25 อาจารย์ ดร.     ร  
     ด  
 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ), 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2553 

- ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา), 
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2549 
- ศษ.บ. (คณิตศาสตร์), 
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2541 

9 8 9 6 24(-) 

26 อาจารย์นันทกา  ฟูสีกุล 
 

- ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา 
 และการแนะแนว),

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2555 
- วท.บ. (จิตวิทยา), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2552 

12 - 12 - 1(-) 

27 อาจารย์ ดร.นันท์นภัส  
แสงฮอง 
 
 
 

- Ph.D. (Educational Policy 
Studies), University of Illinois 
at Urbana Champaign, USA, 
2015 

- M.A. (Educational Policy 
Studies), University of Illinois 
at Urbana Champaign, USA, 
2009 

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

12 3 12 6 2(-) 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน
วิชาการรวม

(จ านวนเร่ืองใน
ระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบนั 
เมื่อ

ปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.น้ าผึ้ง  อินทะเนตร 
 

- กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล
การศึกษา),มหาวิทยาลัย 

  ศรีนครินทรวิโรฒ, 2554 
- ศษ.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2546 
- ศษบ. (คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2541 

12 9 12 9 19(-) 

29 รองศาสตราจารย์  
ดร.นิธิดา  
อดิภัทรนันท ์
 

- Ph.D. (Language Education),  
 Indiana University, USA, 1992 
- M.Sc. (Applied Linguistic),  
 Indiana University, USA, 1986 
- กศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ), 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 ปทุมวัน, 2521 

9 9 6 3 7(-) 

30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.บุญรอด  โชติวชิรา 
 

- ค.ด. (อุดมศึกษา),  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 
- ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2547 
- ศศ.บ. (ภาษาไทย), 
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2544 

9 - 12 - 8(-) 

31 อาจารย์ ดร.บุษรี 
เพ่งเล็งด ี
 

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

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2540 

13 - 16 - 2(-) 

32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ปทุมวดี  ศิริสวสัดิ ์
 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2537 

- ศษ.บ. (ภาษาไทย),   
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2525 

12 - 15 - 11(-) 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน
วิชาการรวม

(จ านวนเร่ืองใน
ระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบนั 
เมื่อ

ปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
33 อาจารย์ประกรณ ์

ตุ้ยศร ี
 

- วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2546 

- ศษ.บ. (พลศึกษา),  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2543 

12 - 12 - 1(-) 

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. (คณิตศาสตร์), 
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2538 

9 6 9 6 10(-) 

35 อาจารย ์ดร.พิกุล   
เลียวสิริพงศ ์
 

- ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2551 

- ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2533 

- ค.บ. (เกษตรศาสตร์),  
 วิทยาลัยครเูชียงราย, 2525 

9 3 9 3 3(-) 

36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.พิชัยณรงค์   
กงแก้ว 
 

- ปร.ด. (การศึกษา), มหาวิทยาลยั
นเรศวร, 2557 

- วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2545 

- ศษ.บ (พลศึกษา),  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2540 

12 - 12 - 6(-) 

37 รองศาสตราจารย์  
ดร.เพ็ชรี  รูปะวิเชตร ์
 

- D.Ed. (Business Education), 
Queensland University of 
Technology, Australia, 2001 

- ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ),
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2539 

- ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ
บริหารธรุกิจ)เกียรตินิยมอันดับ 1, 

12 - 9 - 2(-) 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน
วิชาการรวม

(จ านวนเร่ืองใน
ระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบนั 
เมื่อ

ปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2528 

38 ผู้ช่วยศาตราจารย ์
ดร.มนต์นภสั  
มโนการณ ์
 

- กศ.ด. (การบริหารการศึกษา),  
 มหาวิทยาลยันเรศวร, 2555 
- ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), 
 มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2551 
- ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา),  
 มหาวิทยาลยันเรศวร, 2544 
- ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป),  
 วิทยาลัยครเูทพสตรี, 2536 

9 3 9 3 3(-) 

39 รองศาสตราจารย์  
มนัส ยอดค า 
 

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

9 - 9 - 3(-) 

40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ยงยุทธ ยะบญุธง 
 

- กศ.ด. (การบริหารการศึกษา),  
มหาวิทยาลยันเรศวร, 2552  

- ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา),  
 มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2548 
- ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา),  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2536 
- ค.บ. (วิทยาศาสตร์),  
 วิทยาลัยครลู 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 

- กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),  

15 3 15 3 10(-) 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน
วิชาการรวม

(จ านวนเร่ืองใน
ระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบนั 
เมื่อ

ปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
2530 

42 รองศาสตราจารย์  
ดร.รัชนีกร  ทองสุขด ี
 

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

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

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

- ค.บ. (การสอนสังคมศึกษา), 
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณโุลก, 
2527 

18 6 15 6 16(-) 

43 รองศาสตราจารย์  
ดร.ฤตินันท์  สมุทร์ทัย 
 

- ค.ด. (อุดมศึกษา),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 

- ศษ.ม. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2528 

- ศษ.บ. (ประถมศึกษา),  
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2527 

6 6 9 6 11(-) 

44 อาจารย์ ดร.ลฎาภา 
ลดาชาต ิ
 

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

- ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่  2546 

- วท.บ. (ชีววิทยา), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่  2545 

12 - 12 3 7(-) 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน
วิชาการรวม

(จ านวนเร่ืองใน
ระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบนั 
เมื่อ

ปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
45 อาจารย์วราภรณ์  

สิทธิวงศ์ 
 

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

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

10 - 9 - 4(-) 

46 อาจารย์วิชญา  ผิวค า 
 

- ค.ม. (วิจัยการศึกษา),  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2553 
- รปศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์), 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2551 

- ศษ.บ. (ประถมศึกษา)                   
เกียรตินยิมอันดับ 1, 

 มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2549 

- - 12 - 5(-) 

47 รองศาสตราจารย์วีณา 
วโรตมะวิชญ 
 

- M.S. (Instructional System 
Technology), Indiana  
University, 1983 

- ค.ม. (ประถมศึกษา),  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2516 
- ค.บ. (ประถมศึกษา),  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2514 

12 6 12 6 12(-) 

48 อาจารย์วีระยุทธ สุภารส 
 

- ศษ.ม. (การศึกษาพิเศษ),  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2556 
- ค.บ. (การศึกษา),  
 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่, 2550 
 

9 - 9 - 1(-) 

49 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.สมเกียรติ อินทสิงห ์
 

- ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน), 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2558 

- ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2554 

- วท.บ. (คณิตศาสตร์),  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2549 
 

6 3 6 6 12(-) 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน
วิชาการรวม

(จ านวนเร่ืองใน
ระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบนั 
เมื่อ

ปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
50 รองศาสตราจารย์  

สร้อยสุดา วิทยากร 
 

- วท.บ. (ผดุงครรภ์),  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2517 9 3 9 3 1(-) 

51 อาจารย์ ดร.สราวุฒิ 
พงษ์พิพัฒน์ 
 

- ปร.ด. (วิยาศาสตร์การออกก าลังกาย
และการกีฬา), มหาวิทยาลัยบูรพา, 
2554 

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

- ศษ.บ. (พลศึกษา),  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2537 
 

12 - 12 - 5(-) 

52 อาจารย์ ดร. สิระ สมนาม 
 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2548 

- ศษ.บ. (ภาษาไทย),  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2544 
 

12 - 12 - 22(-) 

53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สุทธิกญัจน์ ทิพยเกษร 
 

- ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2553 

- ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่  2545 

- ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2540 

 

12 6 12 6 15(-) 

54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สุทธิดา จ ารสั  
 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา),  
 มหาวิทยาเกษตรศาสตร์, 2552 
- ป.บัณฑิต. (การสอน),  
 มหาวิทยาลยันเรศวร, 2545 
- วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยนเรศวร, 

2544 
 
 

13 3 16 3 22(-) 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน
วิชาการรวม

(จ านวนเร่ืองใน
ระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบนั 
เมื่อ

ปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.สุนทรพจน์   
ด ารงค์พานิช 
 

- ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 

- ศษ.ม. (วิจัยและประเมินผล
การศึกษา), มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, 2545 

- กศ.บ. (คณิตศาสตร์), 
  มหาวิทยาลยันเรศวร, 2542 

12 9 12 9 4(-) 

56 อาจารย์ ดร.สุนีย์  
เงินยวง 
 

- กศ.ด.(การทดสอบและวดัผล
การศึกษา), มหาวิทยาลัย  

  ศรีนครินทรวิโรฒ, 2554 
- ศษ.ม.(คณิตศาสตร์ศึกษา), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2546 
- ศษ.บ.(คณิตศาสตร์),  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2540 

12 9 12 9 13(-) 

57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
เสาวนิตย์ เจรญิชัย 
 

- ศษ .ม.  (หลักสูตรและการสอน), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2529 

- ศศ.บ. (การสอนธุรกิจ), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2518 

13 - 9 - 5(-) 

58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.อุไรวรรณ หาญวงค ์
 

- ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน),
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่  2551 

- ศษ.ม. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา), มหาวิทยาลัย เชียงใหม่, 
2540 

- ศษ.บ. (วิทยาศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2533 

11 5 11 5 23(-) 

หมายเหตุ:  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ล าดับที่ 1 – 5 เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ล าดับที่ 6 – 58 เป็นอาจารยป์ระจ า 
* ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา ระบุในภาคผนวก 
 3.2.2  อาจารย์พิเศษ 
  - ไม่ม-ี 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1  ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
  4.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคณุธรรมจริยธรรมส าหรับครู เสียสละ ซื่อสัตยส์ุจริตมีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพคร ู
  4.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับตา่ง 
ๆ ขององค์กร และสังคม 
  4.1.3 มีภาวะความเปน็ผูน้ าและผู้ตาม สามารถท างานเปน็ทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และล าดบั
ความส าคัญ 
  4.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
  4.1.5 สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาเอก และศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง   
  4.1.6 คิดวิเคราะห ์สังเคราะห์ ประเมินค่า รวมทั้งคิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเปน็ระบบ 
  4.1.7 สามารถสืบคน้ข้อเท็จจริง รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และประเมินข้อมูลสารสนเทศ และแนวคิด
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และสรุปเพื่องานสอน และงานครู วินิจฉัยผู้เรียน วิจัยพัฒนาผู้เรยีน รวมทั้งใช้ใน
การแก้ไขปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 
  4.1.8 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
รวมทั้งมีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และมีวิสยัทัศน ์
  4.1.9 มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความไวในการรับความรู้สึกของผู้เรียนดว้ยความเข้าใจ และความรู้สึกเชงิบวกมีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์และสังคม 
  4.1.10 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชีน้ าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นใน
การแกไ้ขสถานการณ์ทัง้ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
รวมทั้งมีความเอาใจใส่ มีส่วนชว่ยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาต่อความสัมพนัธ์ในกลุ่ม และระหว่างกลุ่มผู้เรียน
อย่างสร้างสรรค ์
  4.1.11 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยา่งต่อเนื่อง รวมทั้งมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนเป็นผู้น าและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
  4.1.12 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจบุันต่อการท างานที่เก่ียวกับการใชส้ารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจาก
ผู้เรียนอย่างรวดเร็วทั้งที่เปน็ตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน 
  4.1.13 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถใช้ดลุยพินจิที่ดีในการประมวลผล แปลความหมายและ
เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวกับวิชาที่สอนและงานครูที่รับผดิชอบ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 
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  4.1.14 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลา่และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
น าเสนออย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้เรียน 
  4.1.15 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เปน็ทางการ 
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เปน็ทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 
  4.1.16 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
  4.1.17 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ 

4.2  ช่วงเวลา  
   การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา โดยมีระยะเวลาเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 4 

ช่วงเวลา ได้แก ่
  4.2.1 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ส าหรับชัน้ปีที่ 1 
  4.2.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ส าหรับชัน้ปีที่ 2 
  4.2.3 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ส าหรับชัน้ปีที่ 3 
  4.2.4 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ส าหรับชัน้ปีที่ 4 
 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
  4.3.1  กระบวนวิชา 100191 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ก าหนดให้ฝึกปฏิบัติการใน
สถานศึกษาไม่น้อยกวา่ 45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา ในชั้นปีที่ 1 
   4.3.2 กระบวนวิชา 100291 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ก าหนดให้ฝึกปฏิบัติการใน
สถานศึกษาไม่น้อยกวา่ 45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา ในชั้นปีที่ 2 
   4.3.3 กระบวนวิชา 100391 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ก าหนดให้ฝึกปฏิบัติการใน
สถานศึกษาไม่น้อยกวา่ 180 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา ในชัน้ปีที่ 3 

   4.3.4 กระบวนวิชา 100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ก าหนดให้ฝึกปฏิบัติการใน
สถานศึกษาไม่น้อยกวา่ 270 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา ในชัน้ปีที่ 4 โดยจัดให้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อย
กว่า 9-12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และปฏิบัตงิานอื่นๆ ไมน่้อยกว่า 6-9 ชั่วโมงต่อสปัดาห์  

4.4  กระบวนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู  
   4.4.1 การคัดเลือกสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายสถานศึกษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครูกับหน่วยพัฒนาการ

ปฏิบัติงานวชิาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ที่มีคุณภาพ และผ่านการประเมินและได้รับ
มาตรฐานคุณภาพจากส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา โดยเป็นไปประกาศของคุรุสภา 
เร่ือง หลักเกณฑ์คุณสมบัติของสถานศึกษาส าหรับปฏบิัติการสอน 

   4.4.2 การจัดนักศึกษาฝึกปฏบิัติงานวิชาชพีครูในสถานศึกษาโดยกระบวนการมีส่วนร่วม คือ หน่วย
พัฒนาการปฏิบตัิงานวิชาชพีครู นักศึกษา และอาจารย์ในวชิาเอก 

       4.4.3 การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชพี 
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           (1) เตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้วยการปฐมนิเทศ และการส่งตัวเพื่อให้นักศึกษารายงานตัว
ต่อสถานศึกษาทีป่ฏิบัติการสอน  

           (2) เตรียมความพร้อมของอาจารย์นิเทศก์และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
           (3) เตรียมความพร้อมหน่วยพัฒนาการปฏบิัติงานวชิาชีพครู ด้วยการเชิญ ผูบ้ริหารและครูพี่

เลี้ยงจากสถานศึกษาร่วมพฒันาวิชาชีพครูประชุมสัมมนาประจ าทุกปีการศึกษา 
       4.4.4 การปฏิบัติงานวชิาชีพครู 

(1) การรายงานตัวต่อหน่วยฝึกปฏิบัติงานวชิาชีพคร ู
(2) การแต่งตั้งผูบ้ริหาร และครูพี่เลี้ยงเพื่อดูแล ให้ค าแนะน า ซึง่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 

คุรุสภา 
(3) ด าเนินการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู โดยการปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา โดยมี
ระยะเวลาเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา แบ่งเปน็ 4 ช่วงเวลา 

     (3.1) การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 1 ส าหรับชัน้ปีที่ 1 ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง/ 
ภาคการศึกษา 
     (3.2) การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 2 ส าหรับชัน้ปีที่ 2 ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง/ 
ภาคการศึกษา 

     (3.3) การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 3 ส าหรับชัน้ปีที่ 3 ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง/  
ภาคการศึกษา 
     (3.4) การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 4 ส าหรับชัน้ปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง/ 
ภาคการศึกษา โดยมชีั่วโมงปฏบิัติการสอนไม่น้อยกว่า 9-12 คาบ/สัปดาห์ และปฏบิัติงานอื่นๆ ไม่น้อยกว่า  
6-9 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์
                    (4) ติดตามปัญหาและอุปสรรค และการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยพัฒนาการ
ปฏิบัติงานวชิาชีพครูเป็นระยะๆ ตลอดภาคการศึกษา  

(5) การสัมมนาเชิงวชิาการระหว่าง และสิ้นสุดการปฏบิัติงานวชิาชพีครู 
(6) การสรุปประเมนิผลการปฏบิัติงานวิชาชพีครู 

 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
     ข้อก าหนดในการท าโครงร่างวิจัยในชัน้เรียน และรายงานการวิจัยในชัน้เรียนฉบบัสมบูรณ์ ก าหนดให้นักศึกษา
ท าวิจัยในชั้นเรียน 1 คน ต่อ 1 เร่ือง ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา ในช่วงเวลาของการปฏบิตัิการสอนใน
สถานศึกษา โดยมีคณาจารย์ทีป่รึกษา/อาจารยน์ิเทศก์/ครูพี่เลี้ยง เป็นผู้ให้ค าแนะน า ควบคุม และประเมินผลการ
ท าวิจัย โดยก าหนดให้มีการน าเสนอผลงานวิจัย และการส่งรายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ ์
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 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  
      การบูรณาการความรู้เรื่องการวิจัย กระบวนการวิจัย องค์ความรู้วิชาเอก และศาสตร์การสอน เพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน และพฒันาผู้เรียนในแต่ละระดบัการศึกษา และระดบัความสามารถที่แตกต่างกัน โดยท า
วิจัยในลักษณะของวิจัยในชัน้เรียน 
      5.2 ผลการเรียนรู้  

  5.2.1  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี รูปแบบ และเทคนคิการวิจัยทางการศึกษา  
  5.2.2  มีจรรยาบรรณในการท าวิจัย 
  5.2.3  สามารถวางแผนการจัดท าโครงการวิจัยในชัน้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน และ

การจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวชิาเอก 
  5.2.4  สามารถปฏิบตัิการวิจัยตามแผนการวิจัยที่ได้วางไว้ 
  5.2.5  สามารถเขียนน าเสนอผลการวิจัย และเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 

     5.3  ช่วงเวลา  
      ท าควบคู่กับกระบวนวชิา 100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ในขณะปฏบิัติการสอนใน

สถานศึกษาของการศึกษาในชัน้ปีที่ 4 
     5.4  จ านวนหน่วยกิต  
  การด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมีระยะเวลารวม
เทียบเท่าไมน่้อยกว่า 1 ปีการศึกษา (รวมไมน่้อยกว่า 30 สัปดาห์) คิดเป็น 12 หน่วยกิต แบ่งเปน็ 4 ช่วงเวลา แบ่ง
จ านวนหน่วยกิตดังนี ้
  5.4.1 กระบวนวิชา 100191 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จ านวน 1 หน่วยกิต 
 (รวมไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์) 
  5.4.2 กระบวนวิชา 100291 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จ านวน 1 หน่วยกิต 
 (รวมไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์) 
  5.4.3 กระบวนวิชา 100391 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 จ านวน 4 หน่วยกิต 
 (รวมไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์) 
  5.4.4 กระบวนวิชา 100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 จ านวน 6 หน่วยกิต 
 (รวมไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์) 
     5.5  การเตรียมการ  

      แบ่งนักศึกษาตามจ านวนอาจารย์ทีป่รึกษา/อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาเลือกหัวข้อตามปัญหาและ
ความสนใจที่มสี่วนในการแก้ปญัหาและพัฒนาผู้เรียน โดยมีการประชุมชี้แจงให้ความรู้ ก าหนดการน าเสนอโครง
ร่างการวิจัย การให้ปรึกษา และการเสนอผลงาน จัดท ารูปเล่มรายงานวิจัยทุกคน และรวบรวมไว้ที่แต่ละสาขาวชิา 

5.6  กระบวนการประเมินผล  
       ประเมินผลตามข้อก าหนดของหน่วยพัฒนาการปฏบิัติงานวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร์ ควบคู่กับ

กระบวนวชิา 100191 100291 100391 และ 100491  
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 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
 วัตถุประสงค์กระบวนวิชา : นักศึกษาสามารถ 

            1) ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาทั้งการพฒันาหลักสตูร การจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหา

วิชาเอก สาระเก่ียวกับหลักสูตร ศาสตร์การสอน การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ส่งเสริมการเรียนการสอน การผลิตสื่อและหรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้  

การช่วยเหลือดูแล และพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน ภายใต้การแนะน า ดูแล และร่วมมือกันของครูพี่เลี่ยง สถานศึกษา และอาจารยน์ิเทศก์ 

2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพฒันา และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยเข้าถึงบริบทของชุมชน และเคารพความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม 

3) มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพในสถานศึกษา และชุมชน และสง่เสริมและอนุรักษว์ัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4) เขียนสะท้อนสรปุการถอดบทเรียนค่านิยม และคุณลักษณะความเป็นครู ประเดน็ด้านความรู้และ
ศาสตร์การสอน ความสัมพนัธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และการปฏิบัติหนา้ที่ครูในสถานศึกษา 

5) รายงานผลการปฏิบัตงิานในลักษณะรายบุคคล และจัดสัมมนาเชิงวชิาการเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิาชีพร่วมกันในสถานศึกษา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 

1.1  ด้านบุคลิกภาพ - มีการเน้นย้ าเร่ืองการแต่งกายอย่างถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลยั  

- ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเป็นครูทั้งดา้นการสื่อสาร 
การวางตัว และปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่นในสังคม    

1.2  ด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ ความมี
ระเบียบวินยัในตนเอง และความสามารถ
ในการวิเคราะห์ การเข้าถึง และการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม  

- ในแต่ละกระบวนวชิาจะมีการมอบหมายงานให้ท าเป็น
ลักษณะกลุ่ม  โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน และการ
น าเสนอผลงาน มีการสลับบทบาทของสมาชิกในกลุ่มเพื่อ
สร้างภาวะผูน้ าและการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม  

- มีกิจกรรมที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนเปน็ผู้
ประสานงาน ผู้ด าเนนิกิจกรรม ผู้หาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
งานทีไ่ด้รับมอบหมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสง่เสริมความ
รับผิดชอบของนักศึกษา   

- มีการก าหนดกฎ กติกาในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การ
ตรงต่อเวลา การเข้าเรียนที่สม่ าเสมอ  การมีส่วนร่วมในชัน้
เรียน  ความมีน้ าใจ และมีความกล้าในการซักถาม และ
แสดงความคิดเห็น  

- มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย
โดยน าประเด็นต่างๆ มาสรปุหลกัการ และรวบรวมข้อมูล
อย่างเป็นระบบ   

- ส่งเสริมให้ผู้ที่มีทักษะในการสังเกต รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห ์และเข้าถึงปัญหาซึ่งจะท าให้แก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้อย่างเหมาะสม  

1.3 ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   - มีการสอดแทรกผลกระทบทีส่ืบเนื่องจากการปฏิบัตทิาง
วิชาชีพ (ตามพระราชบัญญัตสิภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547)  

- สามารถปฏบิัติการเป็นผู้มีจริยธรรม และด ารงอยู่ใน
จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

- สามารถปฏบิัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป) 
     1. คุณธรรม จริยธรรม 
         ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
   1.1 ตระหนักในคุณค่า และคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และ
วิชาชีพ      
         1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ 
ขององค์กร และสังคม 
     1.3 มีภาวะความเป็นผูน้ าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และล าดับ  
ความส าคัญ 
     1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็น   
มนุษย ์
     1.5 มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพืน้ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) การสอดแทรกในภาคบรรยายของกระบวนวิชา 
  2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต 
  3) การมีกระบวนวชิาเฉพาะที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
  1) การประเมินจากพฤติกรรมของการตรงต่อเวลาการเข้าชั้นเรียน และการเข้าฝึกงาน 
  2) การประเมินจากการซื่อสัตย์ในการเรียน และการสอบ  
  3) การประเมินจากความรับผิดชอบในงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
   4) การประเมินจากการมีสว่นรว่มของนักศึกษาในการท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  5) การประเมินจากผู้ใชบ้ัณฑติ 
 
 2. ความรู้ 
      ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีทีส่ าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
 2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับ 
 การแก้ปัญหา       
 2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวชิาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบเทคโนโลยีใหม่ๆ 
      2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
      2.5 เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
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  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
 จัดการเรียนการสอน โดยจดัล าดับการเรียนรู้จากง่ายไปยาก มกีารเชื่อมโยง และบูรณาการความรู้ 

โดยใช้สื่อการสอน และเทคโนโลยีการศึกษา มีการเรียนในหลายรูปแบบดงันี้ 
  1) การบรรยาย 
      2) การฝึกปฏิบัติในห้องปฏบิตัิการ 
  3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
           กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
  มีการประเมินการสอบวัดความรู้ โดยมีการสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษา และ 
การประเมินผลจากการฝึกปฏบิตัิงาน วธิีการประเมินมีหลายรูปแบบดังนี ้
  1) การสอบภาคทฤษฎ ี
  2) การสอบภาคปฏบิัต ิ
  3) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 
   
 3. ทักษะทางปัญญา 
  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 
 3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ 
 3.2 สามารถสืบค้น รวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ และสรปุประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปญัหา
สร้างสรรค ์
 3.3 สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกบัการแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 
      3.4 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา  
   1) ให้ท ากิจกรรมกลุ่ม, กิจกรรมในวันเรียน และการน าเสนอผลงาน   
  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
         1) ประเมินจากการวัดความรู้ โดยใช้ข้อสอบที่มีมาตรฐาน 
         2) การประเมินผลระหว่างการอภิปรายกลุ่ม การปฏบิัติงาน การน าเสนอรายงานในชัน้เรียน 
 
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ  
      4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
      4.2 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชีน้ าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการ
แก้ไขสถานการณ์ทัง้ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม       
  4.3 มีความรับผิดชอบการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยา่งต่อเนื่อง 
      4.4 มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
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  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ  
 ความรับผิดชอบ  
  1) การจัดกิจกรรมการสอนให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพนัธ์กับผู้อื่น ให้มีการท างานเปน็กลุ่ม 
มีการประสานงานกับผู้อื่น มีการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล มีการมอบหมายงานให้ 
  2) ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการด าเนินการเรียนรู้ด้วยตนเอง และร่วมกับผู้อื่น 
  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
  ความรับผิดชอบ 
  ประเมินพฤติกรรมการแสดงออก และทักษะความสัมพันธ์ ในแต่ละบทบาทของผู้เรียน 
ในชั้นเรียน หรือระหว่างท ากิจกรรม ประเมินผลงานตามความรบัผิดชอบที่ได้รบัมอบหมาย 
 
 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  
 สารสนเทศ  
 5.1 มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจบุันต่อการท างานที่เก่ียวกับการใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยสีื่อสารอย่างเหมาะสม 
  5.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่
เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
  5.3 สามารถสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพทัง้ปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอ
อย่างเหมาะสม  
   กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  จัดกิจกรรมการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์การวิจัย การแก้ไขปัญหา 
 จากกรณีศึกษาหรือสถานการณ์ภาคสนาม 
  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ประเมินผลงาน หรือ พัฒนาการด้าน การใช้เทคนิควิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อสอบหรือตรวจสอบ
จากรายงาน ประเมินทักษะการสื่อสารจากความสามารถในการน าเสนอหนา้ชัน้เรียน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)  
 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข  
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   1.1 กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 

    
                 

001101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
Fundamental English 1     

 
     

   
 

   

 

   

001102  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
Fundamental English 2 

     
     

   
 

   
 

   

001201  การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
และการเขียนอย่างมี 
ประสิทธิผล 
Critical Reading and Effective 
Writing  

         

 

       

 

   

050100  การใช้ภาษาไทย 
Usage of The Thai 
Language 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข  
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
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 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ   
       สังคมศาสตร์ 

                     

013110  จิตวิทยากับชีวิตประจ าวัน 
Psychology and Daily Life 

                 

 

   

050106  
 

ศิลปะแห่งการเป็นมนุษย์ทีม่ีคุณคา่ 
Humanistic Arts                      

063201  การเรยีนรู้ผา่นปรากฏการณ์ใน
สังคม  
Learning through Social 
Phenomenon 

                     

176100 กฎหมายและโลกสมัยใหม ่
Law and Modern World                      

702101 การเงินในชีวิตประจ าวันFinance 
for Daily Life                      

851103   ชีวิตและสังคมผ่านสื่อ 
Life and Society Through 
Media 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข  
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
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 กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                      
201100  วิทยาศาสตร์บูรณาการ 

Integrated Science 
                     

201114  
 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
ในโลกปัจจุบัน 
Environmental Science in 
Today’s World 

    

 

        

 
 

    

 
 
 

   

202100  ชีววิทยาในชีวิตประจ าวัน 
Biology in Everyday Life 

                     

203100  เคมีในชีวิตประจ าวัน 
Chemistry in Everyday Life  

    

 

    
 

   

 

   

 

   

204100   
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และชีวิตสมัยใหม ่
Information Technology and 
Modern Life 

    

 

    

 

   

 

   

 

   

206109  คณิตศาสตร์ในโลกปจัจุบัน 
Mathematics in Today’s World 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข  
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
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 

362211  หลักการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
Principles of Conservation 

 ● ● ● ● ● ● ● ●     

 

       

462130  ยาในชีวิตประจ าวัน 
Medications in Everyday Life 

    

 

● ●   
 

   

 

  ● 
 

   

571111 การคิดเชิงวิพากษ์และการคิด
สร้างสรรค ์
Critical Thinking and 
Creative Thinking 

    

 

    

 

● ●  

 

   

 

●  ● 

953111  ซอฟต์แวร์ส าหรับชีวิต 
ประจ าวัน 
Software for Everyday  Life 

     ● ● ● ●          ●   

  1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรูผ่้านกิจกรรม     
          

   
 

   

057131  การออกก าลังกายและสุขภาพ  
Exercise and Health 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

● ●  ● 

 

● ● ● 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข  
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
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   ชีวิตมีสุขในค่ายพักแรม  
Happy Life in Camping 

 ● ●  
 

●    

 

   

 

   

 

   

057133  นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต   
Recreation for Quality of Life 

 ● ●  
 

●    

 

   

 

   

 

   

099101  การเรยีนรู้ผา่นกิจกรรม 1 
Learning Through Activities 1 

 ● ●  
 

●   

 

            

099102  การเรยีนรู้ผา่นกิจกรรม 2 
Learning Through Activities 2 

 ●   

 

   

 

       ● ●    

099103  การเรยีนรู้ผา่นกิจกรรม 3 
Learning Through Activities 3 ● ● ●  

 

       

 

   ● ●    

 

* ความหมายของผลการเรียนรู้ในตารางเป็นไปตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (เอกสารหน้า 46-49)
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาเฉพาะ) 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
         ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
     1.1  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง 
วิชาการและวิชาชีพ      
         1.2  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรบัผิดชอบต่อตนเอง และสงัคม เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคบัต่างๆ 
ขององคก์ร และสังคม 
     1.3  มีภาวะความเปน็ผูน้ า และผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 
และล าดับความส าคัญ 
     1.4  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคณุค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์     
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนทุกกระบวนวชิา 
  2) การเป็นแบบอยา่งที่ดีของคณาจารย ์
  3) จัดกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พงึประสงค์ทั้งใน และนอกหลักสูตร 
  4) จัดกระบวนวชิาเฉพาะเพื่อพัฒนาจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู    
 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
   1) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน การท างาน การทดสอบ และการวิจัย โดยไม่คัดลอก  
                         ผลงานของผู้อื่นมาเปน็ผลงานของตนเอง และไม่ทุจริตในการสอบ 
   2) ประเมินจากการเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งใน และนอกหลักสูตรที่ได้มีการจัดขึ้น 
   3) การประเมินตนเอง ประเมนิโดยกลุ่มเพื่อน อาจารย์ ครูพี่เลีย้งในสถานศึกษา ผู้ใช้บริการและ
ชุมชน โดยใช้วธิีการที่หลากหลาย ได้แก่ การสัมภาษณ์ การสังเกต การสอบถาม การสนทนากลุ่ม การบันทึกสิ่งเรียนรู้ 
ฯลฯ 
   4) การประเมินติดตามผลภายหลังจากส าเร็จการศึกษา โดยให้บัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจาก
ผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม 
  
2. ความรู้ 
      ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีทีส่ าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
 2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา   
 2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวชิาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
 2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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  2.5 มีความรูท้างด้านศิลปะที่สมัพันธ์กับบรบิททางสงัคม ภูมิปญัญา และวฒันธรรม 
  2.6 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพดา้นศิลปกรรมศาสตร์ ใน
สาขาวชิาที่ศึกษา  
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
 จัดการเรียนการสอนโดยเนน้ความส าคัญกบัการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และการใช้กระบวนการคิด
ทั้งการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประมาณค่า เพื่อการแก้ปัญหา และพัฒนาการเรียนรู้ รวมทั้งมีการใช้สื่อการ
เรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศในการเสริมสร้างความรู้ ส าหรับกิจกรรมการเรียนการสอนจัดใน
หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 
    1) การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 
    2) การซักถาม อภิปราย 
    3) การศึกษาค้นคว้า และน าเสนอ 
    4) กระบวนการกลุ่ม 
    5) การลงมือปฏิบัติ และการปฏบิัติงานวิชาชพีครู 
    6) การค้นคว้าวิจัย 
    7) การจ าลองสถานการณ์ และบทบาทสมมุตฯิลฯ      
  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
   ประเมินจากผลสัมฤทธิท์างการเรียน และการปฏบิัติของนักศึกษา ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดงันี้ 
    1) การทดสอบย่อย 
    2) การทดสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 
    3) การประเมินผลงาน 
    4) การประเมินผลการปฏิบัตงิานวิชาชีพคร ู
    5) ประเมินการน าเสนอ และรายงาน 

 
3. ทักษะทางปัญญา 
  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 
 3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ 
 3.2 สามารถสืบค้น รวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ และสรปุประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปญัหาอย่าง
สร้างสรรค ์
 3.3 สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกบัการแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 
 3.4 สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิชาการได้ 

 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา  
 จัดการเรียนการสอนโดยเนน้ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด และการแก้ไขปัญหา ทั้งระดบับุคคล และ
กลุ่มใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ การอภิปรายกลุ่ม การใช้กรณีศึกษา การสะท้อนคิด  
การจ าลองสถานการณ์ และบทบาทสมมุติ การท าโครงงาน การลงมือปฏิบัติ การศึกษาคน้คว้าอิสระ ฯลฯ 
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 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
 1)  การทดสอบวัดความสามารถในการคิด และแก้ไขปัญหาโดยใชก้รณีศึกษา และสถานการณ์
จ าลอง 
 2)  การประเมินผลงานที่เกิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหา การศึกษาค้นคว้าอยา่งเปน็ระบบ 
การวิเคราะห์วิจารณ์ เช่น รายงาน การศึกษาอิสระ  
  
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ             

 4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 4.2 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสงัคมในประเดน็ที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็น ในการ
แก้ไขสถานการณ์ทัง้ส่วนตัว และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยนือย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม       
  4.3 มีความรับผิดชอบการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวชิาชีพอย่างต่อเนื่อง 
  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ  
   1) การศึกษาค้นคว้า และน าเสนอ 
   2) กระบวนการกลุ่ม 

3) การลงมือปฏิบัติและการปฏบิัติงานวิชาชพีครู 
4) การจ าลองสถานการณ์ และบทบาทสมมต ิ

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
   1) การประเมินพฤติกรรมการท างาน 
   2) การประเมินผลการปฏิบัตงิานวิชาชีพคร ู
   3) ประเมินการน าเสนอ และรายงาน 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

           5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจบุันต่อการท างานที่เก่ียวกับการใช้สารสนเทศ  
 และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
           5.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่
เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
           5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลา่ และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอ
อย่างเหมาะสม 
 5.4 สามารถน าเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับบุคคลและโอกาสที่หลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
    1) การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า น าเสนอ และจัดท ารายงานรูปเล่ม 
    2) การลงมือปฏิบัติและการปฏบิัติงานวิชาชพีครู 
  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
    1) การประเมินผลงาน 
    2) การประเมินการน าเสนอและรายงาน 
 
6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
     ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  
     6.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรปูแบบที่เป็นทางการ (Formal) 
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสรา้งสรรค ์
     6.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทัง้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
     6.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ 
     กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
    1) การมอบหมายงานให้ศึกษาคน้คว้า และน าเสนอ 
    2) การจ าลองสถานการณ์ และบทบาทสมมติ  
    3) การลงมือปฏิบัติ และการปฏบิัติงานวิชาชพีครู 
    4) การท าวิจัยในชั้นเรียน 
  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
    1) การประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ 
    2) การประเมินการน าเสนอและรายงาน 
    3) การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
    4) การประเมินผลการวิจยั 
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กระบวนวิชา 

 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 

ความรู ้

 
 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
 

วิธีวิทยาการ
จัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 วิชาแกน (วิชาชีพครู)  

          2.1.1 วิชาแกนบังคับ 

                        

100109 แบบอย่างความเป็นครูในห้องเรียน
ยุคใหม ่
Model of Teacherness for 
Modern Classroom  

                        

100110 โลกาภิวตัน์กับการศึกษาเพื่อความ
เป็นพลเมืองช้ันเลศิ 
Globalization and Education 
for Smart Citizenship 

                        

100111  หลักสตูรและการจัดการเรยีนรู้แนว
ใหม ่                          
Curriculum and Learning 
Management in Modern 
Trends 
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กระบวนวิชา 

 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 

ความรู ้

 
 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
 

วิธีวิทยาการ
จัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

100112 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาผู้เรยีนยุค
ดิจิทัล 
Psychology for Student 
Development in Digital Era 

                        

100191 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  
Teaching Profession Practicum 
in School 1 

                        

100228 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครูยุค
ดิจิทัล 
Communicative Language for 
Teachers in Digital Era 

                        

100229 นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัลเพือ่
การเรยีนรู้ยุคใหม ่
Innovation and Digital 
Technology for Learning in 
Modern Era 
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กระบวนวิชา 

 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 

ความรู ้

 
 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
 

วิธีวิทยาการ
จัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

100230 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
แนวใหม่  
Learning Measurement and 
Evaluation in Modern Trends 

                        

100231 การประกันคณุภาพการศึกษาเพื่อ
ความเป็นเลิศ  
Educational Quality Assurance 
for Excellence 

                        

100291   

 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

Teaching Profession Practicum 
in School 2 

                        

100315 พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัด
การศึกษาบนฐานชุมชน  
Multicultural Education and 
Community-Based Education 
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กระบวนวิชา 

 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 

ความรู ้

 
 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
 

วิธีวิทยาการ
จัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

100316 การศึกษาพิเศษเพื่อส่งเสรมิศักยภาพ
ผู้เรยีนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
Special Education for 
Enhancing Potentials of 
Students with Special Needs  

                        

100317 การฝึกทักษะการสอนแบบจลุภาค  
Microteaching Skills Practice  

                        

100391 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 
Teaching Profession Practicum 
in School 3 

                        

100404 การวิจัยเพื่อพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 
Research for Learners’ Quality 
Development 

                        

100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 
Teaching Profession Practicum 
in School 4 

                        



 

 

63 

 
 

กระบวนวิชา 

 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 

ความรู ้

 
 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
 

วิธีวิทยาการ
จัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

             2.1.2 วิชาแกนเลือก                         

100214  การจัดการเรยีนรูผ้่านการปฏิบัติ
Active Learning Management 

                        

100216  การเรยีนการสอนเพื่อตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
Differentiated Instruction 

                        

100217  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู ้ 
Information for Learning 

                        

100220  การบูรณาการศลิปะเชิงสร้างสรรค์
ในการศึกษา 
Creative Art Integration in 
Education 

                        

100222  โลกศึกษาเพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวติ 
Global Education for Lifelong 
Learning 

                        

100232 กฎหมายส าหรับวิชาชีพครู 
Laws for Teaching Profession 
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กระบวนวิชา 

 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 

ความรู ้

 
 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
 

วิธีวิทยาการ
จัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

100233 สะเต็มศึกษาเพื่อชีวิต เศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม                          
STEM Education for Life, 
Economy, Society and 
Environment 

                        

 
 
 
 
 
 
 



 

 

65 

 
 

กระบวนวิชา 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
วิธีวิทยาการ

จัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

2.2 วิชาเอก 
        2.2.1 วิชาเอกทางด้านเนื้อหา 
               1) วิชาบังคับ 

                        

061103 ศิลปะส าหรับคร ู
Art for Teachers 

                        

061201 หลักและวิธีการวาดเขียนส าหรับ
ศิลปศึกษา 
Principle of Drawing for Art 
Education 

                        

061231 เทคนิคประติมากรรมเบื้องต้น 
Fundamental Sculpture 
Techniques 

                        

061316 ภาพพิมพ์เบื้องต้นส าหรับคร ู
Basic Printmaking for 
Teachers 

            
 
 
 

           

061320 การศึกษาเฉพาะบคุคลด้าน
ทัศนศิลป ์
Individual Study in Visual Arts 
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กระบวนวิชา 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
วิธีวิทยาการ

จัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

061321 จิตรกรรมสีน้ า 
Water Colour Painting 

                        

061325 ศิลปะไทยส าหรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
Thai Art for Basic Education 

                        

061370 ทฤษฎีศิลปะในการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
Theories of Art in Basic 
Education 

                        

061407 สุนทรียศาสตร์ศึกษาและการ
วิจารณ ์  
Aesthetics Education and 
Criticism 

                        

061410 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการ
น าเสนอ 
Computer Graphics for 
Presentation 

                        



 

 

67 

 
 

กระบวนวิชา 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
วิธีวิทยาการ

จัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

061471 ศิลปนิพนธ์และนิทรรศการ
ส าหรับศิลปศึกษา 
Art Thesis and Exhibition for 
Art Education 

            
 
 
 

           

101201  ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 
Western Art History 

                        

101205 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก 
Eastern Art History 

                        

104320  สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมล้านนา 
Lanna Environment and 
Culture 

                        

                2) วิชาเลือก                         

061100 ดนตรไีทยส าหรับคร ู 
Thai Music for Teachers                         

061106 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 
Art in Daily Life 

                        

061223 การออกแบบส าหรับศิลปศึกษา 
Design for Art Education 
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กระบวนวิชา 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
วิธีวิทยาการ

จัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

061224 ประตมิากรรมกระดาษส าหรับคร ู  
Paper Sculpture for 
Teachers 

                        

061307 จิตรกรรมสีน้ ามัน 
Oil Painting 

                        

061313 ภาพพิมพ์แกะไม้ส าหรับ
ศิลปศึกษา 
Wood-block Printing for Art 
Education 

                        

061421 การวาดเส้นข้ันสูงส าหรับ
ศิลปศึกษา 
Advanced Drawing for Art 
Education 

                      
 

  

061423  การวิเคราะห์งานทัศนศิลป ์
Visual Art Analysis 

            
 
 

 
           

061440 ประยุกตศ์ิลปส์ าหรบัคร ู
Applied Art for Teachers 
 

                        



 

 

69 

 
 

กระบวนวิชา 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
วิธีวิทยาการ

จัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

061460 พื้นฐานดนตรีและนาฏศิลป์
ส าหรับศิลปศึกษา 
Basic Music and Thai Dance 
for Art Education 

                        

103225 เครื่องแต่งกายและแต่งหน้าใน
การละคร 
Costume and Make Up for 
Theatre 

                        

103262 การขับร้องเดี่ยวและการขับร้อง
ประสานเสยีง 
Vocal and Chorus 

 
 
 
                       

104100 พื้นฐานจิตรกรรมไทยประเพณ ี
Fundamental Traditional 
Thai Painting 

                        

104200 หลักองค์ประกอบศลิป์ไทย 
Composition in Thai Arts 

                        

104205 การน าเสนอด้วยภาพ 
Visual Presentation 
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กระบวนวิชา 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
วิธีวิทยาการ

จัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

104232 วัสดุและเทคนิคในงานศิลปะไทย 
Materials and Techniques in 
Thai Arts 

                        

104302 จิตรกรรมและประตมิากรรมไทย 
Thai Painting and Sculpture 

                        

104310 ศิลปะพื้นบ้านและงานหัตถกรรม 
Folk Art and Handicraft 

                        

104325 ศิลปะพื้นบ้านล้านนา 
Folk Art of Lanna 

                        

104424 ศิลปะไทยในงานออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์
Thai Art in Product Design 

                        

104435 ศิลปะในชุมชน 
Art in Community 

                        

104436 
 

ศิลปะไทยประเพณ ี
Traditional Thai Art 

                        



 

 

71 

 
 

กระบวนวิชา 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
วิธีวิทยาการ

จัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

104480 ศิลปะการจัดดอกไม้และเครื่องสด
ของไทย 
Art of Flower Arrangement 
and Thai Fresh Works 

                        

105100 จิตรกรรมเบื้องต้น 
                        

Fundamaental Painting 
105101 จิตรกรรมหุ่นนิ่ง 

Still-life Painting 
                        

105203 จิตรกรรมภาพคน 
Figure Painting 

                        

105204 จิตรกรรมทิวทัศน์ 
Landscape Painting 

                        

105335 ศิลปะสื่อผสม 
Mixed Media Art 

                        

106116 วาดเส้นเหมือนจริง 
Realistic Drawing 

                        

107211 ภาพพิมพ์เบื้องต้น 
Fundamental Printmaking 
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กระบวนวิชา 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
วิธีวิทยาการ

จัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

107223 ภาพพิมพ์ไม้แบบญี่ปุุนเบื้องต้น 
Fundamental Japanese 
Woodblock Printmaking 

                        

107225 ภาพพิมพ์แบบโมโนพริ้นท ์
Monoprint 

                        

107226 คอมพิวเตอร์เพื่องานทัศนศลิป ์
Computer for Visual Art 

                        

107227 การท ากระดาษเบื้องต้น 
Fundamentals of Papermaking 

                        

       2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก 

               1) วิชาบังคับ 
                        

061317 หลักสตูรศลิปศึกษาในโรงเรียน 
Curriculum of Art Education 
in School 
 

                        

061432 การสอนศลิปะในระดับ
ประถมศึกษา 
Art Instruction in Elementary 
Level 
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กระบวนวิชา 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
วิธีวิทยาการ

จัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

061433 การสอนศลิปะในระดับ
มัธยมศึกษา 
Art Instruction in Secondary 
Level 

                        

2) วิชาเลือก                         

061319 จิตวิทยาการสอนศิลปศึกษา 
Psychology for Teaching of 
Art Education 

                        

061351 กิจกรรมศิลปะส าหรับนักเรียน
ที่มีความต้องการจ าเปน็พิเศษ 
Art Activities for Students 
with Special Needs 

                        

061403 กิจกรรมศลิปศึกษา 
Art Education Activities 
 

                        

061404 การสัมมนาศลิปศึกษา 
Art Education Seminar 
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กระบวนวิชา 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
วิธีวิทยาการ

จัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

061411 การวิจัยในช้ันเรียนศลิปศึกษา 
Classroom  Research in Art 
Education 

                        

061431 การสอนศลิปะในระดับปฐมวยั 
Art Instruction in Early 
Chiilhood Level 

                        

103252 ดนตรีศึกษาเบื้องต้น 
Introduction to Music 
Education 

                        

103253 ดนตรีชุมชน 
Community Music 

                        

 

 * ความหมายของผลการเรียนรู้ในตารางเป็นไปตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (เอกสารหน้า 55-58)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดบัคะแนน  
 ใช้ระบบล าดบัขั้น และค่าล าดบัขั้นในการวัด และประเมินผล นอกจากกระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัด และ
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นล าดับขั้น ซึง่ไม่มีค่าล าดบัขัน้ 
 สัญลักษณ์ และความหมายของการวัด และประเมนิผลกระบวนวิชาต่างๆ ให้ก าหนดดังนี้ 
  (1) อักษรล าดับขั้นที่มีคา่ล าดับขั้น ให้ก าหนดดังนี้ 
                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย ค่าล าดับขั้น 
  A ดีเยี่ยม (EXCELLENT) 4.00 
  B+ ดีมาก (VERY GOOD) 3.50 
  B ดี (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 าดับขั้นทีไ่ม่มีค่าล าดบัขั้น ให้ก าหนดดังนี ้ 
                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
 S เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY) 
 U ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 
 V ผู้เข้าร่วมศึกษา (VISITOR) 
 W การถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN) 
   CE หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบ 
    (CREDITS FROM EXAMINATION) 
   CP หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟูมสะสมงาน  
    (CREDITS FROM PORTFOLIO) 
   CS หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน  

  (CREDITS FROM STANDARDIZED TESTS) 
   CT หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ 
    (CREDITS FROM TRAINING) 
   CX หน่วยกิตที่ได้รับจากการยกเว้นการเรียน   
     (CREDITS FROM EXEMPTION) 
 (3) อักษรล าดับขั้นที่ยงัไม่มีการประเมินผล ให้ก าหนดดังนี้  
                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
  I การวัดผลยังไม่สมบูรณ ์(INCOMPLETE)  
  P การเรียนการสอนยังไมส่ิ้นสุด (IN PROGRESS) 
 กระบวนวชิาทีน่ักศึกษาได้ล าดบัขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรืออักษร S เท่านัน้ จึงจะนบั 
หน่วยกิตของกระบวนวิชานัน้เปน็หน่วยกิตสะสม 
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2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 2.1.1  การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา 

1. มีคณะกรรมการติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเนื้อหา และวิธีการ 
 ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของกระบวนวชิา  
2. มีการประเมินการให้คะแนน/ล าดับขั้น โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือกรรมการ

ประจ าสาขาวชิา และกรรมการบริหารประจ าคณะ 
3. มีการประเมินการเรียนการสอนในระดับกระบวนวชิาโดยนักศึกษา 

 2.1.2  การทวนสอบในระดับหลักสูตร 
1. มีการติดตามผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาในหลักสูตรวา่เป็นไปตามแผนการศึกษา 

และส าเร็จการศึกษาภายในเวลาของหลักสูตร 
2. มีกระบวนการสง่เสริม และสนบัสนนุทางวิชาการแก่นักศึกษาที่ไม่สามารถเรียนได้อย่างเป็น

ผลสัมฤทธิ์ตามแผนการศึกษา 
3. มีกระบวนการสง่เสริมผู้มีศักยภาพพิเศษในการเรียน 
4. มีการสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาชัน้ปีที่ 4 และอาจารยท์ี่ปรึกษาของนักศึกษา เพื่อเป็น

ข้อมูลประกอบการพัฒนาหลักสตูร 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

1. มีการส ารวจการไดง้านท า และการท างานตรงสาขาของบัณฑิต 
2. มีการส ารวจความสามารถในการเข้าศึกษาต่อในสถาบนัที่เป็นทีย่อมรับทั้งใน และตา่งประเทศ 
3.  มีการประเมินหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี โดยผูท้รงคุณวุฒิ ผู้สอน บัณฑิต ผู้ใชบ้ัณฑิต และ

กรรมการบริหารหลักสูตร 
4. มีการประเมินบัณฑิตโดยผู้ใชบ้ณัฑิต 
 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
3.1 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 คือ เรียนกระบวนวิชาครบตามหลักสูตร
ก าหนด และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 
3.2 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
3.3 การเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3.3 ผ่านการประเมินมาตรฐานบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพครู 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ

ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน และการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให้ทันสมัย 
 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบรกิารวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้ และคุณธรรม 
(2) มีการกระตุ้นอาจารยท์ าผลงานทางวชิาการสายตรงในสาขาวิชา 
(3) ส่งเสริมการท าวจิัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชพี 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน  
การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวฒุิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร มีจ านวนไมน่้อยกว่า 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวชิาที่เปิดสอน  
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่าผูช้่วยศาสตราจารย์ และมผีลงานทาง
วิชาการทีไ่ด้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวชิาที่เปิดสอน ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่าผูช้่วยศาสตราจารย์ และมผีลงานทางวชิาการทีไ่ด้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้บัณฑติ 
และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความกา้วหน้าทางวิชาการ มาประกอบการพิจารณา  

 
2.  บัณฑิต 

 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ใช้
บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสตูรก าหนด ซึ่งครอบคลุมผลการเรยีนรู้อย่าง
น้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ดา้นทกัษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 5) ดา้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 มีการส ารวจข้อมูลบัณฑิตที่ได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัทีส่ าเร็จ
การศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ  
 

3.  นักศึกษา  

 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับลักษณะของหลักสตูร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความ
พร้อมในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ เสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ และเสริมสรา้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ  ที่ 21 

 มีการแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน โดย
อาจารย์จะต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้  
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 มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโน้มผลการ
ด าเนินงาน 

 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสทิธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจ และผลการ
จัดการข้อร้องเรียน  

 
4.  อาจารย์  

 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนนทดสอบ
ความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึง่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เร่ือง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  

 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสยัทัศน์ และ
นโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

 มีระบบการพฒันาคุณภาพอาจารย ์เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน และมี
ความก้าวหน้าในการผลติผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 มีการส ารวจข้อมูลอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทาง
วิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจของอาจารย์ เพื่อประเมินแนวโน้มผลการด าเนินงาน 

 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานทาง
วิชาการ/วชิาชีพ สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ  

 มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ 

 มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบรกิารวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญใน
กระบวนวิชาที่สอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ และการจัดการเรียน
การสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 

 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย  (มคอ.5  
มคอ.6 และ มคอ.7)  
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6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 

 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้งทางด้านกายภาพ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

 มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา      
1.  มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน  ติดตาม และ

ทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษา
ละ 2 คร้ัง  โดยมีอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 80 และมีการบนัทึกการ
ประชุมทุกคร้ัง 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  
    ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
    สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ป)ี 

พ.ศ. 2562 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

3.  มีรายละเอียดของกระบวนวชิา และรายละเอียด  ของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ  
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

4.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา และ
รายงานผลการด าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวน
วิชาที่เปดิสอนในหลักสตูร ภายใน 30 วัน หลังวันปิด
ภาคการศึกษา 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

5.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.7  ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของกระบวนวิชาการที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนนิงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

8.  อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
ได้รับค าแนะน าดา้นการบริหารจัดการหลักสูตร 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา      
9.  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพฒันาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

    
 
 

 
 
 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     
 

13. นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความป็นครูครบถ้วน
ทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกป ี

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

14. มีการจัดประสบการณบ์ูรณาการการเรียนรู้กับการ
ปฏิบัติงานวชิาชีพครูในสถานศกึษาอย่างต่อเนื่องทุกปี
การศึกษา 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

15. ผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 50 มีทักษะ 
     ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ B1 หรือเทียบเท่า B1 ขึ้นไป 
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หมวดที่ 8 กระบวนการประเมนิและปรับปรุงหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหา

จุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยทุธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์
แต่ละท่าน 

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุม่ 
 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม

กับนักศึกษาแต่ละชัน้ปี โดยอาจารย์แต่ละทา่น 
 1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกดา้น ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และการ
ใช้สื่อในทุกกระบวนวิชา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 

 ประเมินโดยบณัฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา 
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑติ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าเมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 ซึ่งนักศึกษาจะฝึกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาตามกระบวนวิชา 100491 เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศ
นักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติการสอนเป็นไปตามาตรฐานที่ก าหนดไว้
หรือไม่ มีค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชาเอก ศาสตร์การสอน จิตวิทยาการ
เรียนรู้ การใช้สื่อ/เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การท า
วิจัยในชั้นเรียน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง และชุมชนในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียนบนพื้นฐานของความเคารพในความแตกต่างและหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ รวมทั้งข้อปรับปรุงในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุง  และพัฒนาหลักสูตร 
ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนบี่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวชิาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตัง้
จากมหาวิทยาลัย 
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เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 คะแนน ระดับ 2 คะแนน ระดับ 3 คะแนน 
มีการด าเนินการครบ 7 ข้อตามตัว
บ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 

มีการด าเนินการครบ 12 ข้อตาม
ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

ทั้งนี ้มหาวิทยาลยัได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสตูรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรงุดัชนีดา้น
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุก 5 ป ี

4.  การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุง 
ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ

อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ. 5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตร
ทั้งในภาพรวมและในแต่ละกระบวนวชิา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงกระบวนวชิาและหลักสูตรต่อไป 
ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนัน้จะกระท าทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
1. ค าอธิบายลกัษณะกระบวนวิชา 
 (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 
ม.อ. 101 (001101) ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1  3(3-0-6) 
ENGL 101  Fundamental English 1 
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี 
 การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในระดับ
เบื้องต้น ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 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) ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  3(3-0-6) 
ENGL 102  Fundamental English 2  
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  ม.อ.101 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในระดับที่
ซับซ้อนขึ้นในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 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) การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล 3(3-0-6) 
ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  ม.อ. 102 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
 ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านเชิงวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลและสื่อต่างๆ และการเขียนอย่างมี
ประสิทธิผล ในหัวข้อตามความสนใจของผู้เรียน 
 English language skills for critical reading from different sources and media and effective 
writing on topics of students’ interests. 
 
ม.ศท. 100 (050100) การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
HUGE 100 Usage of the Thai Language 
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย 
 A study of the usage of the Thai Language and practice in writing. 
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 1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ม.จว. 110 (013110) จิตวิทยากับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
PSY 110  Psychology and Daily Life  
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี 
  แนะน า  :   ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่วิชาเอก 
 จิตวิทยากับชีวิตประจ าวัน ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ปัจจัยด้าน
สังคม 
  Psychology and daily life. Individual factors. Interpersonal factors. Social factors. 
 
ม.ศท. 106 (050106) ศิลปะแห่งการเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า 3(3-0-6) 
HUGE 106 Humanistic Arts 
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี 
 การศึกษาธรรมชาติและความหมายของความเป็นมนุษย์เพื่อความเข้าใจและรู้จักตนเองและผู้อื่น มนุษย์ใน
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน เปูาหมายของมนุษย์ แนวทางวิธีการหรือศิลปะที่น าไปสู่เปูาหมายของมนุษย์ ความรู้เชิง
ข้อเท็จจริงและเชิงคุณค่า การใช้ชีวิตและท างานร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสันติ ด้วยมโนธรรมและส านึกต่อสังคม 
 The study of nature and the meaning of humanity to understand oneself and others; 
humanity in today’s environment; the purpose of human life; paths to fulfillment through 
humanistic arts, factual knowledge and installation of values; living and working together 
peacefully and with a sense of social responsibility. 
 
ศ.ลส. 201 (063201) 
EDCI 201 

การเรียนรู้ผ่านปรากฏการณ์ในสังคม                          
Learning through Social Phenomenon 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   ไม่มี 

3(3-0-6) 
 

             แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน การคิดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม ทักษะการ
เป็นพลเมืองโลกที่เข้มแข็ง การเตรียมความพร้อมเป็นบัณฑิตที่ดี มีคุณธรรม และหมั่นฝึกฝนตนเองเพื่อออกไปรับใช้
สังคมยุคดิจิทัล การเพิ่มโอกาสและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเอง กรณีศึกษาเกี่ยวกับการต่อต้านการคอรัปชั่น การ
ปูองกันการตั้งครรภ์โดยไม่มีความพร้อม และการลดความเสี่ยงในด้านสุขสภาพอนามัย            
             Approach of phenomenon-based learning. Thinking of phenomenon which occur in 
society. Strong global citizen skills. Preparing to be good, virtuous, and self-study graduates for 
serving society in digital era. Opportunity increasing and self-value adding. Case studies of anti-
corruption, prevention of premature pregnancy, and reducing health risks. 
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น.ศท. 100 (176100) กฎหมายและโลกสมัยใหม ่ 3(3-0-6) 
LAGE 100  Law and Modern World 
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี 
 แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคมระหว่าง
ประเทศ กฎหมายกับปัญหาท้องถิ่น และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับท้องถิ่น ระดับสังคม
เมือง และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาต่างๆ เก่ียวกับกฎหมาย และ
โลกสมัยใหม่ 
 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 
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นของการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวัน การสร้างฐานะมั่นคงทางการเงิน 
 การส ารวจสุขภาพทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน การบริหารรายได้ รายจ่าย และภาระหนี้สิน บริการของ
สถาบันการเงิน การออมเงิน การให้เงินท างาน การวางแผนการเงินส าหรับเหตุการณ์ของชีวิต การประกันความ
เสี่ยง การวางแผนภาษี และการเตรียมความพร้อมเพื่อความสุข 
 Basic knowledge of financial management for daily life. Wealth creation. Financial health 
evaluation. Financial planning. Income, expenses and debt management. Financial institution 
services. Savings. Letting the money work for you. Financial planning for life events. Risk 
insurance. Tax planning. Preparing for happiness. 
 
สม. 103 (851103) ชีวิตและสังคมผ่านสื่อ  3(3-0-6) 
MC 103 Life and Society Through Media 
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี 
 การวิเคราะห์และวิจารณ์ความหมายและคุณค่าของชีวิต ในมิติของปรัชญา ประวัติศาสตร์ สังคม 
วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ ผ่านสื่อ ได้แก่ ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร  
รวมทั้งนวนิยาย เร่ืองสั้นและหนังสือการ์ตูน 
 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. 
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  1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ว.วท. 100 (201100) วิทยาศาสตร์บูรณาการ   3(3-0-6) 
SC 100 Integrated Science 
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี 
 วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โลกและจักรวาล แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
การน าไปใช้ และการอนุรักษ์ รูปแบบและแหล่งพลังงาน การน าไปใช้และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
ร่างกายของเรา อาหารและยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการคมนาคม การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ 
โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวก วิทยาศาสตร์และสังคม 
 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  
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี 
 สิ่งแวดล้อม และผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมในเวทีนานาชาติ 
ความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ; การอนุรักษ์เพื่ออนาคต การใช้ทรัพยากร การเติบโตของประชากร 
และมลพิษ การแตกตัวของโอโซน ภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิกฤติพลังงาน การพัฒนา
อย่างยั่งยืนเพื่อรักษาสมดุลในการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติและการทดแทน สถานการณ์สิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
 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 
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี 
 การศึกษาหลักส าคัญพื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต โดยเน้นเฉพาะปรากฏการณ์ที่ได้พบ
บ่อยๆ ในชีวิตประจ าวัน กระบวนวิชานี้เหมาะส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนทางวิทยาศาสตร์มาก่อน 
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 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 
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี 
 แนวคิดพื้นฐานทางเคมีเพื่อการด ารงชีวิตที่ดีขึ้น อาหาร อาหารเสริม และสุขภาพมนุษย์ อาหาร และมะเร็ง 
การเข้าใจยา นิติวิทยาศาสตร์และชีวิตประจ าวัน เคมีในชีวิตสมัยใหม่  เช่น น้ าหอม สบู่ เป็นต้น ภาวะมลพิษ
สิ่งแวดล้อม เช่น ผลกระทบเรือนกระจก ภาวะโลกร้อน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การแปรใช้ใหม่
ทรัพยากรธรรมชาติ  
 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) เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่    3(2-2-5) 
CS 100 Information Technology and Modern Life 
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี 
 คอมพิวเตอร์กับการใช้งานในชีวิตประจ าวัน การประมวลผลข้อมูล และการจัดการสารสนเทศ ซอฟต์แวร์
ส านักงานอัตโนมัติส าหรับชีวิตสมัยใหม่ อินเทอร์เน็ต และการสร้างเว็บเพจ 
 Computers in everyday life, Data processing and information management, Office 
automation software for modern life and Internet and webpage construction. 
 
ว.คณ. 109 (206109) คณิตศาสตร์ในโลกปัจจุบัน  3(3-0-6) 
MATH 109  Mathematics in Today’s World  
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี 
 คณิตศาสตร์กับสิ่งต่างๆ ในโลกปัจจุบัน คณิตศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์กับนิเวศวิทยาคณิตศาสตร์
กับการเงิน คณิตศาสตร์กับการจัดการทรัพยากร คณิตศาสตร์กับการแข่งขัน คณิตศาสตร์กับโบราณคดี คณิตศาสตร์
กับการคิดโดยใช้ปัญญาส านึก และการคิดแบบมีเหตุผล 
 Mathematics related to everything in the world, Mathematics and environments, 
Mathematics and ecology, Mathematics and finance, Mathematics and resource management, 
Mathematics and competition, Mathematics and archaeology, and Mathematical intuition and 
rational thinking. 
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ก.อร. 211 (362211) หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
CONS 211 Principles of Conservation 
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี 
 ปัญหาทั่วไปเก่ียวกับทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ความหมาย และขอบเขตของทรัพยากร และการอนุรักษ์
ทรัพยากร หลักการอนุรักษ์ทรัพยากร บรรยากาศ น้ า ปุาไม้ สัตว์ปุา  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) ยาในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
PHPC 130  Medications in Everyday Life 
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี 
 แนะน าความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการใช้ยา ชนิดของยา ข้อควรระวังในการใช้ยา ผลข้างเคียงของยา พิษของ
ยา การใช้สมุนไพรใกล้ตัว และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองและเพื่อประโยชน์ในด้านความ
ปลอดภัยในการใช้ยา และส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 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. 
 
พย.ศท. 111 (571111) การคิดเชิงวิพากษ์และการคิดสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
NGGE 111 Critical Thinking and Creative Thinking 
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี 
 แนวคิดพื้นฐานของการคิด ประเภทของการคิด ความหมายของการคิดเชิงวิพากษ์และการคิดสร้างสรรค์ 

หลักการและองค์ประกอบของการคิดเชิงวิพากษ์และการคิดสร้างสรรค์   ประโยชน์ของการคิดเชิงวิพากษ์และการ
คิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่มีผลต่อการคิดเชิงวิพากษ์และการคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาและการส่งเสริมการคิดเชิง
วิพากษ์และการคิดสร้างสรรค์  และการน าการคิดเชิงวิพากษ์และการคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในชีวิตประจ 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. 
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ศท.วว. 111 (953111) ซอฟต์แวร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
SE 111  Software for Everyday Life 
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี 
  แนะน าลักษณะ องค์ประกอบ และบทบาทของซอฟต์แวร์ในชีวิตประจ าวัน การน าซอฟต์แวร์มา
ประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มสมรรถภาพ และยกระดับคุณภาพของชีวิต  
ด้านองค์กรทางธุรกิจ เพื่อประสิทธิภาพและการบริหารจัดการ และด้านการค้นคว้าวิจัย หัวข้อที่น่าสนใจ 
ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เช่น อาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อควรระวัง และพึงปฏิบัติในการใช้งานซอฟต์แวร์ 
ตลอดจนทิศทางของเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ในอนาคต 
 The course will provide basic understanding of computer software: what it is and its role 
in improving our daily lives.  Major areas of software applications and products popularly used 
today will be introduced including software for personal use to improve productivity and quality 
of life, for organizational enterprises to support business operations and management, and for 
education and research activities.  Latest issues in today’s software industry such as career 
choices, ethics, future trends, and direction will also be surveyed to provide the overall picture 
of the field. 
 
  1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
ศ.ล. 131 (057131)  การออกก าลังกายและสุขภาพ                            2(2-0-4) 
EDPE 131  Exercise and Health 
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี 
 ความส าคัญของการออกก าลังกาย และสุขภาพ แนวทางในการออกก าลังกาย การออกแบบการออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การประเมินผลการออกก าลังกาย และภาวะสุขภาพ  
 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 
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับค่ายพักแรม ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของค่ายพักแรม ประเภทของค่ายพักแรม 
กิจกรรมต่างๆ ที่อาจเลือกจัดในค่ายพักแรม การศึกษาธรรมชาติ ปุาไม้ และการอนุรักษ์ การวางแผนจัดค่ายพักแรม 
การเป็นผู้น าค่ายพักแรม การประเมินผลค่ายพักแรม และฝึกปฏิบัติการจัดค่ายพักแรม 
 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. 
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ศ.ล. 133 (057133) นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                             2(2-0-4) 
EDPE 133  Recreation for Quality of Life 
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี 
 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับนันทนาการและคุณภาพชีวิต ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของนันทนาการ ประเภทของ
กิจกรรมนันทนาการ การเป็นผู้น านันทนาการ การจัดนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต การประเมินผล
นันทนาการ และฝึกปฏิบัติจัดนันทนาการ 
 Introduction to recreation and quality of life. Philosophy and objectives of recreation. 
Kinds of recreation activities and recreation leader. Recreation management for promoting 
quality of life. Recreation evaluation and recreation practice. 
 
ศ.ศท. 101 (099101)   การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1  1(0-3-1) 
EDGE 101  Learning Through Activities 1 
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี 
 การจัดท าโครงการค่ายอาสาที่เน้นการบูรณาการความรู้ทางศาสตร์การสอนที่เสริมสร้างความเป็นครูอุดม
คติไทยในการฝึกภาวะผู้น า และการท างานเป็นทีมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
 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)   การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2  1(0-3-1) 
EDGE 102  Learning Through Activities 2 
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี 
 การจัดกิจกรรมที่แสดงความเป็นพลเมืองดีเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตครูตามปณิธาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่แสดงความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเป็นคุณลักษณะของครูที่ดีและ
พลเมืองที่พึงประสงค์ 
 Building the good citizenship activities and enhancing a teacher characteristic of Chiang 
Mai University’s determination relating to love, kindness and goodness for everyone in order to a 
good teacher and desirable citizen. 
 
ศ.ศท.103 (099103)  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3  1(0-3-1) 
EDGE 103  Learning Through Activities 3 
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   นักศึกษาชั้นปีที่ 4  
 การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูตลอดหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาต้องปฏิบัติตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพครู โดยมีการประเมินผลเป็นน่าพอใจ (S) หรือไม่น่าพอใจ (U) 
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 The activities participation will develop teachers’ characteristics throughout the curriculum 
according to teacher professional standards. The evaluation is determined by S (satisfactory) or U 
(unsatisfactory). 
 

       (2) หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1  วิชาแกน (วิชาชีพครู) 
 2.1.1 วิชาแกนบังคับ 

ศ.ช. 109 (100109)  
EDPF 109 

แบบอย่างความเป็นครูในห้องเรียนยุคใหม่  
Model of Teacherness for Modern Classroom 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ไม่มี     

2(1-2-3) 

ความเป็นครูและคุณลักษณะพื้นฐานของความเป็นครูยุคสมัยใหม่ การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและ
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวิชาชีพครูและธรรมาภิบาล การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ การแสดงออกถึงการมีจิตวิญญาณความเป็นครู การวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติครู
และบุคลากรทางการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพครู การศึกษาสภาพงานครู การส่งเสริมและเอาใจใส่การเรียนรู้
ตามลีลาการเรียนรู้และพหุปัญญา และการยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล การออกแบบกลยุทธ์การ
สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝุเรียนรู้ตลอดชีวิต และการสร้างนวัตกรรมในฐานะครูมืออาชีพ 
การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง การวิพากษ์กรณีศึกษาครูผู้สร้างการ
เปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้สู่การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

Teacherness and professional characteristics of teachers in the modern era. Being a 
good role model and an active citizen. Codes of ethics of teaching profession and good 
governance. Being a role model based on teaching profession standards and expressing teacher 
spirituality. Case studies about laws related to teacher and teaching profession and teacher 
professional standards. Teaching descriptions and cultivating students’ individual learning styles 
and multiple intelligences and accepting students’ individual differences. Teaching strategies to 
enhance students’ inspiration and developing students’ to be lifelong learners and creating 
innovation as professional teachers. Self-development to be well-rounded, up-to-dates, and 
corresponds with the changes. Case studies about teachers as change agents and knowledge 
management strategies for building professional learning community. 

  
 
 
 
 
 
  



94 

 

 

ศ.ช. 110 (100110)  
EDPF 110 

โลกาภิวัตน์กับการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองชั้นเลิศ  
Globalization and Education for Smart Citizenship
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ไม่มี     

2(1-2-3) 

            แนวคิดโลกาภิวัตน์และทฤษฎีโลกาภิวัตน์ในสังคมโลกและสังคมไทย อิทธิพลของโลกโลกาภิวัตน์ต่อแนวคิด
ปรัชญาการศึกษาสมัยใหม่และลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวคิดและรูปแบบการจัดการศึกษาในบริบทโลกาภิวัตน์ 
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาเพื่อความเป็นธรรมและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการ
ศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียน การประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีและ
หลักการปรัชญาการศึกษาสมัยใหม่เพื่อบ่มเพาะพลเมืองโลกที่มีวิถีคิด ทักษะชีวิต ยืดหยุ่น ติดตามการเปลี่ยนแปลง
บริบทโลก รู้เท่าทันสังคม และตระหนักรู้พลวัตโลกสมัยใหม่ 

Concepts and theories of globalization in global and Thai society. Influences of a 
globalized world on modern philosophy of education, learner characteristics, and learning 
styles of students. Educational thoughts and types of educational management in the context 
of globalization. Education for sustainable development, education for equity, lifelong learning, 
and education based on philosophy of sufficiency economy and education for creating 
immunity in students. Applying concepts, theories, and principles of philosophy of education 
to cultivate skillful, flexible, responsive, and vigilant global citizens in the dynamic and fast-
paced modern world. 

   
ศ.ช. 111 (100111)  
EDPF 111 

หลักสูตรและการจดัการเรียนรู้แนวใหม่                          
Curriculum and Learning Management in Modern Trends  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ไม่มี     

2(1-2-3) 

แนวคิดและทฤษฎีหลักสูตร การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร โดยอาศัยการติดตามการเปลี่ยนแปลง
บริบทของโลกและรู้เท่าทันสังคม การวิเคราะห์รูปแบบของกระบวนการการพัฒนาหลักสูตรที่น าไปสู่การออกแบบหลักสูตร การน า
หลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร หลักสูตรระดับการศึกษาต่างๆ ประกอบด้วย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สมองและธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ คุณลักษณะผู้เรียนยุคใหม่กับธรรมชาติการเรียนรู้ที่ท้าทาย 
แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ทักษะและลีลาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การคั ดสรร
แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในบริบทที่หลากหลาย การ
ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และรายวิชา การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ      
       

Curriculum approaches and theories. Analysis of factors which influence curriculum development by 
monitoring world context changes and social literacy. Analysis of curriculum development process models leading to 
curriculum design, curriculum implementation, and curriculum evaluation. Curriculum in each educational levels i.e. 
early childhood education, basic education, vocational education, and higher education curriculum. Brain and natures of 
human learning. Characteristics of students in modern era and learning challenge nature. Approaches of child-centered 



95 

 

 

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 

จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาผู้เรียนยุคดิจิทัล 
Psychology for Student Development in Digital Era 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ไม่มี     

2(1-2-3) 

ความหมายและความส าคัญของจิตวิทยาการศึกษากับการพัฒนาผู้เรียน  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ และจิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา  การสร้าง
ความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและสังคมแห่งความแตกต่างหลากหลาย  การใช้จิตวิทยาเพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจ จูงใจ และเสริมแรงผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝุเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม รวมทั้งเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  การประยุกต์ใช้จิตวิทยาในการจัดการชั้นเรียนในยุคดิจิทัล การใช้ข้อมูลทางจิตวิทยาและเครื่องมือใน
ยุคดิจิทัลในการสืบค้น วิเคราะห์ และสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

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 1  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ไม่มี     

1(0-3-0) 

การปฏิบัติงานในสถานศึกษาโดยการสังเกตและสัมภาษณ์นักเรยีน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรใน
สถานศึกษาตามบริบทสภาพจรงิ การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอยา่งสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกจิกรรมพัฒนา
วิชาชีพ การวิเคราะห์สภาพจริงจากการศึกษา สังเกต สัมภาษณ์ และบนัทึกอย่างเปน็ระบบ แล้วน ามา
ประสบการณ์มาสะท้อนและเชือ่มโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและสภาพงานครู ถอด
บทเรียนค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู และการปฏบิัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา การเขียนสรุปและรายงาน
ผลการปฏบิัติงานในลักษณะรายบุคคลและจดัสัมมนาเชิงวชิาการเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันใน
สถานศึกษา ภายใต้การแนะน า ดูแล และร่วมมือกันของสถานศกึษาและอาจารย์ผู้สอน 

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 
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studying, observation, interviewing, and records systematically. Appling all experiences to 
reflect and connect approaches, theories, and knowledge about teaching profession and 
teacher’s job description. Conducting lesson learned on values and attributes of teacherness, 
and school practicum. Writing conclusion, making an individual report, and setting academic 
seminar for creating professional learning community in institute. All activities are under close 
supervision of the school members and the course instructors. 
 
ศ.ช. 228 (100228)  
EDPF 228 

ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครูยุคดิจิทัล    
Communicative Language for Teachers in Digital Era 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ไม่มี     

2(1-2-3) 

หลักการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ถูกต้องส าหรับวิชาชีพครู การฝึกฝนและใช้ทักษะทาง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครูทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา เกี่ยวกับภาษาพูด ภาษาเขียน 
ภาษากาย และภาษาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล เทคนิคการสื่อสารในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพส าหรับผู้เรียนในยุค
ดิจิทัล 

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 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการเรียนรู้ยุคใหม่  
Innovation and Digital Technology for Learning in 
Modern Era  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ไม่มี     

2(1-2-3) 

มโนทัศน์เก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษาส าหรับผู้เรียนยุคใหม่ ทฤษฎีและ
หลักการเกี่ยวกับระบบการสอน การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมสมัยกับการออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนการสอนด้วยโมเดลการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ การ
ใช้และการประเมิน สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ยุคใหม่ 

Concepts related to digital technology for learning and educational innovation for 
learners in modern era. Theories and principles of instructional system. Application of 
contemporary learning theories in designing innovation and digital technology for learning. Design 
of instruction by using digital technology-integrated learning models. Utilization and evaluation 
of media, innovation, and digital technology for learning. Integration of digital technology for 
creating learning innovation in new era. 
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ศ.ช. 230 (100230)  
EDPF 230 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่  
Learning Measurement and Evaluation in Modern 
Trends  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   ศ.ช. 111 (100111) และ 
                                  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 

2(1-2-3) 

แนวคิด หลักการ และวิธีการในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แนวคิด หลักการ และวิธีการประเมิน
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การปฏิบัติการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ผลการวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาการสอนและการพัฒนาผู้เรียน   

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 

การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ  
Educational Quality Assurance for Excellence 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ไม่มี     

2(1-2-3) 

หลักการบริหารการศึกษาเบื้องต้น หลักการ แนวคิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา การออกแบบและด าเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย การก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา การด าเนินการตามแผน การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา การติดตามผลการด าเนินการโดยใช้การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และการจัดท ารายงานผล
การประเมินตนเอง ความสัมพันธ์ของการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ปัญหาและแนวโน้มในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

Basic principles of educational administration. Principles, approaches, and laws related to 
educational quality assurance. Design and operation related educational quality assurance 
including educational standards statement, educational development plan conducting, 
operation based on plan, evaluation and checking educational quality, monitoring of operational 
output by creating professional learning community, and self-assessment report conducting. 
Relation of internal and external educational assurance for developing school’s quality according 
to educational standards for excellence. Problems and tendencies of educational quality 
assurance. 

ศ.ช. 291 (100291)  
EDPF 291 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Teaching Profession Practicum in School 2 

1(0-3-0) 
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ศ.ช. 315 (100315)  
EDPF 315 

พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัดการศึกษาบนฐานชุมชน  
Multicultural Education and Community-Based 
Education 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ศ.ช. 110 (100110)    

2(1-2-3) 

ความหมาย ความเป็นมา และความส าคัญของพหุวัฒนนิยมและพหุวัฒนธรรมศึกษา แนวคิดและทฤษฎี
พหุวัฒนธรรมศึกษา ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมไทย การจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมของไทย 
การจัดการความรู้ทางพหุวัฒนธรรม แนวคิดชุมชนกับการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาบนฐานชุมชนเพื่อเข้าถึง
บริบทชุมชนและสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม การร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน แนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

Definitions, history, and significances of multiculturalism and multicultural education. 
Concepts and theories of multicultural education. Cultural diversity in Thailand. Educational 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ศ.ช. 191 (100191) และ 
                                  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยการเป็นผู้ช่วยครู ประกอบด้วย การช่วยงานประจ าชั้น การช่วยงาน
สอนภายใต้การแนะน าดูแลของอาจารย์ผู้สอนและครูพี่เลี้ยง ทั้งการสอนในชั้นเรียนและการสอนซ่อมเสริม การ
ช่วยงานดูแลนักเรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจและเสริมแรงให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝุเรียนรู้ การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมกับครูและผู้บริหารอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพในสถานศึกษา แล้วน า
ประสบการณ์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและสภาพงานครู ถอดบทเรียน
ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู  ประเด็นด้านความรู้และศาสตร์การสอน และการปฏิบัติหน้าที่ครูใน
สถานศึกษา โดยอาศัยการสังเกตและบันทึก การเขียนสะท้อนผลสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะ
รายบุคคลและจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา ภายใต้การแนะน า 
ดูแล และร่วมมือกันของสถานศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 

Teaching practicum in school as a teacher assistance including classroom job, teaching 
under guidance of course instructors and co-teacher both in classroom and remedial teaching, 
helping students’ affair to motivate and reinforce students to be a learning person, doing other 
jobs with teachers and administrators creatively, and participating in profession development 
activities in school. Appling all experiences to connect approaches, theories, and knowledge 
about teaching profession and teacher’s job description. Conducting lesson learned on values 
and attributes of teacherness, knowledge and pedagogy, and school practicum through 
observation and records. Writing reflective conclusion, making an individual report, and setting 
academic seminar for creating professional learning community in institute. All activities are 
under close supervision of the school members and the course instructors. 
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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 

การศึกษาพิเศษเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 
Special Education for Enhancing Potentials of 
Students with Special Needs  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ศ.ช. 112 (100112) และ 
                                      นักศกึษาชัน้ปีที่ 3 

2(1-2-3) 

มโนทัศน์และกระบวนการทางการศึกษาพิเศษ กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ประเภทและลักษณะของ
ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษและด้อยโอกาส การคัดกรอง การวินิจฉัย การจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล การอ านวยความสะดวก การปรับแต่ง เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ความร่วมมือและ
ท างานเป็นทีมระหว่าง ครู ผู้ปกครอง นักสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

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  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    นักศึกษาชั้นปีที่ 3     

3(2-3-5) 

การศึกษา การฝึก และการพัฒนาทักษะการสอนที่จ าเป็นส าหรับครู การวางแผนการสอนและการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชาเอก สาระในหลักสูตร ศาสตร์การสอน เทคโนโลยีดิจิทัล 
และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้ นเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ การทดลองปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคในสถานการณ์จ าลอง 

Studying, training, and developing of essential teaching skills for teachers. Planning 
teaching and conducting lesson plans by integrating knowledge, major content, curriculum 
content, pedagogy, digital technology, and learning measurement and evaluation. Practicing in 
using Thai and English language skills for effective communication in the classroom. Practicing 
microteaching in simulated situations. 
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ศ.ช. 404 (100404)  
EDPF 404 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
Research for Learners’ Quality Development 

2(1-2-3) 

ศ.ช. 391 (100391)  
EDPF 391 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 
Teaching Profession Practicum in School 3 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ศ.ช. 291 (100291) และ 
                                  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 

4(0-12-0) 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาในชั้นเรียน การวางแผนและ
จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน การผลิตสื่อหรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขและมีสุขภาวะที่ดี การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
รายบุคคลอย่างเป็นระบบ การสร้างแรงจูงใจและเสริมแรงให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝุเรียนรู้ การร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
พัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายร่วมกับครูและ
ผู้บริหารอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพในสถานศึกษาและชุมชน แล้วน ามา
ประสบการณ์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและสภาพงานครู ถอดบทเรียน
ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ประเด็นด้านความรู้และศาสตร์การสอน ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
และการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา โดยอาศัยการสังเกตและบันทึก การเขียนสะท้อนผลสรุปและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในลักษณะรายบุคคลและจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันใน
สถานศึกษา ภายใต้การแนะน า ดูแล และร่วมมือกันของสถานศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 

Teaching practicum in school including curriculum development in course level, 
planning and managing learning activities, classroom management, producing media or 
innovation to promote learning, applying digital technology in learning management, organizing 
environment and atmosphere to enhance learning with happiness and good health, measuring 
and evaluating learning for developing learning quality in each student systematically, creating 
motivation and reinforcement for students to be a learning person, cooperating with parents in 
developing and problem-solving for enhancing student to have desirable characteristics, doing 
other jobs with teachers and administrators creatively, and participating in profession 
development activities in school and community. Appling all experiences to connect 
approaches, theories, and knowledge about teaching profession and teacher’s job description. 
Conducting lesson learned on values and attributes of teacherness, knowledge and pedagogy, 
parents and community engagement, and school practicum through observation and records. 
Writing reflective conclusion, making an individual report, and setting academic seminar for 
creating professional learning community in institute. All activities are under close supervision of 
the school members and the course instructors. 
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เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ศ.ช. 230 (100230) และ 
                                  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และระเบียบวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทิศทางและแนวโน้มการวิจัย
เพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุคใหม่ การวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อก าหนดปัญหาวิจัย การออกแบบและการด าเนินการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน การน าเสนอผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน  

Concept, theories, principles, and methodologies of research for learners’ quality 
development. New trends and directions of research for learners’ quality development. 
Analyzing the problems of learners to formulate research problem. Research design and 
operation the research for learners’ quality development. Presentation of the result of research 
for learners’ quality development. Application of the research result for learners’ problem 
solving and development. 
 
ศ.ช. 491 (100491)  
EDPF 491 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 
Teaching Profession Practicum in School 4 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ศ.ช. 391 (100391) และ 
                                  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

6(0-18-0) 

การปฏิบัติงานหน้าที่ครูในสถานศึกษา ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการ
จัดการชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร การสร้างสื่อหรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดสภาพแวดล้อมและสร้าง
บรรยากาศที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีสุขภาวะที่ดี การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ การ
ช่วยเหลือดูแลและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 
การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการ
พัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพโดยเข้าถึงบริบทของชุมชนและ
เคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การปฏิบัติงานอื่นที่
ได้รับมอบหมายร่วมกับครูและผู้บริหารอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพในสถานศึกษา
และชุมชน แล้วน ามาประสบการณ์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและสภาพงาน
ครู ถอดบทเรียนค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ประเด็นด้านความรู้และศาสตร์การสอน ความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชน และการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา โดยอาศัยการสังเกตและบันทึก การเขียนสะท้อน
ผลสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะรายบุคคลและจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา ภายใต้การแนะน า ดูแล และร่วมมือกันของสถานศึกษาและอาจารย์นิเทศ 

Practicum in school as a teacher including curriculum development, learning and 
classroom management to promote students to have cognitive intelligences and become 
innovative person, producing media or innovation to promote learning, applying digital 
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technology to benefit students’ learning, organizing environment and atmosphere to enhance 
learning with happiness and good health, measuring and evaluating learning, helping and 
developing each student, conducting student quality development report systematically, doing 
classroom action research for developing learning quality, creating parents and community 
connection for developing and problem-solving to enhance student to have desirable 
characteristics and learning with quality based on community by understanding and cultural 
diversity respect, supporting and conserving cultures and local wisdom, doing other jobs with 
teachers and administrators creatively, and participating in profession development activities in 
school and community. Appling all experiences to connect approaches, theories, and knowledge 
about teaching profession and teacher’s job description. Conducting lesson learned on values 
and attributes of teacherness, knowledge and pedagogy, parents and community engagement, 
and school practicum. Writing conclusion, making an individual report, and setting academic 
seminar for creating professional learning community in institute. All activities are under close 
supervision of the school members and supervisor. 

 
 2.1.2  วิชาแกนเลือก 

ศ.ช. 214 (100214) 
EDPF 214  

การจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบตัิ  
Active Learning Management  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   ไม่มี         

2(1-2-3) 

 แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และระดับของการคิด ความหมาย รูปแบบ และล าดับขั้นของการปฏิบัติ  
การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดและการปฏิบัติสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน  มาตรฐานตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลักษณะการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การแก้ปัญหาและการ
เกิดความคิดขั้นสูง เทคนิคการออกแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ เทคนิคการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ  ลักษณะและบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ  
ลักษณะและบทบาทของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ   
 Concepts, theories, models and levels of thinking. Meanings, models and hierarchy of 
practices. Integration of theoretical thinking and practice to classroom learning management. 
Learning standards and indicators of the basic education core curriculum. Characteristics of 
active learning management for developing learner’s problem solving skills and higher order 
thinking skills. Techniques of learning management design. Instruction media and learning 
resources. Measurement and assessment techniques of active learning management. 
Characteristics and roles of teachers in active learning management. Characteristics and roles of 
learners in active learning management. 
  
ศ.ช. 216 (100216) การเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความแตกต่าง 2(1-2-3) 
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EDPF 216 

ระหว่างบุคคล                          
Differentiated Instruction  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   ไม่มี   

   แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคล เทคนิคการจัดกลุ่มผู้เรียน กลวิธีการ
จัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนกลุ่มต่างๆ โดยจ าแนกตามลีลาการเรียนรู้ พหุปัญญา และระดับความสามารถ 
ตัวอย่างของสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
 Approaches, theories and principles of personal differentiation. Techniques of 
categorizing students. Instructional strategies for students in each group that separate by 
learning styles, multiple intelligence, and ability. Case studies of schools which succeed in 
differentiated instruction. 

  
ศ.ช. 217 (100217) 
EDPF 217 

สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  
Information for Learning  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   ไม่มี   

2(1-2-3) 

 ความหมายและความส าคัญของสารสนเทศ การศึกษาค้นคว้า การเก็บรวบรวม และ            การ
วิเคราะห์สารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การอ้างอิงข้อมูลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การเขียนหนังสือราชการ 
การส่งเสริมกระบวนการสืบค้นข้อมูลส าหรับผู้เรียนในสังคมแห่งการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ห้องสมุดเพื่อการจัดการศึกษา 
 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 

การบูรณาการศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในการศึกษา 
Creative Art Integration in Education 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   ไม่มี   

2(1-2-3) 

 การบูรณาการองค์ความรู้ทางศิลปะในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความหมาย ความส าคัญและวิธีการ
ในการบูรณาการสาระความรู้ทางทัศนศิลป์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นกระบวนการคิดผ่านกิจกรรมใน
การรับรู้และสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะ 
 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) โลกศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2(2-0-4) 
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EDPF 222 Global Education for Lifelong Learning  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   ไม่มี   

 ปรัชญาการศึกษาตลอดชวีิตกับสังคมโลกหลังสมัยใหม่ กลวิธีการจัดการศึกษาแบบองค์รวมเพื่อเสริมสร้าง
พลเมืองที่เข้มแข็ง การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาชนพืน้บา้นเพือ่พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทฤษฎี
การศึกษาเพื่อพัฒนาจติส านึกตอ่สังคมและสิ่งแวดล้อม การจัดการเรียนรู้โลกศึกษาเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคใน
สังคมที่มีความหลากหลายทางวฒันธรรม การจัดการชัน้เรียนเชงิสร้างสรรค์โดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการเรียนรู้
ข้ามวัฒนธรรม การจัดโครงงานการศึกษาทางเลือกเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของพลเมืองโลก 
 Philosophy of lifelong education and postmodern global society. Holistic education 
methodology for enhancing active citizenship. Transfer of knowledge of indigenous wisdom to 
develop lifelong learning network. Theories of education for the development of social and 
environmental consciousness. Global education management to promote equality in diverse 
culture society. Creative classroom management using digital technology for cross-cultural 
learning. Alternative education projects for sustainable environmental management in global 
issues. Lifelong learning activity management to improve the quality of life for global citizens. 
   
ศ.ช. 232 (100232) 
EDPF 232 

กฎหมายส าหรับวิชาชีพครู 
Laws for Teaching Profession  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  ไม่มี 

2(2-0-4) 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เก่ียวข้องกับการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ
พระราชบญัญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคบั ประกาศ และค าสั่งที่เก่ียวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา แนว
ปฏิบัติในการเลื่อนวทิยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีตัวอย่างการใช้กฎหมายทางการศึกษา 
 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) สะเต็มศึกษาเพื่อชีวิต เศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดล้อม                          2(1-2-3) 
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EDPF 233 
 

STEM Education for Life, Economy, Society and 
Environment 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   ไม่มี 

 แนวคิดและการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สะเต็ม) เหตุผล
และความจ าเป็นของสะเต็มที่มีต่อชีวิตของบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ลักษณะส าคัญของ 
สะเต็มศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาที่เชื่อมโยงบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
การพัฒนานักสะเต็มศึกษา 
 Concepts and integration of Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM). 
Significance of STEM on personnel’s life, economics, society and environment. Key 
characteristics of STEM education. STEM Education learning activities that relevance to life, 
economics, society and environment. Development of STEM educators. 
 

2.2 วิชาเอก 
 2.2.1 วิชาเอกทางด้านเนื้อหา 
             1) วิชาบังคับ 

ศ.ศป. 103 (061103)  
EDAE 103 

ศิลปะส าหรับครู  
Art for Teachers  

2(1-2-3) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   ไม่มี 

          ความหมาย ความส าคัญของการประยุกต์ใช้ศิลปะในการออกแบบตกแต่งสิ่งแวดล้อม  การออกแบบ  
วางแผนการด าเนินงานจัด ตกแต่งสถานที่ตามโอกาส การปฏิบัติทักษะพื้นฐานงานตกแต่งในกิจกรรมของ
สถานศึกษา ได้แก่  การเขียนตัวอักษร การจับจีบผ้าเพื่อตกแต่ง การจัดดอกไม้ และการตัด ตกแต่งโฟม  
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อการสร้างสรรค์ของประดับตกแต่งสถานที่ตามโอกาส 
 Meaning and significance of art application in in decoration and environment design. 
Designing, planning decoration processes and Practicing decorative basic skills in events such as 
handwriting, draping, flower arranging and foam catting. Individual research to create decorative 
props according to different events and activities in school. 
 
ศ.ศป. 201 (061201)     
EDAE 201     

หลักและวิธีการวาดเขียนส าหรับศิลปศึกษา  
Principle of Drawing for Art Education  

2(1-2-3) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ไม่มี 
 วิธีการ ความหมายและลักษณะต่างๆของการวาดเส้น ประเภทและเทคนิคของการวาดเส้น การวาดเส้น
โครงสร้างและรูปทรงพื้นฐาน การวาดเส้นจากแบบหุ่นนิ่ง การวาดภาพบุคคลครึ่งตัว การวาดภาพบุคคลเต็มตัว การวาด
ภาพทิวทัศน์ และการวาดเส้นสร้างสรรค์ 
  
Methods, meaning and characteristics of drawing. Types and techniques in drawing. Drawing basic 
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Structure and forms. Still-life drawing. portrait drawing. human figure drawing. landscape drawing and 
creative drawing. 

 

ศ.ศป. 231 (061231) 
EDAE 231       

เทคนิคประติมากรรมเบื้องต้น 
Basic Sculpture Techniques  

2(1-2-3) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ศ.ศป. 201 (061201) 
          ความหมาย ประเภท ลักษณะเฉพาะของประติมากรรมประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์เนื้อหาที่เก่ียวข้องกับ
ประติมากรรมจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เทคนิค วัสดุและทักษะพื้นฐานการสร้างสรรค์ประติมากรรม
แบบนูนต่ า นูนสูง ลอยตัว และสื่อผสม ตลอดจนออกแบบและสร้างสรรค์ประติมากรรมส่วนตน 
 Meaning, types and characteristics of various sculptures.  Analysis sculpture contents in 
basic education curriculum. Basic techniques, materials and skills in bass-relief sculpture, high-
relief sculpture, round-relief sculpture, and mixed media sculpture.  Designing and creating 
individual sculpture. 
 

ศ.ศป. 316 (061316) 
EDAE 316           

ภาพพิมพ์เบื้องต้นส าหรับครู  
Basic Printmaking for Teachers 

2(1-2-3) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ศ.ศป. 201 (061201)             

 หลักการ เทคนิค วิธีการและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการท างานภาพพิมพ์เบื้องต้นส าหรับศิลปศึกษา  การ
ฝึกปฏิบัติการท าภาพพิมพ์จากวัสดุที่หลากหลาย  และการน าเสนอผลงานในรูปแบบแฟูมสะสมงาน 
 Principles, techniques, process and materials in basic printmaking for art education. 
Practice printmaking from various materials. Presentation works of printing in portfolio. 
 
ศ.ศป. 320 (061320)  
EDAE 320 

การศึกษาเฉพาะบุคคลด้านทัศนศิลป์  
Individual Study in Visual Arts  

2(1-2-3) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    นักศึกษาชั้นปีที่3 

 กระบวนการพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ การศึกษาและวิเคราะห์งานทัศนศิลป์ บทความ และ
ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์ตามหัวข้อที่สนใจ การทดลองสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อตอบสนองกับ
แนวความคิด การจัดท ารายงาน 

Fundamental processes of visual arts creation. Studying and analyzing visual arts, 
research articles and theories related to visual arts based on a selected topic according to 
students' interest. Experimenting with art works creation according with ideas and concepts. Report 
writing. 

 
 
 

ศ.ศป. 321 (061321) จิตรกรรมสีน้ า  2(1-2-3) 
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EDAE 321          Water Color Painting  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ศ.ศป. 201 (061201) 

          วัสดุอุปกรณ์และเทคนิคต่าง ๆ ในการวาดภาพสีน้ า  รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการของเทคนิคในการ
วาดภาพสีน้ า  การฝึกปฏิบัติการวาดภาพสีน้ าจากต้นแบบ ได้แก่ หุ่นนิ่งที่เน้นระยะใกล้ไกล  ผลไม้ ดอกไม้ หุ่นนิ่ง
ที่เป็นกลุ่มภาชนะ ผลไม้และดอกไม้ ต้นไม้ ทิวทัศน์และคนเหมือน  การจัดท าและน าเสนอผลงานในรูปแบบแฟูม
สะสมงานดิจิทัล 
 Materials and techniques in watercolor painting including process and various practical 
techniques  of watercoloring.  watercolor practicing from models; dimensional of  still-life such 
as fruits, flowers, Tableware fruits and flowers, trees, landscape and portrait. Creating and 
presentation in digital portfolio. 
 

ศ.ศป. 325 (061325)  
EDAE 325           

ศิลปะไทยส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
Thai Art for Basic Education  

2(1-2-3) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ศ.ศป. 103 (061103) 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะไทยที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์
ชาติไทย ศิลปะไทยยุคประวัติศาสตร์ชาติไทย ศิลปะไทยยุคสมัยใหม่ การฝึกปฏิบัติงานศิลปะไทยเพื่อการอนุรักษ์
และการสืบทอด 
           Basic knowledge in Thai art according with basic education core curriculum. Prehistoric 
Thai art. Historic Thai art. Thai modern art. Thai art practice for conservation and inheritance. 
 

ศ.ศป. 370 (061370) 
EDAE 370 

ทฤษฎีศิลปะในการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
Theories of Art in Basic Education  

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ศ ศป. 201 (061201) 

          ทฤษฎีทางศิลปะที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความหมาย ประเภท รูปแบบ และ
ความส าคัญของทฤษฎีทางทัศนศิลป์ องค์ประกอบงานทัศนศิลป์ ทัศนธาตุ ประเภท ลักษณะและอิทธิพลที่มีต่อ
ความรู้สึก หลักการออกแบบทางทัศนศิลป์และอิทธิพลที่มีต่อการสื่อความหมาย กิจกรรมศิลปะที่ส่งเสริมความ
เข้าใจในการสร้างสรรค์และรับรู้ความงาม 
 Theories of art related to basic education core curriculum. Meaning, types, forms, and 
significant of visual art theories. Visual art composition. Visual elements, types, characteristics 
and emotional effects. Principles of visual design and its influence on aesthetic perception. Art 
activities to encourage the understanding in art creation and aesthetic. 
 
 
 

ศ.ศป. 407 (061407) สุนทรียศาสตร์ศึกษาและการวิจารณ์  3(0-6-0) 
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 EDAE 407 Aesthetics Education and Criticism 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ไม่มี 

 ความหมาย ความส าคัญของสุนทรียภาพ สุนทรียศาสตร์ สุนทรียวัตถุ  และประสบการณ์สุนทรียะ คุณค่า
และประเด็นในเชิงคุณค่าความงาม  หลักการด้านสุนทรียศาสตร์ในเชิงทฤษฏีทางทัศนศิลป์  ความหมายและ
ความส าคัญของทฤษฏีวิจารณ์ การวิจารณ์ผลงานศิลปะตามทฤษฎีการวิจารณ์  จัดการเรียนการสอนสุนทรียศาสตร์
และการวิจารณ์ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

Meaning and significance of aesthetic, aesthetics, aesthetic objects and aesthetic 
experiences. Aesthetic value and aesthetic issue. Principles of aesthetics in visual art theories, 
Meaning and significance of criticism theories. Art criticism according to theory of art criticism. 
Aesthetics and art criticism learning management in basic education. 
 

 ศ.ศป. 410 (061410) 
 EDAE 410 

คอมพิวเตอร์กราฟิกเพ่ือการน าเสนอ  
Computer Graphics for Presentation  

3(1-4-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ศ.ศป. 370 (061370) 

            ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก ความหมายและประเภทของสื่อสารสนเทศ การจัดระเบียบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการน าเสนอ โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการน าเสนอ มัลติมีเดียเพื่อการน าเสนอ หลักการ แนวคิด 
และขั้นตอนการสร้างอินโฟกราฟิก การจัดท าแฟูมสะสมผลงาน 

Basic knowledge in computer graphics. Meaning and types of information media. 
Information management for presentation. Graphic design software packs for presentation. 
Multimedia for presentation. Principles, ideas, and methods of infographic design. Portfolio 

making. 
 

ศ.ศป. 471 (061471) 
EDAE 471 

ศิลปนิพนธ์และนิทรรศการส าหรับศิลปศึกษา  
Art Thesis and Exhibition for Art Education 

3 

 เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ศ.ศป. 320 (061320) 
 การวางแผนและน าเสนอศิลปะนิพนธ์ และนิทรรศการส าหรับศิลปศึกษา การปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
และน าเสนอชิ้นงาน การเขียนรายงานโครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบศิลปนิพนธ์   การจัดแสดง
นิทรรศการและการน าเสนอผลงานศิลปะ 

 Planning and presenting art thesis and exhibition for art education. Creating and presenting 
art works. writing of art thesis project report. Art project exhibition and presentation. 
 
 
 
วจ.ก. 201 (101201) ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก  3(3-0-6) 
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CART 201 Western Art History 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน     ไม่มี 
 ศิลปะตะวันตกตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ ศิลปะอียิปต์และเมโสโปเตเมีย ศิลปะกรีกและโรมัน ศิลปะยุคกลาง 
ศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ศิลปะบาโร้ค โรโคโค และนีโอคลาสสิค ศิลปะโรแมนติกและเรียลลิซึ่ม และศิลปะ
ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 19-ปัจจุบัน  
 Western arts : Prehistoric Art, Egyptian and Mesopotamia Art, Ancient Greek and Roman 
Art, Medieval Art, Renaissance Art, Baroque, Rococo and Neoclassicism Art and the arts of 19th 
century-present. 
 
 

วจ.ก. 205 (101205)  
CART 205 

ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก  
Eastern Art History  

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ไม่มี 

 ศิลปะในภูมิภาคตะวันออก อันได้แก่ ศิลปะในยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคหัวเลี้ยวหัวต่อประวัติศาสตร์ 
ศิลปะอินเดีย และประเทศใกล้เคียง (ลังกา เนปาล และธิเบต) ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ไทย กัมพูชา 
อินโดนีเซีย พม่า ลาว และเวียดนาม) ศิลปะเอเชียตะวันออก (จีน ญี่ปุุน และเกาหลี) และศิลปะเปอร์เซียและศิลปะ
อิสลาม 
 Eastern arts : Prehistoric and Protohistoric Art, Indian Art and Neighbouring countries 

(Lanka, Nepal and Tibet), Southeast Asian Art (Thai, Cambodia, Indonesia, Myanmar, Laos and 

Vietnam), East Asian Art (China, Japan and Korea), and Persian and Islamic Art. 
 
 

วจ.ก. 320 (104320) 
CART 320 

สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมล้านนา 3(3-0-6) 
Lanna Environment and Culture  

3(0-6-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ไม่มี 

 สภาพการณ์ทางภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ การเมือง วิถีชีวิตในรอบปีและงาน
ศิลปกรรมต่อเนื่องของชาวล้านนา 
  Geography, ethnology, beliefs, history, politics, economics and living patterns of 

northern Thai population, past and present. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) วิชาเลือก 
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ศ.ศป. 100 (061100) 
EDAE 100  

ดนตรีไทยส าหรับครู 
Thai Music for Teachers 

2(1-2-3) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   ไม่มี 

          ความหมาย ลักษณะ ความเป็นมาของเครื่องดนตรีไทย  การอ่านและเขียนโน้ตดนตรีไทย ประเภทของ
เครื่องดนตรีไทย บทบาทหน้าที่และเอกลักษณ์ของเสียง ทักษะการเล่นดนตรีไทย ได้แก่ เครื่องตี เครื่องเคาะ 
เครื่องสาย เครื่องเปุา รวมไปถึงดนตรีไทยเพลงไทยและบทบาทหน้าที่ของดนตรีไทยในสังคม 

Meaning, characteristics and history of traditional Thai music instruments. Reading and 
writing musical notes. Types, roles and dominant sounds of each instrument.  Practicing skills in 
traditional Thai musical instruments; Percussion instruments, String instruments, Wood wind 
instruments. Thai Music, Thai songs and the roles of Thai music in society. 

 

ศ.ศป. 106 (061106) 

EDAE 106 

ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 
Art in Daily Life 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ไม่มี 

ความหมาย หลักการศิลปะ และองค์ประกอบขั้นพื้นฐานในชีวิตประจ าวัน  ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับชีวิตกับ
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ ศิลปะกับอาหาร ศิลปะกับเครื่องนุ่งห่ม และศิลปะกับที่อยู่อาศัย โครงงาน
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในการตกแต่งและงานประดิษฐ์ 
 

Meaning, principles of art and basic composition  of art in daily life. Relationship between 
art and living and application in daily life such as art of food decoration.  art of clothing and art 
of household and living space. Individual study project in art and craft decoration. 

 

ศ.ศป. 224 (061224) ประติมากรรมกระดาษส าหรับคร ู
Paper Sculpture for Teachers 

2(1-2-3) 

ศ.ศป. 223 (061223) 
EDAE 223           

การออกแบบส าหรับศิลปศึกษา  
Design for Art Education  

2(1-2-3) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ไม่มี 

 ความหมาย ประเภทงานออกแบบ  และการฝึกปฏิบัติงานการออกแบบสองมิติ และสามมิติ การเลือกใช้
วัสดุที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงานออกแบบ การสร้างสรรค์ชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปศึกษา การจัดท าและ
น าเสนอในรูปแบบแฟูมสะสมผลงาน 
 Meaning, types and practice in two and tree dimensional design. Choose appropriate 
materials relate to product function. Create teaching and learning materials for art education. 
Portfolio making and presentation. 
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EDAE 224 เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ไม่มี 

              ความเป็นมา และการใช้งานประติมากรรมกระดาษในวัฒนธรรมต่างๆ  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ

สร้างสรรค์ประติมากรรมกระดาษ การปฏิบัติการสร้างสรรค์ประติมากรรมกระดาษแบบนูนต่ า นูนสูง และลอยตัว 

การประยุกต์ใช้ประติมากรรมกระดาษในการสร้างสื่อการเรียนการสอนส าหรับครู 

Paper sculpture history and use of paper sculpture in various cultures. Materials for 
creating paper sculptures. Creation of various paper sculpture such as  bass-relief, high-relief and 
round-relief. Application of paper sculpture to create teaching materials. 

 
ศ.ศป. 307 (061307) 
EDAE 307 

จิตรกรรมสีน้ ามัน 
Oil Painting 

3(1-4-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี 

              อุปกรณ์ เทคนิค และทักษะพื้นฐานในงานจติรกรรมสีน้ ามัน การปฏิบัติการวาดภาพสีน้ ามันจากต้นแบบ 

ได้แก่ หุ่นนิ่ง  ภาพทิวทัศน์ ภาพบุคคล การศึกษางานศิลปินต้นแบบเพื่อพัฒนาสู่การสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน้ ามัน  

Equipment, techniques and principle skills in oil painting. Practice oil painting form 
models; still life, portrait and landscape. Study of master in painting for own creative oil 
paintings 
 

ศ.ศป. 313 (061313) 
EDAE 313 

ภาพพิมพ์แกะไม้ส าหรับศิลปศึกษา 
Wood-block Printing for Art Education 

3(1-4-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี 

หลักการ เทคนิค วัสดุอุปกรณ์และกระบวนการท าภาพพิมพ์แกะไม้  การแกะไม้แบบร่องลึกสีเดียวบนวัสดุที่
แตกต่างกัน  การพิมพ์ภาพโดยใช้สีด าสีเดียว การสร้างแม่พิมพ์และการพิมพ์จากแม่พิมพ์แกะไม้ 2  สีในชิ้นเดียว   
การสร้างแม่พิมพ์และการพิมพ์แกะไม้ 3 สีขึ้นไปโดยใช้แม่พิมพ์มากกว่า 1 ชิ้น  การสร้างและการพิมพ์จากแม่พิมพ์
แกะไม้โดยการประกอบไม้  และการน าเสนอผลงานในรูปแบบแฟูมสะสมผลงาน 

Principles, techniques, materials and process of wood-block printing. Carving printing 
blocks on wood and various substitute materials, Printing using black woodcut ink, Preparing a 
block of multiple print, Printing two-colour print from one block, Preparing wood-blocks for 
multiple-coloured print, Printing using at least three layers from two blocks, Preparing wood-
blocks in multi-colour pattern technique, Multi-coloured pattern printing. Crating and presenting 
portfolio. 

 
ศ.ศป. 421 (061421) 
EDAE 421 

การวาดเส้นขั้นสูงส าหรับศิลปศึกษา 
Advanced Drawing for Art Education 

2(1-2-4) 
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เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ศ.ศป. 201 (061201) 

         ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวาดเส้น การศึกษาและฝึกปฏิบัติวาดเส้นโดยใช่วัสดุที่แตกต่างจากต้นแบบ 
ประกอบด้วย หุ่นนิ่ง ภาพบุคคลครึ่งตัว ภาพบุคคลเต็มตัว อาคาร และทิวทัศน์ที่เน้นตามความถูกต้องตามหลัก
ทัศนียภาพ การวาดเส้นทิวทัศน์โดยใช้อุปกรณ์ทดแทน การสร้างสรรค์ผลงานส่วนบุคคลโดยการวาดเส้น การจัดท า
แฟูมสะสมผลงาน 
        Fandamental knowledge in drowing. Study and pnactice in drawing by using uaious fools 
and matenials from models including still-life,portrait,human figure,building and landscapes 
focusing on accurate perspective principle. Landscpe drowing by using substfute materials. 
Creating independent drawing. Making portfolio. 
 

ศ.ศป. 423 (061423) 
EDAE 423 

การวิเคราะห์งานทัศนศิลป์ 
Visual Art Analysis 

2(1-2-3) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ศ.ศป. 370 (061370) 

หลักการ และลักษณะขององค์ประกอบศิลป์ การออกแบบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบและเทคนิคในงาน

ทัศนศิลป์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ การใช้ทีแปรง การใช้แสงเงา การจัดองค์ประกอบและการใช้สีเพื่อสื่อความรู้สึก การ

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและแนวความคิดในงานทัศนศิลปต์้นแบบ การศึกษาบริบทแวดล้อมและบุคลิกลักษณะของศิลปิน

ที่เก่ียวข้องกับการแสดงออกในงานศิลปะ  การสร้างสรรค์ผลงานส่วนบุคคล และรายงานการค้นคว้า 

Principles and characteristics of various artworks. Reproduction of visual art related to 
styles and techniques in visual art works; in brushstroke, light and shade, art composition and 
color and tone to express emotion. Applied theories and concepts in master’s works of art. 
Study context and characteristics related to artists’ expression in work of art. Create individual 
work and report 
 

ศ.ศป. 440 (061440) 
EDAE 440 

ประยุกต์ศิลป์ส าหรับครู 
Applied Art for Teachers 

3(1-4-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ศ. ศบ. 223 (061223) 

ความหมายและประเภทของประยุกต์ศิลป์ หลักการและการฝึกปฏิบัติในการออกแบบพาณิชยศิลป์ 
หลักการและการฝึกปฏิบัติในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดท าแฟูมสะสมผลงาน 

Meaning and types of applied-art. Principles and practice of design commercial art. 
Principles and practice of product design. Portfolio making. 

 

ศ.ศป. 460 (061460)  
EDAE 460 

พื้นฐานดนตรีและนาฏศิลป์ส าหรับศิลปศึกษา  
Basic Music and Thai Dance for Art Education 

3(1-4-4) 
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เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    วจ.ท. 320 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

          ความรู้พื้นฐานด้านดนตรีและนาฎศิลป์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความหมาย องค์ประกอบ ประเภท 
และคุณค่าของดนตรีและนาฏศิลป์ สุนทรียภาพทางดนตรีและนาฏศิลป์ การเล่นดนตรีและการปฏิบัติการด้านนาฏศิลป์
ในบริบทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน การบูรณาการกิจกรรมทางดนตรีและนาฏศิลป์ในการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
 Introduction to basic knowledge of music and Thai dance in basic education core 
curriculum. Meaning, composition, types, and values of music and Thai dance. Music and Thai 
dance aesthetics. Music performing and Thai dance practice in the context of basic education. 
Integrating music and Thai dance activities in art education learning management. 
 

วจ.ล. 225 (103225) 
DART 225 

เครื่องแต่งกายและแต่งหน้าในการละคร  
Costume and Make Up for Theatre 

3(1-4-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน     ไม่มี 
   ประวัติความเป็นมาของการแต่งกายตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน หลักการออกแบบและการสร้างเครื่องแต่งกาย
พื้นฐานส าหรับใช้ในการละครและการแสดงรูปแบบต่างๆ เทคนิคการแต่งหน้าพื้นฐานในการละครและการแสดง
รูปแบบต่างๆ 
 History of costume from past to present. Basic principles of design and construction of 
costumes making including basic make up techniques for theatre and other kinds of 
performance. 
 

วจ.ล. 262 (103262)  
DART 262 

การขับร้องเดี่ยวและการขับร้องประสานเสียง  
Vocal and Chorus 

3(0-9-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน     ไม่มี 
   การขับร้องเดี่ยว การพัฒนาเทคนิคการขับร้อง การฟังและการเปล่งเสียงขับร้อง ฝึกอ่านโน้ตขับร้องแนว
เดี่ยว และแนวเสียงประสาน รวมกลุ่มเพื่อขับร้องประสานเสียง 
  Vocal, improving singing technique; voices and ears training; musical notation reading for 
vocal and chorus performs; chorus group performance. 
 

วจ.ท. 100 (104100)  
TART 100 

พื้นฐานจิตรกรรมไทยประเพณ ี  
Fundamental Traditional Thai Painting 

3(1-4-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน     ไม่มี 
    ความเป็นมา รูปแบบ และวิธีการเขียนจิตรกรรมไทยประเพณี องค์ประกอบเบื้องต้นรูปแบบต่างๆ อาทิ 
แบบแผนของตัวภาพหลักและรอง ฉากหลังที่เป็นภาพสถาปัตยกรรม ธรรมชาติและลวดลายประดับ ฝึกปฏิบัติงาน
วาดเส้นและระบายสีทั้งในและนอกสถานที่ 
  History, forms, and methods of traditional Thai painting. Basic different types of 
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composition such as typical of main and subordinate human forms, scenes of architecture, 
nature and decorative motifs. Practice drawing and painting in the classroom and field 
observation excursions. 
 

วจ.ท. 200 (104200)  
TART 200 

หลักองค์ประกอบศิลป์ไทย 
Composition in Thai Arts 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน     ไม่มี 
 รูปแบบ ความหมาย หลักการ และทฤษฎีศิลปะที่เป็นพื้นฐานการออกแบบและสร้างงานศิลปะไทย
ประเพณี ลักษณะเฉพาะและหลักองค์ประกอบศิลป์ไทยจากตัวอย่างงานแต่ละประเภท 
 Forms, meanings, principles and theories of art as the foundation for design and creation 
of traditional Thai arts. Particularities and compositions in Thai arts from the examples of each 
category. 
 

วจ.ท. 205 (104205)  
TART 205 

การน าเสนอด้วยภาพ  
Visual Presentation 

3(1-4-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน     วจ.ท. 113 (101113) 
    เทคนิคการน าเสนอในแง่ของการวาดรูปแบบต่างๆ การใช้ภาพถ่าย การท าหุ่นจ าลอง การท าสไลด์โชว์
ภาพเคลื่อนไหว และการจัดแสดงนิทรรศการ 
 Various techniques in visual presentation: drawing, photography, model making, non-
static presentation, exhibition and display. 
 

วจ.ท. 232 (104232) 
 TART 232 

วัสดุและเทคนิคในงานศิลปะไทย  
Materials and Techniques in Thai Arts 

3(1-4-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน     วจ.ก. 105 (101105) หรือ วจ.ท.100 (104100) 
    วัสดุ อปุกรณ์ และวิธีการสร้างงานศิลปะไทยประเภทต่างๆ ได้แก่ จิตรกรรมสีฝุุน งานปูนสด งานกระจก
สี และงานสื่อผสม สุนทรียภาพและการแสดงออกทางศิลปะที่สืบเนื่องกับทักษะในด้านวัสดุและเทคนิค ฝึกปฏิบัติ
เก่ียวกับวัสดุและเทคนิคในการสร้างงานศิลปะไทยประเพณีและร่วมสมัย 
 Materials, equipment and production methods in various categories of Thai arts including 
tempera painting, stucco work, glass mosaic and mixed media work. Aesthetics and art 
expression relating to skill in materials and techniques. Practice materials and techniques in 
creating traditional and contemporary Thai arts. 
 
 
 

วจ.ท. 302 (104302)  จิตรกรรมและประติมากรรมไทย  3(3-0-6) 
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TART 302 Thai Painting and Sculpture 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   ไม่มี   
    รูปแบบและการใช้สอยของงานจิตรกรรมและประติมากรรมไทยยุคสมัยต่างๆ เทคนิค วัสดุ และวิธีการ
ผลิต รวมทั้งคุณค่าและมาตรฐานทางการช่างของศิลปะไทยแขนงนี้ 
  Forms and functions of traditional Thai painting and sculpture through different periods. 
Techniques, materials and production methods. Value and standards of craftsmanship. 
 

วจ.ท. 310 (104310)  
TART 310 

ศิลปะพื้นบ้านและงานหัตถกรรม  
Folk Art and Handicraft 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน     ไม่มี   
     รูปแบบของศิลปะพื้นบ้านและงานหัตถกรรม วิธีการสร้างงานที่มีวัตถุประสงค์ตอบสนองประเพณีการ
กินอยู่ของมนุษย์ คุณค่าทางศิลปะและค่านิยมของสังคม การจ าแนกประเภทและระดับของฝีมือช่าง 
  Forms of folk art and handicraft, production methods in relation to the way of life, 
aesthetics and social value. Categories and levels of craftsmanship. 
 

วจ.ท. 325 (104325)  
TART 325 

ศิลปะพื้นบ้านล้านนา 
Folk Art of Lanna 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน     วจ.ท. 320 (104320) 
     งานหัตถกรรมและเครื่องมือเครื่องใช้ในวิถีชีวิตชาวล้านนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รูปแบบ วัสดุ วิธีการ
ผลิต และคุณค่าทางศิลปะของแต่ละประเภท ได้แก่ เคร่ืองประกอบพิธี เคร่ืองสาน เครื่องเขิน เคร่ืองไม้ เครื่องโลหะ 
และสิ่งถักทอ 
  Handicrafts and artifacts relating to Lanna way of life from past to present. Forms, 
materials, production and artistic value of each category including ceremonial objects, basketry, 
lacquerware, wood works, metal works and textiles. 
 

วจ.ท. 424 (104424) 
TART 424 

ศิลปะไทยในงานออกแบบผลิตภัณฑ์  
Thai Art in Product Design 

3(2-2-5) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน     วจ.ท. 310 (104310) 
      งานศิลปะไทยกับการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์สมัยใหม่และการออกแบบอุตสาหกรรม ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน บรรจุภัณฑ์ ของที่ระลึก และงานประดับตกแต่ง 
  Traditional Thai art and its application in modern products and industrial design such as 
household products, packaging, souvenir and ornamental products. 
 

วจ.ท. 435 (104435) ศิลปะในชุมชน  3(3-0-6) 
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 TART 435 Art in Community 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน     ไม่มี 
      การวางแผนพัฒนา การด าเนินงานและการน าเสนอโครงการศิลปะในชุมชน ค่านิยมทางศิลปะใน
ชุมชน แนวทางการน าศิลปะในชุมชนไปใช้ในการพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจและสังคม 
อัตลักษณ์ท้องถ่ินที่สร้างและเสนอผ่านโครงการศิลปะในชุมชน 
  Developing plan, process and presentation of the project of art in community. The 
value of art in community. The ways to use art in community in development of the local 
community in economic and social life. The local identity to be created and proposed by the 
project of art in community. 
 

วจ.ท. 436 (104436) 
TART 436 

ศิลปะไทยประเพณี 
Traditional Thai Art 

3(1-4-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน     วจ.ท.100 (104100) หรือ วจ.ท.232 (104232) 
          วิวัฒนาการของงานศิลปะไทยประเพณีจากอดีตถึงปัจจุบัน การค้นคว้าทดลองเพื่อการแสดงออกเกี่ยวกับ
งานศิลปะไทยประเพณีในด้านแนวความคิด รูปแบบ วัสดุ และเทคนิค โดยฝึกปฏิบัติงานจิตรกรรมไทยหรืองาน
สื่อผสมทั้งในและนอกสถานที่ มีการวิจารณ์ผลงานและแนะน าเป็นรายบุคคลโดยอาจารย์ผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญ 
           Evolution of traditional Thai art from the past to the present. Research and experiment 
for expressions about traditional Thai art in concepts, styles, materials and techniques by 
practicing on Thai painting or mixed media both in and out of place. Individual criticisms will be 
done by instructors and experts. 
 

วจ.ท. 480 (104480) 
TART 480 

ศิลปะการจัดดอกไม้และเครื่องสดของไทย 
Art of Flower Arrangement and Thai Fresh Work 

3(2-2-5) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน     ไม่มี 
           ประเภทและรูปแบบของการจัดดอกไม้และเครื่องสดของไทย วัสดุ วิธีการผลิต การตกแต่งและการใช้สอย 
           Categories and forms of Thai flower arrangement and Thai fresh works; material, 
production  methods, decoration and usage. 
 

วจ.จ. 100 (105100) 
ART 100 

จิตรกรรมเบื้องต้น 3(1-6-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน     ไม่มี 
           เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และกรรมวิธีการสร้างสรรค์รูปแบบทางจิตรกรรม การฝึกทดลองปฏิบัติตามหัวข้อ
ที่ก าหนด 
         Tool, materials, equipment and creativity techniques of painting stye. Practice on 
assingned subject. 
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วจ.จ. 101 (105101) 
PART 101 

จิตรกรรมหุ่นนิ่ง 
Still-Life Painting 

3(1-6-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน     วจ.จ.100 (105100) 
          ประวัติ ความเป็นมา และความหมายของหุ่นนิ่ง ในบริบททางสังคมวัฒนธรรม การฝึกปฏิบัติงานการเขียน
หุ่นนิ่งโดยใช้เทคนิคและวิธีการทางจิตรกรรมที่ต่างกัน และสร้างสรรค์งานศิลปะตามหัวข้อที่ก าหนด 
          History and the symbolic meaning of still-life in a socio-cultural context. Practice of still-
life painting using different painting techniques and methods. Practice of creative still-life painting 
according to assigned topics. 
 

วจ.จ. 203 (105203) 
PART 203 

จิตรกรรมภาพคน 
Figure Painting 

3(1- 6- 2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    วจ.จ.100 (105100) 

ประวัติความเป็นมาและความหมายของจิตรกรรมภาพคน ฝึกปฏิบัติงานการเขียนภาพคน โดยใช้เทคนิค
ทางจิตรกรรมที่ต่างกัน และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามเนื้อหาที่ก าหนด 

History and meaning of figure painting. Practice of figure painting using different 
painting techniques and create art works according to assigned topics. 
 

วจ.จ. 204 (105204) 
PART 204 

จิตรกรรมทิวทัศน์ 
Landscape Painting 

3(1- 6- 2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    วจ.จ.100 (105100) 
ประวัติความเป็นมาและความหมายของจิตรกรรมทิวทัศน์ การฝึกปฏิบัติงานเขียนภาพทิวทัศน์ โดยใช้

เทคนิคทางจิตรกรรม และสร้างสรรค์ผลงานตามเนื้อหทาที่ก าหนด 
Origin and meaning of landscape painting. Practice of landscape painting usng painting 

techniques and creating landscape painting according to assigned topics. 
 

วจ.จ. 335 (105335) 
PART 335 

ศิลปะสื่อผสม 
Mixed Media Art 

3(1-4-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   นักศึกษาชั้นปีที่ 3   

ประวัติความเป็นมา และแนวคิดของศิลปะสื่อผสมในวัฒนธรรมต่างๆ พร้อมทั้งส ารวจถึงรูปแบบ เนื้อหา
และเทคนิคของศิลปะสื่อผสม การฝึกปฏิบัติในขั้นพื้นฐาน ทดลองใช้สื่อวัสดุต่างๆ และทัศนธาตุทางศิลปะมา
สังเคราะห์สร้างงานศิลปะสื่อผสมตามแนวความคิดของตนเอง 

History and concepts of mixed-media art in different cultures, together with a survey of 
styles, contents and techniques in mixed-media art. Basic practice and experiments with 
different media, materials and the visual art elements in order to reach a synthesis for the 
creation of mixed-media art works according to the students’ own concepts. 
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วจ.ป. 116 (106116)  
SART 116 

วาดเส้นเหมือนจริง 
 Realistic Drawing 

3(1-4-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ไม่มี 

 การวาดรูปทรงจากคนเหมือนจริงด้วยหลักของทัศนธาตุ โดยการระบาย น้ าหนัก แสง และเงา ถูกต้อง
สมบูรณ์ตามหลักวิชาการ 

Drawing from the real people with the principle of visual elements by the light weight, 
weight, and shadow accurately in accordance with academic principles. 

 
วจ.ภ. 211 (107211) 
PRIN 211 

ภาพพิมพ์เบื้องต้น 
Fundamental Printmaking 

3(1-4-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน     ไม่มี 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของศิลปะภาพพิมพ์โดยสังเขป พื้นฐานและหลักการของ
กระบวนการสร้างผลงานภาพพิมพ์ การทดลองและฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์แบบเปเปอร์
บล็อก ภาพพิมพ์แบบโมโนพริ้นท์ และภาพพิมพ์แบบคอลโลกราฟ 

 
Summary of the history and importance of printmaking art; basics and principles of 

the processes used to create works of printmaking; experimenting and practice of creative work 
by means of paper block printmaking, monoprint and collograph techniques. 

 
วจ.ภ. 223 (107223) 
PRIN 223 

ภาพพิมพ์ไม้แบบญี่ปุ่นเบื้องต้น 
Fundamental Japanese Woodblock Printmaking 

3(1-4-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ไม่มี 
ประวัติความเป็นมาและศิลปินส าคัญของภาพพิมพ์ไม้ญี่ปุุน วัสดุและอุปกรณ์ การฝึกปฏิบัติเทคนิค

ต่างๆ ในการท าภาพพิมพ์แม่พิมพ์ไม้แบบญี่ปุุนเบื้องต้น การค้นคว้าลักษณะเฉพาะทางสุนทรียภาพที่เกิดจาก

กระบวนการพิมพ์แม่พิมพ์ไม้ด้วยสีน้ าตามแบบแผนญี่ปุุน 

History and important artists of Japanese woodblock printmaking; materials and 

equipments; practice of different techniques of Japanese woodblock printmaking; research into 

the specific aesthetic characteristics that arise as a result of the Japanese woodblock printmaking 

process by water color in the Japanese style. 
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วจ.ภ. 225 (107225) 
PRIN 225     

ภาพพิมพ์แบบโมโนพร้ินท์ 
 Monoprint 

3(1-4-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ไม่มี 

ประวัติและศิลปินส าคัญ แนวคิด การจัดการวัสดุอุปกรณ์ในการท าภาพพิมพ์ การฝึกปฏิบัติเทคนิคใน
การสร้างแม่พิมพ์โมโนพริ้นท์ การค้นคว้าลักษณะเฉพาะทางสุนทรียภาพที่เกิดจากผลของกระบวนการพิมพ์โมโนพ
ริ้นท์ การปฏิบัติทดลองเพื่อพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์โมโนพริ้นท์ 

History and important artists; concept; management of materials and equipments for 
making printmaking; practice in different techniques to make plates of monoprint; research the 
specific aesthetic characteristics that caused from the monoprint process; experimental practice 
to develop the creation of monoprint art works. 

 
วจ.ภ. 226 (107226) 
PRIN 226 

คอมพิวเตอร์เพื่องานทัศนศิลป์ 
Computer for Visual Art 

3(2-2-5) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ไม่มี 

คุณสมบัติและการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างภาพ และการตกแต่งภาพ โปรแกรมในการ
จัดท าสิ่งพิมพ์ คุณสมบัติและการใช้งานเครื่องมือบันทึกข้อมูล ระบบอนาลอก ระบบดิจิตอล การใช้ค าสั่งแถบ
เครื่องมือต่างๆ ฝึกปฏิบัติเพื่อการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ 

Properties and use of computer programs for creating and editing images. Program for 
printing-matters. Properties and use of devices for data-recording; analogue and digital modes. 
The commanding of icons on different devices. Practice of using the computer for the creation 
of visual art works. 
 
วจ.ภ. 227 (107227) 
PRIN 227 

การท ากระดาษเบื้องต้น 
Fundamentals of Papermaking 

3(1-4-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ไม่มี 

ประวัติและพัฒนาการของการท ากระดาษเบื้องต้น การเตรียมเยื่อกระดาษจากปอสา พืชและวัตถุดิบ
ชนิดอื่น การท าแผ่นกระดาษ การสร้างรูปทรงศิลปะจากเยื่อกระดาษ 

History and developments of fundamental papermaking; preparation of paper pulp 
from Sa-fiber, plants and other raw materials; making sheets of paper; making art works from 
paper pulp. 
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2.2.2  วิชาการสอนวิชาเอก 
  1) วิชาบังคับ 
ศ.ศป. 317 (061317) 
EDAE 317 

หลักสูตรศิลปศึกษาในโรงเรียน  
Curriculum of Art Education in School 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  ศ.ช.111 (100111) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
ปรัชญา เปูาหมาย และองค์ประกอบในการสอนศิลปศึกษา วิวัฒนาการของหลักสูตรศิลปศึกษา 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระศิลปะ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  การทดลองปฏิบัติการสอนและการประเมินการสอน   

Philosophy, aim and component in teaching art education. Art Education curriculum 

development. Basic education curriculum in arts discipline. Art education lesson planning 
according to Basic education curriculum. Art education teaching practice and evaluation. 
 
 

ศ.ศป. 432 (061432) 
EDAE 432 

การสอนศิลปะในระดับประถมศึกษา  
Art Instruction in Elementary Level 

2(1-2-3) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ศ.ศป. 317 (061317) 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถมศึกษา พัฒนาการทางศิลปะ

ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะที่สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนและ
บริบทของสถานศึกษา การจัดสิ่งแวดล้อม สื่อ และอุปกรณ์ในการสอนศิลปศึกษาส าหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษา  

Basic education core curriculum in art learning area at elementary level. Artistic 
development of elementary learners. Design art lesson plans in accordance with learners’ 
development and school context. Organizing of environment, media, and tools in art 
instruction for elementary learners 

 

ศ.ศป. 433 (061433) 
EDAE 433 

การสอนศิลปะในระดับมัธยมศึกษา  
Art Instruction in Secondary Level 

2(1-2-3) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ศ.ศป. 432 (061432) 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับมัธยมศึกษา พัฒนาการทางศิลปะของ

ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะที่สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนและบริบท
ของสถานศึกษา การจัดสิ่งแวดล้อม สื่อ และอุปกรณ์ในการสอนศิลปศึกษาส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา   

Basic education core curriculum in art learning area at secondary level. Artistic 
development of secondary learners. Design art lesson plans in accordance with learners’ 
development and school context. Organizing of environment, media, and tools in art 
instruction for secondary learners. 
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2) วิชาเลือก 

ศ.ศป. 403 (061403) 
EDAE 403 

กิจกรรมศิลปศึกษา 
Art Education Activities 

3(1-4-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  ไม่มี 
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกิจกรรมศิลปะ พัฒนาการด้านศิลปะเด็ก รูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้

ศิลปะให้สอดคล้องกับหลักสูตรและผู้เรียน ได้แก่ การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ อย่างไม่เป็นทางการ การ
จัดการเรียนรู้นอกสถานที่และแหล่งเรียนรู้  การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับผู้เรียนยุคปัจจุบัน  

General knowledge of art education activities. Artistic development in children. 
Models and concepts of art instruction related to basic education curriculum and learners ; 
Formal and Informal form of instruction, outdoor instruction management, and educational 
resources. Appropriate learning media for contemporary learners. 

ศ.ศป. 319 (061319) 
EDAE 319 

จิตวิทยาการสอนศิลปศึกษา  
Psychology for Teaching of Art Education 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ไม่มี 
ความหมาย องค์ประกอบ และความส าคัญของจิตวิทยาการรับรู้และการสร้างสรรค์ความงามทาง

ศิลปะ  ประสบการณ์สุนทรียะ ความหมาย องค์ประกอบและคุณค่าการแสดงออกทางศิลปะ ฝึกปฏิบัติการรับรู้และ
สร้างสรรค์ความงาม   พัฒนาการทางด้านศิลปะของเด็กแต่ละช่วงวัย ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ในศิลปศึกษา รูปแบบ
การเรียนรู้ทางศิลปะเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพแก่ผู้เรียนในวัยต่างๆ   

Meaning, composition, and significance of perception and creation artistic beauty in 
psychology. Aesthetic Experience; meaning, composition, and value of art expression. Precise on 
perceive and create aesthetic. Artistic children development in different ages. Psychological 
theories in art education. Art learning approached for aesthetic development in children at 
different age. 

 

ศ.ศป. 351 (061351) 
EDAE 351 

กิจกรรมศิลปะส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
Art Activities for Students with Special Needs 

2(1-2-3) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ไม่มี 
ความหมาย ประเภท ลักษณะ ข้อจ ากัดและการแสดงออกทางศิลปะของเด็กมีความต้องการจ าเป็น

พิเศษในความพิการ 9 ประเภทรวมถึงเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ กิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาเด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ  กรณีศึกษาและงานวิจัยเพื่อน าเสนอโครงการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ   

Meaning, types and characteristics of children with special needs; 9 types of disability 
including their restriction and artistic expression and gifted children in art. Art activity for children 
with special needs’ potential improvement. Cased and research study to project presentation 
for children with special needs improvement. 
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ศ.ศป. 404 (061404) 
EDAE 404 

การสัมมนาศิลปศึกษา 
Art Education Seminar 

2(1-2-3) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ศ.ช.291 (100291) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
ทฤษฎีเนื้อหาศิลปศึกษาในหลักสูตรแกนกลาง การฝึกทักษะการคิดในการเรียนรู้  ประเภทของความรู้

และการสอนทักษะการคิดในการเรียนรู้ การสอนความรู้เชิงมโนทัศน์ การสอนความรู้เชิงกระบวนการ การประเมิน
และปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่และการพัฒนาวิชาชีพทางศิลปะ 

Art education theories and content in Core curriculum. Practicing learning thinking 
skills. Type of knowledge and way to teach thinking skills in learning. How to teach conceptual 
knowledge and How to teach process knowledge. Evaluation and improvement art Education 
Lesson plans. Planning and constructing seminar to disseminate and develop Art education 
career. 

 
ศ.ศป. 411 (061411) 
EDAE 411 

การวิจัยในชั้นเรียนศิลปศึกษา 
Classroom Research in Art Education 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
ความหมาย องค์ประกอบ รูปแบบ ความส าคัญ ของกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  การส ารวจปัญหา

และการวิเคราะห์ปัญหาในการเรียนการสอนศิลปศึกษา การออกแบบงานวิจัยในชั้นเรียนศิลปศึกษา  การศึกษา
ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย การวิเคราะห์
และการอภิปรายผลการวิจัย  การเขียนรายงานวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัย  

Meaning, component, pattern and importance of Classroom research process. Art 
education problems. Analysis of problems in art instruction. Strategies for solving problems and 
developing art instruction by mean of classroom research. Writing classroom research report and 
publication. 

 
ศ.ศป. 431 (061431) 
EDAE 431 

การสอนศิลปะในระดับปฐมวัย 
Art Instruction in Early Childhood Level 

2(1-2-3) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   ศ.ศป.317 (061317) 
ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางศิลปะเด็กปฐมวัย จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 

เทคนิค วัสดุ และแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับของเด็กปฐมวัย กิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย การออกแบบ
กิจกรรมและฝึกปฏิบัติการสอนศิลปะเด็กปฐมวัย 

Knowledge in artistic development of early childhood students. Psychology of art 
learning management for early childhood students. Appropriate techniques, materials, and 
learning resources for early childhood students. Art activities for early childhood students. Design 
of activities and practice in art instruction for early childhood students. 
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วจ.ล. 252 (103252) 
DART 252 

ดนตรีศึกษาเบื้องต้น 
Introduction to Music Education 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ไม่มี 
พัฒนาการและปรัชญาพื้นฐานดา้นดนตรีศึกษา แนวคิดในการเรียนและการสอนดนตรีแบบตา่งๆ การ

วัดและการประเมนิผลการเรียนและการสอนดนตรี การวิจัยดา้นดนตรีศึกษาเบื้องตน้ 
Development and philosophy of music education. Approaches of learning and 

teaching music. Assessment and measurement of music learning and teaching. Introduction of 
music education research. 

 
วจ.ล. 253 (103253) 
DART 253 

ดนตรีชุมชน 
Community Music 

3(2-2-5) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ไม่มี 
พัฒนาการและหลักการเกี่ยวกับดนตรีชุมชน ลักษณะการด าเนนิกิจกรรมดนตรีชุมชน การเขียน

โครงการ การวางแผน และการด าเนินการดนตรีชุมชน การประเมินโครงการดนตรชีุมชน การวิจัยด้านดนตรีชุมชน
เบื้องต้น 

Development and concept of community music. Arrangement of community music 
activity. Writing proposal, planning and process of community music. Measurement of 
community music project. Introduction of research in community music. 
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2.  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

อาจารย์ ดร.ประไพลิน  จันทนห์อม 
ประไพลิน จนัทน์หอม. (2560). การรับรู้พัฒนาการทางศิลปะ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ

และนานาชาติหลักสูตรและการสอนสัมพันธ์ครั้งที่ 3 จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น. หน้า 525-532. 

สมเกียรติ อินทสิงห์, ประไพลิน จันทน์หอม, เดือนวิสาข์ ชลศิริ, จารี  สุขบุญสังข,์ กิตติวัฒน์ ขวัญเรืองอริยะ, กิตติ 
ไชยพาน และคณิเทพ ปิตุภูมนิาค. (2561). คุณลักษณะของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตรศิลปศึกษา มหาวทิยาลัยเชียงใหม่. 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัแม่โจ้ครั้งที่ 18 จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วนัที่ 11-12 ธันวาคม 2561, หน้า 383-392. 

 
อาจารย์วีณา  ธนาไชยสกุล 

วีณา  ธนาไชยสกุล. (2560). การใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุรภาพชีวิต ของชาวลาหู่ ใน
อ าเภอแม่อาย ผ่านกิจกรรมการทอผ้า. รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ
หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์ครั้งที่ 3 จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น. หน้า 251-260. 

 
อาจารย์เดือนวิสาข์  ชลศิริ 

สมเกียรติ อินทสิงห์, ประไพลิน จันทน์หอม, เดือนวิสาข์ ชลศิร,ิ จารี  สุขบุญสังข,์ กิตติวัฒน์ ขวัญเรืองอริยะ, กิตติ 
ไชยพาน และคณิเทพ ปิตุภูมนิาค. (2561). คุณลักษณะของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตรศิลปศึกษา มหาวทิยาลัยเชียงใหม่. 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัแม่โจ้ครั้งที่ 18 จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วนัที่ 11-12 ธันวาคม 2561, หน้า 383-392. 
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อาจารย์จารี  สุขบุญสังข ์
จารี  สุขบุญสงัข์. (2559). การวิจัยการพัฒนาทักษะทางดนตรี และการปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวนิัย 
 ในตนเองและเห็นคุณค่าในสุนทรียศาสตร์ทางดนตรีด้วยวธิีการปฏิบัติวงกลองยาวของนักเรียน 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ปีการศึกษา 2559. เชียงใหม่: โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 148 หน้า 
สมเกียรติ อินทสิงห์, ประไพลิน จันทน์หอม, เดือนวิสาข์ ชลศิริ, จารี  สุขบุญสังข,์ กิตติวัฒน์ ขวัญเรืองอริยะ, กิตติ 

ไชยพาน และคณิเทพ ปิตุภูมนิาค. (2561). คุณลักษณะของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตรศิลปศึกษา มหาวทิยาลัยเชียงใหม่. 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัแม่โจ้ครั้งที่ 18 จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วนัที่ 11-12 ธันวาคม 2561, หน้า 383-392. 

 
อาจารย์กิตติวัฒน์  ขวัญเรืองอริยะ 

กิตติวัฒน์ ขวัญเรืองอริยะ. (2559). การวิจัยความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนวีดทีัศน์ผา่นเวปไซต์ยูทูบ:  
 ในการจัดการเรียนรู้วิชาศลิปะพืน้ฐาน ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
 ปีการศึกษา 2559. เชียงใหม่: โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,112 หน้า. 
สมเกียรติ อินทสิงห์, ประไพลิน จันทน์หอม, เดือนวิสาข์ ชลศิริ, จารี  สุขบุญสงัข์, กิตติวัฒน์ ขวัญเรืองอริยะ, กิตติ 

ไชยพาน และคณิเทพ ปิตุภูมนิาค. (2561). คุณลักษณะของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตรศิลปศึกษา มหาวทิยาลัยเชียงใหม่. 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัแม่โจ้ครั้งที่ 18 จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วนัที่ 11-12 ธันวาคม 2561, หน้า 383-392. 
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3.  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 
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4. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกบัหลักสตูรปรับปรุง และตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาของหลักสตูรที่ปรับปรุง 
 4.1 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกบัหลักสตูรปรับปรุง 
หลักสูตรสาขาวชิาศิลปศึกษา 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หน่วยกิต หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2562) หน่วยกิต หมายเหต ุ
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หน่วยกิต (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หน่วยกิต  
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
001101  ม.อ. 101   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 
001102  ม.อ. 102   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)  
001201  ม.อ. 201   การอา่นเชิงวิเคราะห์และการเขียนอยา่งมี  
                          ประสิทธิผล  
05000  ม.ศท. 100  การใช้ภาษาไทย ย 3(3-0-6 

12 หน่วยกิต 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 

12 หน่วยกิต 
 

 
 

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   ไม่น้อยกว่า 
 
     เลือกจากกระบวนวิชาตอ่ไปนี้ 
013110   ม.จว. 110   จิตวิทยากับชวีิตประจ าวนั 
050106  ม.ศท. 106  ศิลปะแห่งการเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า 
103271  วจ.ล. 271   สังคีตวิจักษ์ 
176100  น.ศท. 100   กฎหมายและโลกสมัยใหม่ 
702101  บธ.กง. 101  การเงินในชีวิตประจ าวัน 
851103  สม. 103      ชีวิตและสังคมผ่านสื่อ 

6 หน่วยกิต 
 
 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  ไม่น้อยกว่า 
063201 ศ.ลส. 201 การเรียนรู้ผ่านปรากฏการณ์ในสังคม  

เลือกเรียน 3 หนว่ยกิต จากกระบวนวิชาดังต่อไปนี้ 
 
 
   ยกเลิก         
 
 

6 หน่วยกิต 
3(3-0-6) 

 
 

 
- เสริมสร้างประสบการณ์ที่สอดคล้อง
กับบริบทชีวิต 
 
 
- ซ้ าซ้อนกับวิชาเอกด้านเนื้อหา 

เหมือนเดิม 

เหมือนเดิม 

เหมือนเดิม 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หน่วยกิต หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2562) หน่วยกิต หมายเหต ุ

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์  ไม่น้อยกว่า 
      เลือกจากกระบวนวิชาดังต่อไปนี้  

201100   ว.วท. 100    วิทยาศาสตร์บรูณาการ                             
201114   ว.วท. 114    วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อมในโลกปัจจุบัน 
202100  ว.ชว. 100     ชีววิทยาในชีวติประจ าวัน                        
203100  ว.คม. 100    เคมีในชีวิตประจ าวัน 
204100  ว.คพ. 100    เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่    
206109  ว.คณ. 109    คณิตศาสตร์ในโลกปัจจบุัน 
327101  พ.วค. 101    การกู้ชีพเบือ้งต้นและการปฐมพยาบาล  
                             เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน 
362211   ก.อร. 211   หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ 
                             และสิ่งแวดล้อม 
462130  ภ.บก. 130    ยาในชีวิตประจ าวัน 
571111  พย.ศท. 111  การคิดเชิงวิพากษ์และการคิด  
                              สร้างสรรค์ 
953111   ศท.วว. 111   ซอฟต์แวร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน 

9 หน่วยกิต 
 

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

 
3(3-0-6) 

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

 
3(3-0-6) 

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 
     เลือกจากกระบวนวิชาดังต่อไปนี้ 
 
 
        
 
 
 
        ยกเลิก 
      
         
          
        
       
         

9 หน่วยกิต  
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่สัมพันธ์กบัสาขาวิชา 

1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม     ไม่น้อยกว่า 
เลือก 2 หนว่ยกิตจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 
057131  ศ.ล. 131    การออกก าลังกายและสุขภาพ 2(1-3-0) 
057132  ศ.ล. 132    ชีวิตมีสุขในค่ายพกัแรม 2(1-3-0) 
057133  ศ.ล. 133    นันทนาการ เพื่อคุณภาพชีวิต 2(1-3-0) 
และเลือกอีก 1 หนว่ยกิตจากกระบวนวชิาต่อไปนี้ 
099101  ศ.ศท. 101   การเรียนรู้ผ่านกจิกรรม 1 1(0-3-1) 
099102  ศ.ศท. 102   การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 1(0-3-1) 
099103  ศ.ศท. 103   การเรียนรู้ผ่านกจิกรรม 3 
 
 
 

3 หน่วยกิต 
 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

 
1(0-3-1) 
1(0-3-1) 
1(0-3-1) 

1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม    ไม่น้อยกว่า 
เลือก 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาตอ่ไปนี้ 
 
        เหมือนเดิม 
 
เลือก 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาตอ่ไปนี้ 
 
        เหมือนเดิม 
 
 
 
 
 
 

3 หน่วยกิต  

เหมือนเดิม 

เหมือนเดิม 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หน่วยกิต หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2562) หน่วยกิต หมายเหต ุ

(2) หมวดวิชาเฉพาะ                         ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกติ (2) หมวดวิชาเฉพาะ                         ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต - ลดจ านวนหนว่ยกิตลงเพื่อให้
สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี 
ตาม มคอ.1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
- เนื้อหาสาระไม่สอดคล้องตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูที่ประกาศใหม่โดย
คุรุสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2.1 วิชาแกน (วิชาชีพครู)               52 หน่วยกติ         2.1 วิชาแกน (วิชาชีพครู)              ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกติ 
                2.1.1 วิชาแกนบงัคับ   37 หน่วยกิต 
100102  ศ.ช. 102   หลักปรัชญาการศึกษา   
100103  ศ.ช. 103   จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยา  
                          การศึกษา  
100205  ศ.ช. 205   การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  
100206  ศ.ช. 206   การจัดการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ    
                          สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้   
100207  ศ.ช. 207   วิชาชีพครูและความเป็นคร ู  
100208  ศ.ช. 208   ภาษาอังกฤษในบริบทการศึกษา 
100209  ศ.ช. 209   สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 
100306  ศ.ช. 306   การวัดและประเมินผลการศึกษา   
100307  ศ.ช. 307   การศึกษาพิเศษร่วมสมยั 
100308  ศ.ช. 308   นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
                          สือ่สารการศึกษา 
100309  ศ.ช. 309   การบริหารและกฎหมายการศึกษา   
100310  ศ.ช. 310   การศึกษาพหุวัฒนธรรม   
100489  ศ.ช. 489   การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค 
100498  ศ.ช. 498   การเตรียมการปฏิบัติงานวิชาชพีครู 
100501  ศ.ช. 501   การวิจยัทางการศึกษา   
100589  ศ.ช. 589   การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 
100599  ศ.ช. 599   การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2  

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

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

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

6 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ยกเลิก 
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 100109  ศ.ช. 109   แบบอยา่งความเป็นครูในห้องเรียนยุค  
                          ใหม ่
100110   ศ.ช.110   โลกาภวิัตน์กับการศึกษาเพื่อความเป็น   
                          พลเมืองชั้นเลิศ 
100111   ศ.ช. 111  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้
                          แนวใหม ่
100112   ศ.ช. 112  จิตวิทยาเพือ่การพัฒนาผู้เรียน 
                          ยุคดิจิทัล 
100191  ศ.ช. 191   การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1 
100228  ศ.ช. 228   ภาษาเพือ่การส่ือสารส าหรับครู 
                          ยุคดิจิทัล    
100229  ศ.ช. 229   นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ      
                          การเรียนรู้ยุคใหม ่
100230  ศ.ช. 230   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่  
                           
100231  ศ.ช. 231   การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ  
                           ความเป็นเลิศ 
100291  ศ.ช. 291    การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
100315  ศ.ช. 315    พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัด  
                           การศึกษาบนฐานชุมชน 
100316  ศ.ช. 316 การศึกษาพิเศษเพื่อส่งเสริมศักยภาพ 
                            ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
100317  ศ.ช. 317 การฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค  
100391  ศ.ช. 391 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 3 
100404  ศ.ช. 404 การวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
100491  ศ.ช. 491 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 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) 

 
 

-เปิดกระบวนวิชาใหม่เพือ่ให้วิชาแกน
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชพีครูที่
ประกาศใหม่โดยคุรุสภา 
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       2.1.2 วิชาแกนเลือก  ไม่น้อยกว่า 
     เลือกจากกระบวนวิชาตอ่ไปนี้ 

100214  ศ.ช. 214    การจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏบิัติ 
100216  ศ.ช. 216    การเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง  
                           ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
100217  ศ.ช. 217    สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
100220  ศ.ช. 220 การบูรณาการศิลปะเชิงสร้างสรรค์ 
                            ในการศึกษา 
100222  ศ.ช. 222 โลกศึกษาเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
100232  ศ.ช. 232 กฎหมายส าหรับวิชาชีพครู 
100233  ศ.ช. 233 สะเต็มศึกษาเพื่อชีวิต เศรษฐกิจ   
                            สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

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) 

 

-  เปิดกระบวนวิชาแกนเลือกเพื่อชว่ย
เพิ่มความสามารถในการสอนยุคใหม ่
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2.2 วิชาเอก                     ไม่น้อยกว่า                              
   

80 หน่วยกิต 2.2  วชิาเอก                              ไม่น้อยกว่า 
          เลือกจากกระบวนวิชาระดับ 300 ไม่น้อยกวา่ 36 
หน่วยกิต และในจ านวนนี้ตอ้งมีกระบวนวิชาระดับ 400  
ไม่น้อยกวา่ 18 หนว่ยกิต 

61 หน่วยกิต - เพื่อให้สอดคล้องกับ มคอ.1 

2.2.1 วิชาทางด้านเนื้อหา    ไม่น้อยกว่า        
        2.2.1.1 วิชาบังคบั    

68 หน่วยกิต 
58 หน่วยกิต 

 2.2.1  วชิาทางดา้นเนื้อหา      ไม่น้อยกว่า                    
              1) วิชาบังคบั                       

48 หน่วยกิต 
34 หน่วยกิต 

- ลดจ านวนหนว่ยกิตลง 
- ลดจ านวนหนว่ยกิตลง 

059405      ศ.ท. 405     เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อ  
                                การศึกษา 
059413       ศ.ท. 413    การผลิตวัสดุกราฟิกเพื่อการศึกษา  
061105     ศ.ศป. 105   ศิลปศึกษา 
 
061201      ศ.ศป. 201   หลักและวิธวีาดเขียนส าหรับ  
                                 ศิลปศึกษา 
061205      ศ.ศป. 205    ประติมากรรมพื้นฐานส าหรับคร ู  
061306      ศ.ศป. 306    จิตรกรรมสนี้ าและสีฝุุน 
061312      ศ.ศป.312     การท าภาพพิมพ์จากเศษวัสดุ  
                                 ส าหรับศิลปศึกษา 
061405      ศ.ศป. 405    โครงงานศิลปะส าหรับคร ู
070403      ศ.กพ. 403    กิจกรรมศิลปะและดนตรีส าหรับเด็กที่ม ี 

                   ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

3(2-2-4)     
 

 
 

 - เปิดกระบวนวิชา 061410 ทดแทน 
 

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

 
2(1-3 -4) 

 
3(1-4-4) 
3(1-5-5) 
3(1-5-5) 

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

    - เปิดกระบวนวิชา 061325 ทดแทน 
 

061103    ศ.ศป.  103   ศิลปะส าหรับครู          
 

2(1-2-3) 
- ซ้ าซ้อนกับวิชา 061370 
- ยา้ยจากวิชาเลิอกเป็นวิชาบังคับ 

061201      ศ.ศป. 201   หลักและวิธกีารวาดเขยีนส าหรับ    
                                ศิลปศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
061231     ศ.ศป. 231    เทคนิคประติมากรรมเบื้องต้น 
061316     ศ ศป. 316    ภาพพิมพ์เบือ้งต้นส าหรับครู 
061320     ศ.ศป. 320    การศึกษาเฉพาะบุคคลด้าน     

                                  ทัศนศิลป์ 
061321     ศ.ศป. 321    จิตรกรรมสีน้ า 
061325     ศ.ศป. 325    ศิลปะไทยส าหรับการศึกษาขั้น   
                                พื้นฐาน 
061370     ศ.ศป. 370    ทฤษฎีศิลปะในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2(1-2-3) - ปรับปรุงชื่อวิชาและเนื้อหาให้มีความ
ทันสมัยมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 

 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 

 
2(2-0-4) 

 

 
- เปิดวิชาใหม่ทดแทนให้มีความทันสมยั
มากขึ้น 
 
 

     
     
     
     

     
    

 
 
 

ยกเลิก 

ยกเลิก 

- เปิดวิชาใหม่เพื่อเพิ่มความ
ลุ่มลึกและความก้าวหน้าทาง
วิทยาการการเรียนรู้สมัยใหม ่
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    061407     ศ.ศป. 407    สุนทรียศาสตร์ศึกษาและการวิจารณ์ 
 
061410     ศ.ศป. 410    คอมพิวเตอรก์ราฟิกเพือ่การ   

                                  น าเสนอ 
061471     ศ.ศป. 471    ศิลปะนิพนธแ์ละนิทรรศการ  
                                ส าหรับศิลศึกษา 
            
    

3(3-0-6) 
 

3(1-4-4) 
 

3(0-6-0) 

- เปลี่ยนกระบวนวิชาจากวิชาเลือกเป็น
วิชาบังคับและปรับปรุงกระบวนวิชา 
- เปิดวิชาใหม่ให้ทันสมัยกบัยุค 4.0 
 
- เปิดวิชาใหม่เพื่อเน้นการศึกษาด้วย
ตนเองมากขึ้น 
- ซ้ าซ้อนกับวิชา 061370 

  
 
 
 
 
101100   วจ ก. 100 ทฤษฎีศิลปะ   
101115   วจ.ก. 115       วาดเส้นตามหลักวิชาการ   
101201   วจ.ก. 201       ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก  
101205   วจ.ก. 205       ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก 
101221   วจ.ก. 221       องค์ประกอบศิลปะ  1   
101231   วจ.ก. 231 ศิลปะไทยวิจักษ ์  
101309   วจ.ก. 309 ศิลปะพื้นถิ่น    
101325   วจ.ก. 325 สุนทรียศาสตร์   
101490   วจ.ก. 490 ศิลปวิจารณ์   
103251   วจ.ล. 251 พื้นฐานดนตรีสากล   
 
115301  วจ.ทบ. 301 นิทรรศการและการจัดแสดง

ศิลปวัฒนธรรม 
              
2.2.1.2  วชิาบงัคับเลือก          ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกวา่ 
 เลือกเรียนจากกระบวนวิชาตอ่ไปนี้ 
 
061100   ศ.ศป. 100     ดนตรีไทยส าหรับคร ู
061103    ศ.ศป. 103     ศิลปะส าหรับครู 
061106   ศ.ศป. 106      ศิลปะในชีวิตประจ าวนั  
061223   ศ.ศป. 223     การออกแบบส าหรับศิลปศึกษา  
061224   ศ  .ศป. 224     ประติมากรรมกระดาษส าหรับครู  

 
 
 
 

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

 
3(2-2-5) 

 
 

10 หน่วยกิต 
 
 

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

 

 

 
 

 
   

 
 
 
 
 
104320    วจ.ท. 320    สิ่งแวดลอ้มและวัฒนธรรมล้านนา 
 

 
 
2) วิชาเลือก          ไม่น้อยกว่า  ไม่น้อยกว่า 

        เลือกจากกระบวนวิชาระดับ 400 ไม่น้อยกวา่  
        5 หน่วยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้  
061100     ศ.ศป. 100    ดนตรีไทยส าหรับครู 
 
061106     ศ.ศป. 106    ศิลปะในชวีิตประจ าวนั  
061223     ศ.ศป. 223    การออกแบบส าหรับศิลปศึกษา 
 

 
 
 
  
 - มุ่งเน้นสาระเนื้อหาในระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 
 
 

3(3-0-6) 

 
 
- ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นล้านนา 

 -  เปิดกระบวนวิชา 061471 ทดแทน 
  
  

14 หน่วยกิต 
 
 

2(1-2-3) 
 

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

 
 
 
- ปรับปรุงหน่วยกิต 
- ยา้ยไปเป็นวิชาบังคับ 
- ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย 
- ปรับปรุงหน่วยกิต 
 
 

ยกเลิก 

เหมือนเดิม 

ยกเลิก 

 

 ยกเลิก 

ยกเลิก 

เหมือนเดิม 
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061307   ศ.ศป. 307      จิตรกรรมสีน้ ามัน 3(1-5-5) 061307    ศ.ศป. 307     จิตรกรรมสีน้ ามัน              3(1-4-4) - ปรับปรุงหน่วยกิต 
- เพิ่มวิชาด้านการประดิษฐ ์   061313   ศ.ศป. 313      ภาพพิมพ์แกะไม้ส าหรับศิลปศึกษา 3(1-4-4) 

061403   ศ.ศป. 403     กิจกรรมศิลปศึกษา   3(3-5-0)   - ยา้ยจากวิชาเลือกเนื้อหาเป็นวิชาเลือก 
    การสอน 
  061421   ศ.ศป. 421    การวาดเส้นขัน้สูงส าหรับศิลปศึกษา 2(1-2-3)  
  061423   ศ.ศป. 423   การวิเคราะห์งานทัศนศิลป ์ 2(1-2-3)  
  061440   ศ.ศป. 440    ประยกุต์ศิลป์ส าหรับครู 3(1-4-4)  
     
  

 061460   ศ.ศป. 460    พื้นฐานดนตรีและนาฏศิลป์ส าหรับ     
                               ศิลปศึกษา 

3(1-4-4)  

101103   วจ.ก  103     ศิลปะเบื้องต้น  3(1-4-4)    
101105   วจ.ก. 105     ลายไทยเบื้องต้น  3(1-4-4)    
101211  วจ.ก.  211     กายวภิาคมนุษย์ส าหรบัศิลปิน  3(1-4-4)                

 
 
 
 
 
- ไม่สอดคล้องกับสาขาวิชา 
 
- เปลี่ยนชื่อวิชาตามคณะวิจิตรศิลป ์
- เพิ่มทางเลือกรียนทางจิตรกรรม 

  103225   วจ.ล.  225    เครื่องแต่งกายและแต่งหน้า   
                               ในการละคร 
103262    วจ.ล. 262    การขับร้องเด่ียวและการขับร้อง   
                               ประสานเสียง 
 
 
  
104100   วจ.ท.  100     พื้นฐานจิตรกรรมไทยประเพณี 
           

3(1-4-4) 
 

3(0-9-0) 
 
 
 
 

3(1-4-4) 

 
 
103272   วจ .ล. 272 ดนตรีในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์     
103273   วจ.ล. 273 ดนตรีล้านนา   
103301   วจ .ล. 301 ศิลปะหุ่นเพื่อการศึกษา  
 
104201  วจ.ท. 201  ศิลปวัฒนธรรมเอเซียอาคเนย ์  

 
 

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

 
3(3-0-6)  

  104200 วจ.ล. 200 หลักองค์ประกอบศิลป์ไทย 3(3-0-6) - เพิ่มทางเลือกเรียนทางจิตรกรรม 
  104205    วจ.ท. 205 การน าเสนอด้วยภาพ 3(1-4-4)  
104232   วจ  .ท. 232  วัสดุและเทคนิคในงานศิลปะไทย   3(1-4-4)              เหมือนเดิม   
104300   วจ .ท. 300 การอนุรักษ์ศิลปกรรม  3(3-0-6)   - ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาทางศิลปศึกษา 
104301   วจ.ท. 301 สถาปัตยกรรมไทยและพิธกีรรม  3(3-0-6)    
104302   วจ .ท .  302 จิตรกรรมและประติมากรรมไทย 3(3-0-6)              เหมือนเดิม 

 
  

ยกเลิก 

- เปิดวิชาใหม่เพื่อเป็น
ทางเลือกให้นักศึกษามากขึ้น 

 ยกเลิก 

 

- เพิ่มวิชาเพื่อเป็นทางเลือก
เพิ่มพูนความรู้และทกัษะ
ทางศิลปะที่หลากหลาย
ส าหรับคร ู

ยกเลิก 

ยกเลิก 
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  104310    วจ.ท. 310 ศิลปะพื้นบ้านและงานหัตถกรรม 3(3-0-6)  
  104325   วจ.ท. 325 ศิลปะพื้นบ้านล้านนา 3(3-0-6)  
  104424    วจ.ท. 424 ศิลปะไทยในงานออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ 
3(2-2-5)  

  104435   วจ.ท. 435 ศิลปะในชุมชน 3(3-0-6)  
  104436   วจ.ท. 436 ศิลปะไทยประเพณี 3(1-4-4)  
 
 
 
105101   วจ .จ  101 จิตรกรรมหุ่นนิ่ง 

 
 
 

3(1-6-2) 

104480   วจ.ท. 480       ศิลปะการจัดดอกไม้และเครื่องสด
ของไทย 

 105100   วจ.ท. 100      จิตรกรรมเบือ้งต้น          
          เหมือนเดิม 

3(2-2-5) 
 

3(1-6-2) 

 

  105203    วจ.จ. 203 จิตรกรรมภาพคน 3(1-6-2) - เพิ่มทางเลือกด้านจิตรกรรม 
  105204    วจ.จ. 204 จิตรกรรมทิวทัศน์ 3(1-6-2) - เพิ่มทางเลือกด้านจิตรกรรม 
105304   วจ จ. 304 ศิลปะหลังสมัยใหม่ 3(3-0-6)           ยกเลิก   
  105335    วจ.จ. 335 ศิลปะสื่อผสม 3(1-4-4)  
  106116    วจ.ป. 116 วาดเส้นเหมือนจริง 

           เหมอืนเดิม 
107223   วจ.ภ. 223      ภาพพิมพ์ไม้แบบญี่ปุุนเบื้องต้น 
           เหมอืนเดิม 

3(1-4-4)  
107211  วจ .ภ  211 ภาพพิมพ์เบื้องต้น 
 
107225   วจ.ภ. 225       ภาพพิมพ์แบบโมโนพริ้นท์ 

3(1-4-4) 
 

3(1-4-4) 

  
3(1-4-4) - เพิ่มทางเลือกด้านภาพพิมพ ์

  107226    วจ.ภ. 226 คอมพิวเตอร์เพื่องานทัศนศิลป์ 3(2-2-5) - เพิ่มทางเลือกด้านทัศนศิลป ์
  107227    วจ.ภ. 227 การท ากระดาษเบื้องต้น 3(1-4-4) - เพิ่มทางเลือกด้านงานประดิษฐ์ 

2.2.2  วชิาการสอนวิชาเอก         ไมน้่อยกว่า                    12 หน่วยกิต 2.2.2  วชิาการสอนวิชาเอก        ไมน้่อยกว่า   หน่วยกิต 13 หน่วยกิต - เพิ่มความลุ่มลกึด้านการสอน 

         2.2.2.1 วชิาบังคับ   8 หน่วยกิต    1) วิชาบังคับ                   7 หน่วยกิต - ลดหน่วยกิตไปเติมวิชาเลือก 
- เปลี่ยนชื่อและปรับปรุง 
 

061317   ศ.ศป. 317   หลักสูตรการสอนศิลปศึกษาในโรงเรียน  3(3-0-6) 061317    ศ.ศป. 317     หลกัสูตรศิลปศึกษาในโรงเรียน 
061432   ศ.ศป. 432     การสอนศิลปะในระดับ   
                                ประถมศึกษา 

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

  061433  ศ.ศป. 433   การสอนศิลปะในระดับมัธยมศึกษา 2(1-2-3)  
061430   ศ .ศป.  430  การสอนศิลปศึกษา   3(3-0-6)   - เปิดวิชาใหม่ทดแทน คือ 061432 

และ061433 
067101   ศ.กท. 101   การพัฒนาทักษะทางภาษาส าหรับครู  2(2-0-4)    

- เพิ่มทางเลือกเรียน
เนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะไทย 

- เพิ่มทางเลือกเรียนเน้ือหาด้าน
จิตรกรรมและประติมากรรม 

ยกเลิก 

 

- เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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2.2.2.2  วชิาบงัคับเลือก         ไม่น้อยกว่า  4 หนว่ยกิต    2) วิชาเลือก            ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต   
       เลือกเรียนจากกระบวนวิชาต่อไปนี ้                  เลือกเรียนจากกระบวนวิชาระดับ 300 ขึ้นไป 

ไม่น้อยกวา่ 2 หน่วยกิตโดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี ้
061319  ศ .ศป.  319    จิตวิทยาการสอนศิลปศึกษา 2(2-0-4)             เหมือนเดิม 
  061351   ศ.ศป. 351   กิจกรรมศิลปะส าหรับนักรียนที่มีความ    

                             ต้องการจ าเป็นพิเศษ 
2(1-2-3) - เปิดใหม่เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับ 

เด็กพิเศษ 
061401   ศ.ศป. 401    ศิลปะเด็กเล็ก 1 2(1-2-3)            ยกเลิก  - เปิดกระบวนวิชาใหม่ทดแทน 
  061403   ศ.ศป. 403    กิจกรรมศิลปศึกษา 

 
3(1-4-4) - ปรับปรุง และย้ายจากวิชาเลือกเนื้อหา

เป็นเลือกการสอน 
061404   ศ .ศป.  404    การสัมมนาศิลปศึกษา  2(1-2-3)        เหมอืนเดิม     
061407   ศ.ศป. 407    สุนทรีย์ศึกษาและการวิจารณ์ 3(3-0-6)             ยกเลิก  - เปิดวิชาใหม่ทดแทน 
061411  ศ.ศป. 411     การวจิัยในชั้นเรียนสาขาวิชาศิลปศึกษา 2(2-0-4) 061411  ศ.ศป. 411     การวจิัยในชั้นเรียนศิลปศึกษา 2(2-0-4) - ปรับปรุง สาระให้ทันสมัยมากขึ้น  
  061431  ศ.ศป. 431     การสอนศิลปะในระดับปฐมวัย   2(1-2-3) - เปิดวิชาใหม่ให้สอดคล้องกับหลักสูตร

สถานศึกษา 
  103252  วจ.ล. 252      ดนตรีศึกษาเบื้องต้น 3(3-0-6) - เพิ่มสาระความรู้เกี่ยวกับดนตรีส าหรับ

ครูศิลปะ 
  103253  วจ.ล. 253      ดนตรีชุมชน 

2.3 วิชาโท (ถ้ามี)        ไม่น้อยกว่า 
นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนวิชาโทใน
สาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนตามประกาศมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เร่ือง 
วิชาโทที่เปิดสอนส าหรับนักศึกษามหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ไม่
น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ซ่ึงจะท าให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพิ่มขึ้นอีก ไม่
น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

3(2-2-5) 
 

15 หน่วยกิต 

   
 

(3)   หมวดวิชาเลือกเสรี                         ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต (3)   หมวดวิชาเลือกเสรี                      ไม่น้อยกวา่   6 หน่วยกิต    
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร             ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร         ไม่น้อยกวา่ 136 หน่วยกิต - ลดจ านวนหนว่ยกิตลงตามโครงสร้าง

หลักสูตรของ มคอ.1 คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 
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4.2 ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม ่

 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2562) 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 
กระบวนวิชา        

ชั้นปีที่ 1  
 

หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 
กระบวนวิชา        

ชั้นปีที่ 1  
 

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

050100 การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 050100 การใช้ภาษาไทย    3(3-0-6) 

061201 หลักและวิธวีาดเขียนส าหรับศิลปศึกษา 2( 1-3-4) 100110 โลกาภวิัตน์กับการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองชั้นเลิศ 2(1-2-3) 
100103 จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา 3(3-0-6) 100112 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาผู้เรียนยุคดิจิทัล 2(1-2-3) 

  061201  หลักและวิธวีาดเขียนส าหรับศิลปศึกษา 2(1-2-3) 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   3 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3        กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม                             2 

 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม                           2   
 รวม 

 
19  รวม 17 

ภาคการศึกษาที่ 2 
กระบวนวิชา        

  
หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 
กระบวนวิชา             

 หน่วยกิต 

001102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6) 001102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  3(3-0-6) 
061105 ศิลปศึกษา 3(3-0-6) 100109 แบบอยา่งความเป็นครูในห้องเรียนยุคใหม่ 2(1-2-3) 
100102 หลักปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6) 100111 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แนวใหม ่                          2(1-2-3) 
101115 วาดเส้นตามหลักวิชาการ 3(1-4-4) 100191 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1 1(0-3-0) 
   061103 ศิลปะส าหรับครู  2(1-2-3) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 
   กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม 1 

  
รวม 

 

 
18 

  
รวม 

 
17 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2562) 

 
ภาคการศึกษาที่ 1    
กระบวนวิชา          

ชั้นปีที่ 2  
 

หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 1  
กระบวนวิชา           

ชั้นปีที่ 2  
 

หน่วยกิต 
001201 การอ่านเชิงวิเคราะหแ์ละการเขียนอย่างมีประสิทธิผล 3(3-0-6) 001201 การอ่านเชิงวิเคราะหแ์ละการเขียนอย่างมีประสิทธิผล 3(3-0-6) 
061306 จิตรกรรมสีน้ าและสีฝุุน 3(1-5 -5)  100229 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่การเรียนรู้ยุคใหม่ 2(1-2-3) 
067101 การพัฒนาทักษะทางภาษาส าหรับคร ู 2(2-0-4) 100230 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่                          2(1-2-3) 
100205 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6) 100231 การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ   2(1-2-3) 
100207  วิชาชพีครูและความเป็นครู  3(3-0-6) 061321 จิตรกรรมสีน้ า 2(1-2-3) 
100208 ภาษาอังกฤษในบริบทการศึกษา 3(3-0-6) 061370 ทฤษฏีศิลปะในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2(2-0-4) 
101100 ทฤษฎีศิลปะ 3(3-0-6) 063201 การเรียนรู้ผ่านปรากฏการณ์สังคม 3(3-0-6) 

101201 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 3(3-0-6) 
      
     

 รวม 20 
 

 รวม 19 

ภาคการศึกษาที่ 2   
กระบวนวิชา            

  
หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 
 กระบวนวิชา             

  
หน่วยกิต 

061205 ประติมากรรมพื้นฐานส าหรับครู 3(1-4-4) 100228 ภาษาเพือ่การส่ือสารส าหรับครูยุคดิจิทลั     2(1-2-3) 
100206 การจัดการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 3(3-0-6) 100291 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2 1(0-3-0) 
100209 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา    2(2-0-4) 061231 เทคนิคประติมากรรมเบื้องต้น 2(1-2-3) 
101201 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 3(3-0-6) 061325 ศิลปะไทยส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3) 
101221 องค์ประกอบศิลปะ 1 3(3-0-6) 101205 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก 3(3-0-6) 
103251 พื้นฐานดนตรีสากล 3(3-0-6)    
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 
  

 
 

  กลุ่มวิชาแกนเลือก 
กลุ่มวิชาเอกทางด้านเนื้อหา (เลือก) 

2 
3 

 รวม 
 

20  รวม 18 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2562) 

 
ภาคการศึกษาที่ 1   
กระบวนวิชา          

ชั้นปีที่ 3  
 

หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 1    
กระบวนวิชา          

ชั้นปีที่ 3  
 

หน่วยกิต 
061312 การท าภาพพิมพ์จากเศษวัสดุส าหรับศิลปศึกษา 3(1-5-5) 100316 การศึกษาพิเศษเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่มีความต้องการ

จ าเป็นพิเศษ 
2(1-2-3) 

061317 หลักสูตรการสอนศิลปศึกษาในโรงเรียน 3(3-0-6) 061316 ภาพพิมพ์เบื้องต้นส าหรับคร ู 2(1-2-3) 
100307 การศึกษาพิเศษร่วมสมัย 3(3-0-6) 061317 หลักสูตรศิลปศึกษาในโรงเรียน 3(3-0-6) 
100308 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารการศึกษา 3(3-0-6) 061320  การศึกษาเฉพาะบุคคลด้านทัศนศิลป ์ 2(1-2-4) 
101205 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก 3(3-0-6) 104320 สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมล้านนา  3(3-0-6) 
101321 ศิลปะไทยวิจักษ ์ 3(3-0-6)    
กลุ่มวิชาเอกบังคับเลือก                                                 2 กลุ่มวิชาเอกทางด้านเนื้อหา (เลือก) 3 
   กลุ่มวิชาเอกทางด้านการสอน (เลือก) 2 
   กลุ่มวิชาเลือกเสร ี 3 

 รวม 20 
 

 รวม 20 

ภาคการศึกษาที่ 2         หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2       หน่วยกิต 
061430 การสอนศิลปศึกษา 3(3-0-6) 100315 พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัดการศึกษาบนฐานชุมชน 2(1-2-3) 
070403 กิจกรรมศิลปะและดนตรีส าหรับเด็กที่มคีวามต้องการจ าเป็นพิเศษ   3(3-0-6) 100317      การฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค  3(2-3-5) 
100306   การวัดและการประเมินผลการศึกษา 2(2-0-4) 100391 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 3 4(0-12-0) 
100309   การบริหารและกฎหมายการศึกษา 3(3-0-6) 061432 การสอนศิลปะในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3) 
100310   การศึกษาพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 061471 ศิลปนิพนธ์และนิทรรศการส าหรับศิลปศึกษา  3 
101233 ศิลปะพื้นถิ่น 3(2-3-4) 100404  การวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2(1-2-3) 
101325 สุนทรียศาสตร์ 

 
 
 

3(3-0-6)  กลุ่มวิชาเอกทางด้านเนื้อหา (เลือก)  3 

  
รวม 

 

 
20 

  
รวม 

 
19 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2562) 

 
ภาคการศึกษาที่ 1  
กระบวนวิชา             

ชั้นปีที่ 4  
 

หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 1    
 
กระบวนวิชา          

ชั้นปีที่ 4  
 

หน่วยกิต 
059405 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา 3(2-2-4) 061407 สุนทรียศาสตร์ศึกษาและการวิจารณ์ 3(3-0-6) 
100498 การเตรียมการปฏิบัติงานวิชาชีพคร ู 1 )0-3-0(  061410   คอมพิวเตอร์กราฟกิเพื่อการน าเสนอ 3(1-4-4) 

100501 การวิจยัทางการศึกษา 2(1-3-0) 061433 การสอนศิลปะในระดับมัธยมศึกษา 2(1-2-3) 
101490 ศิลปะวิจารณ์ 3(3-0-6)    
115301 นิทรรศการและการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม 3(2-2-5) กลุ่มวิชาเอกทางด้านเนื้อหา (เลือก) 5 
กลุ่มวิชาเอกเนื้อหาบังคับเลือก 3    กลุ่มวิชาเอกทางด้านการสอน (เลือก) 4 
กลุ่มวิชาการสอนบังคับเลือก 2 กลุ่มวิชาเลือกเสร ี 3 
 กลุ่มวิชาเลือกเสรี 3    

 รวม 20 
 

 รวม 20 

ภาคการศึกษาที่ 2     
กระบวนวิชา          

  
หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2  
กระบวนวิชา            

  
หน่วยกิต 

059413 การผลิตวัสดุกราฟกิเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 100491 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 4 6(0-18-0) 
061405 โครงงานศิลปะส าหรับครู 2(0-6-0)    
100489 การปฏิบัตกิารสอนแบบจุลภาค 3(2-3-0)    
กลุ่มวิชาเอกเนื้อหาบังคับเลือก 5    
กลุ่มวิชาการสอนบังคับเลือก 2    
กลุม่วิชาเลือกเสร ี 3    
กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม 
 

1    

 รวม 
 

19  รวม 6 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หลักสูตรใหม ่(พ.ศ. 2562) 
 
ภาคการศึกษาที่ 1  
 กระบวนวิชา            

ชั้นปีที่ 5  
 

หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 1  
กระบวนวิชา          

  
 

หน่วยกิต 
100589 การปฏิบัติงานวิชาชพีครู 1 6(0-18-0)   0 

 รวม 6  รวม  
ภาคการศึกษาที่ 2 
กระบวนวิชา              

  
หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 
กระบวนวิชา              

  
หน่วยกิต 

100599 การปฏิบัติงานวิชาชพีครู 2 6(0-18-0)   0 
 

 รวม 6  รวม  
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5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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