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รายละเอยีดของหลักสูตร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

      คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้   

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศกึษา (4 ปี) 

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education Program in Social Studies 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม   ศกึษาศาสตรบัณฑติ (สังคมศกึษา) 

  : ชื่อย่อ    ศษ.บ. (สังคมศกึษา) 

 ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม   Bachelor of Education (Social Studies) 

  : ชื่อย่อ    B.Ed. (Social Studies) 

3. วิชาเอก  - 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต  

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตร ีหลักสูตร 4 ป ี  

 5.2 ประเภทของหลักสูตร  

           ปริญญาตรีทางวิชาชีพ   

 5.3 ภาษาที่ใช้  
 ภาษาไทย  

 ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ)  
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5.4 การรับเข้าศึกษา 

 นักศึกษาไทย  

 นักศึกษาต่างชาติ  

      5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
      5.6 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

           กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 มีผลบังคับใช้ตัง้แต่ภาคการศกึษาที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครัง้ที่ 2/2562 

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 

 สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิหลักสูตร ในการประชุมครัง้ที่ 2/2562 

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

 สภาวิชาชีพให้การรับรอง เมื่อวันที่ ........ เดือน .................. พ.ศ. .................. 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพรว่่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับปรญิญาตร ีสาขาครุศาสตรแ์ละสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ในปีการศึกษา 2564 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

 ครู อาจารย์ผูส้อนวิชาสังคมศกึษา ทั้งในภาครัฐและเอกชน 

 นักวิชาการศกึษา 

 พนักงานของรัฐและเอกชน 

 บุคลากรทางการศกึษา
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9. ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 

 

ชือ่-สกุล 

 

คุณวุฒกิารศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1. อาจารย์ชัยณรงค ์ 

   จารุพงศ์พัฒนะ 

 

 

- ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา),   

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2550 

- ศษ.บ. (สังคมศึกษา),   

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2544 

X XXXX XXXXX XX X 

2. อาจารย์ชญานติย ์ยิม้สวัสดิ์ 

 

 

- ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2552 

- ค.บ. (สังคมศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม,่ 2549 

X XXXX XXXXX XX X 

3. อาจารย์พมิพา นวลสวรรค์ 

 

 

- ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2547 

- ค.บ. (สังคมศึกษา), วิทยาลยัครู 

   เชียงใหม,่ 2535 

X XXXX XXXXX XX X 

4. อาจารย์พัชนี จนัทรศ์ิร ิ

 

 

- ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2548 

- ศษ.บ. (สังคมศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2532 

X XXXX XXXXX XX X 

5. อาจารยม์ุกดาวรรณ ศรีชนะ 

 

 

- ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2547 

- ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการ 

   แนะแนว), มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่  

   2542 

- ศษ.บ. (สังคมศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2538 

X XXXX XXXXX XX X 

 



4 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

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

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

  11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ในปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจโลกได้เกิดขึน้อย่างตอ่เนื่อง ส่งผลให้นโยบาย

ทางดา้นเศรษฐกิจของแต่ละประเทศตอ้งพัฒนาตามเศรษฐกิจและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น

ในโลกยุคปัจจุบันการเน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงเป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศให้

ยั่งยืนตามแผน “ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)” โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ

คติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ

ผลิตและบริการที่หลากหลาย บนฐานของการเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมมีรายได้สู งอยู่ใน

กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยเป็นคนคุณภาพที่มีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง 

เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตรช์าติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา ในระยะ 20 ป ี

ต่อจากนี้ไป โดยประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน คอื 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ อีกทั้งการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตในระยะ 

20 ปีข้างหน้า เช่น กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องนับเป็นโอกาสทางการค้าและ 

การลงทุนมากขึ้น แตใ่นขณะเดียวกันก็ต้องปรับตัวใหส้ามารถแข่งขันในตลาดโลกไร้พรมแดนให้ได้ 

การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบมากขึ้น ประกอบกับการที่ศูนย์รวม

อ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียก็เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะขยายความร่วมมือเพื่อ

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้ามากขึ้น (คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตรช์าติ, 2560)     

 การท าจัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 – 2564) ได้ก าหนด

เปูาหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งจะเป็นแผนที่มีความส าคัญ 

ในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่มคีวามสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้อง

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เป็นกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยได้มุ่งยุทธศาสตร์ส าคัญ

ในการก าหนดทิศทางของประเทศไว้หลักๆ 10 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 3) การสร้างความ

http://www.nesdb.go.th/download/document/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%2020%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20(%E0%B8%9E.%E0%B8%A82560%20-%202579).pdf
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เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ

ยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจรติประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล 

ในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา     

  ทั้งนีใ้นด้านการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลของประเทศได้ถูกตั้งเปูาหมายไว้ภายใต้

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เนื่องจากทุน มนุษย์ของประเทศ

ไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กในช่วงวัยเรียน

ค่อนขา้งต่ า การพัฒนาความรูแ้ละทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวน 

ไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม 

ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการ

วางรากฐานการพัฒนาคนใหม้ีความสมบูรณ์ เพื่อใหค้นไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน

ที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง

อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น  รวมทั้ง

สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น (ส านักงานคณะ 

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560 : 11-12) 

ส าหรับวิชาสังคมศึกษาเป็นการศึกษาเชิงบูรณาการสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์เพื่อช่วย

ให้เยาวชนเรียนรู้และพัฒนาความสามารถที่จะตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลความรู้และการใช้

เหตุผลเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมในฐานะพลเมืองดีของสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

และความเป็นประชาธิปไตยในโลกเสรี (National Council for Social Studies (NCSS), 1992) รวมทั้ง

ช่วยใหผู้เ้รียนมีความรูค้วามเข้าใจในการด ารงชีวติของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการพัฒนา

และการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล มีคุณธรรม จริยธรรม 

สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก ดังนั้นวิชาสังคม

ศึกษาจึงเป็นศาสตร์บูรณาการที่มีความส าคัญในการพัฒนาพลเมืองดีในการสร้างจิตส านึกความ

เป็นไทยและสังคมโลกที่มีคุณภาพยั่งยืน เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่มีความสุข

อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการยึดหลักพัฒนาประเทศ

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ยังได้ก าหนด 

เวลาเรียนในหลักสูตรจ านวน 12 ปี โดยต้องเรียนวิชาสังคมศึกษาอย่างน้อย 1,080 ช่ัวโมง 

นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้ประกาศให้นักเรียนต้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในรายวิชา

พืน้ฐานและวชิาหนา้ที่พลเมืองในรายวิชาเพิ่มเติม สัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมงในทุกระดับช้ัน อีกทั้งการปรับ
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สาระประวัติศาสตร์ วิชาหน้าที่พลเมืองและสาระภูมิศาสตร์นั้นเป็นสาระ

การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งในหลักสูตรการศึกษาขั้น

พืน้ฐานประกอบไปด้วย 5 สาระ คือ 1) สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม 2) สาระหน้าที่พลเมือง

วัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 3) สาระเศรษฐศาสตร์ 4) สาระภูมิศาสตร์ และ 5) สาระ

ประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตามเมื่อมีการก าหนดให้แยกวิชาประวัติศาสตร์และวิชาหน้าที่พลเมือง

ออกมาเป็นรายวิชาเฉพาะ และปรับตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์จึงท าให้สถานศึกษามีความต้องการครู

สังคมเพิ่มมากขึ้นประกอบกับครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จ าเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจทั้งในเนื้อหาวิชาที่สอนมากขึ้นและสามารถถ่ายทอดออกมาได้

อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

 สภาพการขาดแคลนครูวิชาสังคมศึกษา จากผลการส ารวจข้อมูลจากสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปัจจุบันพบว่าช่วงระหว่างปี พ .ศ. 2557 – 2570 มี

จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนที่ครบเกษียณอายุราชการจ านวน

รวมทั้งสิ้น 288,233 คน ทั้งนี้ในระหว่างปี 2557 – 2562 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานจึงมีความต้องการครูที่จะเข้ามาทดแทนอัตราการเกษียณอายุราชการจ านวน 109,245 คน

โดยเมื่อแยกตามสาขาวิชาพบว่ามีความตอ้งการครูสังคมศกึษาเพื่อทดแทนอัตราการเกษียณ 

อายุราชการจ านวนทั้งสิน้ 7,487 อัตรา (ดาวพ์งษ์ รัตนสุวรรณ, 2559)  

 จากข้อมูลดังกล่าวขา้งตน้สะท้อนให้เห็นว่าวิชาชีพครูสังคมศึกษายังเป็นที่ต้องการของสังคม

และเป็นวิชาที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาพลเมืองดีสู่การเป็นพลเมืองโลกที่พึงประสงค์ ตามกรอบ

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา (2558 – 2564) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากร

ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ย ะ ย า ว  โ ด ย เ พิ่ ม ก ร อ บ อั ต ร า ก า ลั ง เ พื่ อ ใ ห้ ทั่ ว 

ทุกพื้นที่ทุกระดับและทุกสาขา ให้มีครูที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะสาขาขาดแคลน รวมทั้ง

แสวงหา คัดกรอง และเปิดโอกาสให้คนดีที่รักเด็ก และอยากเป็นครูและมีความสามารถจาก 

ทุกสาขาอาชีพที่ตรงตามความต้องการ จึงต้องมีการปรับหลักสูตรการผลิตครูให้มีคุณภาพ ทันสมัย 

ทั้งเนื้อหา และรูปแบบการการพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับระดับการศึกษา และบริบทพื้นที่ 

(คณะท างานการปฏิรูปด้านการศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย,2557) เพื่อให้

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่มุ่งเน้นให้คนไทยทุกคน

ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (ส านักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา, 2560) ดังนั้นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ปรับปรุงหลักสูตร
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ศกึษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศกึษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตครูสังคม

ศึกษาที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะและพัฒนา

ผูเ้รียนใหเ้ป็นพลเมืองดสีอดคล้องกับความตอ้งการของสังคมไทยและสังคมโลกต่อไป 

 
     11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

  การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับ

กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซับซ้อน และ

คาดการณ์ได้ยาก ในขณะที่ผลการจัดการศึกษาของประเทศในทุกระดับยังคงมีปัญหา ทั้งในด้าน

คุณภาพของคนไทยที่ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับต่างๆ ที่ยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

คุณลักษณะ และทักษะอยู่ในระดับที่ยังไม่น่าพึงพอใจ และก าลังแรงงานของประเทศที่มสีมรรถนะ 

ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แม้ในภาพรวมคนไทยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและมีความเสมอภาคทาง

การศึกษามากขึ้นจากนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน 15 ปีของรัฐบาล แต่ระบบบริหารจัด

การศึกษาในปัจจุบันก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรองรับสภาวการณ์การลดลงของประชากร

และการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วของประเทศ รวมถึงสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน

อย่างเสรีและไร้พรมแดนในกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดและไร้ขีดจ ากัดของเทคโนโลยี

สารสนเทศที่สามารถเชื่อมทั้งโลกให้เป็นหนึ่งเดียว การเร่งปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูป

ประเทศ ยุทธศาสตรช์าติ และการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 จึงเป็นทางออกส าคัญของการจัด

การศึกษาเพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถ

พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล อันจะน าไปสู่การสร้าง

ความผาสุกร่วมกันในสังคมของชนในชาติ และลดความเหลื่อมล้ าในสังคมให้มีความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกันมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาประเทศให้สามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง

ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วในอีก 20 ปีขา้งหน้า (ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2560: 75) 

 กรอบแนวทางปฏิรูปการศกึษา ได้แบ่งประเด็นการปฏิรูปที่ส าคัญออกเป็น 6 ประเด็น คือ 

1) ปฏิรูปครู 2) ปฏิรูปการเรียนรู้ 3) เพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ า

4) ปฎิรูประบบบริหารจัดการ 5) ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 6) ปรับ

ระบบการใช้ไอซีที (ICT) เพื่อการศึกษา ในประเด็นของการปฏิรูปครูนั้นได้ตั้งเปูาหมายในการผลิต

และพัฒนาครู อาจารย์ที่มีคุณภาพสูง มีจิตวิญญาณของความเป็นครู รวมถึงจิตวิญญาณของการ

ท าหน้าที่ทางวิชาการเพื่อสังคมอย่างอิสระ พัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการ พัฒนาการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง เน้นความเป็นผู้น า (Leadership) และเป็นต้นแบบครูที่ดี (Role Model) ปรับกระบวนการ

เรียนการสอนให้รูเ้ท่าทันและตอบสนองต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งสนับสนุน STEM 
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Education เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับยกย่อง และเป็นแบบอย่างของคนดี

ในสังคม รวมถึงมีการก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานครู อาจารย์ที่เหมาะสมและสะท้อนคุณภาพที่

แท้จรงิ (คณะท างานการปฏิรูปด้านการศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแหง่ประเทศไทย,2557)  

 ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับ

ความท้าทายภายใต้การปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งการปรับเปลี่ยนประเทศ

ดังกล่าวจ าเป็นที่จะต้องมีจุดเน้นในการขับเคลื่อนเพื่อเตรียมพร้อมกับการเติมเต็มวิทยาการ 

ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา อย่างไรก็ตาม

การปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 จะเป็นแรงผลักดันให้ประชากรสามารถเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารและแหล่งเรียนรู้ที่ไร้ขีดจ ากัด สามารถพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างปัญญาที่เพิ่มขึ้นเป็น

ทวีคูณ มีการน าเทคโนโลยีการสื่อสาร และระบบการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ (Mobile learning) มาใช้

มากขึ้น ดังนั้น การจัดการศึกษาของไทยจ าเป็นต้องก าหนดเปูาหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วางแผนพัฒนาและเตรียมก าลังคนที่จะเข้าสู่ตลาดงานเมื่อส าเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ปรับ

หลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีด

ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่พร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันอย่างเสรีแบบไร้พรมแดนในยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 การปรับตัวให้

เข้ากับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษาจึงมีความส าคัญเป็นอย่าง

มาก เพราะเป็นวิชาที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในการด ารงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะ

ปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มี

อยู่อย่างจ ากัด  นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา 

ตามเหตุปัจจัยต่างๆ  ท าให้เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการ

ด าเนินชีวติ เป็นพลเมอืงดีของประเทศชาติและสังคมโลก จากทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรนั้น หลักการ

ของการพัฒนาหลักสูตรจะต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเปูนของสังคม ซึ่ง

จะเห็นได้ว่าจากทิศทางของการจัดการศึกษาของชาติ และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 

– 2579) ที่มีเปูาหมายภาพอนาคตของสังคมประเทศไทย โดยที่คนไทยคุณภาพและมีความเป็น

สากล  มีความเป็นอยู่ที่ด ีและมีความสุข ดังนั้นภาพของหอ้งเรียนจึงต้องเปลี่ยนไป กับภาพอนาคตที่

เกิดขึ้น  ห้องเรียนจะต้องเป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  เป็นนวัตกร 

ทันการเปลี่ยนแปลง เป็นพลเมืองไทยบนวิถีโลก มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท า

ให้หลักสูตรการผลิตครูต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการทางสังคมดังกล่าว ดังนั้นการ

ผลิตครูสังคมศึกษาคุณภาพจึงเป็นกลไกส าคัญที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อน เพื่อเสริมสร้าง

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพลเมืองให้สามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและอยู่ในสังคมฐานความรู้

อย่างมคีวามสุข 
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     12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ  พันธกิจ   

     ของสถาบัน  

       12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

จากสถานการณ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จ าเป็นต้องพัฒนา

คนให้มีคุณภาพคุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้ การจัดการศึกษา 

จึงควรตอบสนองพันธกิจเพื่อเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ และการจัด

การศึกษาดังกล่าวต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีสถาบันการศึกษาและครูเป็น

กลไกส าคัญในการจัดการศึกษา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตครูสังคม

ศกึษาที่มคีวามรูค้วามสามารถต่อการจัดการศกึษาเพื่อตอบสนองการพัฒนาพลเมอืงดขีองประเทศ 

ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการศึกษาเพื่อ

ตอบสนองการพัฒนาประเทศนัน้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้ระบบ 

กระบวนการผลิต การพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่

เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง โดยการก ากับและประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนา

ครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียม

บุคลากรใหม่ และการพัฒนาบุคลากรประจ าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้ง

เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ที่เน้น

การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยเน้นการพัฒนาคุรภาพคนไทยยุคใหม่  

การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่  และ 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ดังนั้นการผลิตครูสังคมศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพจึง

ต้องพัฒนาบัณฑิตครูให้มีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ

มาตรฐานการปฏิบัติตน เพื่อให้เกิดความรู้ ความสามารถ และความช านาญเพียงพอในการประกอบ

วิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของ

วิชาชีพเพื่อให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่

ผู้รับบริการ ตอบสังคมได้ว่าการที่กฎหมายให้ความส าคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา  เนื่องจากเป็น

วิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องใช้ความรูท้ักษะและความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพ  

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น สถาบันการศึกษาที่ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา

จ าเป็นต้องจัดการศึกษาเพื่อการผลิตครูสังคมศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพโดย

ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับวิชาชีพทางการศึกษาและสอดรับกับความต้องการ

ของสังคมในอนาคต 
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัย 

ช้ันน า ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล และมุ่งเน้นการวิจัย มีการผลิตบัณฑิตที่มี

คุณธรรมและคุณภาพ มีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ

พัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยมีพันธกิจที่ส าคัญดังนี้ 1) จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพ

ช้ันสูง โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  และรอบรู้คู่

คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) ผลิตผลงานวิจัยในทุกสาขาวิชา เพื่อสามารถ

สนับสนุนการเรียนการสอนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ  

3) ให้บริการวิชาการแก่สังคม มีสว่นร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งดว้ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

4) ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ และ 5) พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆ 

ด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ดังนั้นการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงได้ตระหนักถึงบทบาทและพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย ในการเป็นผู้น าด้านการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้ได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะในการบริหารและจัดการเรียนรู้อย่าง ม ี

ประสิทธิผล และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวคือ “อตฺตาน  ทม

ยนฺติ ปณฺฑิตา” มีความหมายว่า บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถ

ครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจติส านึกต่อสังคม 

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะที่เป็นส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ได้มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาทุกระดับ ให้เป็นครู คณาจารย์  และบุคลากร

ทางการศึกษาที่มีคุณธรรม ความเป็นเลิศทั้งศาสตร์และศิลป์ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศาสตร์

ทางด้านการศึกษา โดยใช้กระบวนการศึกษาวิจัยในการท าความรู้ที่มีอยู่ให้กระจ่าง และแสวงหา 

องค์ความรูใ้หม่เพื่อน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ

พึ่งพาตนเองได้ตามพันธกิจของคณะจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปรับหลักสูตรเพื่อผลิตครู

และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา นโยบายการศึกษาชาติ 

ความต้องการของชุมชนและสังคม รวมทั้งอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนั้น  

คณะศึกษาศาสตร์ จึงได้ด าเนินการปรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษาเพื่อ

ผลติบัณฑติครูสังคมศกึษาใหเ้ป็นผูม้ีจรรยาบรรณวิชาชีพและเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนา

ความเป็นพลเมืองดีที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา และปณิธานในการผลิตครูสังคมศึกษาและ

บุคลากรทางการศึกษาอย่างตอ่เนื่องและยั่งยืน 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอื่นของสถาบัน  

13.1  กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  

   หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

 หมวดวิชาเฉพาะ 

 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2  กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนและสามารถให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

มาเรียนเป็น  

 หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

 หมวดวิชาเฉพาะ 

     หมวดวิชาเลือกเสรี 

 ไม่ม ี

     13.3 การบรหิารจัดการ  

  การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะด าเนินการโดยคณะที่

เกี่ยวข้อง เช่น คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เป็นต้น 

โดยอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรจะด าเนินการประสานงานและแจ้งไปยังคณะที่

จัดการเรียนการสอนให้ทราบล่วงหน้าถึงจ านวนนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนในแต่ละปีการศึกษา 

ในส่วนของวิชาเฉพาะ จะจัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชา ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนทุก

รายวิชา ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 โดยมีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินผลการ

จัดการเรยีนการสอนของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ในทุกภาคการศึกษา และรายงานผล

การด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ทุกปีการศึกษา นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้จัดให้

มีการสอบวัดความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาและส่งเสริม

นักศึกษาที่มศีักยภาพสูงให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุด 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

  บัณฑิตครูสังคมศึกษาเป็นผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพและเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ 

เพื่อพัฒนาพลเมอืงดี 

 

1.2 วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 

 1) มีทักษะการใชก้ระบวนการทางสังคมศึกษาในการพัฒนาความสามารถทางศาสตร์

   การสอนและความก้าวหน้าทางสังคมศกึษาใหม่ๆ ได้ 

2) มีทักษะความเป็นครูสังคมศกึษาที่สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็น 

   พลเมอืงด ีโดยบูรณาการองคค์วามรูท้างสังคมศึกษาไปสู่การพัฒนาการเรียน 

    การสอนสังคมศึกษาที่มปีระสิทธิภาพ  

3) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย  

 ทั้งรูปแบบที่ เป็นทางการ รูปแบบกึ่ งทางการ และรูปแบบ ไม่เป็นทางการ 

 อย่างสรา้งสรรค์ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก  

5 ปี โดยพิจารณาจาก KPI  

ที่อยู่ในการประเมินคุณภาพ

การศกึษาที่เกี่ยวข้องกับ

หลักสูตร 

 มีการตรวจสอบและทบทวน

ผลการด าเนินงานในแต่ละปี 

เพื่อน ามาสู่การปรับปรุง 

การเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ 
 

 รวบรวมตดิตามผลการ

ประเมิน QA ของ

หลักสูตรรวมทุก 5 ปี 

ในด้านความพึงพอใจ 

และภาวะการได้งานของ

บัณฑติ 

 ร้อยละของบัณฑติระดับ

ปริญญาตรีที่ได้งานท าและการ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

 ร้อยละของบัณฑติระดับ

ปริญญาตรีที่ได้รับเงนิเดือน

เริ่มตน้เป็นไปตามเกณฑ์ 

 ระดับความพึงพอใจของนายจา้ง 

ผูป้ระกอบการ และผูใ้ช้บัณฑติ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

 1.1 ระบบ  

   ระบบการศกึษาตลอดปี  (ไม่น้อยกว่า ......... สัปดาห)์ 

  ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกติ  1 ภาคการศกึษา 
  ปกติ มีระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
   ระบบหนว่ยการศกึษา (Module) 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

   มีภาคฤดูร้อน       

   ไม่มภีาคฤดูร้อน 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

   -ไม่มี- 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

   ระบบทวิภาค 

   ภาคการศกึษาที่ 1 ตั้งแตเ่ดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 

   ภาคการศกึษาที่ 2 ตั้งแตเ่ดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 

    ในเวลาราชการ 

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

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

  ผูเ้ข้าศกึษาในหลักสูตรต้องส าเร็จการศกึษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า  

 มีคา่นิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผา่นข้อสอบวัดคุณลักษณะ 

 ความเป็นครู และผา่นเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาและ/หรือเป็นไปตาม 

 ระเบียบข้อบังคับการคัดเลือก ซึ่งสถาบันอุดมศกึษาเป็นผู้ก าหนด 

2.3 ปัญหาของนักศกึษาแรกเข้า  

  ความรูด้้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 

   ความรูด้้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตรไ์ม่เพียงพอ 

   การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศกึษา  

   นักศึกษาย้ายคณะเนื่องจากไม่ได้ใหค้วามส าคัญกับวิชาชีพครู   
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  

  จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พืน้ฐานก่อนการเรียน  

 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่แนะน าการวางเปูาหมายชีวติ เทคนิคการเรยีนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 

 จัดให้มรีะบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้ค าแนะน า 

แก่นักศึกษา และให้เน้นย้ าในกรณีที่นักศึกษามปีัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 

 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา 

ได้แก่ วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียน

ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจ าเป็น 

 นักศึกษาต้องได้รับการทดสอบวัดแววความเป็นครูก่อนเข้าศกึษา  

 

      2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

จ านวน

นักศกึษา 

ปีการศกึษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปีที่ 1 35 35 35 35 35 

ชั้นปีที่ 2  35 35 35 35 

ชั้นปีที่ 3   35 35 35 

ชั้นปีที่ 4    35 35 

รวม 35 70 105 140 140 

จ านวน

นักศกึษาที่

คาดว่าจะ

ส าเร็จ

การศึกษา 

 

- 

 

- 

 

- 

 

35 

 

35 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

 (1) รายงานข้อมูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ปี โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อ  

การเสนอตั้งงบประมาณ 

 

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 

บรกิารวิชาการแก่สังคม - 810,000 - 810,000 - 810,000 

การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

และสิ่งแวดล้อม 

- - - - - - 

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

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

บูรณาการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ 

30,000,000 - - - - - 

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

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

 

(2) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสังคมศกึษา  

               275,040 บาท  

 2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบช้ันเรยีน 
 แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอนิเตอร์เนต 
 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต กระบวนวชิาและการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย  
  (1) กระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณารับโอน จะต้องเป็นกระบวนวิชาที่มี
เนื้อหาอยู่ในระดับเดียวกันหรือมีความใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร
สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือเป็นกระบวนวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของนักศึกษา 
และต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะที่เกี่ยวข้อง 
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  (2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณาโอนกระบวนวิชา  จ านวนหน่วยกิต  ล าดับขั้นของ
กระบวนวิชาที่นักศึกษาเรียนมาจากมหาวิทยาลัยอื่น  โดยความเห็นชอบของคณะที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ 
อาจต้องมีการพิจารณาปรับเข้าสู่ระบบล าดับขั้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ว่าด้วย
การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
 3.1 หลักสูตร  
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร      ไม่น้อยกว่า             144  หน่วยกิต  
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

  (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                 30   หน่วยกิต 
 1.1  กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                    12   หนว่ยกิต 

1.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        6 หนว่ยกิต 
1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์         9   หนว่ยกิต 
1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม                3  หน่ วยกิต 

  (2) หมวดวิชาเฉพาะ                          ไม่น้อยกว่า              108 หน่วยกิต 
2.1  วิชาแกน (วิชาชีพครู)                   ไม่น้อยกว่า          39 หนว่ยกิต 
      2.1.1 วิชาแกนบังคับ  37 หนว่ยกิต 
 2.1.2 วิชาแกนเลือก                   ไม่น้อยกว่า    2 หนว่ยกิต 
2.2  วิชาเอก                                  ไม่น้อยกว่า                69 หนว่ยกิต         

  2.2.1 วชิาทางดา้นเนื้อหา            ไม่น้อยกว่า  60 หนว่ยกิต 
                     1) วิชาบังคับ   42 หนว่ยกิต 
                2) วชิาเลือก                    ไม่น้อยกว่า     18 หนว่ยกิต 
  2.2.2 วชิาการสอนวิชาเอก          ไม่น้อยกว่า    9 หนว่ยกิต 
          1) วิชาบังคับ  6 หนว่ยกิต 
          2) วิชาเลือก                    ไม่น้อยกว่า    3 หนว่ยกิต 
 2.3 วชิาโท (ถ้ามี)                            ไม่น้อยกว่า    15  หนว่ยกิต 

               (3) หมวดวิชาเลือกเสรี                           ไม่น้อยกว่า          6  หน่วยกิต 
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 3.1.3 กระบวนวิชา       

     (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                          30 หน่วยกิต 

  General Education                                           30 Credits 

 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                              12 หน่วยกิต 

      Language and Communication                                         12 Credits 

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

  ENGL 101 Fundamental English 1 

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

  ENGL 102 Fundamental English 2  

 001201 ม.อ. 201 การอา่นเชิงวิเคราะหแ์ละการเขียน 

อย่างมปีระสิทธิผล 

3(3-0-6) 

  ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 

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

 HUGE 100 Usage of the Thai Language  

              

   
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์           9  หน่วยกิต 

       Science and Mathematics                                                9  Credits 

       เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

       Select from the followings: 

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

  SC 100 Integrated Science  

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

  SC 114 Environmental Science in Today’s World 

 

 

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                6  หน่วยกิต 

          Humanities and Social Sciences Credits                            6  Credits 

         063201    ม.ศท.201  การเรียนรู้ผา่นปรากฏการณ์ในสังคม 3(3-0-6) 

                       EDCI 201       Learning through Social Phenomenon  

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

                       ECON 100  Economics for Everyday Life  
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 202100 ว.ชว. 100 ชีววิทยาในชวีิตประจ าวัน                        3(3-0-6) 

  BIOL 100 Biology in Everyday Life  

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

  CHEM 100 Chemistry in Everyday Life  

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

  CS 100 Information Technology and Modern Life  

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

  MATH 109 Mathematics in Today’s World   

 362211 ก.อร. 211 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

3(3-0-6) 

  CONS 211 Principles of Conservation  

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

  PHPC 130 Medications in Everyday Life  

 953111 ศท.วว. 111   ซอฟต์แวรส์ าหรับชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 

  SE 111 Software for Everyday Life  
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 1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม                                           3 หน่วยกิต 

      Learning through Activities                                           3  Credits 

      เลือก 2 หนว่ยกิตจากกระบวนวิชาต่อไปนี้  

      Select 2 credits from the followings:  

 057121 ศ.ล. 121          ฟุตบอลเพื่อชีวติและการออกก าลังกาย      1(1-0-2) 

  EDPE 121       Football for Life and Exercise             

 057122 ศ.ล. 122          ว่ายน้ าเพื่อชีวติและการออกก าลังกาย           1(1-0-2) 

  EDPE 122       Swimming for Life and Exercise  

 057125 ศ.ล. 125         กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อชีวติและ 

การออกก าลังกาย 

1(1-0-2) 

  EDPE 125       Rhythmic Activities for Life and Exercise  

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

  EDPE 131 Exercise and Health  

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

  EDPE 132 Happy Life in Camping  

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

  EDPE 133 Recreation for Quality of Life  

      เลือก 1 หนว่ยกิตจากกระบวนวิชาต่อไปนี้  

      Select 1 credit from the followings courses:  

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

  EDGE 101 Learning Through Activities 1  

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

  EDGE 102 Learning Through Activities 2  

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

  EDGE 103 Learning Through Activities 3  
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(2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                    ไม่น้อยกว่า         ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 

     Field of Specialization:                                     a minimum of a minimum of  108 Credits 

 2.1 วิชาแกน (วิชาชีพครู)                                     ไม่น้อยกว่า         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 โลกาภวิัตน์กับการศกึษาเพื่อความเป็น

พลเมอืงช้ันเลิศ 

2(1-2-3) 

  EDPF 110 Globalization and Education for Smart 

Citizenship 

 

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

  EDPF 111 Curriculum and Learning Management  

in Modern Trends 

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

  EDPF 112 Psychology for Student Development in  

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

  EDPF 191 Teaching Profession Practicum in School 1 
 100228   ศ.ช. 228 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครูยุคดิจทิัล    2(1-2-3) 

  EDPF 228 Communicative Language for Teachers in 

Digital Era 

 

 100229 ศ.ช. 229 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิทิัลเพื่อการ

เรียนรู้ยุคใหม่ 

2(1-2-3) 

  EDPF 229 Innovation and Digital Technology for 

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

  EDPF 230 Learning Measurement and Evaluation in 

Modern Trends 

 

 100231 ศ.ช. 231 การประกันคุณภาพการศกึษาเพื่อความ

เป็นเลิศ 

2(1-2-3) 

  EDPF 231 Educational Quality Assurance for 

Excellence 

 

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

  EDPF 291 Teaching Profession Practicum in  

School 2 

 

 100315 ศ.ช. 315 พหุวัฒนธรรมศกึษากับการจัดการศึกษา

บนฐานชุมชน 

2(1-2-3) 

  EDPF 315 Multicultural Education and Community-

Based Education 

 

 100316 ศ.ช. 316 การศกึษาพิเศษเพื่อสง่เสริมศักยภาพ
ผูเ้รียนที่มคีวามตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 

2(1-2-3) 

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

 

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

  EDPF 317 Microteaching Skills Practice  

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

  EDPF 391 Teaching Profession Practicum in  

School 3 

 

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

  EDPF 404 Research for Learners’ Quality 

Development 

 

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

  EDPF  491 Teaching Profession Practicum  

in School 4 
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       2.1.2 วิชาแกนเลือก                                      ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

               Electives Core Courses                   a minimum of     2 Credits 

               เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้  

               Select from the followings:  

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

  EDPF 214 Active Learning Management  

 100216 ศ.ช. 216 การเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความ

แตกต่างระหว่างบุคคล 

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 การบูรณาการศลิปะเชิงสร้างสรรคใ์น

การศกึษา 

2(1-2-3) 

  EDPF 220 Creative Art Integration in Education  

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

  EDPF 222 Global Education for Lifelong Learning  

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

  EDPF 232 Laws for Teaching Profession  

 100233 ศ.ช. 233 สะเต็มศึกษาเพื่อชีวติ เศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 

2(1-2-3) 

  EDPF 233 STEM Education for Life, Economy, 

Society and Environment 

 



24 

 

 

 

 2.2  วิชาเอก                                                     ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 

       Major:                                                 a minimum of    69 Credits 

 ต้องมีกระบวนวิชาระดับ 300 ขึ้นไป ไม่นอ้ยกว่า 36 หน่วยกิต และในจ านวนนี้ 

ต้องมีกระบวนวิชาระดับ 400 ไม่นอ้ยกว่า 18 หนว่ยกิต 

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 วิชาทางด้านเน้ือหา                             ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

                Academic Content Courses:           a minimum of    60 Credits 

                1) วิชาบังคับ 42 หน่วยกิต 

                    Required Courses     42 Credits 

 004171  ม.ปว. 171 ประวัติศาสตร์ไทยโดยสังเขป  3(3-0-6) 

  HIST 171 A Survey of Thai History  

 004214 ม.ปว. 214 ประวัติศาสตร์โลกตะวันตก 3(3-0-6) 

  HIST 214 History of the Western World  

 004430 ม.ปว. 430 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: อดีตจนถึง

ปัจจุบัน 

3(3-0-6) 

  HIST 430 Southeast Asia, Past to Present  
 012475 ม.ศน. 475 ศาสนาเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

  RE 475 Comparative Study of Religions  

 071412 ศ .สศ.  412 ประชาธิปไตยและพลเมอืงที่พึงประสงค์

เพื่อประชาสังคม  

3(3-0-6) 

  EDSS 412 Democracy and Citizenship for Civil 

Society 

 

 071413 ศ .สศ.  413 เศรษฐศาสตร์เพื่อการด ารงชีวติ 

อย่างมดีุลยภาพ   

3(3-0-6) 

  EDSS 413 Economics for Balance of Life  

 071415 ศ .สศ.  415 โลกและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 3(3-0-6) 

  EDSS 415 Globe and Geographic Information 

System 

 

 

     

     

     



25 

 

 071416  ศ .สศ.  416 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน  

3(3-0-6) 

  EDSS 416 Man and Environment and Sustainable 

Development 

 

 071419 ศ .สศ.  419 ประชากรศึกษา  3(3-0-6) 

  EDSS 419 Population Study  

 127313 ร.ปค. 313 การเมอืงไทยสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

  GOV 313 Modern Thai Politics  

 154261 ส.ภม. 261 ภูมศิาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์   3(3-0-6) 

  GEO 261 Analytical Geography of Thailand  

 154384 ส.ภม. 384 นิเวศวิทยามนุษย์ 3(3-0-6) 

  GEO 384 Human Ecology  

 751101 ศศ. 101 หลักเศรษฐศาสตร์ 1   3(3-0-6) 

  ECON 101 Principles of Economics 1  

 751428 ศศ. 428 เศรษฐศาสตร์การเมอืง  3(3-0-6) 

  ECON 428  Political Economy  

     

                2) วิชาเลือก                                      ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

                    Electives Courses:                    a minimum of          18 Credits 

                    เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้  

                    Select from the followings:   

 004282 ม.ปว. 282 ประวัติศาสตร์ล้านนาและอนุภูมิภาค 

ลุ่มแม่น้ าโขง 

3(3-0-6) 

  HIST 282 History of Lanna and the Greater  

Mekong Subregion 

 

 012271 ม.ศน. 271 หลักพุทธศาสนา  3(3-0-6) 
  RE 271 Fundamentals of Buddhism  
 071411 ศ .สศ.  411 ศาสนาและจรยิธรรมเพื่อสันติ  3(3-0-6) 

  EDSS 411 Religion and Ethics for Peace  

 071423 ศ .สศ.  423 สันติศึกษา   3(3-0-6) 

  EDSS 423 Peace Education  

javascript:__doPostBack('gvCourseList$ctl03$lbnDetailEng','')
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 071424 ศ .สศ.  424 มิติทางกฎหมายของการศึกษาไทย 3(3-0-6) 

  EDSS 424 Legal Dimension of Thai Education  

 127101 ร.ปค. 101 ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์  3(3-0-6) 

  GOV 101 Introduction to Political Science  

 154151 ส.ภม. 151 ภูมศิาสตร์กายภาพ  3(3-0-6) 

  GEO 151 Physical Geography  

 159101  สม.ศท. 101 ความคิดพื้นฐานทางสังคมวิทยา 

และมานุษยวิทยา  

3(3-0-6) 

  SAGE 101 Fundamentals in Sociology and 

Anthropology 

 

 159231  ส.สม. 231 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

  SA 231 Social and Cultural Change  

 176101 น.ศท. 101 ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  3(3-0-6) 

  LAGE 101 Introduction to Law  

 

        2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก                           ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

                Educational Courses:                    a minimum of    9 Credits 

                1) วชิาบังคับ 6 หน่วยกิต 

                    Required Courses     6 Credits 

 071420 ศ.สศ. 420 การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้ 

วิชาสังคมศกึษา  

3(3-0-6) 

  EDSS 420 Application of Learning Media in  

Social Studies 

 

 071425 ศ.สศ. 425 วิธีวิทยาการสอนสังคมศกึษา   3(3-0-6) 

  EDSS 425 Methodology of Teaching Social Studies  
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                2) วิชาเลือก                                      ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

                    Electives Courses:                    a minimum of          3 Credits 

                    เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้  

                    Select from the followings:   

 071414 ศ.สศ. 414 การพัฒนาทักษะกระบวนการ 

ทางประวัติศาสตร์  

3(3-0-6) 

 

  EDSS 414 Development of Historical Process Skills  

 071417 ศ.สศ. 417 การบูรณาการแหล่งวิทยาการเรียนรู้ 

ในท้องถิ่น  

3(3-0-6) 

  EDSS 417 Integration of Local Learning Resources  
 071418 ศ.สศ. 418 การศกึษาอิสระทางสังคมศึกษา  3(3-0-6) 

  EDSS 418 Independent Study in Social Studies  

 071421 ศ.สศ. 421 การประยุกต์ใช้เครื่องมอืประเมินผลการ

เรียนรูว้ิชาสังคมศกึษา   

3(3-0-6) 

  EDSS 421 Application of Learning Assessment  

Tests in Social Studies 

 

 071422 ศ.สศ. 422 ล้านนาศกึษาในโรงเรยีน  3(3-0-6) 

  EDSS 422 Lanna Studies in Schools  

 071426 ศ.สศ. 426 อาเซียนศกึษาในโรงเรยีน 3(3-0-6) 

  EDSS 426 ASEAN Studies in School  

    

 2.2  วิชาโท (ถ้ามี)                                             ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

         Minor (If any)                                           a minimum of                15 Credits 

   นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนวิชาโทในสาขาใดก็ได้ที่เปิด

สอนตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนส าหรับนักศกึษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ 

ที่ปรึกษา ซึ่งจะท าให้มีจ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพิ่มขึ้นอกี ไม่น้อยกว่า 15 

หนว่ยกิต 

        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 
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than 15 credits with the academic advisor’s approval. Hence, the total credits for 

the whole curriculum is increased at least 15 credits. 

        

(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี                                               ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต 

 Free Electives:                                            a minimum of                6 Credits 

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า                  144 หน่วยกิต 

 Total   a minimum of  144 Credits 

 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 

รหัสกระบวนวิชาที่ใชก้ าหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังตอ่ไปนี ้
1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา ที่กระบวนวิชานั้นสังกัด 
2. เลข 3 ตัวท้าย จ าแนกได้ดังนี้ 

1) เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึง ระดับของกระบวนวิชา 
      “100-200”        แสดงถึง กระบวนวิชาระดับพืน้ฐาน 
      “300-400”   แสดงถึง กระบวนวิชาระดับสูง 

2) เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมูใ่นสาขาวิชา 
3) เลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมู่ของสาขาวิชา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา   
 

ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

  หน่วยกติ   หน่วยกติ 

001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 

Fundamental English 1 

3(3-0-6) 001102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

Fundamental English 2 

3(3-0-6) 

100110 โลกาภิวัตน์กับการศึกษาเพื่อ 

ความเป็นพลเมืองชั้นเลิศ  

Globalization and Education for 

Smart Citizenship 

2(1-2-3) 100109 แบบอย่างความเป็นครูในห้องเรียน

ยุคใหม ่

Model of Teacherness for Modern 

Classroom 

2(1-2-3) 

 

100112 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาผู้เรียนยุค

ดิจิทัล 

Psychology for Student  

Development 

2(1-2-3) 100111 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แนว

ใหม่ 

Curriculum and Learning 

Management in Modern Trends  

2(1-2-3) 

751100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Economics for Everyday Life 

3(3-0-6) 100191 

 

 

 

751101 

การปฏิบัติการสอนใน 

สถานศึกษา 1  

Teaching Profession Practicum in 

School 1 

หลักเศรษฐศาสตร์ 1 

Principles of Economics 1 

1(0-3-0) 

 

 

 

3(3-0-6) 

วิชาทางด้านเนือ้หา (เลือก) 

Academic Content Courses 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

Science and Mathematics                                                

กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม         

Learning through Activities                           

  

3 

 

3 

 

2 วิชาทางด้านเนือ้หา (เลือก) 

Academic Content Courses 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

Science and Mathematics                                                 

กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม         

Learning through Activities                                

3 

 

3 

 

1 
  

  

รวม 18 รวม 18 
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ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

  หน่วยกติ   หน่วยกติ 

001201 การอา่นเชิงวิเคราะห์และการเขียน 

อย่างมีประสิทธิผล 

Critical Reading and Effective 

Writing 

3(3-0-6) 050100 

 

063201 

 

การใชภ้าษาไทย  

Usage of the Thai Language 

การเรียนรู้ผ่านปรากฏการณ์ใน

สังคม 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

004171 

 

100229 

ประวัติศาสตรไ์ทยโดยสังเขป  

A Survey of Thai History 

นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อ

การเรียนรู้ยุคใหม่ 

Innovation and Digital Technology 

for Learning in Modern Era 

3(3-0-6) 

 

2(1-2-3) 

 

 

100228 

Learning through Social 

Phenomenon 

ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครูยุค

ดิจิทัล 

Communicative Language for 

Teachers in Digital Era 

 

 

2(1-2-3) 

 

 

100231 

 

การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ 

ความเป็นเลิศ  

2(1-2-3) 100230 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

แนวใหม่  

2(1-2-3) 

               Educational Quality Assurance for 

               Excellence 

วิชาทางด้านเนือ้หา (เลือก) 

Academic Content Courses 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

Science and Mathematics                                                 

วิชาแกนเลือก  

Elective Core Courses 

 

 

6 

 

3 

 

2 

 

 

100291 

 

 

 

071416 

 

 

 

154261 

Learning Measurement and 

Evaluation in Modern Trends 

การปฏิบัติการสอนใน 

สถานศึกษา 2 

Teaching Profession Practicum in 

School 2 

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและการ

พัฒนาที่ย่ังยืน  

Man and Environment and       

Sustainable 

ภูมิศาสตรป์ระเทศไทยเชิงวิเคราะห์  

Analytical Geography of Thailand 

 

 

1(0-3-0) 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

3(3-0-6) 

วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3 

รวม 21 รวม 20 



31 

 

 

ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

  หน่วยกติ   หน่วยกติ 

004214 

 

012475 

 

071413 

 

 

071420 

 

 

 

071425 

 

 

100316 

 

 

 

127313 

 

ประวัติศาสตรโ์ลกตะวันตก 

History of the Western World 

ศาสนาเปรียบเทียบ  

Comparative Study of Religions 

เศษฐศาสตรเ์พื่อการด ารงชีวติ

อย่างมีดุลยภาพ 

Economics for Balance of Life 

การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้วิชา

สังคมศกึษา 

Application of Learning Media in  

Social Studies   

วิธีวทิยาการสอนสังคมศึกษา 

Methodology of Teaching Social 

Studies 

การศึกษาพิเศษเพื่อสง่เสรมิ 

ศักยภาพผู้เรียนที่มีความต้องการ 

Potentials of Students with 

Special Needs 

การเมืองไทยสมัยใหม ่

Modern Thai Politics 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

2(1-2-3) 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

100315 

 

 

 

100317 

 

100391 

 

 

100404 

 

 

071419 

 

154384 

พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัด

การศึกษาบนฐานชุมชน 

Multicultural Education and 

Community-Based Education 

การฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค  

Microteaching Skills Practice 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

Teaching Profession Practicum in 

School 3 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

Research for Learners’ Quality 

Development 

ประชากรศึกษา 

Population Study 

นิเวศวิทยามนุษย์ 

Human Ecology 

2(1-2-3) 

 

 

 

3(2-3-5) 

 

4(0-12-0) 

 

 

2(1-2-3) 

 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3 วิชาการสอนวิชาเอก (เลือก) 

Elective Educational Courses 

 

รวม 20 รวม 20 
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ชั้นปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

  หน่วยกติ   หน่วยกติ 

004430 

 

 

071412 

 

 

 

071415 

 

 

 

751428 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้: อดีต

จนถึงปัจจุบัน  

Southeast Asia, Past to Present 

ประชาธิปไตยและพลเมืองที่พึง

ประสงค์เพื่อประชาสงัคม 

Democracy and Citizenship for 

Civil Society  

โลกและสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร ์

Globe and Geographic 

Information 

เศรษฐศาสตร์การเมือง  

Political Economy 

3(3-0-6) 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

3(3-0-6) 

100491 การปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 4 

Teaching Profession Practicum 

in School 4 

6(0-18-0) 

วิชาทางด้านเนือ้หา (เลือก) 

Academic Content Courses 

วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

6 

 

3 
  

รวม 21 รวม 6 

 

 

3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

ระบุไว้ในภาคผนวก 
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3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์  

 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร / อาจารย์ประจ า   

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 อาจารย์ชัยณรงค์  

จารุพงศ์พัฒนะ * 

 

- ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา),    

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,    

   2550 

- ศษ.บ. (สังคมศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 

 

 

18 

 

 

2 

 

 

11 

 

 

2 

 

 

10(2) 

2 อาจารย์ชญานิตย์ ยิม้สวัสด์ิ * 

 

- ศษ.ม. (การสอนสังคม   

   ศึกษา), มหาวิทยาลัย 

   เชียงใหม่, 2552 

- ค.บ. (สังคมศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

   เชียงใหม่, 2549 

 

 

 

21 

 

 

 

3 

 

 

 

21 

 

 

 

3 

 

 

 

7(1) 

3 อาจารย์พิมพา นวลสวรรค์ * 

 

- ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 

- ค.บ. (สังคมศึกษา),  

   วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2535 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

1(1) 

4 อาจารย์พัชน ีจันทรศิ์ริ * 

 

- ศษ.ม. (การสอนสังคม  

   ศึกษา), มหาวิทยาลัย   

   เชียงใหม่, 2548 

- ศษ.บ. (สังคมศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532 

 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

1(1) 

5 อาจารย์มุกดาวรรณ ศรชีนะ * 

 

- ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 

- ศษ.ม. (จติวิทยาการศึกษาและ   

   การแนะแนว), มหาวิทยาลัย 

   เชียงใหม่, 2542 

- ศษ.บ. (สังคมศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

 

 

 

 

3 

 

 

 

- 

 

 

 

3 

 

 

 

- 

 

 

 

1(1) 

 



34 

 

34 34 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

6 รองศาสตราจารย์  

ดร.ชรนิทร ์ มั่งคั่ง 

 

- ศษ  .ด. (หลักสูตรและการ

สอน), มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์, 2549 

- ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา),  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2540 

- ค.บ. (สังคมศึกษา),  

   วิทยาลัยครูบุรรีัมย์, 2533 

 

 

 

15 

 

 

 

10 

 

 

 

12 

 

 

 

16 

 

 

 

58(8) 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.เชษฐภูมิ  วรรณไพศาล 

 

- ค.ด. (อุดมศึกษา), จุฬาลงกรณ์ 

   มหาวิทยาลัย, 2559 

- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)์,  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 

- ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ 

   การเมอืง), จุฬาลงกรณ์   

   มหาวิทยาลัย, 2550 

- ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่าง    

   ประเทศ และการเมือง 

   การปกครองเปรยีบเทียบ),  

   มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 

   ธรรมาธิราช, 2552 

- ศษ.บ. (สังคมศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

30(6) 

8 รองศาสตราจารย์  

ดร.กรัณย์ ปัญโญ 

 

- กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 

   มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550 

- วท.ม. (วิทยาศาสตรก์ารกีฬา)  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 

- ศษ.บ.(พลศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539  

 

 

18 

 

 

- 

 

 

13 

 

 

- 

 

 

6(-) 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.กรฑีา  แก้วคง 

 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยศึีกษา), 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 

- วท.บ. (ฟิสกิส)์,  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 

 

11 

 

6 

 

11 

 

6 

 

13(-) 



35 

 

35 35 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

10 รองศาสตราจารย์  

ดร.เกียรติสุดา  ศรสีุข 

 

- กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล  

   การศึกษา), มหาวิทยาลัย 

   ศรนีครินทรวโิรฒ, 2545 

- ศษ.ม. (การวัดและประเมิน   

   ผลการศึกษา), มหาวิทยาลัย 

  เชียงใหม่,  2535 

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร)์,    

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

8(-) 

11 อาจารย์จารวี เพชรแก้ว 

 

 

 

- ศษ.ม. (การสอน   

   ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัย 

   เชียงใหม่, 2546 

- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),  

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 

 

 

9 

 

 

- 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

3(-) 

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.เจนสมุทร  แสงพันธ์ 

 

- ปร.ด. (คณิตศาสตรศึกษา),   

   มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555 

- ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึ์กษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร)์,  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 

 

 

 

9 

 

 

 

6 

 

 

 

9 

 

 

 

6 

 

 

 

10(-) 

13 อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์  ไข่เกตุ 

 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ 

   การออกก าลังกายและ 

   การกีฬา), มหาวิทยาลัยบูรพา,   

   2555 

- วท.ม. (วิทยาศาสตรก์ารกีฬา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 

- วท.บ. (วิทยาศาสตรก์ารกีฬา),    

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 

2541 

 

 

 

18 

 

 

 

- 

 

 

 

18 

 

 

 

- 

 

 

 

2(-) 

  

 

 

 

 

 

 

     

35 



36 

 

36 36 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

14 รองศาสตราจารย์  

ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ 

 

- กศ.ด. (การบริหารการศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

   ประสานมิตร, 2532 

- ค.ม. (อุดมศึกษา), จุฬาลงกรณ์ 

   มหาวิทยาลัย, 2523 

- กศ.บ. (ภาษาไทย-ชีววิทยา),  

   มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

   บางแสน, 2519 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

16(-) 

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.ณัชชา กมล 

 

- กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา),    

   มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ,  

   2548 

- ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์), 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  

   2543 

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร)์, 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 

 

 

 

9 

 

 

 

6 

 

 

 

9 

 

 

 

6 

 

 

 

 12(-) 

16 

 

อาจารย์ณัชชาจารย์  

โรจน์วัฒนดิษกุล 

 

- วท.ม. (วิทยาศาสตรก์ารกีฬา),   

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 

- ศษ.บ. (พลศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

10(-) 

17 อาจารย์ณัฐนันท์  

นิเวศน์วรการ 

 

 

 

- ศษ.ม. (หลักสูตร การสอน    

   และเทคโนโลยีการเรียนรู้),    

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560 

- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 

 

 

9 

 

 

- 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

3(-) 

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.ดวงหทัย กาศวิบูลย์ 

 

- Ph.D. (Mathematics 

Education), Oregon State 

University, USA, 2004 

- M.S. (Mathematics Education), 

   Oregon State University, USA,    

   2000 

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร)์,  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536 

 

 

 

9 

 

 

 

9 

 

 

 

9 

 

 

 

9 

 

 

 

21(-) 

36 



37 

 

37 37 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.เดชา ศุภพิทยาภรณ์ 

 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตรแ์ละ 

   เทคโนโลยีศึกษา),    

   มหาวิทยาลัยมหดิล, 2552 

- วท.ม. (การสอนฟิสิกส)์,  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543  

- ศษ.บ. (วิทยาศาสตร)์,  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537 

 

 

 

9 

 

 

 

3 

 

 

 

12 

 

 

 

3 

 

 

 

18(-) 

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.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ 

 

- กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ,  

   2548 

- ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์), 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,     

   2543 

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร)์, 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

11(-) 

        

37 



38 

 

38 38 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

22 อาจารย์ ดร.ธารณ์ ทองงอก 

 

- ปร.ด. (การบริหารการศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555 

- กศ.ม. (การบริหารการศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552 

- ค.บ. (คณิตศาสตร)์,  

   สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี, 

2543 

 

 

 

9 

 

 

 

3 

 

 

 

9 

 

 

 

3 

 

 

 

2(-) 

 23 รองศาสตราจารย์  

ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ 

 

- Ph.D. (Development Studies) 

   University of Leeds, UK,      

   2004 

- M.A. (Women Studies),  

   York University, UK., 2001  

- สม.ม. (สังคมวิทยาและ   

   มานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัย 

   ธรรมศาสตร์, 2531 

- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,     

   2520  

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

14(-) 

24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.นทัต อัศภาภรณ์ 

 

 

- ศษ.ด. (หลักสูตรและการ    

   สอน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  

   2552 

- ค.ม. (คหกรรมศาสตร)์,  

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  

  2541 

- ศษ.บ. (คหกรรมศาสตร)์,  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

 

 

 

3(-) 

25 อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี 

 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตรแ์ละ  

   เทคโนโลยีศึกษา),   

   มหาวิทยาลัยมหดิล, 2553 

- ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา), 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร)์, 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 

 

 

 

9 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

6 

 

 

 

24(-) 

38 



39 

 

39 39 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

26 อาจารย์นันทกา ฟูสีกุล 

 

- ศษ.ม. (จติวิทยาการศึกษา 

   และการแนะแนว),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 

- วท.บ. (จติวิทยา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,    

   2552 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

1(-) 

27 อาจารย์ ดร.นันท์นภัส แสงฮอง 

 

 

 

- Ph.D. (Educational Policy  

   Studies), University of Illinois    

   at Urbana Champaign,  

   USA, 2558 

- M.A. (Educational Policy  

   Studies), University of Illinois    

   at Urbana Champaign, USA,    

   2552 

- บธ.บ. (การจัดการทั่วไป),  

   มหาวิทยาลัยแมโ่จ้, 2548 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2(-) 

28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.น้ าผึ้ง อินทะเนตร 

 

- กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล   

   การศึกษา), มหาวิทยาลัย 

   ศรนีครินทรวโิรฒ, 2554 

- ศษ .ม.  (คณิตศาสตรศึ์กษา),     

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 

- ศษ บ.  (คณิตศาสตร)์,   

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 

 

 

 

12 

 

 

 

9 

 

 

 

12 

 

 

 

9 

 

 

 

19(-) 

29 รองศาสตราจารย์  

ดร.นิธดิา อดภิัทรนันท์ 

 

- Ph.D. (Language Education),  

   Indiana University, USA,   

  2535 

- M.Sc. (Applied Linguistic),  

   Indiana University, USA,   

  2529 

- กศ.บ. (การสอนภาษา 

  อังกฤษ), มหาวิทยาลัย 

  ศรนีครนิทรวโิรฒปทุมวัน,    

   2521 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

7(-) 

39 

https://www.hotcourses.in.th/study/us-usa/school-college-university/indiana-university-bloomington/72046/international.html
https://www.hotcourses.in.th/study/us-usa/school-college-university/indiana-university-bloomington/72046/international.html


40 

 

40 40 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.บุญรอด โชติวชิรา 

 

- ค.ด. (อุดมศึกษา),  

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,   

   2559 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย),     

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 

- ศศ.บ. (ภาษาไทย), 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 

 

 

 

9 

 

 

 

- 

 

 

 

12 

 

 

 

- 

 

 

 

8(-) 

31 อาจารย์ ดร.บุษร ีเพ่งเล็งดี 

 

 

- Ph.D. (Chemistry,  

Education), Western Sydney  

University), Australia, 2559 

- กศ.ม. (การสอน 

วิทยาศาสตร)์, มหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม, 2545 

- กศ.บ. (การสอนเคม)ี,  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  

2540 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2(-) 

32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ปทุมวด ีศิรสิวัสดิ์ 

 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย),   

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537 

- ศษ.บ. (ภาษาไทย),   

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2525 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

15 

 

 

- 

 

 

11(-) 

33 อาจารย์ประกรณ์ ตุ้ยศรี 

 

- วท.ม. (วิทยาศาสตรก์ารกีฬา),  

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 

- ศษ.บ. (พลศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 

 

 

12 

 

 

 

- 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

1(-) 

34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

พงษ์ศักดิ์ ไชยทพิย์ 

 

- ศป.ม. (เทคโนโลยีทางการ   

   ศึกษา), มหาวิทยาลัย 

 เชียงใหม่, 2532 

- ศป.บ. (อุตสาหกรรม),  

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

4(-) 

40 



41 

 

41 41 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

35 อาจารย์ ดร.พรทิพย์  

โรจน์ศิรพิศาล 

 

- Ph.D. (Mathematics      

   Education), Oregon State   

   University, USA, 2003 

- M.S. (Mathematics Education), 

   Oregon State University,  

   USA,1999 

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร)์, 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

 

 

9 

 

 

6 

 

 

9 

 

 

6 

 

 

10(-) 

36 อาจารย์ ดร.พิกุล เลยีวสิริพงศ์ 

 

 

 

- ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 

- ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533 

- ค.บ. (เกษตรศาสตร)์,  

   วิทยาลัยครูเชียงราย, 2525 

 

 

9 

 

 

3 

 

 

9 

 

 

3 

 

 

3(-) 

37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.พิชัยณรงค์ กงแก้ว 

 

 

- ปร.ด. (การศึกษา),    

   มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557 

- วท.ม. (วิทยาศาสตรก์ารกีฬา),    

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 

- ศษ.บ (พลศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

6(-) 

38 รองศาสตราจารย์  

ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ 

 

- Ed.D. (Business Education),    

   Queensland University of    

   Technology, Australia, 2544 

- ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ), 

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 

- ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ   

  บรหิารธุรกิจ), มหาวิทยาลัย 

  เชียงใหม่, 2528 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2(-) 

39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.มนต์นภัส  มโนการณ์ 

 

- กศ.ด. (การบริหารการศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555 

- ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), 

   มหาวิทยาลัยรามค าแหง,   

   2551 

 

 

9 

 

 

3 

 

 

9 

 

 

3 

 

 

3(-) 



42 

 

42 42 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

- ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึ์กษา),  

   มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2544 

- ค.บ. (วิทยาศาสตรท่ั์วไป),  

   วิทยาลัยครูเทพสตรี, 2536 

40 รองศาสตราจารย์มนัส ยอดค า 

 

- ค.ม. (พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์  

  มหาวิทยาลัย, 2525 

- วท.บ. (พลศึกษา), 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2523 

 

 

9 

 

 

- 

 

 

9 

 

 

- 

 

 

3(-) 

41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง 

 

- กศ.ด. (การบริหารการศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552  

- ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 

   ธรรมาธิราช, 2548 

- ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการ 

   ศึกษา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,   

   2536 

- ค.บ. (วิทยาศาสตร)์,  

   วิทยาลัยครูล าปาง, 2528 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

12(-) 

42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.รัชชุกาญจน์ ทองถาวร 

 

 

- Ed.D. (Curriculum &    

   Instruction Concentration on   

   Early  Childhood Education),     

   Indiana University of  

   Pennsylvania, USA, 2003 

- M.S. (Early Childhood  

   Education), Bloomsburg  

   University, USA, 1989 

- กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),  

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ,     

  2530 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

10(-) 

 

 

 

 

       



43 

 

43 43 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

43 รองศาสตราจารย์  

ดร.รัชนีกร  ทองสุขดี 

 

- Post Doctorate in Autism,   

   Southern Illinois University at   

   Carbondale, IL, USA, 2005 

- Ph.D. (Higher Education),  

   Southern Illinois University at  

   Carbondale, IL, USA, 1994 

- MAT (Special Education-   

   Gifted  education), Oklahoma    

   City University, OK, USA,   

   1986 

- ค.บ. (การสอนสังคมศึกษา),   

   วิทยาลัยครู พิบูลสงคราม  

   พิษณุโลก, 2527 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

16(-) 

44 รองศาสตราจารย์  

ดร.ฤตินันท์  สมุทรทั์ย 

 

- ค.ด. (อุดมศึกษา),   

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  

   2550 

- ศษ.ม. (การวัดและประเมินผล  

  การศึกษา), มหาวิทยาลัย 

  เชียงใหม่, 2528 

- ศษ.บ. (ประถมศึกษา),   

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา- 

 ธิรรม, 2527 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

11(-) 

45 อาจารย์ ดร.ลฎาภา ลดาชาติ 

 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา),    

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

   2554 

- ป.บัณฑิต (วิชาชีพคร)ู,    

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 

- วท.บ. (ชีววิทยา),    

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 

 

 

 

 

12 

 

 

 

- 

 

 

 

12 

 

 

 

3 

 

 

 

7(-) 



44 

 

44 44 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

46 อาจารย์วราภรณ์ สิทธิวงศ์ 

 

- ศษ.ม. (การอาชีวศึกษา),   

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 

- ศษ.บ. (บรหิารธุรกจิ),   

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531 

 

 

10 

 

 

- 

 

 

9 

 

 

- 

 

 

4(-) 

47 อาจารย์วิชญา ผิวค า 

 

- ค.ม. (วิจัยการศึกษา),  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,   

  2553 

- รปศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์),  

   มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 

   ธรรมาธิราช, 2551 

- ศษ.บ. (ประถมศึกษา)  

   เกียรตินิยมอันดับ 1,    

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

5(-) 

48 รองศาสตราจารย์ 

วีณา วโรตมะวิชญ 

 

 

 

- M.S. (Instructional System  

  Technology), Indiana    

  University, 1983 

- ค.ม. (ประถมศึกษา),  

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  

   2516 

- ค.บ. (ประถมศึกษา),   

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  

   2514 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

12(-) 

49 อาจารย์วีระยุทธ สุภารส 

 

- ศษ.ม. (การศึกษาพิเศษ),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556 

- ค.บ. (การศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,   

   2550 

 

 

9 

 

 

- 

 

 

9 

 

 

- 

 

 

1(-) 

50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.สมเกียรติ อินทสงิห์ 

 

 

 

- ปร.ด. (หลักสูตรและการ   

   สอน) มหาวิทยาลัย 

   เกษตรศาสตร,์ 2558 

- ศษ.ม. (หลักสูตรและ 

   การสอน), มหาวิทยาลัย 

   เชียงใหม่, 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 



45 

 

45 45 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

- ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู),  

   มหาวิทยาลัยฟารอี์สเทอร์น,  

   2553 

- วท.บ. (คณิตศาสตร)์,   

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 

6 3 6 6 12(-) 

51 รองศาสตราจารย์  

สร้อยสุดา วิทยากร 

 

- วท.บ. (ผดุงครรภ์),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2517 

 

 

 

9 

 

3 

 

9 

 

3 

 

1(-) 

52 อาจารย์ ดร.สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์ 

 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ 

   การออกก าลังกายและ 

   การกีฬา), มหาวิทยาลัย 

   บูรพา, 2554 

- วท.ม. (วิทยาศาสตรก์ารกีฬา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 

- ศษ.บ. (พลศึกษา),   

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537 

 

 

 

 

12 

 

 

 

- 

 

 

 

12 

 

 

 

- 

 

 

 

5(-) 

53 อาจารย์ ดร.สิระ สมนาม 

 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 

- ศษ.บ. (ภาษาไทย),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 

 

 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

22(-) 

54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร 

 

- ศษ.ด. (หลักสูตรและ 

   การสอน), มหาวิทยาลัย 

   เชียงใหม่, 2553 

- ศษ.ม. (วิทยาศาสตร)์,  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 

- ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร์),  

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

9 

 

 

 

19 

 

 

 

9 

 

 

 

15(-) 



46 

 

46 46 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.สุทธิดา จ ารัส 

 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา),  

   มหาวิทยาเกษตรศาสตร์,    

   2552 

- ป.บัณฑิต. (การสอน),  

   มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545 

- วท.บ. (เคม)ี, มหาวิทยาลัย 

   นเรศวร, 2544 

 

 

 

13 

 

 

 

3 

 

 

 

16 

 

 

 

3 

 

 

 

22(-) 

56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.สุนทรพจน์ ด ารงพานิช 

 

- ค.ด. (วิธีวิทยาการวจิัย 

   การศึกษา),    

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,    

   2551 

- ศษ.ม. (วิจัยและประเมนิผล 

   การศึกษา), มหาวิทยาลัย 

   เกษตรศาสตร,์ 2545 

- กศ.บ. (คณิตศาสตร)์,  

   มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2542 

 

 

 

12 

 

 

 

9 

 

 

 

12 

 

 

 

9 

 

 

 

4(-) 

57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

สุนทร ีคนเที่ยง 

 

- ศษ .ม.  (หลักสูตรและการ   

   สอน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่  

   2535 

- ศศ .บ.  (ภาษาอังกฤษ),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

4(-) 

58 อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง 

 

- กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล   

   การศึกษา), มหาวิทยาลัย 

  ศรนีครนิทรวโิรฒ, 2554 

- ศษ.ม.(คณิตศาสตรศึ์กษา),    

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 

- ศษ.บ.(คณิตศาสตร)์, 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 

 

 

 

12 

 

 

 

9 

 

 

 

12 

 

 

 

9 

 

 

 

13(-) 

59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

เสาวนติย์ เจริญชัย 

 

- ศษ .ม.  (หลักสูตรและการ 

   สอน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,   

   2529 

- ศศ.บ. (การสอนธุรกิจ),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2518 

 

 

13 

 

 

- 

 

 

9 

 

 

- 

 

 

5(-) 

47 



47 

 

47 47 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวนผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ 

 

- ศษ.ด. (หลักสูตรและ 

   การสอน), มหาวิทยาลัย 

   เชียงใหม่, 2551 

- ศษ.ม. (การวัดและประเมินผล 

   การศึกษา), มหาวิทยาลัย 

   เชียงใหม่, 2540 

- ศษ.บ. (วิทยาศาสตร)์,  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533 

 

 

 

11 

 

 

 

5 

 

 

 

11 

 

 

 

5 

 

 

 

23(-) 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
               ล าดับที่ 1-7 เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

        ล าดับที่ 8 – 60 เป็นอาจารย์ประจ า 
 

3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

                     -ไม่ม-ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

48 48 

 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1  ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

 ความคาดหวังในผลการเรยีนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี ้

  4.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริตมี

จรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพครู 

  4.1.2 มีวนิัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

  4.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

และล าดับความส าคัญ 

  4.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์ 

  4.1.5 สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาเอกและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   

  4.1.6 คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า รวมทั้งคิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็น

ระบบ 

  4.1.7 สามารถสืบค้นข้อเท็จจริง รวบรวม ศกึษา วิเคราะห์และประเมินขอ้มูลสารสนเทศ

และแนวคิดจากแหลง่ข้อมูลที่หลากหลาย และสรุปเพื่องานสอนและงานครู วินจิฉัยผูเ้รียน วิจัย

พัฒนาผูเ้รียน รวมทั้งใชใ้นการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

  4.1.8 สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูไ้ด้

อย่างเหมาะสม รวมทั้งมคีวามเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรยีนรูอ้ย่าง

สร้างสรรค์และมีวสิัยทัศน์ 

  4.1.9 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้อย่างมปีระสิทธิภาพ รวมทั้งมคีวามไวในการรับความรู้สกึของผูเ้รียนด้วยความเข้าใจ

และความรูส้ึกเชิงบวกมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 

  4.1.10 สามารถใช้ความรูใ้นศาสตร์มาชีน้ าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดง

ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของ

ตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งมคีวามเอาใจใส่ มีสว่นช่วยเหลอืและเอื้อต่อการแก้ปัญหาต่อ

ความสัมพันธ์ในกลุ่ม และระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 

  4.1.11 มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้งมคีวามสัมพันธ์ที่ดกีับผูเ้รียนเป็นผู้น าและผูต้ามที่มคีวามรับผดิชอบต่อสว่นรวมทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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  4.1.12 มีทักษะในการใชเ้ครื่องมอืที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม รวมทั้งมคีวามไวในการวิเคราะหแ์ละเขา้ใจขอ้มูล

สารสนเทศที่ได้รับจากผูเ้รียนอย่างรวดเร็วทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิตหิรอืคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือ

ภาษาเขียน 

  4.1.13 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรอืน าสถิติมาประยุกต์ใช้

ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปล

ความหมายและเลือกใช้ขอ้มูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับวิชาที่สอนและงานครูที่รับผดิชอบ โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 

  4.1.14 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ

สื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้เรยีน 

  4.1.15 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูท้ี่มรีูปแบบที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น

ทางการ (Formal) รูปแบบกึง่ทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่าง

สร้างสรรค์ 

  4.1.16 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูส้ าหรับผูเ้รียนที่หลากหลาย ทั้งผูเ้รียนที่มี

ความสามารถพิเศษ ผู้เรยีนที่มคีวามสามารถปานกลาง และผูเ้รียนที่มคีวามตอ้งการพิเศษอย่างมี

นวัตกรรม 

  4.1.17 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูใ้นวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ 

4.2  ช่วงเวลา  

   การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา โดยมีระยะเวลาเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา ได้แก่ 

  4.2.1 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1 ส าหรับช้ันปีที่ 1 

  4.2.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2 ส าหรับช้ันปีที่ 2 

  4.2.3 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 3 ส าหรับช้ันปีที่ 3 

  4.2.4 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 4 ส าหรับช้ันปีที่ 4 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  

  4.3.1  กระบวนวิชา 100191 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1 ก าหนดให้ฝึกปฏิบัติการ

ในสถานศกึษาไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง/ภาคการศกึษา ในช้ันปีที่ 1 

   4.3.2 กระบวนวิชา 100291 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2 ก าหนดให้ฝกึปฏิบัติการ

ในสถานศกึษาไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง/ภาคการศกึษา ในช้ันปีที่ 2 

   4.3.3 กระบวนวิชา 100391 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 3 ก าหนดให้ฝึกปฏิบัติการ

ในสถานศกึษาไม่น้อยกว่า 180 ช่ัวโมง/ภาคการศกึษา ในช้ันปีที่ 3 
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   4.3.4 กระบวนวิชา 100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 4 ก าหนดให้ฝกึปฏิบัติการ

ในสถานศกึษาไม่น้อยกว่า 270 ช่ัวโมง/ภาคการศกึษา ในชัน้ปีที่ 4 โดยจัดใหป้ฏิบัติการสอนใน

สถานศกึษา ไม่น้อยกว่า 9-12 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 6-9 ช่ัวโมงตอ่

สัปดาห์  

4.4  กระบวนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู  

   4.4.1 การคดัเลือกสถานศึกษาที่เป็นเครือขา่ยสถานศึกษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครูกับหนว่ย

พัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มคีุณภาพและผ่านการ

ประเมินและได้รับมาตรฐานคุณภาพจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา 

โดยเป็นไปประกาศของคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑค์ุณสมบัติของสถานศกึษาส าหรับปฏิบัติการสอน 

   4.4.2 การจัดนักศึกษาฝกึปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศกึษาโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 

คือ หนว่ยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู นักศกึษา และอาจารย์ในวิชาเอก 

       4.4.3 การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

           (1) เตรียมความพร้อมของนักศกึษาด้วยการปฐมนเิทศและการส่งตัวเพื่อให้นักศึกษา

รายงานตัวต่อสถานศกึษาที่ปฏิบัติการสอน  

           (2) เตรียมความพร้อมของอาจารย์นเิทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

           (3) เตรียมความพร้อมหนว่ยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ดว้ยการเชิญ ผูบ้ริหาร

และครูพี่เลี้ยงจากสถานศกึษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครูประชุมสัมมนาประจ าทุกปีการศกึษา 

       4.4.4 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

           (1) การรายงานตัวต่อหนว่ยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

           (2) การแต่งตั้งผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงเพื่อดูแล ให้ค าแนะน า ซึ่งมคีุณสมบัติตาม

เกณฑค์ุรุสภา 

           (3) ด าเนนิการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู โดยการปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 

โดยมีระยะเวลาเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา 

      (3.1) การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1 ส าหรับชั้นปีที่ 1 ไม่น้อยกว่า 45 

ช่ัวโมง/ภาคการศกึษา 

      (3.2) การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2 ส าหรับชั้นปีที่ 2 ไม่น้อยกว่า 45 

ช่ัวโมง/ภาคการศกึษา 

      (3.3) การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 3 ส าหรับชั้นปีที่ 3 ไม่น้อยกว่า 180 

ช่ัวโมง/ภาคการศกึษา 
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      (3.4) การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 4 ส าหรับช้ันปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 270 

ช่ัวโมง/ภาคการศกึษา โดยมีช่ัวโมงปฏิบัติการสอนไม่นอ้ยกว่า 9-12 คาบ/สัปดาห์ และปฏิบัติงาน

อื่นๆ ไม่น้อยกว่า 6-9 ช่ัวโมงตอ่สัปดาห์ 

           (4) ติดตามปัญหาและอุปสรรค และการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วย

พัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครูเป็นระยะๆ ตลอดภาคการศกึษา  

           (5) การสัมมนาเชิงวิชาการระหว่างและสิน้สุดการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

           (6) การสรุปประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

     ข้อก าหนดในการท าโครงร่างวิจัยในช้ันเรียนและรายงานการวิจัยในช้ันเรียนฉบับสมบูรณ์ 

ก าหนดให้นักศึกษาท าวิจัยในช้ันเรียน 1 คน ต่อ 1 เรื่อง ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา ในช่วงเวลา

ของการปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา โดยมีคณาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์/ครูพี่เลี้ยง เป็นผู้ให้

ค าแนะน า ควบคุม และประเมินผลการท าวิจัย โดยก าหนดให้มีการน าเสนอผลงานวิจัยและการส่ง

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

      5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  

      การบูรณาการความรูเ้รื่องการวิจัย กระบวนการวิจัย องค์ความรูว้ิชาเอก และศาสตร์การ

สอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเ้รียนในแตล่ะระดับการศกึษา และระดับ

ความสามารถที่แตกต่างกัน โดยท าวิจัยในลักษณะของวิจัยในชัน้เรียน 

      5.2 ผลการเรียนรู้  

  5.2.1  มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิคการวิจัยทางการศึกษา  

  5.2.2  มีจรรยาบรรณในการท าวิจัย 

  5.2.3  สามารถวางแผนการจัดท าโครงการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

ของผูเ้รียนและการจัดการเรียนรูต้ามศาสตรข์องแตล่ะสาขาวิชาเอก 

  5.2.4  สามารถปฏิบัติการวิจัยตามแผนการวิจัยที่ได้วางไว้ 

  5.2.5  สามารถเขียนน าเสนอผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรยีน 

     5.3  ช่วงเวลา  

      ท าควบคู่กับกระบวนวิชา 100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 4 ในขณะปฏิบัติการ

สอนในสถานศกึษาของการศกึษาในชั้นปีที่ 4 
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     5.4  จ านวนหน่วยกิต  

  การด าเนินการฝกึประสบการณ์วชิาชีพครู โดยการปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา โดยมี

ระยะเวลารวมเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศกึษา (รวมไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห)์ คิดเป็น 12 หนว่ย

กิต แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา แบ่งจ านวนหนว่ยกิตดังนี้ 

  5.4.1 กระบวนวิชา 100191 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1 จ านวน 1 หนว่ยกิต (รวม

ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์) 

  5.4.2 กระบวนวิชา 100291 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2 จ านวน 1 หนว่ยกิต (รวม

ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์) 

  5.4.3 กระบวนวิชา 100391 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 3 จ านวน 4 หนว่ยกิต (รวม

ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์) 

  5.4.4 กระบวนวิชา 100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 4 จ านวน 6 หนว่ยกิต (รวม

ไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์) 

     5.5  การเตรยีมการ  

      แบ่งนักศึกษาตามจ านวนอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาเลือกหัวข้อตาม

ปัญหาและความสนใจที่มสี่วนในการแก้ปัญหาและพัฒนาผูเ้รียน โดยมีการประชุมชีแ้จงให้ความรู้ 

ก าหนดการน าเสนอโครงร่างการวิจัย การให้ปรึกษา และการเสนอผลงาน จัดท ารูปเล่มรายงานวิจัย

ทุกคน และรวบรวมไว้ที่แต่ละสาขาวิชา 

5.6  กระบวนการประเมินผล  

       ประเมินผลตามข้อก าหนดของหนว่ยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครูของคณะ

ศกึษาศาสตร ์ควบคู่กับกระบวนวิชา 100191 100291 100391 และ 100491  

 ความคาดหวังในผลการเรยีนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

 วัตถุประสงค์กระบวนวิชา : นักศึกษาสามารถ 

            1) ปฏิบัติการสอนในสถานศกึษาทั้งการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการ

ความรู ้เนื้อหาวิชาเอก สาระเกี่ยวกับหลักสูตร ศาสตร์การสอน การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

การใช้เทคโนโลยีดิจทิัลส่งเสริมการเรียนการสอน การผลติสื่อและหรือนวัตกรรมที่สง่เสริมการ

เรียนรู้ การช่วยเหลือดูแลและพัฒนาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การเรียนรูข้องผูเ้รียน ภายใต้การแนะน า ดูแล และร่วมมอืกันของครูพี่เลี่ยง สถานศกึษา และ

อาจารย์นิเทศก์ 
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2) สร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับผูป้กครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรยีนให้

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเรียนรู้อย่างมคีุณภาพ โดยเข้าถึงบริบทของชุมชนและเคารพความ

แตกต่างทางวัฒนธรรม 

3) มีสว่นร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพในสถานศกึษาและชุมชน และสง่เสริมและ

อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4) เขียนสะท้อนสรุปการถอดบทเรียนค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ประเด็นด้าน

ความรูแ้ละศาสตร์การสอน ความสัมพันธ์กับผูป้กครองและชุมชน และการปฏิบัติหน้าที่ครูใน

สถานศกึษา 

5) รายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะรายบุคคลและจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสร้างชุมชน

การเรียนรูท้างวิชาชีพรว่มกันในสถานศกึษา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรอืกิจกรรมนักศึกษา 

1.  มีคุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพครู 

 การสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพครูในทุกกระบวนวิชา 

 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในลักษณะการส่งเสริม

ด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 

 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง 

นักศึกษาที่เป็นแบบอย่างดา้นคุณธรรม 

จรยิธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 

2. มีความสามารถบูรณาการความรู้                           

ในศาสตร์สาขาสังคมศึกษา 

 การจัดกระบวนการเรียนรู้ในกระบวนวิชาต่างๆ 

 การฝึกปฏิบัติในกระบวนวิชาที่เรยีน 

 สร้างกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการใน

กระบวนวิชา  

 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในลักษณะพัฒนา

องค์ความรู้และฝกึการบูรณาการองค์ความรู้สู่

การจัดการเรียนรู้ 

 จัดท าโครงการ โครงงานหรือกิจกรรมเสริม

หลักสูตรที่สรา้งการบุรณาการองคค์วามรู้ 

สู่กระบวนการเรียนรู้  

3. มีทักษะในการจัดการเรยีนรู้ในสาขา

สังคมศึกษา 

 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในลักษณะของ

การเพิ่มประสบการณ์และการเตรียมความพร้อม

ส าหรับการจัดการเรียนรูใ้นสาขาวิชาสังคมศกึษา 

 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพในสถานศกึษา 
 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) 

     1. คุณธรรม จรยิธรรม 

         ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

     1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 
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        1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

     1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ

ล าดับความส าคัญ 

     1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรขีอง 

ความเป็นมนุษย์ 

     1.5 คุณลักษณะทั้งหมดเกิดขึน้จากความเข้าใจ “สังคมและวัฒนธรรมไทย”      

 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1) การสอดแทรกในภาคบรรยายของกระบวนวิชา 

  2) การจัดกิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม ความซื่อสัตย์ สุจรติ 

  3) การมกีระบวนวิชาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

  1) การประเมินจากพฤติกรรมของการตรงต่อเวลาการเข้าช้ันเรียนและการเข้า  

                       ฝกึงาน 

  2) การประเมนิจากการซื่อสัตย์ในการเรียน และการสอบ  

  3) การประเมนิจากความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 

   4) การประเมนิจากการมสี่วนรว่มของนักศึกษาในการท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร 

  5) การประเมนิจากผู้ใชบ้ัณฑติ 

 

 2. ความรู้ 

      ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

 2.1 มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

 2.2 สามารถวิเคราะหป์ัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม    

กับการแก้ปัญหา       

 2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่  

ศกึษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบเทคโนโลยีใหม่ๆ  

      2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

      2.5 ความรูท้ั้งหมดเกิดขึน้ได้จากการท าให้นักศึกษามีมุมมองที่แตกต่างและหลากหลาย 
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  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

  จัดการเรยีนการสอน โดยจัดล าดับการเรียนรู้จากง่ายไปยาก มกีารเชื่อมโยงและ

 บูรณาการความรู้ โดยใช้สื่อการสอน และเทคโนโลยีการศกึษา มกีารเรียนในหลายรูปแบบ

 ดังนี้ 

  1) การบรรยาย 

     2) การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 

  3) การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

           กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

  มีการประเมินการสอบวัดความรู้ โดยมีการสอบย่อย สอบกลางภาคการศกึษา และ 

 การประเมนิผลจากการฝกึปฏิบัติงาน วธิีการประเมินมีหลายรูปแบบดังนี้ 

  1) การสอบภาคทฤษฎี 

  2) การสอบภาคปฏิบัติ 

  3) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 

   

 3. ทักษะทางปัญญา 

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 3.1 คิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

 3.2 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วเิคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใชใ้นการแก้ไข   

ปัญหาสร้างสรรค์ 

 3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

      3.4 ทักษะทางปัญญาเกิดขึ้นได้จากการมองเห็นกระบวนการเชื่อมโยง “ความรู้” 

  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

   1) ให้ท ากิจกรรมกลุ่ม, กิจกรรมในวันเรียนและการน าเสนอผลงาน   

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

         1) ประเมินจากการวัดความรู ้โดยใช้ข้อสอบที่มีมาตรฐาน 

         2) การประเมินผลระหว่างการอภปิรายกลุ่ม การปฏิบัติงาน การน าเสนอรายงาน 

ในชั้นเรียน 
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 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน 

การรับผิดชอบ  

      4.1 การมมีนุษยสัมพันธ์ด ีช่วยเหลือ เสียสละ และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับสภาวการณ์ 

      4.2 การสามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่น ทั้งในภาวะผูน้ า และผูต้าม       

  4.3 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

      4.4 ความสามารถท างานได้ตามก าหนดเวลา 

  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ  

  1) การจัดกิจกรรมการสอนให้ผู้เรยีนได้มปีฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่น ให้มกีารท างาน 

เป็นกลุ่มมกีารประสานงานกับผูอ้ื่น มีการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลมีการมอบหมายงานให้ 

  2) ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการด าเนินการเรียนรู้ด้วยตนเองและ 

ร่วมกับผูอ้ื่น 

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

 ประเมินพฤติกรรมการแสดงออก และทักษะความสัมพันธ์ ในแตล่ะบทบาทของผูเ้รียนใน 

ช้ันเรยีน หรอืระหว่างท ากิจกรรม ประเมินผลงานตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

 

 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

 5.1 สามารถใช้เทคนิคคณิตศาสตร์และสถิตเิพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  5.2 สามารถแปลความหมายข้อมูล สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารและบทสรุป 

  5.3 สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งปากเปล่า  

       และการเขียน และเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  จัดกิจกรรมการสอนให้ผูเ้รียนได้ฝึกประสบการณก์ารวิจัย การแก้ไขปัญหาจาก

กรณีศกึษาหรอืสถานการณ์ภาคสนาม
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       กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  

 การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  ประเมินผลงาน หรือ พัฒนาการด้าน การใชเ้ทคนิควิเคราะหข์้อมูลโดยใช้ขอ้สอบ

หรอืตรวจสอบจากรายงาน ประเมินทักษะการสื่อสารจากความสามารถในการน าเสนอหนา้ช้ันเรยีน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

   

รหัส

กระบวน

วชิา 

กระบวนวิชา 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์   

เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

   (General Education) 
    

 
    

 
   

 
   

 
   

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                               

     Language and Communication                                          
    

 
    

 
   

 
   

 
   

001101 

 

ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1 

Fundamental English 1 
    

 
● ●    

●  ● 
 

   
 

   

001102 

 

ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2 

Fundamental English 2 
    

 
● ●    

●  ● 
 

   
 

   

001201 

 

การอา่นเชงิวเิคราะห์และการเขยีน

อย่างมปีระสิทธิผล 

Critical Reading and Effective 

Writing 

    

 

● ●  ● 

 

● ● ●     

 

   

050100 

 

การใช้ภาษาไทย 

Usage of the Thai Language ● ● ● ●       ● ●      
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รหัส

กระบวน

วชิา 

กระบวนวิชา 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์   

เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี

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 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

     Humanities and Social Sciences                          
             

 
   

 


063201 การเรียนรู้ผ่านปรากฏการณใ์น

สังคม  
Learning through Social 

Phenomenon 

     ●   ● ●     ●  

 

●    

751100 

 

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Economics for Everyday Life 
     ● ● ●   

● ● ● 
 

   
 

   

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์         

     Science and Mathematics 
                     

201100 

 

วทิยาศาสตร์บูรณาการ 

Integrated Science 
     

●        ●        

201114 

 

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 

ในโลกปัจจุบัน 

Environmental Science in  

Today’s World 

    

 

● ● ● ●  ● ●  
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รหัส

กระบวน

วชิา 

กระบวนวิชา 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์   

เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี

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 

202100 ชวีวทิยาในชวีติประจ าวัน 

Biology in Everyday Life 
     ● ● ● ● ●  ● ●         

203100 เคมีในชีวิตประจ าวัน 

Chemistry in Everyday Life  
     ●  ● ●  ● ●          

204100 

 

เทคโนโลยสีารสนเทศและชวีติ

สมัยใหม ่

Information Technology and 

Modern Life 

    

 

● ● ●  

 

   

 

   

 

● ● ● 

206109 

 

คณิตศาสตร์ในโลกปจัจุบัน 

Mathematics in Today’s World  
    

 

● ●  ● 
 

●  ● 
 

   

 
   

362211 

 

หลักการอนุรักษท์รัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

Principles of Conservation 

 ● ● ● ● ● ● ● ● 
 

   

 

   

 

 

 
   

462130 

 

ยาในชวีติประจ าวัน 

Medications in Everyday Life 

 

    

 
● ●   

 
   

 

  ● 
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รหัส

กระบวน

วชิา 

กระบวนวิชา 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์   

เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี

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 

953111 

 

ซอฟตแ์วร์ส าหรับชวีติประจ าวัน 

Software for Everyday Life 

 

     ● ● ● ●          ●   

1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผา่นกจิกรรม                                            

     Learning through Activities                                           3  Credits 
    

 
    

 
   

 

   
 

   

057121 

 

ฟุตบอลเพื่อชีวิตและ 

การออกก าลังกาย 

Football for Life and Exercise 

 

 ●   

 

●    

 

   

 

   

 

   

057122 

 

วา่ยน้ าเพ่ือชวีติและ 

การออกก าลังกาย          1(1-0-2) 

Swimming for Life and Exercise 

 ●   

 
●    

 
   

 

   

 

   

057125 

 

กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อชีวิต 

และการออกก าลังกาย  

Rhythmic Activities for Life and 

Exercise 

 ●   

 

●    
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รหัส

กระบวน

วชิา 

กระบวนวิชา 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์   

เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี

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 

057131 

 

การออกก าลังกายและสุขภาพ  

Exercise and Health 
     ● ●  ●  ● ● ●         

057132 

 

ชวีติมสีุขในค่ายพักแรม  

Happy Life in Camping 
 ● ●   

●        
 

   
 

   

057133 

 

นันทนาการเพื่อคุณภาพชวีติ   

Recreation for Quality of Life 
 ● ●   

●        
 

   
 

   

099101 

 

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 

Learning Through Activities 1 
 ● ●   

●        
 

   
 

    

099102 

 

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 

Learning Through Activities 2 
 ●    

   
 

   
 

    ● ●    

099103 

 

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 

Learning Through Activities 3 ● ● ●              ● ●    

 ความหมายของผลการเรียนรู้ในตาราง เป็นไปตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน (เอกสารหนา้  54 – 58)
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาเฉพาะ) 

     1. คุณธรรม จรยิธรรม 

         ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

     1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ  

    ทางวิชาการและวิชาชีพ      

         1.2 มีวนิัย ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ       

    ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

     1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 

    และล าดับความส าคัญ 

     1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรขีอง 

    ความเป็นมนุษย์     

 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1) สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนทุกกระบวนวิชา 

  2) การเป็นแบบอย่างที่ดีของคณาจารย์ 

  3) จัดกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในและนอกหลักสูตร 

  4) จัดกระบวนวิชาเฉพาะเพื่อพัฒนาจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณ 

      วิชาชีพครู    

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

   1) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน การท างาน การทดสอบ และการวิจัย โดยไม่ 

 คัดลอกผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นผลงานของตนเอง และไม่ทุจรติในการสอบ 

   2) ประเมินจากการเข้าร่วมและมีสว่นร่วมในกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรที่ได้มี 

 การจัดขึ้น    

   3) การประเมนิตนเอง ประเมินโดยกลุ่มเพื่อน อาจารย์ ครูพี่เลี้ยงในสถานศกึษา   

 ผูใ้ช้บริการและชุมชน โดยใช้วธิีการที่หลากหลาย ได้แก่ การสัมภาษณ์ การสังเกต การสอบถาม 

 การสนทนากลุ่ม การบันทึกสิ่งเรียนรู้ ฯลฯ 

   4) การประเมินติดตามผลภายหลังจากส าเร็จการศกึษา โดยให้บัณฑิตประเมนิ 

 ตนเอง ประเมินจากผู้ใชบ้ัณฑติ โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม
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 2. ความรู้ 

      ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

 2.1 มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

 2.2 สามารถวิเคราะหป์ัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ทักษะและการใชเ้ครื่องมอืที่เหมาะสม

กับการแก้ไขปัญหา       

 2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่

ศกึษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ  

      2.4 สามารถบูรณาการความรูใ้นสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

   จัดการเรียนการสอนโดยเน้นความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และการใช้

 กระบวนการคิดทั้งการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประมาณค่า เพื่อการแก้ปัญหาและ

 พัฒนาการเรียนรู้  รวมทั้งมีการใช้สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศใน 

 การเสริมสรา้งความรู้ ส าหรับกิจกรรม การเรียนการสอนจัดในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 

    1) การบรรยายแบบมีสว่นร่วม 

    2) การซักถาม อภิปราย 

    3) การศกึษาค้นคว้าและน าเสนอ 

    4) กระบวนการกลุ่ม 

    5) การลงมือปฏิบัติและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

    6) การค้นคว้าวิจัย 

    7) การจ าลองสถานการณ์และบทบาทสมมุตฯิลฯ         

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ดว้ยวิธีการต่าง ๆ  

 ดังนี้ 

    1) การทดสอบย่อย 

    2) การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

    3) การประเมนิผลงาน 

    4) การประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

    5) ประเมินการน าเสนอและรายงาน 
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 3. ทักษะทางปัญญา 

  ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 3.1 คิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

 3.2 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วเิคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใชใ้นการแก้ไข      

    ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

   จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา  

 ทั้งระดับบุคคล และกลุ่มใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ การอภิปราย

 กลุ่ม การใชก้รณีศกึษา การสะท้อนคดิ การจ าลองสถานการณแ์ละบทบาทสมมุต ิการท า 

 โครงงาน การลงมือปฏิบัติ การศกึษา ค้นคว้าอิสระ ฯลฯ 

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

 1) การทดสอบวัดความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหาโดยใช้กรณีศึกษา และ           

     สถานการณ์จ าลอง 

 2) การประเมนิผลงานที่เกิดจากการใชก้ระบวนการแก้ไขปัญหา การศกึษาค้นคว้า        

     อย่างเป็นระบบ การวิเคราะหว์ิจารณ์ เช่น รายงาน การศกึษาอิสระ  

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ             

 4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและ              

    ภาษาอังกฤษได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 4.2 สามารถใช้ความรูใ้นศาสตร์มาชีน้ าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดง        
    ประเด็นในการแก้ไขสถานการณท์ั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้ง  
    ของตนเองและของกลุ่ม       
  4.3 มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

 และความรับผิดชอบ  

   1) การศกึษาค้นคว้าและน าเสนอ 

   2) กระบวนการกลุ่ม 

   3) การลงมือปฏิบัติและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

   4) การจ าลองสถานการณ์และบทบาทสมมติ
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  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

 รับผิดชอบ 

   1) การประเมนิพฤติกรรมการท างาน 

   2) การประเมนิผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

   3) ประเมินการน าเสนอและรายงาน 

 

 5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

 สารสนเทศ  

           5.1 มีทักษะในการใชเ้ครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้              
     สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
           5.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร ์หรอืน าสถิตมิาประยุกต์ใชใ้น 
     การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
           5.3 สามารถสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ  
     การน าเสนออย่างเหมาะสม 
 

  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

 การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

    1) การมอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้า น าเสนอ และจัดท ารายงานรูปเล่ม 

    2) การลงมือปฏิบัติและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

    1) การประเมนิผลงาน 

    2) การประเมนิการน าเสนอและรายงาน 

 

 6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

     ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

             6.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ       

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

     อย่างสร้างสรรค์
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             6.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรยีนที่มี  

        ความสามารถพิเศษ ผูเ้รียนที่มคีวามสามารถปานกลาง และผูเ้รียนที่มคีวามต้องการ   

        พิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

             6.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ 

        กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธวีิทยาการจัดการเรียนรู้ 

    1) การมอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้าและน าเสนอ 

    2) การจ าลองสถานการณ์และบทบาทสมมต ิ 

    3) การลงมือปฏิบัติและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

    4) การท าวิจัยในช้ันเรียน 

      กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านวิธวีิทยาการจัดการเรยีนรู ้

    1) การประเมนิพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ 

    2) การประเมนิการน าเสนอและรายงาน 

    3) การประเมนิแผนการจัดการเรียนรู้ 

    4) การประเมนิผลการวิจัย 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)  หมวดวิชาเฉพาะ 

 

 

รหัสกระบวน 

วชิา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข  

การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วธิีวิทยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

   (Field of Specialization)                                                  
                    

2.1 วิชาแกน (วิชาชพีคร)ู 

     Core Courses 
                    

2.1.1 วิชาแกนบังคบั 

        Required Core Courses 
                    

100109 แบบอย่างความเป็นครูในหอ้งเรียน

ยุคใหม ่

Model of Teacherness for Modern 

Classroom 

                    

100110 โลกาภิวัตนก์ับการศึกษาเพ่ือความ

เป็นพลเมอืงช้ันเลิศ  

Globalization and Education for 

Smart Citizenship 
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รหัสกระบวน 

วชิา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข  

การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วธิีวิทยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

100111 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แนว
ใหม ่                          
Curriculum and Learning 

Management in Modern Trends 

                    

100112 จิตวทิยาเพื่อการพัฒนาผู้เรียนยุค
ดิจิทัล 
Psychology for Student 

Development in Digital Era 

                    

100191 การปฏบัิตกิารสอนในสถานศกึษา 1  

Teaching Profession Practicum in 

School 1 
                    

100228 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครูยุค

ดิจิทัล    

Communicative Language for 

Teachers in Digital Era 
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รหัสกระบวน 

วชิา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข  

การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วธิีวิทยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

100229 นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อ

การเรียนรู้ยุคใหม ่ 

Innovation and Digital Technology 

for Learning in Modern Era 

                    

100230 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

แนวใหม ่ 

Learning Measurement and 

Evaluation in Modern Trends 

                    

100231 การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ

ความเป็นเลิศ  

Educational Quality Assurance for 

Excellence 

                    

100291 การปฏบัิตกิารสอนในสถานศกึษา 2 

Teaching Profession Practicum in 

School 2 
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รหัสกระบวน 

วชิา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข  

การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วธิีวิทยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

100315 พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัด

การศึกษาบนฐานชุมชน  

Multicultural Education and 

Community-Based Education 

                    

100316 การศึกษาพิเศษเพื่อสง่เสริม

ศักยภาพผู้เรียนท่ีมีความต้องการ

จ าเป็นพิเศษ 

Special Education for Enhancing 

Potentials of Students with Special 

Needs 

                    

100317 การฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค  

Microteaching Skills Practice                     

100391 การปฏบัิตกิารสอนในสถานศกึษา 3 

Teaching Profession Practicum in 

School 3 
                    

100404 การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

Research for Learners’ Quality 

Development 
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รหัสกระบวน 

วชิา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข  

การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วธิีวิทยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

100491 การปฏบัิตกิารสอนในสถานศกึษา 4 

Teaching Profession Practicum in 

School 4 
                    

2.1.2 วิชาแกนเลือก                                       

        Electives Core Courses 
                    

100214 
 

การจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏบัิต ิ
Active Learning Management 

                    

100216 
 

การเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง
ความแตกตา่งระหวา่งบุคคล 
Differentiated Instruction 

                    

100217 
 

สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ 

Information for Learning 
                    

100220 การบูรณาการศลิปะเชิงสร้างสรรค์

ในการศึกษา  

Creative Art Integration in 

Education 
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รหัสกระบวน 

วชิา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข  

การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วธิีวิทยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

100222 

 

โลกศกึษาเพื่อการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต 

Global Education for Lifelong 

Learning 

                    

100232 กฎหมายส าหรับวชิาชีพคร ู

Laws for Teaching Profession 
                    

100233 สะเต็มศึกษาเพ่ือชวีติ เศรษฐกิจ 

สังคม  

และสิ่งแวดลอ้ม 

STEM Education for Life, Economy, 

Society and Environment 
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รหัสกระบวน 

วชิา 

กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วธิีวิทยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

2.2  วิชาเอก 

       Major  
                    

2.2.1 วิชาทางด้านเนื้อหา  

        Academic Content Courses 
                    

     1) วิชาบงัคับ 

         Required Courses 
                    

004171 

 

ประวัตศิาสตร์ไทยโดยสังเขป   

A Survey of Thai History 
                    

004214 ประวัตศิาสตร์โลกตะวันตก 

History of the Western World 
                    

004430 

 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้:  

อดตีจนถึงปัจจุบัน 

Southeast Asia, Past to Present 

                    

012475 ศาสนาเปรียบเทียบ 

Comparative Study of Religions                     

071412 

 

ประชาธิปไตยและพลเมอืง 

ท่ีพึงประสงค์เพื่อประชาสังคม 

Democracy and Citizenship for Civil Society 
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รหัสกระบวน 

วชิา 

กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วธิีวิทยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

071413 เศรษฐศาสตร์เพื่อการด ารงชวีติอยา่งมดีุลย

ภาพ 

Economics for Balance of Life 
                    

071415 โลกและสารสนเทศทางภูมศิาสตร์  

Globe and Geographic Information System                     

071416 มนุษยก์ับสิ่งแวดลอ้มและการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

Man and Environment and Sustainable 

Development 

                     

071419 ประชากรศึกษา  

Population Study 
                    

127313 การเมอืงไทยสมัยใหม ่

Modern Thai Politics 
                    

154261 

 

ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชงิวเิคราะห ์  

Analytical Geography of Thailand 
                    

154384 นเิวศวทิยามนุษย์  

Human Ecology                     
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รหัสกระบวน 

วชิา 

กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วธิีวิทยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

751101 หลักเศรษฐศาสตร์ 1 

Principles of Economics 1                     

751428 เศรษฐศาสตร์การเมอืง 

Political Economy                     

      2) วิชาเลือก 

          Electives Courses  
                    

004282 ประวัตศิาสตร์ลา้นนาและอนุภูมิภาค 

ลุ่มแมน่้ าโขง 

History of Lanna and the Greater Mekong 

Subregion 

                    

012271 หลักพุทธศาสนา 

Fundamentals of Buddhism                     

071411 ศาสนาและจริยธรรมเพื่อสันติ  

Religion and Ethics for Peace                     

071423 สันติศึกษา  

Peace Education 
                    

javascript:__doPostBack('gvCourseList$ctl03$lbnDetailEng','')
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รหัสกระบวน 

วชิา 

กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วธิีวิทยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

071424 มติทิางกฎหมายของการศึกษาไทย  

Legal Dimension of Thai Education 
                    

127101 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์  

Introduction to Political Science                     

154151 ภูมิศาสตร์กายภาพ  

Physical Geography 
                    

159101 ความคิดพื้นฐานทางสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา  

Fundamentals in Sociology and 

Anthropology 

                    

159231 

 

 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

Social and Cultural Change                     

176101 

 

 

ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป 

Introduction to Law 
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รหัสกระบวน 

วชิา 

กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วธิีวิทยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก  

        Educational Courses                  
                    

        1) วิชาบังคับ 

            Required Courses 
                    

071420 การประยุกตใ์ชส้ื่อการเรียนรู้วิชาสังคม

ศกึษา  

Application of Learning Media in Social 

Studies 

                    

071425 วธีิวิทยาการสอนสังคมศึกษา  

Methodology of Teaching Social Studies                     

        2) วิชาเลือก        

           Electives Courses                                         
                    

071414 การพัฒนาทักษะกระบวนการ 

ทางประวัตศิาสตร์  

Development of Historical Process Skills 
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รหัสกระบวน 

วชิา 

กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วธิีวิทยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

071417 

 

การบูรณาการแหลง่วทิยาการเรียนรู้ใน

ท้องถิ่น  

Integration of Local Learning Resources 
                    

071418 

 

การศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา 

Independent Study in Social Studies                     

071421 

 

การประยุกตใ์ชเ้ครื่องมือประเมินผลการ

เรียนรู้วิชาสังคมศกึษา  

Application of Learning Assessment Tests in 

Social Studies 

                    

071422 ล้านนาศกึษาในโรงเรียน  

Lanna Studies in Schools                     

071426 อาเซียนศกึษาในโรงเรียน   

ASEAN Studies in School 
                    

 

 ความหมายของผลการเรียนรู้ในตาราง เป็นไปตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน (เอกสารหนา้  64 – 68)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  

 ใช้ระบบล าดับขั้น และค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจากกระบวนวิชาที่

ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นล าดับขั้น ซึ่งไม่มคี่าล าดับขั้น 
 สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลกระบวนวิชาตา่งๆ ให้ก าหนดดังนี้ 

 (1) อักษรล าดับขั้นที่มคี่าล าดับขั้น ให้ก าหนดดังนี้ 

                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย ค่าล าดับขั้น 
  A ดีเยี่ยม (EXCELLENT) 4.00 

  B+ ดีมาก (VERY GOOD) 3.50 

  B ด ี(GOOD) 3.00 
  C+ ดีพอใช ้(FAIRLY GOOD) 2.50 

  C พอใช้ (FAIR) 2.00 

  D+ อ่อน (POOR) 1.50 
  D ออ่นมาก (VERY POOR) 1.00 

  F ตก (FAILED) 0.00 

 (2) อักษรล าดับขั้นที่ไม่มคี่าล าดับขั้น ให้ก าหนดดังนี้  
                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย 

  S เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY) 

  U ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 
  V ผูเ้ข้าร่วมศกึษา (VISITOR) 

  W การถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN) 

    CE หนว่ยกิตที่ได้จากการทดสอบ 
     (CREDITS FROM EXAMINATION) 

    CP หนว่ยกิตที่ได้จากการเสนอแฟูมสะสมงาน  

     (CREDITS FROM PORTFOLIO) 
    CS หนว่ยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน  

(CREDITS FROM STANDARDIZED TESTS) 

    CT หน่วยกิตทีไ่ด้จากการประเมนิหรอือบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ 
     (CREDITS FROM TRAINING) 

    CX หนว่ยกิตที่ได้รับจากการยกเว้นการเรียน   

      (CREDITS FROM EXEMPTION) 
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 (3) อักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มกีารประเมินผล ให้ก าหนดดังนี้  

                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย 

  I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE)  

  P การเรียนการสอนยังไม่สิน้สุด (IN PROGRESS) 

 กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้ล าดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรอือักษร S เท่านั้น จงึจะนับ

หนว่ยกิตของกระบวนวิชานั้นเป็นหนว่ยกิตสะสม 

 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

• การทวนสอบในระดับหลักสูตรสังคมศกึษา 

1.  ภาวะการได้งานท าของบัณฑติ ท างานตรงสาขา 

2. การทวนสอบจากผูป้ระกอบการ 

3. การทวนสอบจากสถานศกึษาอื่น 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

 • ประเมินจากบัณฑติที่จบ 

 • ประเมินจากผู้ใชบ้ัณฑติ 

  

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
3.1 เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 คือ เรียนกระบวนวิชาครบ

ตามหลักสูตรก าหนด และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 

3.2 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

3.3 การเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3.4 ผา่นการประเมินมาตรฐานบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพครู 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูให้กับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณเ์พื่อส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศกึษาต่อ ฝกึอบรม ดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรอื 

การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
    2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณเ์พื่อส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างตอ่เนื่อง การสนับสนุนด้านการศกึษาต่อ ฝกึอบรม ดูงานทางวิชาการ

และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลใหท้ันสมัย 
    2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

(1) การมสี่วนรว่มในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 

(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ

มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  

การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการ

จัดการเรยีนการสอนในหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาวิชาที่เปิดสอน ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด

ในการพิจารณาแตง่ตัง้ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี

ย้อนหลัง 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒติรงหรอืสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ขั้นต่ าปริญญาโท

หรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง

วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ อย่างนอ้ย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างนอ้ยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม ่

ผูใ้ช้บัณฑิต และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ  

มาประกอบการพิจารณา  

2. บัณฑิต 

 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตร

ก าหนด ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) 

ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

 มีการส ารวจข้อมูลบัณฑิตที่ได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจาก

วันที่ส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑติที่ส าเร็จการศกึษาในปีการศึกษานั้นๆ  
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3. นักศกึษา  

 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของ

นักศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่

หลักสูตรก าหนด 

 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบ

ต่างๆ เสริมสรา้งความเป็นพลเมืองดทีี่มจีติส านึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 

 มีการแตง่ตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุก

คน โดยอาจารย์จะต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

เข้าปรึกษาได้  

 มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโน้ม

ผลการด าเนนิงาน 

 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความ 

พึงพอใจและผลการจัดการขอ้ร้องเรียน  

4. อาจารย์  

 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมี

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้อง

กับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ

อาจารย์ประจ า  

 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

วิสัยทัศนแ์ละนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่

เปิดสอน และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างตอ่เนื่อง 

 มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทาง

วิชาการ ผลงานทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจของอาจารย์ เพื่อ

ประเมินแนวโน้มผลการด าเนนิงาน 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน  

 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มี เนื้อหาที่ทันสมัย  

ได้มาตรฐานทางวิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

 มีการจัดการเรยีนการสอนที่มีการฝกึปฏิบัติ 

 มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการ 

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและ

ความเช่ียวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า

แผนการเรียนรู ้และการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 

 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่

หลากหลาย (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน 

ทั้งทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อ

ต่อการเรียนรู้ อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้

ผูเ้รียนสามารถเรียนรูไ้ด้อย่างมปีระสิทธิผล 

 มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู ้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. มกีารประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม  และทบทวนการด าเนิน 

งานหลักสูตรอย่างนอ้ยปีการศกึษาละ 2 ครั้ง โดยมีอาจารย์ผู้รับผดิชอบ

หลักสูตรเข้าร่วมประชุมอย่างนอ้ย ร้อยละ 80 และมีการบันทึก 

การประชุมทุกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตาม มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  

(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด

สอนในแต่ละภาคการศกึษาให้ครบทุกกระบวนวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการ

ด าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน  

หลังวันปิดภาคการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่

ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของกระบวน

วิชาการที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื

การประเมนิผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน

ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแตง่ตั้งใหม่  ได้รับค าแนะน า

ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่  

1 

ปีที่ 

2 

ปีที่ 

3 

ปีที่ 

4 

ปีที่ 

5 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา      

9. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ50 ต่อปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑติใหมท่ี่มตี่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    

 

 

 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่บัณฑติใหม ่เฉลี่ยไม่น้อย

กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

 

13. นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูครบถ้วนทุกกิจกรรมที่

ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 
     

14. มีการจัดประสบการณบ์ูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงานวิชาชีพ

ครูในสถานศกึษาอย่างตอ่เนื่องทุกปีการศึกษา 
     

15. ผู้ส าเร็จการศกึษาอย่างน้อยร้อยละ 50 มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ใน

ระดับ B1 หรอืเทียบเท่า B1 ขึน้ไป 
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หมวดที่ 8 กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์

เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้
เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 วิเคราะหเ์พื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศกึษา เพื่อปรับกลยุทธ์การ

สอนให้เหมาะสมกับนักศึกษาแตล่ะช้ันปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

 1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นักศึกษาได้ประเมนิผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การ

สอน และการใช้สื่อในทุกกระบวนวิชา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 

 ประเมินโดยบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา 

 ประเมินโดยผูใ้ช้บัณฑิต/ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียอื่นๆ 
 การประเมนิหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าเมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ช้ันปีที่ 4 ซึ่งนักศึกษาจะ

ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามกระบวนวิชา 100491 เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งจะเป็น

ช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถ
ปฏิบัติการสอนเป็นไปตามาตรฐานที่ก าหนดไว้หรอืไม่ มีค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู บูรณา

การความรู้ เนื้อหาวิชาเอก ศาสตร์การสอน จิตวิทยาการเรียนรู้ การใช้สื่อ/เทคโนโลยีและสร้าง

นวัตกรรมเพื่อสง่เสริมการเรียนรู ้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การท าวิจัยในช้ันเรียน และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนบนพื้นฐานของความเคารพในความแตกต่างและหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ รวมทั้งข้อปรับปรุงในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรยีนการสอนในภาพรวมและใน

แตล่ะรายวิชา 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนบี่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 

ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างนอ้ย 

1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
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 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 คะแนน ระดับ 2 คะแนน ระดับ 3 คะแนน 

มีการด าเนินการครบ 7 ข้อ
ตามตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 

มีการด าเนินการครบ 12 ข้อ
ตามตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

  
ทั้งนี ้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดใหทุ้กหลักสูตรมกีารพัฒนาหลักสูตรใหท้ันสมัย แสดงการ

ปรับปรุงดัชนีดา้นมาตรฐานและคุณภาพการศกึษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการ

ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างตอ่เนื่องทุก 5 ปี 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการ

สอนของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ. 5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหา
ของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตล่ะกระบวนวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุง

กระบวนวิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้

หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความตอ้งการของผู้ใชบ้ัณฑติ 
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ภาคผนวก 
 

1. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

(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 อ่านและ

เขียนในระดับเบือ้งตน้ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

 Communication in English for everyday interaction. Basic listening, speaking, reading 

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

 

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

ENGL 102  Fundamental English 2 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.อ.101 หรือ  

    ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

 การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟังพูด อ่านและ

เขียนในระดับที่ซับซ้อนขึ้นในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

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

reading and writing skills in various social and culture 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 หรอื  
    ตามความเห็นชอบของภาควชิา 
 ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านเชงิวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลและสื่อต่างๆ และการเขียน
อย่างมปีระสิทธิผล ในหัวข้อตามความสนใจของผูเ้รียน  
 English language skills for critical reading from different sources and media and 
effective writing on topics of students’ interests.  
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ม.ศท. 100 (050100) การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
HUGE 100 Usage of the Thai Language 
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 ศกึษาและฝกึทักษะการใช้ภาษาไทย 
 A study of the usage of the Thai Language and practice in writing. 
 

1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
ศ.ลส. 201 (063201) 

EDCI 201 

การเรียนรู้ผา่นปรากฏการณ์ในสังคม                          
Learning through Social Phenomenon 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไมม่ี 

3(3-0-6) 
 

แนวคิดการเรยีนรู้โดยใช้ปรากฏการณเ์ป็นฐาน การคิดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน

สังคมในพหุมิติ ทักษะการเป็นพลเมืองโลกที่เข้มแข็ง การเตรียมความพร้อมเป็นบัณฑิตที่ดี มี

คุณธรรม และหมั่นฝึกฝนตนเองเพื่อออกไปรับใช้สังคมยุคดิจทิัล การเพิ่มโอกาสและสรา้งมูลค่าเพิ่ม

ให้กับตนเอง กรณีศึกษาเกี่ยวกับการตอ่ต้านการคอรัปช่ัน การปูองกันการตั้งครรภ์โดยไม่มีความ

พร้อม และการลดความเสี่ยงในด้านสุขสภาพอนามัย  

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

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

ECON 100 Economics for Everyday Life 
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การบริโภค 

ตลาดรายได้ประชาชาติ การคลังสาธารณะ การเงินและการธนาคาร ภาวะเงินเฟูอและเงินฝืด  
การจา้งงาน เศรษฐกิจการคา้และการเงนิระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

 Basic economic concepts and application for everyday life concerning production, 

consumption, markets, national income, public finance, money and banking, inflation and 
deflation, employment, international trade and finance, and economic development and 

environment. 
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1.3  กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

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

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โลกและจักรวาล แหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ การน าไปใช้และการอนุรักษ์ รูปแบบและแหล่งพลังงาน การน าไปใช้และการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมลพิษ ร่างกายของเรา อาหารและยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการ

คมนาคม การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวก วิทยาศาสตร์และ
สังคม  

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

and conservation. Forms of energy, energy resources, their utilization and conservation. 
Environment and pollution. Human bodies. Food and drugs. Science and technology in 

transportation, communication, audiovisual instruments, home appliances and labour-saving 

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

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

SC 114 Environmental Science in Today’s World  

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

สิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมในเวที

นานาชาต ิความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ; การอนุรักษ์เพื่ออนาคต การใช้ทรัพยากร 

การเติบโตของประชากรและมลพิษ การแตกตัวของโอโซน ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ วิกฤติพลังงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อรักษาสมดุลในการบริโภค

ทรัพยากรธรรมชาติและการทดแทน สถานการณส์ิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 

Environment and impacts from anthropogenic activities, Environmental concerns in 

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

Population growth and pollution, Ozone depletion, Global warming and climate change, Energy 

crisis, Sustainable development (balancing of natural resource consumption and replacement), 

and Current environmental issues. 

 
 



94 

 

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

BIOL 100 Biology in Everyday Life 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 การศึกษาหลักส าคัญพื้นฐานทางชีววิทยาที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งมี ชีวิต โดยเน้นเฉพาะ

ปรากฏการณ์ที่ได้พบบ่อย ๆ ในชีวติประจ าวัน กระบวนวิชานีเ้หมาะส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนทาง

วิทยาศาสตร์มาก่อน 

 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) เคมีในชีวติประจ าวัน  3(3-0-6) 

CHEM 100 Chemistry in Everyday Life 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

แนวคิดพื้นฐานทางเคมีเพื่อการด ารงชีวิตที่ดีขึ้น อาหาร อาหารเสริมและสุขภาพมนุษย์ 

อาหารและมะเร็ง การเข้าใจยา นติิวทิยาศาสตร์และชีวิตประจ าวัน เคมีในชีวิตสมัยใหม่ เช่น น้ าหอม 

สบู่ เป็นต้น ภาวะมลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น ผลกระทบเรือนกระจก ภาวะโลกร้อน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การแปรใช้ใหมท่รัพยากรธรรมชาติ  

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 การประมวลผลข้อมูลและการจัดการ

สารสนเทศ ซอฟต์แวร์ส านักงานอัตโนมัติส าหรับชวีิตสมัยใหม่ อินเทอร์เน็ตและการสรา้งเว็บเพจ 

Computers in everyday life, Data processing and information management, Office 
automation software for modern life and Internet and webpage construction. 
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ว.คณ. 109 (206109) คณิตศาสตร์ในโลกปัจจุบัน 3(3-0-6) 

MATH 109  Mathematics in Today’s World  
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 คณิตศาสตร์กับสิ่งต่างๆในโลกปัจจุบัน คณิตศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์กับ

นิเวศวิทยา คณิตศาสตร์กับการเงิน คณิตศาสตร์กับการจัดการทรัพยากร คณิตศาสตร์กับการแข่งขัน 
คณิตศาสตร์กับโบราณคดี คณิตศาสตร์กับการคิดโดยใช้ปัญญาส านึกและการคิดแบบมีเหตุผล 

Mathematics in today’s world, Mathematics and the environment, Mathematics and 

ecology, Mathematics and finance, Mathematics and resource management, Mathematics and 
competition, Mathematics and archaeology, and Mathematical intuition and rational thinking. 

 

ก.อร. 211 (362211) หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
CONS 211 Principles of Conservation 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความหมายและขอบเขตของทรัพยากรและ
การอนุรักษ์ทรัพยากร หลักการอนุรักษ์ทรัพยากร บรรยากาศ น้ า ปุาไม้ สัตว์ปุา ดิน พืช พรรณไม้ 

แร ่และอื่นๆ 

 Problems concerning deterioration of natural resources and environments. Principles and 
methods of management and conservation of natural resources.  
 

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

PHPC 130  Medications in Everyday Life 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 แนะน าความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ยา ชนิดของยา ข้อควรระวังในการใช้ยา ผลข้างเคียง

ของยา พิษของยา การใช้สมุนไพรใกล้ตัว และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อการดูแลสุขภาพตนเอง

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

SE 111  Software for Everyday Life 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

  แนะน าลักษณะ องค์ประกอบ และบทบาทของซอฟต์แวร์ในชีวิตประจ าวัน การน าซอฟต์แวร์

มาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น ด้านส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มสมรรถภาพ และยกระดับคุณภาพของชีวิต 

ด้านองค์กรทางธุรกิจ เพื่อประสิทธิภาพและการบริหารจัดการ และด้านการค้นคว้าวิ จัย หัวข้อ 

ที่นา่สนใจในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เช่น อาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อควรระวัง และพึงปฏิบัติในการใช้

งานซอฟต์แวร์ 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. 121 (057121)     ฟุตบอลเพื่อชีวติและการออกก าลังกาย           1(1-0-2) 

EDPE 121  Football for Life and Exercise 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นฟุตบอล การอบอุ่นร่างกายและคลายเย็นในกีฬา

ฟุตบอล การเล่นฟุตบอลในต าแหน่งต่างๆ การประยุกต์เล่นกีฬาฟุตบอลในรูปแบบต่างๆ กติกาทั่วไป

ในการเล่นกีฬาฟุตบอล การวิเคราะหเ์กมการแข่งขันฟุตบอลและการเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลในระดับ

ต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผูดู้ที่ดใีนกีฬาฟุตบอล 

 The principles of exercise for health by playing Football. Warm up and cool down. How 

to play in each position and in different styles. Rules of playing Football. Analysis of Football 

matches and participation at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 
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ศ.ล. 122 (057122)     ว่ายน้ าเพื่อชีวติและการออกก าลังกาย          1(1-0-2) 

EDPE 122 Swimming for Life and Exercise 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพโดยการว่ายน้ า การอบอุ่นร่างกายในกีฬาว่ายน้ า หลักการ

หายใจและการเคลื่อนไหวในน้ า การใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายในการว่ายน้ าท่าต่างๆ การช่วยเหลือ 

ผู้ได้รับอันตรายต่างๆ จากการว่ายน้ า การวิเคราะห์ท่าทางการว่ายน้ า การว่ายน้ าเพื่อสุขภาพและ

การเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ าในระดับต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดีใน

กีฬาว่ายน้ า 

 The principles of exercise for health by Swimming. Warm up and cool down. Principles 

of breathing and movement under water. Using body physically to swim in each style. Helping 

others from dangers in swimming. Swimming for health and participation in competition at 

different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล. 125 (057125)   กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อชีวติและการออกก าลังกาย          1(1-0-2) 

EDPE 125 Rhythmic Activities for Life and Exercise 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นกิจกรรมเข้าจังหวะ การเคลื่อนไหวของร่างกาย

ในลักษณะต่างๆ การเคลื่อนไหวของรา่งกายให้เข้ากับจังหวะและเสียงดนตรี การเต้นร าพื้นเมืองของ

ประเทศต่างๆ และการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ มารยาทในการเข้าสังคมและมารยาทในการลีลาศ 

การวิเคราะห์ท่าทางการเต้นลีลาศจังหวะต่างๆ การร่วมงานลีลาศและการจัดงานลีลาศในรูปแบบ

ต่างๆ 

 The principles of exercise for health through Rhythmic Activity. Body movements in 

different styles. Body movements with rhythm and music. Folk dances and social dances. Social 
manners and social dances etiquette. Analysis of social dances types. Participating in and 

organizing social dance parties. 

 

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

EDPE 131  Exercise and Health 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 ความส าคัญของการออกก าลังกายและสุขภาพ แนวทางในการออกก าลังกาย การออกแบบ

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การประเมินผลการออกก าลังกาย

และภาวะสุขภาพ 
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 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) ชีวติมีสุขในค่ายพักแรม   2(2-0-4) 

EDPE 132 Happy Life in Camping 
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับค่ายพักแรม ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของค่ายพักแรม ประเภทของ

ค่ายพักแรม กิจกรรมต่างๆ ที่อาจเลือกจัดในค่ายพักแรม การศึกษาธรรมชาติ ปุาไม้ และ 
การอนุรักษ์ การวางแผนจัดค่ายพักแรม การเป็นผู้น าค่ายพักแรม การประเมินผลค่ายพักแรม และ

ฝกึปฏิบัติการจัดค่ายพักแรม 

 Introduction to camping, philosophy and objectives. Kinds of camping. Camping 
activities. Nature study, forest and conservation. Planning of camping management and 

camping leader. Camping evaluation and practice on camping activities. 

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

EDPE 133 Recreation for Quality of Life 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการและคุณภาพชีวิต ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของ

นันทนาการ ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ การเป็นผู้น านันทนาการ การจัดนันทนาการ  

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชวีิต การประเมนิผลนันทนาการ และฝกึปฏิบัติจัดนันทนาการ 
 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 าโครงการค่ายอาสาที่เน้นการบูรณาการความรู้ทางศาสตร์การสอนที่เสริมสร้าง

ความเป็นครูอุดมคติไทยในการฝึกภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  
ในพืน้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา 

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

EDGE 102 Learning Through Activities 2 
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 การจัดกิจกรรมที่แสดงความเป็นพลเมืองดีเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตครูตาม

ปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่แสดงความรัก ความเมตตาและความปรารถนาดีต่อผู้อื่น 
เป็นคุณลักษณะของครูที่ดีและพลเมอืงที่พึงประสงค์ 

 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 : นักศกึษาชั้นปีที่ 4 

 การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูตลอดหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่นักศึกษา
ต้องปฏิบัติตามองค์ประกอบของมาตรฐานผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพครู โดยมีการประเมินผลเป็น 

น่าพอใจ (S) หรอืไม่น่าพอใจ (U) 

 The activities participation will develop teachers’ characteristics throughout the 
curriculum according to teacher professional standards. The evaluation is determined by S 

(satisfactory) or U (unsatisfactory). 

 
2.หมวดวิชาเฉพาะ 

 2.1  วิชาแกน (วิชาชีพครู)  

 2.1.1 วิชาแกนบังคับ 

ศ.ช. 109 (100109)  

EDPF 109 

แบบอย่างความเปน็ครูในหอ้งเรียนยคุใหม่  

Model of Teacherness for Modern Classroom 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่มี     

2(1-2-3) 

 ความเป็นครูและคุณลักษณะพื้นฐานของความเป็นครูยุคสมัยใหม่ การประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวิชาชีพครูและธรรมาภิบาล 

การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ การแสดงออกถึงการมีจิตวิญญาณความเป็นครู การ

วิเคราะหก์รณีศกึษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพครู 
การศกึษาสภาพงานครู การส่งเสริมและเอาใจใส่การเรียนรู้ตามลีลาการเรียนรู้และพหุปัญญา และ

การยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล การออกแบบกลยุทธ์การสร้างแรงบันดาลใจและ

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝุเรียนรู้ตลอดชีวิต และการสร้างนวัตกรรมในฐานะครูมืออาชีพ การพัฒนา
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ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง การวิพากษ์กรณีศึกษาครูผู้สร้างการ

เปลี่ยนแปลง การจัดการความรูสู้่การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
            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. 
 
ศ.ช. 110 (100110)  

EDPF 110 

โลกาภิวัตน์กับการศึกษาเพือ่ความเป็นพลเมืองชัน้เลศิ  

Globalization and Education for Smart Citizenship

เงื่อนไขท่ีต้องผา่นก่อน    ไม่มี 

2(1-2-3) 

            แนวคิดโลกาภวิัตน์และทฤษฎีโลกาภวิัตน์ในสังคมโลกและสังคมไทย อิทธิพลของโลกโลกา

ภิวัตน์ต่อแนวคิดปรัชญาการศึกษาสมัยใหม่และลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวคิดและรูปแบบ
การจัดการศึกษาในบริบทโลกาภิวัตน์ การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาเพื่อความเป็น

ธรรมและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียน การประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีและหลักการปรัชญาการศึกษา
สมัยใหม่เพื่อบ่มเพาะพลเมืองโลกที่มีวิถีคิด ทักษะชีวิต ยืดหยุ่น ติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก 

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. 
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ศ.ช. 111 (100111)  

EDPF 111 

หลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้แนวใหม ่                          

Curriculum and Learning Management in Modern 

Trends  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่มี 

2(1-2-3) 

 แนวคิดและทฤษฎีหลักสูตร การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร โดย

อาศัยการติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและรู้เท่าทันสังคม การวิเคราะห์รูปแบบของ

กระบวนการการพัฒนาหลักสูตรที่น าไปสู่การออกแบบหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ และประเมิน
หลักสูตร หลักสูตรระดับการศึกษาต่างๆ ประกอบด้วย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้น

พื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สมองและธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ คุณลักษณะผู้เรียน

ยุคใหม่กับธรรมชาติการเรียนรู้ที่ท้าทาย แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการ

จัดการเรยีนรู้เชงิรุก ทักษะและลีลาการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน การคัดสรรแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ 

เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในบริบทที่หลากหลาย 

การออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และรายวิชา การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้อย่างครูมอือาชีพ             

 Curriculum approaches and theories. Analysis of factors which influence curriculum 

development by monitoring world context changes and social literacy. Analysis of curriculum 
development process models leading to curriculum design, curriculum implementation, and 

curriculum evaluation. Curriculum in each educational levels i.e. early childhood education, 

basic education, vocational education, and higher education curriculum. Brain and natures of 
human learning. Characteristics of students in modern era and learning challenge nature. 

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

learning management in classroom. Selecting approaches, theories, models, techniques, and 
methods of learning management for enhancing students’ learning in various contexts. 

Designing school curriculum, learning area curriculum, and course. Writing lesson plans with 

high teaching professional quality. 
 
ศ.ช. 112 (100112)  

EDPF 112 

จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาผูเ้รยีนยุคดจิิทัล 

Psychology for Student Development in Digital Era 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่มี     

2(1-2-3) 

ความหมายและความส าคัญของจิตวิทยาการศึกษากับการพัฒนาผู้เรียน  แนวคิดและทฤษฎี

เกี่ยวกับจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ และจิตวิทยาการแนะแนวและให้

ค าปรึกษา  การสร้างความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและสังคมแห่งความแตกต่ าง

หลากหลาย  การใช้จติวิทยาเพื่อสรา้งแรงบันดาลใจ จูงใจ และเสริมแรงผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝุเรียนรู้และสร้าง

นวัตกรรม รวมทั้งเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การประยุกต์ใช้จิตวิทยาในการจัดการช้ันเรียนใน



102 

 

ยุคดิจิทัล การใช้ขอ้มูลทางจิตวิทยาและเครื่องมือในยุคดิจิทัลในการสืบค้น วิเคราะห์ และสร้างนวัตกรรม

เพื่อการพัฒนาผู้เรยีนเป็นรายบุคคล 

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

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

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

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

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

analyze learner behaviors, and create innovations for individual development. 
 
ศ.ช. 191 (100191)  

EDPF 191 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  

Teaching Profession Practicum in School 1 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่มี     

1(0-3-0) 

การปฏิบัติงานในสถานศึกษาโดยการสังเกตและสัมภาษณ์นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรใน

สถานศึกษาตามบริบทสภาพจริง การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรม

พัฒนาวิชาชีพ การวิเคราะห์สภาพจริงจากการศึกษา สังเกต สัมภาษณ์ และบันทึกอย่างเป็นระบบ แล้ว

น ามาประสบการณม์าสะท้อนและเช่ือมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และองคค์วามรู้เก่ียวกับวิชาชีพครูและสภาพ

งานครู ถอดบทเรียนค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู และการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา การ

เขียนสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะรายบุคคลและจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสร้างชุมชน

การเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา ภายใต้การแนะน า ดูแล และร่วมมือกันของสถานศึกษาและ

อาจารย์ผู้สอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

the course instructors. 
 
ศ.ช. 228 (100228)  

EDPF 228 

ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครูยุคดจิิทัล    

Communicative Language for Teachers in Digital Era

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่มี     

2(1-2-3) 

หลักการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ถูกต้องส าหรับวิชาชีพครู การฝึกฝนและใช้ทักษะ
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ทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครูทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา เกี่ยวกับภาษาพูด 

ภาษาเขียน ภาษากาย และภาษาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล เทคนิคการสื่อสารในช้ันเรียนอย่างมี

ประสิทธิภาพส าหรับผู้เรียนในยุคดิจิทัล 

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

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

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

Techniques of effective classroom communication for students in digital era. 
  
ศ.ช. 229 (100229)  

EDPF 229 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการเรียนรู้ยคุใหม่  

Innovation and Digital Technology for Learning in 

Modern Era  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่มี     

2(1-2-3) 

มโนทัศน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษาส าหรับผู้เรียนยุคใหม่ 

ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับระบบการสอน การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมสมัยกับการออกแบบ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนการสอนด้วยโมเดลการบูรณาการ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ การใช้และการประเมิน สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ

จัดการเรียนรู ้การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสรา้งนวัตกรรมการเรยีนรูยุ้คใหม่ 

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

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

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

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

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

era. 
  
ศ.ช. 230 (100230)  

EDPF 230 

การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้แนวใหม่  

Learning Measurement and Evaluation in Modern 

Trends  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ศ.ช. 111 (100111) และ 

                                 นักศึกษาชัน้ปีท่ี 2 

2(1-2-3) 

แนวคิด หลักการ และวิธีการในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แนวคิด หลักการ และวิธีการ

ประเมินการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

การปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประยุกต์ใชผ้ลการวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาการสอน

และการพัฒนาผู้เรยีน   

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

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

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

 
ศ.ช. 231 (100231)  

EDPF 231 

การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลศิ  

Educational Quality Assurance for Excellence 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่มี     

2(1-2-3) 

  หลักการบริหารการศึกษาเบื้องต้น หลักการ แนวคิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การออกแบบและด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประกอบด้วย การก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา การ

ด าเนินการตามแผน การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การติดตามผลการ
ด าเนินการโดยใช้การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และการจัดท ารายงานผลการประเมิน

ตนเอง ความสัมพันธ์ของการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกเพื่อพัฒนา

สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ปัญหาและแนวโน้มในการ
ประกันคุณภาพการศกึษา 
 Basic principles of educational administration. Principles, approaches, and laws related 

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

including educational standards statement, educational development plan conducting, operation 

based on plan, evaluation and checking educational quality, monitoring of operational output by 

creating professional learning community, and self-assessment report conducting. Relation of 

internal and external educational assurance for developing school’s quality according to 

educational standards for excellence. Problems and tendencies of educational quality assurance. 

 

ศ.ช. 291 (100291)  

EDPF 291 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

Teaching Profession Practicum in School 2 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ศ.ช. 191 (100191) และ 

                                  นักศึกษาชัน้ปีท่ี 2 

1(0-3-0) 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยการเป็นผู้ช่วยครู ประกอบด้วย การช่วยงานประจ าช้ัน การ

ช่วยงานสอนภายใต้การแนะน าดูแลของอาจารย์ผู้สอนและครูพี่เลี้ยง ทั้งการสอนในช้ันเรียนและการสอน

ซ่อมเสริม การช่วยงานดูแลนักเรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจและเสริมแรงให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝุเรียนรู้ การ

ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายร่วมกับครูและผู้บริหารอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

พัฒนาวิชาชีพในสถานศึกษา แล้วน ามาประสบการณ์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้

เกี่ยวกับวิชาชีพครูและสภาพงานครู ถอดบทเรียนค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ประเด็นด้าน
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ความรู้และศาสตร์การสอน และการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา โดยอาศัยการสังเกตและบันทึก การ

เขียนสะท้อนผลสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะรายบุคคลและจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อ

สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา ภายใต้การแนะน า ดูแล และร่วมมือกันของ

สถานศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 

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

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

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

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

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

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

knowledge and pedagogy, and school practicum through observation and records. Writing reflective 

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

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

the course instructors. 
 
ศ.ช. 315 (100315)  

 

EDPF 315 

พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัดการศึกษาบนฐานชุมชน  

Multicultural Education and Community-Based 

Education 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ศ.ช. 110 (100110) 

2(1-2-3) 

 ความหมาย ความเป็นมา และความส าคัญของพหุวัฒนนิยมและพหุวัฒนธรรมศึกษา 

แนวคิดและทฤษฎีพหุวัฒนธรรมศึกษา ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมไทย การจัดการ

ศกึษาในสังคมพหุวัฒนธรรมของไทย การจัดการความรู้ทางพหุวัฒนธรรม แนวคิดชุมชนกับการจัด

การศึกษา การจัดการศึกษาบนฐานชุมชนเพื่อเข้าถึงบริบทชุมชนและสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม การร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ การสรา้งเครือขา่ยความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการ

เรียนรู้ที่มคีุณภาพของผู้เรยีน แนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

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

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

managements/models for multicultural society in Thailand. Multicultural knowledge 

management. Community participation in education. Community-based education for accessing 

to community and living together in a culturally diverse society. Working together with parents 

to support students acquire desirable characteristics and address related issues. Building 

network with parents and community for enhancing quality learning of students. Guidelines for 
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promoting and conserving cultures and local wisdom. 

 

ศ.ช. 316 (100316)  

EDPF 316 

การศึกษาพเิศษเพื่อส่งเสรมิศักยภาพผูเ้รียนท่ีมี

ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

Special Education for Enhancing Potentials of 

Students with Special Needs  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ศ.ช. 112 (100112) และ 

                                        นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 

2(1-2-3) 

มโนทัศน์และกระบวนการทางการศึกษาพิเศษ กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ประเภท

และลักษณะของผู้เรียนพิการ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษและด้อยโอกาส การคัดกรอง การ

วินิจฉัย การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การอ านวยความสะดวก การปรับแต่ง 

เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ความร่วมมือและท างานเป็นทีมระหว่าง ครู ผู้ปกครอง นักสห

วิชาชีพ หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

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

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

diagnosis. Organizing an appropriate individualized education plan, accommodations, 

modifications, and assistive technology. Collaboration and teamwork among teachers, parents, 

and paraprofessionals. Relevant organizations. 

 

ศ.ช. 317 (100317)  

EDPF 317 

การฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค  

Microteaching Skills Practice  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 3     

3(2-3-5) 

การศึกษา การฝึก และการพัฒนาทักษะการสอนที่จ าเป็นส าหรับครู การวางแผนการสอนและ

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชาเอก สาระในหลักสูตร ศาสตร์การสอน 

เทคโนโลยีดิจิทัล และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารในช้ันเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ การทดลองปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคในสถานการณ์

จ าลอง 

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

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

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

language skills for effective communication in the classroom. Practicing microteaching in simulated 

situations. 
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ศ.ช. 391 (100391)  

EDPF 391 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

Teaching Profession Practicum in School 3 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ศ.ช. 291 (100291) และ 

                                  นักศึกษาชัน้ปีท่ี 3 

4(0-12-0) 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาในช้ันเรียน การ

วางแผนและจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ การจัดการช้ันเรียน การผลิตสื่อหรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมการ

เรียนรู ้การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู ้การจัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่

เอือ้อ านวยต่อการเรียนรูอ้ย่างมีความสุขและมีสุขภาวะที่ดี การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูเ้พื่อพัฒนา

คุณภาพการเรยีนรูข้องผู้เรยีนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ การสรา้งแรงจูงใจและเสริมแรงให้ผู้เรียนเป็น

ผู้ใฝุเรียนรู ้การรว่มมือกับผูป้กครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การ

ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายร่วมกับครูและผู้บริหารอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

พัฒนาวิชาชีพในสถานศึกษาและชุมชน แล้วน ามาประสบการณ์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และองค์

ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและสภาพงานครู ถอดบทเรียนค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ประเด็น

ด้านความรู้และศาสตร์การสอน ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และการปฏิบัติหน้าที่ครูใน

สถานศึกษา โดยอาศัยการสังเกตและบันทึก การเขียนสะท้อนผลสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานใน

ลักษณะรายบุคคลและจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา 

ภายใต้การแนะน า ดูแล และรว่มมือกันของสถานศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EDPF 404 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

Research for Learners’ Quality Development 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ศ.ช. 230 (100230) และ 

                                  นักศึกษาชัน้ปีท่ี 3 

2(1-2-3) 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และระเบียบวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทิศทางและแนวโน้ม

การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุคใหม่ การวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อก าหนดปัญหาวิจัย การออกแบบและการ

ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การน าเสนอผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน การน า

ผลการวิจัยไปใช้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรยีน  

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

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

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

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

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

 

ศ.ช. 491 (100491)  

EDPF 491 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 

Teaching Profession Practicum in School 4 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ศ.ช. 391 (100391) และ 

                                  นักศึกษาชัน้ปีท่ี 4 

6(0-18-0) 

การปฏิบัติงานหน้าที่ครูในสถานศึกษา ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และ

การจัดการช้ันเรยีนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีปัญญารูค้ดิและมีความเป็นนวัตกร การสร้างสื่อหรือนวัตกรรม

ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน การจั ด

สภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีสุขภาวะที่ดี การ

วัดผลและประเมินผลการเรียนรู ้การช่วยเหลือดูแลและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดท ารายงานผล

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ การท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่

พึงประสงคแ์ละเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพโดยเข้าถึงบริบทของชุมชนและเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายร่วมกับครู

และผู้บริหารอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพในสถานศึกษาและชุมชน แล้ว

น ามาประสบการณ์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและสภาพงานครู 

ถอดบทเรียนคา่นิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ประเด็นด้านความรู้และศาสตร์การสอน ความสัมพันธ์

กับผูป้กครองและชุมชน และการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา โดยอาศัยการสังเกตและบันทึก การเขียน

สะท้อนผลสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะรายบุคคลและจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสร้าง

ชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา ภายใต้การแนะน า ดูแล และรว่มมือกันของสถานศึกษา

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

close supervision of the school members and supervisor. 

 
 2.1.2  วิชาแกนเลือก 

ศ.ช. 214 (100214) 

EDPF 214  

การจัดการเรยีนรู้ผา่นการปฏิบัต ิ  
Active Learning Management  
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไมม่ี         

2(1-2-3) 

 แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และระดับของการคิด ความหมาย รูปแบบ และล าดับขั้นของการปฏิบัติ  

การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดและการปฏิบัติสู่การจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน  มาตรฐาน

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลักษณะการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่

การแก้ปัญหาและการเกิดความคิดขั้นสูง เทคนิคการออกแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนและแหล่ง

เรียนรู ้เทคนิคการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ  ลักษณะและบทบาทของครูในการ

จัดการเรียนรูผ้่านการปฏิบัติ  ลักษณะและบทบาทของผู้เรยีนในการจัดการเรียนรูผ้่านการปฏิบัติ   
 Concepts, theories, models and levels of thinking. Meanings, models and hierarchy of 
practices. Integration of theoretical thinking and practice to classroom learning management. Learning 
standards and indicators of the basic education core curriculum. Characteristics of active learning 
management for developing learner’s problem solving skills and higher order thinking skills. 
Techniques of learning management design. Instruction media and learning resources. Measurement 
and assessment techniques of active learning management. Characteristics and roles of teachers in 
active learning management. Characteristics and roles of learners in active learning management. 
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ศ.ช. 217 (100217) 

EDPF 217 

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  
Information for Learning  
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไม่มี   

2(1-2-3) 

 ความหมายและความส าคัญของสารสนเทศ การศึกษาค้นคว้า การเก็บรวบรวม และ            

การวิเคราะห์สารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การอ้างอิงข้อมูลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การเขียน

หนังสือราชการ การส่งเสริมกระบวนการสืบค้นข้อมูลส าหรับผู้เรียนในสังคมแห่งการเรียนรู้ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุดเพื่อการจัดการศึกษา 

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

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

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

for education. 
 
ศ.ช. 220 (100220) 

EDPF 220 

การบูรณาการศิลปะเชิงสรา้งสรรค์ในการศึกษา 
Creative Art Integration in Education 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไม่มี 

2(1-2-3) 

 การบูรณาการองคค์วามรู้ทางศิลปะในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ความหมาย ความส าคัญและ

วิธีการในการบูรณาการสาระความรูท้างทัศนศิลป์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นกระบวนการคิด

ผ่านกจิกรรมในการรับรูแ้ละสรา้งสรรคชิ์น้งานศิลปะ 

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

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

art perceiving and making activities. 
 

ศ.ช. 216 (100216) 
 

EDPF 216 

การเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความแตกตา่ง 
ระหว่างบุคคล                          
Differentiated Instruction  
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไม่มี   

2(1-2-3) 

   แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคล เทคนิคการจัดกลุ่มผู้เรียน 

กลวิธีการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนกลุ่มต่างๆ โดยจ าแนกตามลีลาการเรียนรู้ พหุปัญญา และ

ระดับความสามารถ ตัวอย่างของสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

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

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

intelligence, and ability. Case studies of schools which succeed in differentiated instruction. 
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ศ.ช. 222 (100222) 

EDPF 222 

โลกศึกษาเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
Global Education for Lifelong Learning  
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไม่มี   

2(2-0-4) 

 ปรัชญาการศึกษาตลอดชีวติกับสังคมโลกหลังสมัยใหม่ กลวิธีการจัดการศึกษาแบบองค์รวมเพื่อ

เสริมสร้างพลเมืองที่เข้มแข็ง การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาชนพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้

ตลอดชีวติ ทฤษฎีการศึกษาเพื่อพัฒนาจิตส านึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การจัดการเรียนรู้โลกศึกษาเพื่อ

ส่งเสรมิความเสมอภาคในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การจัดการช้ันเรยีนเชิงสรา้งสรรคโ์ดย

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม การจัดโครงงานการศึกษาทางเลือกเพื่อการจัดการ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การจัดกจิกรรมการเรียนรูต้ลอดชีวติเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของพลเมืองโลก 

 Philosophy of lifelong education and postmodern global society. Holistic education 

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

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

consciousness. Global education management to promote equality in diverse culture society. Creative 

classroom management using digital technology for cross-cultural learning. Alternative education 

projects for sustainable environmental management in global issues. Lifelong learning activity 

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

EDPF 232 

กฎหมายส าหรับวิชาชีพคร ู
Laws for Teaching Profession  
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ไม่มี 

2(2-0-4) 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ

พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ ขอ้บังคับ ประกาศ และค าสัง่ที่เกี่ยวกับครูและบคุลากรทางการ

ศึกษา แนวปฏิบตัิในการเลื่อนวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีตัวอย่างการใช้กฎหมาย

ทางการศึกษา 

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

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

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

 
ศ.ช. 233 (100233) 

EDPF 233 

 

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

2(1-2-3) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไม่ม ี
 แนวคิดและการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สะเต็ม) 

เหตุผลและความจ าเป็นของสะเต็มที่มีต่อชีวติของบุคคล เศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดล้อม ลักษณะส าคัญ

ของสะเต็มศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาที่เชื่อมโยงบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และ
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สิ่งแวดล้อม การพัฒนานักสะเต็มศึกษา 

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

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

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

environment. Development of STEM educators. 

 

2.2  วิชาเอก  

2.2.1 วิชาทางด้านเน้ือหา 
     1) วิชาบังคับ 

ม.ปว. 171 (004171) ประวัติศาสตร์ไทยโดยสังเขป     3(3-0-6) 
HIST 171  A Survey of Thai History  
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 ท าความรู้จักกับหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย การสถาปนาและพัฒนาการ
ของอาณาจักรไทยในพุทธศตวรรษที่ 19 อาณาจักรไทยในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 22-ต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 24 จากกรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์   :ศูนย์กลางใหม่ของอาณาจักรไทยในเขตที่ราบลุ่ม

แม่น้ าเจ้าพระยา กรุงรัตนโกสินทร์  :การเผชิญหน้ากับการขยายตัวของตะวันตก การปฏิวัติ  2475: 
การปฏิวัติเพื่อสรา้งประชาธิปไตย 
 Introduction to materials used in the study of Thai history. Establishment and 
development of Thai kingdom in 19th century BE. Thai kingdom between 22nd to early 24th 
centuries BE. From Thonburi to Ratanakosin era: new center of Thai kingdom at Chao Praya 
Basin. Ratanakosin era under the challenge of Western expansionism. The 1932 Revolution: the 
revolution to establish democratic regime. 
 
ม.ปว. 214 (004214) ประวัติศาสตร์โลกตะวันตก 3(3-0-6) 
HIST 214  History of the Western World  
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 ความหมายของ “ตะวันตกศึกษา” มรดกของกรีก โรมัน และยุคกลาง ความเปลี่ยนแปลง
ความคิดทางศาสนากับการก่อตัวของรัฐฆราวาส การปฏิวัตวิิทยาศาสตร ์ การปฏิวัตอิุตสาหกรรม
และการเปลี่ยนแปลงของ “พืน้ที”่ โลก รัฐและโลกตะวันตกในศตวรรษที่ 18 และ 19 : ทุนนิยมและ
ความขัดแย้ง รัฐและโลกตะวันตกในศตวรรษที่ 20 : ความขัดแย้งและความผันผวน ความเปลี่ยนแปลง
ในโลกตะวันตกศตวรรษที ่21 พัฒนาการของโลกตะวันตกจากอดีตถึงปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต 
 Meanings of "the West". Legacy of Greeks, Romans, and Middle Ages. Transformation 
of religious thoughts and formation of secular states. Scientific Revolution, Industrial Revolution 
and spatial transformation of the world. States in the Western World in 18th and 19th centuries: 
capitalism and conflict. States in the Western World in 20th century: conflict and turmoil. 
Changes in the Western World in 21st century. Past, present and future of "the West". 
 



113 

 

ม.ปว. 430 (004430) เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ : อดีตจนถงึปัจจุบัน 3(3-0-6) 

HIST 430  Southeast Asia, Past to Present  
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 พัฒนาการของประวัติศาสตรเ์อเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงคริสต์ศตวรรษ

ที่ 21 โดยใหค้วามสนใจในเรื่องก าเนิดของรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การผสมผสานทางวัฒนธรรม
ระหว่างวัฒนธรรมพื้นเมอืงของเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้กับวัฒนธรรมที่ขยายตัวเข้ามา รัฐโบราณ  

รัฐจารีต รัฐสมัยใหม่และอาณานิคม สงครามโลกครั้งที่ 2 ในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ การเรียกร้อง

เอกราชและรัฐชาติสมัยใหม่ สงครามเย็น สมาคมอาเซียน ปัญหาความขัดแย้งในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ในปัจจุบัน 

 Development of history of Southeast Asia from ancient era up to 21th century, with an 

emphasis on the origins of states in Southeast Asia, the incoming alien civilizations and the 
mixture of these culture with their own native culture. Ancient states, traditional states, modern 

states and the colonial era, the Second World War in Southeast Asia, Southeast Asian 

decolonization and nation states, Cold War, ASEAN and conflicts in Southeast Asia. 
 
ม.ศน. 475 (012475) ศาสนาเปรียบเทยีบ  3(3-0-6) 
RE 475  Comparative Study of Religions 
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.ศน. 173 (012173) หรอื  
    ม.ศน. 271 (012271) หรอื  
    ม.ศน. 374 (012374) 
  วิเคราะห์หลักค าสอนพื้นฐานของศาสนาทุกศาสนาในโลก ความรู้ตามแนวศาสนา และ  
บ่อเกิดของความรู้ ธรรมชาติของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วิญญาณ ธรรมชาติและจุดหมายปลายทางของ
วิญญาณ บาปและความทุกข์ ความหลุดพ้นและการเปลื้องบาป ข้อปฏิบัติและอุดมการณ์ของ
ศาสนา อภปิรายปัญหาต่างๆ ทางศาสนาและค าตอบของแต่ละศาสนา 
 Examination of basic teachings of world religions; religious knowledge and its sources; 
nature of supernatural being; the soul and its nature and destiny; sin and suffering salvation 
and redemption; religious practices and ideals; discussion of religious problems and solutions 
offered by each religion. 
 

ศ.สศ. 412 (071412) ประชาธิปไตยและพลเมืองท่ีพึงประสงค์เพื่อประชาสังคม  3(3-0-6) 
EDSS 412 Democracy and Citizenship for Civil Society 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 ความคิดรวบยอด ความส าคัญ หลักการและความสัมพันธ์ของความเป็นประชาสังคม 
ประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ การส่งเสริมให้คิด เรียนรู้และปฏิบัติจริงในฐานะ
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พลเมืองเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองโดยใช้การมีปฏิสัมพันธ์ 

การสังเกต ติดตาม ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะโครงการชุมชนต่างๆ 
 The concepts, essentials, and principles of civil society, democracy and citizenship including 

its relations. Enhancing thinking, learning, and taking action as a citizen in order to develop civil 

knowledge and participatory skills through interacting, monitoring, and remarking/influencing 
community projects. 

 

ศ.สศ. 413 (071413) เศรษฐศาสตร์เพื่อการด ารงชีวติอย่างมีดุลยภาพ  3(3-0-6) 
EDSS 413 Economics for Balance of Life 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 

 มโนทัศน์ทางเศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากร หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระบบสถาบันทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีกับการตัดสินใจทางเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์เพื่อการ

จัดการเรยีนรู้ และการน าไปประยุกต์ใชก้ารด ารงชีวติอย่างมคีุณภาพ 

 Economics concepts. Natural resource management. Principles of sufficient economic. 
Economic institutional system. Technology and economic decision-making and economics for 

management of teaching and learning and for balance of life. 

 
ศ.สศ. 415 (071415) โลกและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  3(3-0-6) 

EDSS 415 Globe and Geographic Information System 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 ความรูเ้กี่ยวกับโลก โดยเฉพาะลักษณะของโลกทางกายภาพ ความเข้าใจความสัมพันธ์ทาง

พืน้ที่ระหว่างสรรพสิ่งต่างๆ ตามระบบธรรมชาติที่เกิดขึ้นในโลก การใช้สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ให้

เป็นประโยชน์ในการจัดการด้านความสัมพันธ์ทางพื้นที่ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโลกได้อย่าง
เหมาะสม 

 Knowledge about the globe, specific to physical geography charactersistics. Understanding 

of the spatial system of nature on the globe. Using geographic information systems to manage an 
appropriate spatial system between human and environment on the globe. 

 

ศ.สศ. 416 (071416) มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาท่ียั่งยืน  3(3-0-6) 
EDSS 416  Man and Environment and Sustainable Development 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการสร้างวัฒนธรรม ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ทั้งในระดับชุมชนและระดับสังคมโลก

จากการใชแ้ละการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การแสวงหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และการใช้
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แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับชุมชน

และการจัดการเรียนรู้และการสอนในห้องเรียน 
 The relationship between man and environment, which establishes culture, advance 

technology, and environmental impacts on communities and global level from utilization and 

development of environment. To solve environmental problems using sustainable development 
theme for environmental and natural resources conservation that is suitable for each local 

community. Management of teaching and learning in classrooms. 

 
ศ.สศ. 419 (071419) ประชากรศึกษา   3(3-0-6) 

EDSS 419 Population Study 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 ความส าคัญ ความหมายและแนวคิดต่างๆ ทางด้านประชากรศึกษา การเปลี่ยนแปลง

ประชากรและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภาวะประชากรต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 

แรงงาน การใช้ที่ดิน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการศึกษา สุขภาพอนามัย  การใช้แรงงานสตรี 
การเติบโตของเมือง และความเป็นเมือง การใช้เครื่องมือทางการศึกษาเพื่อรวบรวมและเผยแพร่

ข้อมูลขา่วสารทางด้านประชากร 

 The importance, definitions, and different approaches regarding demography. Demography 
change and its effects on economic development, labor force, land uses, the environment, including 

the management of education, health, women in the labor force, urban growth, and urbanization. 

Educational skills as an approach for gathering and disseminating demographic information. 
 
ร.ปค. 313 (127313) การเมืองไทยสมัยใหม่  3(3-0-6) 
GOV 313 Modern Thai Politics 
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ร.ปค. 101 (127101) 
 แนวทางต่างๆ ในการวิเคราะห์การเมืองการปกครองไทยหลัง พ.ศ. 2475 การเมืองไทย
หลังยุคแห่งการปฏิวัติ 2475 จนถึง พ.ศ.2490 การเมืองการปกครองไทยยุคเผด็จการทหาร พ.ศ.
2490-2516 การเมืองการปกครองไทยในยุคประชาธิปไตยและประชาธิปไตยครึ่งใบ (พ.ศ.2516-
2535) การปกครองไทยในยุคปฏิรูปการเมือง (พ.ศ.2535-2540) การเมืองการปกครองไทยในช่วง 
พ.ศ.2540-2553 น าเสนอรายงานและอภิปรายการเมืองการปกครองปัจจุบัน ภาพรวมของ
การเมอืงการปกครองไทยและแนวโน้ม 
 Approaches to analysis of Thai politics since 1932. Thai politics post-revolution era 
from 1932 to 1947. Politics and government under dictatorial rule 1947-1973. Thai politics and 
government in the democratic and semi-democratic periods (1973-1992). Thai government in 
the political reform era (1992-1997). Thai politics and government during 1997-2010. Paper 
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presentation and discussion of the current Thai politics and government. Overall picture of Thai 
politics and government and trends. 
 
ส.ภม. 261 (154261) ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวเิคราะห์ 3(3-0-6) 
GEO 261 Analytical Geography of Thailand 
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 ประวัติความเป็นมาของประเทศไทย ที่ตั้งและเขตแดน ภูมิภาคของประเทศไทย ลักษณะ
ทางกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะด้านประชากร กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สภาพสังคมและ
คุณภาพชวีิต แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับ
ภูมภิาคต่างๆ ของโลก 
 History of Thai nation. Location and boundaries. Regions of Thailand. Physical features. 
Natural resources. Demographic characteristics. Economic activities. Social aspects and quality 
of life. Socio-economic development plans. International relation with other global regions. 
 
ส.ภม. 384 (154384) นิเวศวทิยามนุษย์                                               3(3-0-6) 
GEO 384 Human Ecology 
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี  
 รากฐานของแนวคิดและทฤษฎีนิเวศวิทยามนุษย์ ประชากรมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
แนวพินิจนิเวศวิทยามนุษย์ แบบแผน และภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจ นิเวศวิทยาวัฒนธรรมและภูมิทัศน์
วัฒนธรรม รอยประทับทางการเมืองในระบบนิเวศและบนพื้นที่ ประเด็นร่วมสมัยทางนิเวศวิทยา
มนุษย์ 
 Fundamental concepts and theories of human ecology. Human population, society, and 
environment. Human ecology approach, patterns and economic landscapes. Cultural ecology 
and cultural landscapes. Political imprints in ecosystem and space. Contemporary issues in 
human ecology. 
 
ศศ. 101 (751101) หลักเศรษฐศาสตร์ 1  3(3-0-6) 

ECON 101 Principles of Economics 1 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 แนวความคิดเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีราคาเบื้องต้น ทฤษฎีการผลิตและปัจจัยการ

ผลิต นโยบายเศรษฐกิจจุลภาค  

 Basic concepts in economics. Elementary price theory. Theory of consumer behavior. 

Production theory and factors of production. Microeconomic policy. 
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ศศ. 428 (751428) เศรษฐศาสตร์การเมือง   3(3-0-6) 

ECON 428 Political Economy 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ศศ. 100 (751100) หรอื  

    ศศ. 102 (751102) หรอื 

    ศศ. 106 (751106) 

 ศกึษาความรูพ้ืน้ฐานทางเศรษฐศาสตร์การเมือง ในด้านแนวความคิดเรื่อง ระบบเศรษฐกิจ

การเมือง และโครงสร้างของเศรษฐกิจการเมือง ลัทธิเศรษฐกิจการเมือง ได้แก่ ลัทธิอ านาจนิยม 

ลัทธิสังคมนิยม ลิทธิชาตินิยม และลัทธิคุณธรรมนิยม การศึกษาถึงระบบและโครงสร้างของ

เศรษฐกิจไทย การรวมอ านาจทางเศรษฐกิจการเมืองในประเทศไทย การพัฒนาและปัญหาในการ

พัฒนาเศรษฐกิจของไทย 

 Fundamental concepts, structures, and system of political Economy. Political economic 

interpretation of authoriatianism, individualism, socialism, nationalism, and ethics. Thai economic 

system from political economic perspective. Political economic power concentration in Thai 

economic development and problems. 

 

              2) วิชาเลือก 
 
ม.ปว. 282 (004282)  ประวัติศาสตร์ล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 3(3-0-6) 
HIST 282  History of Lanna and the Greater Mekong Subregion  
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 ประวัติศาสตร์ล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนากับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในเขตภาคพื้นทวีป แนวพินิจต่างๆ ประวัติศาสตร์ล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง บริบททางประวัตศิาสตร์ นัยส าคัญของการแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์ แนวพินิจว่าด้วยรัฐในเขต
ภาคพื้นทวีป กระบวนการเกิดรัฐสมัยใหม่ และต าแหน่งแห่งที่ของรัฐล้านนา และบริบทของอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง ช่วงศตวรรษที่ 19 - ต้นศตวรรษที่ 21 แนวพินจิประวัตศิาสตร์ท้องถิ่น การใช้หลักฐานและ
ความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การศกึษาคนในประวัติศาสตร์ล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
การเคลื่อนย้าย  การเดินทาง  การค้า และการก่อรูปของบ้านและเมืองในเขตภาคเหนือของไทย 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และชุมชนหมู่บ้านภาคเหนือ เศรษฐกิจอนุภูมิภาค ลุ่ม
แม่น้ าโขงกับสังคมภาคเหนือ   :การเคลื่อนย้ายแรงงาน สินค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน การ
ขยายตัวขององค์กรประชาชน และการตอ่สู้ในประเด็นปัญหาร่วมสมัย 
 History of Lanna and the Greater Mekong subregion (GMS). Relations between Lanna 
and Mainland Southeast Asia. Various approaches on history of Lanna and the GMS. Historical 
context and significance of historical periodization. Approaches on state of Mainland, modern 
state formation process and location of Lanna state and context of the GMS between 19th 
centuries to early 21th centuries. Local history approaches. Use of evidences and cultural 
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change. Studies of people in Lanna history and the GMS. Mobility, travelling, trading and the 
formation of “Ban” and “Mueang” in Northern Thailand. Economic structural change and village 
community in the North. Economy of the GMS and society in the North: Labour movement, 
commodity, travelling and investment. The expansion of popular organizations and their 
engagement with contemporary issues. 
 

ม.ศน. 271 (012271) หลักพุทธศาสนา  3(3-0-6) 

RE 271  Fundamentals of Buddhism 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 แหล่งก าเนิดพุทธศาสนา หลักค าสอนส าคัญของพระพุทธเจ้า กฎแห่งกรรม และ 

การเวียนว่ายตายเกิด ภพภูมิต่างๆ ธรรมชาติและจุดหมายปลายทางของมนุษย์ ตามหลัก 

พุทธศาสนา พัฒนาการของพุทธศาสนา 
 The sources of Buddhism; principal teachings of Gotama Buddha; the law of karma and 

rebirth, different planes of existence; nature and destiny of man in Buddhism; development of 

Buddhism. 
 

ศ.สศ. 411 (071411) ศาสนาและจริยธรรมเพื่อสันติ  3(3-0-6) 

EDSS 411 Religion and Ethics for Peace 
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 ความส าคัญของศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สภาพปัญหาเกี่ยวกับศาสนาและจริยธรรมใน

สังคมปัจจุบัน หลักการและวัตรปฏิบัติของศาสนาต่าง ๆ การวิเคราะห์กฏเกณฑ์ทางจริยธรรมและ
การตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม ลักษณะจริยธรรมส่วนบุคคลและสังคม ตามหลักของแต่ละศาสนา 

ตลอดจนการประยุกต์ความรู้เพื่อสันตใินการจัดการเรยีนรู้ 

 The importance of religions, morality and ethics including its current problems. 
Principles and practices of different religions. Analysis of rules and value judgements for ethics, 

individual and social ethics of various religions. Application of knowledge of principles of 

religions, morality for peace for the management of learning. 
 

ศ.สศ. 423 (071423) สันติศึกษา   3(3-0-6) 

EDSS 423 Peace Education 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : นักศกึษาชั้นปีที่ 3 

 ความหมาย ทฤษฎี และความส าคัญของสันติศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรวิชาสังคม

ศกึษา เพื่อวางแผนการเรียนรูส้ันติศึกษาในสถานศกึษา 
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 The meanings, theories and importance of peace education. Analyze social studies 

curriculum for planning of peace education learning in schools. 
 

ศ.สศ. 424 (071424) มิติทางกฎหมายของการศึกษาไทย  3(3-0-6) 

EDSS 424 Legal Dimension of Thai Education 
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : นักศกึษาชั้นปีที่ 3 

 หลักการ แนวคิดมิติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ระเบียบและแนวปฏิบัติ

ตามกฎหมายของบุคลากรทางการศึกษา การศึกษากรณีตัวอย่างเพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
กฎหมายในการจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษา 

 The principles, concepts legal dimension relevance for educational management. Rules and 

conception guideline for personnel. Case study for application of usage laws for learning 
management in schools. 

 
ร.ปค. 101 (127101) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์  3(3-0-6) 
GOV 101  Introduction to Political Science 
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่ม ี
 การศึกษาเรื่องของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา เรื่องรัฐบาล ระบบการบริหารกิจการ
บ้านเมือง ปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอ านาจรัฐ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการก่อก าเนิด  และ
การใช้อ านาจรัฐ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการ ระบบการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ
ตัวแสดงทางการเมอืงตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็น สถาบันและองค์การทางการเมือง แนวคิด อุดมการณ์และ
ระบบการเมืองเปรียบเทียบ นักศึกษาจะได้ศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย ความรู้
เบื้องต้นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมไปถึงประเด็นทางการเมือง เหตุการณ์ส าคัญทาง
การเมอืงทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม และพัฒนาการของการเมืองทั้งระดับท้องถิ่น 
ระดับประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 The study about state including the study of government, public administration, and the 
crucial factors relating to power of state, state formation and power distribution theories. 
Fundamental knowledge about political process and system; interaction among political actors 
which are political institutions and organizations; comparative political concepts; ideologies, and 
political systems. The study of the history of Thai politics; introduction to international relations; 
and important issues in politics from past to present, of which affect political behavior and 
political development at both local and national level today and in the future. 
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ส.ภม. 151 (154151) ภูมิศาสตร์กายภาพ   3(3-0-6) 
GEO 151 Physical Geography  
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 ภูมิศาสตร์กายภาพ ดาวเคราะห์โลก โลก : ดาวเคราะห์ที่ไม่หยุดนิ่ง การก าหนดต าแหน่ง
บนพืน้ผิวโลก แผนที ่ธรณีภาค ลักษณะภูมปิระเทศที่เกิดจากตัวการต่างๆ ดิน ภาคบรรยากาศ อุทก
ภาค และชีวภาค 
 Physical geography. Planet earth. Earth : rotating planet. Geographic position on 
earth’s surface. Map. Lithosphere. Landform from different agents. Soil, atmosphere, 
hydrosphere and biosphere. 
 
สม.ศท. 101 (159101) ความคดิพื้นฐานทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  3(3-0-6) 
SAGE 101 Fundamentals in Sociology and Anthropology 
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 องค์ความรูท้างสังคมวทิยา และมานุษยวิทยาที่ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์สังคมในด้าน
ต่างๆ ซึ่งจะน าไปสู่การเข้าใจสังคมอย่างเป็นระบบ เข้าใจความเชื่อมโยงในระดับความสัมพันธ์ของ
ปัจเจกกับพลังทางสังคมในระดับที่กว้างขวางขึ้นจนถึงระดับโลก ตลอดจนความเข้าใจต่อสังคมและ
วัฒนธรรมไทยท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในยุคโลกาภวิัฒน์ 
 Basic sociological and anthropological concepts which are used to understand and 
explain social phenomena. The course aims to provide systematic and analytic understanding of 
society, namely, different degrees of linkage between the individual and social forces from the 
micro level up to the global level. The students are expected to comprehend social and cultural 
changes in contemporary Thailand within the context of globalization. 
 
ส.สม. 231 (159231) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

SA 231 Social and Cultural Change 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : สม.ศท. 101 (159101) 

 แนวคิดทฤษฎีและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายทางสังคมและผลของการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

 Theoretical concepts and factors involving in social and cultural changes, social and 

cultural changes in diversified forms and discusses the impacts arising out of social and cultural 

changes. 
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น.ศท. 101 (176101) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  3(3-0-6) 

LAGE 101 Introduction to Law 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย กระบวนการนิติบัญญัติ ประเภทต่างๆของกฎหมาย การ

ตีความกฎหมาย บทบาทกฎหมายกับความสงบสุขของประชาชน บทบาทกฎหมายกับศีลธรรมอันดี

ของประชาชน การบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมายกับสวัสดิภาพของประชาชน สิทธิ

ในทางกฎหมาย อายุความ บทบัญญัติกฎหมายที่ส าคัญซึ่งใช้บังคับในประเทศไทยในปัจจุบัน 

 General characteristics of law: legislative process, various categories of law; interpretation 

of law; law and peace; law and morality; law enforcement and acceptance; law and the security of 

the citizen; legal rights; prescriptions; principal laws being enforced in Thailand. 
 

         2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก  

      1) วิชาบังคับ 

ศ.สศ. 420 (071420) การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา      3(3-0-6) 

EDSS 420  Application of Learning Media in Social Studies 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

 การวางแผนใช้สื่อร่วมสมัยในการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา การสร้างและพัฒนาเพื่อ

ประยุกต์ใชใ้ห้สอดคล้องกับจุดมุง่หมายของการเรียนรู้วชิาสังคมศกึษา 

 Plan to usage contemporary media in social studies learning. Construction and develop 

for apply of instructional media in accordance with aim of social studies learning. 

 

ศ.สศ. 425 (071425) วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา  3(3-0-6) 

EDSS 425 Methodology of Teaching Social Studies 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ศ.ช. 111 (100111) หรอื 

                                   ศ.ช. 205 (100205)  หรอื 

   ศ.ช. 211 (100211) หรอื 

   ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

 ความส าคัญและลักษณะเฉพาะของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา กลยุทธ์การ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวางแผนการสอนเพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการพัฒนา

ทักษะการคิดและนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา ทักษะและกระบวนการเรียนรู้ส าหรับพัฒนา 
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พลโลกที่พึงประสงค์ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง รวมทั้งบทบาทในการพัฒนา

ตนเองเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศกึษา 

 The essentials and specifications of the strand of social studies strands and learner-

centered teaching strategies. Lesson planning for integrated learning. Innovation and thinking skills 

development in social studies. Skills and learning process to develop desirable global citizenship. 

Authentic assessment including roles of social studies teachers’ in self-directed development and 

the learning management. 

 

 2) วิชาเลือก 

ศ.สศ. 414 (071414) การพัฒนาทักษะกระบวนการทางประวัติศาสตร์  3(3-0-6) 

EDSS 414 Development of Historical Process Skills 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี  

 ความส าคัญ ความหมาย พืน้ฐานทางประวัติศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรูท้างประวัติศาสตร์

และฝกึทักษะกระบวนการทางประวัติศาสตร์ การจัดเตรียมสื่อการสอนและบทบาทของครูในการ

จัดการเรยีนรู้วิชาประวัติศาสตร์ 

 The importance, meanings, historical basis and learning historical activities. Practice of 

historical process skills. Preparation of teaching aids, and roles of teacher in teaching history. 

 

ศ.สศ.417 (071417) การบูรณาการแหล่งวทิยาการเรียนรู้ในท้องถิ่น   3(3-0-6) 

EDSS 417  Integration of Local Learning Resources 

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 ความส าคัญและประเภทของแหล่งวิทยาการเรียนรู้ท้องถิ่น เรียนรู้ประสบการณ์ตรงและ

การวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการในวิชาสังคมศึกษา โดยใช้แหล่งวิทยาการเรียนรู้

ในท้องถิ่น 

 The importance and various local learning resources. The arrangement of direct 

experiences learning from local resources and managing integrated learning activities in social 

studies by using local learning resources. 
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ศ.สศ. 418 (071418) การศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา  3(3-0-6) 

EDSS 418  Independent Study in Social Studies 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

 วิธีวิทยาการศกึษาแบบอิสระ การเลือกประเด็นและส ารวจข้อมูล การก าหนดวัตถุประสงค์

และประโยชน์ของประเด็นปัญหา การศึกษาวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีกา รศึกษา  

การวิเคราะหข์้อมูล การสรุปผลการศึกษา การเขียนรายงานการศกึษาและน าเสนอผลการศกึษา 

 Methodology of independent study. Selecting topic and surveying document. Defining 

objective and value of the issue. Literature review. Methodology of study. Data analysis. 

Conclusion. Report writing and presentation. 

 

ศ.สศ. 421 (071421) การประยุกต์ใช้เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้                 3(3-0-6) 

   วิชาสังคมศึกษา   

EDSS 421 Application of Learning Assessment Tests in Social Studies  

 เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ศ.ช. 230 (100230)  หรอื 

       ศ.ช. 302 (100302)  หรอื 

       ศ.ช. 311 (100311)   

 แนวคิดการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานในสถานศึกษา การสร้างและพัฒนา

เครื่องมือวัดและประเมินผลวิชาสังคมศึกษาในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติให้สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาและแนวคิดการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานใน

สถานศกึษา 

 Standard-base concepts of learning assessment in schools. Construction and develop of 

measurement and evaluation tests relevance cognition, affection and psychomotor in accordance 

with aim of social studies learning and concepts of standard-base assessment in schools. 

 

ศ.สศ. 422 (071422) ล้านนาศึกษาในโรงเรยีน  3(3-0-6) 

EDSS 422 Lanna Studies in Schools   

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

 บริบทอัตลักษณ์สังคมและวัฒนธรรมล้านนา บทบาทการศึกษากับการเสริมสร้าง 

อัตลักษณ์สังคมพหุวัฒนธรรม บทบาทภาครัฐกับการเสริมสร้างอัตลักษณ์สังคมพหุวัฒนธรรม 

แนวโน้มและปัญหาของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพหุวัฒนธรรม วิเคราะห์หลักสูตรวิชา
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สังคมศกึษาเพื่อจัดการเรยีนรู้ในโรงเรยีนพหุวัฒนธรรม รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน

พหุวัฒนธรรม สื่อและแบบเรียนส าหรับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพหุวัฒนธรรม  ทักษะ

ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพหุวัฒนธรรม การใช้เทคนิคการวิจัยภาคสนาม  

เพื่อศกึษาปัญหาในโรงเรียนพหุวัฒนธรรม 

 Contexts of Lanna social identity and culture. Role of education and enhances 

multicultural social identity. Role of nation and enhances multicultural social identity. Trend and 

instruction problems in a multicultural school. Social studies curriculum analysis for learning 

management in a multicultural school. Instructional models for a multicultural school. Media and 

text book for instruction in a multicultural school. Skills for instruction in a multicultural school. 

Using action research techniques for study problems in a multicultural school. 

 

ศ.สศ. 426 (071426) อาเซียนศึกษาในโรงเรยีน  3(3-0-6) 

EDSS 426 ASEAN Studies in School 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 การศึกษาแนวคิดการก่อตั้งกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนใน 3 มิติหลักได้แก่ 

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน เพื่อสร้างความเข้าใจและเรียนรู้บริบทของแต่ละประเทศร่วมกัน ในการจัดการ

เรียนการสอนในโรงเรยีน 

          ASEAN community studies in three dimensions such as ASEAN security community, 

ASEAN economic community and ASEAN socio-cultural community in order to understanding 

and cooperative learning in context of each country for learning and teaching management in 

schools. 
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2. ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย 

 

2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

1) อาจารย์ชัยณรงค์  จารุพงศ์พัฒนะ   

ผลงานวิชาการ  

ชรินทร์ มั่งคั่ง, เชษฐภูมิ วรรณไพศาล, ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ, ชญาณิศวร์ ยิ้มสวัสดิ์ และชัชวาล 

บุตรทอง. (2560). รูปแบบมวลชนพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมของ

นักเรียนในชุมชนเหมอืงแม่เมาะจังหวัดล าปาง. Veridian E-Journal Silpakorn University, (10)2, 

1217-1233. 

ชัยณรงค ์จารุพงศ์พัฒนะ, ชรินทร์ มั่งคั่ง, จารุณี มณีกุล และเชษฐภูมิ วรรณไพศาล. (2557).  

  ซายอ ซูกอ มากัน บรูไนดารุสซาลาม. กรุงเทพฯ: บริษัท อันลิมติ พริน้ติง้ จ ากัด.  

  152 หน้า. 

 

2) อาจารย์ชญานิตย์  ยิ้มสวัสดิ์ 

ชรินทร์ มั่งคั่ง, เชษฐภูมิ วรรณไพศาล, ชัยณรงค์ จารุพงศพ์ัฒนะ, ชญาณิศวร์ ยิ้มสวัสดิ ์และชัชวาล 

บุตรทอง. (2560). รูปแบบมวลชนพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมของ

นักเรียนในชุมชนเหมอืงแม่เมาะ จังหวัดล าปาง. Veridian E-Journal Silpakorn University, 

(10)2, 1217-1233. 

 

3) อาจารย์พัชนี  จันทร์ศิริ    

ชรินทร์ มั่งคั่ง, พัชนี จันทร์ศิริ, พิมพา นวลสวรรค์, มุกดาวรรณ ศรีชนะ และพัชราภรณ ์อนุกูล.  

 (2561). การจัดการความรูเ้พื่อพัฒนาพืน้ที่สูงอย่างยั่งยืนของครูในศูนย์การเรียนรู้ ชุมชน 

ชาวไทยภูเขาจังหวัดเชียงใหม่. วารสารมนุษยศาสตรส์าร, 19(1), 208-236. 

 

4) อาจารย์พิมพา  นวลสวรรค์    

ชรินทร์ มั่งคั่ง, พัชนี จันทร์ศิริ, พิมพา นวลสวรรค์, มุกดาวรรณ ศรีชนะ และพัชราภรณ ์อนุกูล.  

 (2561). การจัดการความรูเ้พื่อพัฒนาพืน้ที่สูงอย่างยั่งยืนของครูในศูนย์การเรียนรู้ ชุมชน 

ชาวไทยภูเขาจังหวัดเชียงใหม่. วารสารมนุษยศาสตรส์าร, 19(1), 208-236. 
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5) อาจารย์มุกดาวรรณ  ศรชีนะ    

ชรินทร์ มั่งคั่ง, พัชนี จันทร์ศิริ, พิมพา นวลสวรรค์, มุกดาวรรณ ศรีชนะ และพัชราภรณ ์อนุกูล.  

 (2561). การจัดการความรูเ้พื่อพัฒนาพืน้ที่สูงอย่างยั่งยืนของครูในศูนย์การเรียนรู้ ชุมชน 

ชาวไทยภูเขาจังหวัดเชียงใหม่. วารสารมนุษยศาสตรส์าร, 19(1), 208-236. 

หมายเหตุ : อาจารย์ชญาณิศวร ์ ยิ้มสวัสดิ์  เปลี่ยนชื่อเป็น  อาจารย์ชญานิตย์  ยิม้สวัสดิ์ 

 

2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.ชรนิทร ์มั่งคั่ง 

ชรนิทร์ มั่งคั่ง, พัชน ีจันทร์ศริิ, พิมพา นวลสวรรค์, มุกดาวรรณ ศรีชนะ, พัชราภรณ์ อนุกูล.    

            (2561). การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาพืน้ที่สูงอย่างยั่งยืนของครูในศูนย์การเรียนรู้     

            ชุมชนชาวไทยภูเขา จังหวัดเชียงใหม.่ วารสารมนุษยศาสตร์สาร, 19(1), 208-236. 

ชรินทร์ มั่งคั่ง, เชษฐภูมิ วรรณไพศาล, ชัยณรงค์ จารุพงศพ์ัฒนะ, ชญาณิศวร์  ยิ้มสวัสดิ์  และชัชวาล 

บุตรทอง. (2560). รูปแบบมวลชนพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมของ

นักเรียนในชุมชนเหมอืงแม่เมาะ จังหวัดล าปาง. Veridian E-Journal Silpakorn University, 

(10)2, 1217-1233. 

นพรัตน ์ดวงแก้วเรอืน, ธงชัย ภูวนาถวิจิตร และชรนิทร์ มั่งคั่ง. (2559). การจัดการความรูข้อง

ชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงในที่ดินและลดพฤติกรรมท าลายสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน : 

กรณีศกึษา ต าบลแมท่า อ าเภอแมอ่อน จังหวัดเชียงใหม่. MFU Connexion: Journal of 

Humanities and Social Sciences, 5(2), 45-70. 

เทอดศักดิ์ กองพรม, ชรนิทร์ มั่งค่ัง และธงชัย ภูวนาถวิจติร. (2559). การจัดการมลภาวะอย่าง

ยั่งยืนในฟารม์โคนมของชุมชน ต าบลแมท่า อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชยีงใหม่. MFU 

Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences, 5(2), 88-110. 

ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ, ชรนิทร ์มั่งคั่ง, จารุณี มณีกุล และเชษฐภูมิ วรรณไพศาล. (2557).  

  ซายอ ซูกอ มากัน บรูไนดารุสซาลาม. กรุงเทพฯ: บริษัท อันลิมติ พริน้ติง้ จ ากัด.  

  152 หนา้. 

Mangkhang, C. (2016). Why Developing Global Citizens Requires an Education in the 

Humanities. PROSPERO Philosophy for Education and cultural continuity, 22(3), 21-22. 

Taweekul, K., Kamsiripiman, K., Mangkhang, C., & Siwarom, S. (2016). Agriculture 

Technology Adaptation Through Farmer-to-Farmer Learning Process (FFLP) Model 

Resulting to Increase Income and  Productivity. OIDA International Journal of 

Sustainable Development, 9(1), 55-68. 
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Taweekul, K., Kamsiripiman, K., Mangkhang, C., Maneekul, J. & Siwarom, S. (2015). 

Dissemination a Modle of Farmer-to-Farmer Learning Process (FFLP) and Its 

Technology to Local  Administration Organizations for Improving the Agricultural 

Extension Service. Advance Science Letters, 21(2), 131-221. 

 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐภูมิ วรรณไพศาล 

เชษฐภูม ิวรรณไพศาล. (2561). ผลการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์แบบผสมผสานที่มผีลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนและความพึงพอใจของผู้เรยีนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย. วารสารวิชาการ 

มหาวิทยาลัยฟาร์อสิเทอร์น, 12(1), 23-31. 

ชรินทร์ มั่งคั่ง, เชษฐภูมิ วรรณไพศาล, ชัยณรงค์ จารุพงศพ์ัฒนะ, ชญาณิศวร์  ยิ้มสวัสดิ์ และชัชวาล 

บุตรทอง. (2560). รูปแบบมวลชนพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมของ

นักเรียนในชุมชนเหมอืงแม่เมาะ จังหวัดล าปาง. Veridian E-Journal Silpakorn University, 

(10)2, 1217-1233. 

ปิยะบุตร ถิ่นถา, ชรินทร์ มั่งคั่ง และเชษฐภูมิ วรรณไพศาล. (2560). การจัดการเรียนรูว้ิชา

ภูมศิาสตร์ โดยใช้วธิีการแบบเปิดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน.  Veridian E Journal, Silpakorn 

University, 10(3), 819–835. 

เชษฐภูม ิวรรณไพศาล. (2558). ผลการใช้การ์ตูนเศรษฐศาสตรเ์พื่อหนุนเสริมการด ารงชีวติของ

นักเรียนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟูาหลวง (ศศช.) จังหวัด

แมฮ่่องสอน. วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรีรับใช้สังคม, 1(1-2),13-23.  

เชษฐภูม ิวรรณไพศาล. (2557). การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสมรรถนะด้านการ

วิจัยในชัน้เรียนของนักศึกษาฝกึประสบการณ์วชิาชีพครูสาขาสังคมศกึษา. วารสารวิจัย

ราชภัฏธนบุรีรับใช้สังคม, 2(1), 55-68.  

ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ, ชรินทร์ มั่งคั่ง, จารุณี มณีกุล และเชษฐภูมิ วรรณไพศาล. (2557).  

  ซายอ ซูกอ มากัน บรูไนดารุสซาลาม. กรุงเทพฯ: บริษัท อันลิมติ พริน้ติง้ จ ากัด. 

  152 หน้า. 

 

 

 

 

 



128 

 

 

3.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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4. ตารางเปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ และเหตุผลในการปรับปรุง  

 

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

1.  หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 1.  หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เสรมิสรา้งประสบการณ์เกี่ยวกับเร่ืองราวในสังคม

ที่มีผลต่อชีวติประจ าวัน 

 

 

 

 
-ก าหนดให้เรียน 063201 และ 751100 

 

 

 

 

 

 

     1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต      1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 

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

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

001201 ม.อ. 201 การอา่นเชิงวิเคราะห์และการเขียน 

                       อย่างมีประสิทธิผล  

3(3-0-6) 

 

  

 

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

 

6 หน่วยกิต 

3(3-0-6) 

 

 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 

     โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

011269 ม.ปร. 269 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

013110 ม.จว. 110 จิตวทิยากับชีวติประจ าวัน 

050104  ม.ศท. 104 มนุษย์กับโลกสมัยใหม่ 

050106 ม.ศท. 106  ศิลปะแหง่การเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า 

103271 วจ.ล. 271  สังคีตวจิักษ ์

154130 ส.ภม. 130 ภูมิสารสนเทศในชีวติประจ าวัน

154153 ส.ภม. 153 ภัยพบิัติในโลกสมัยใหม่ 

176100 น.ศท. 100  กฎหมายและโลกสมัยใหม ่

702101 บธ.กง. 101 การเงินในชีวิตประจ าวัน 

751100 ศศ. 100  เศรษฐศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน 

851103 สม. 103  ชีวติและสงัคมผ่านสื่อ 

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) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

063201 ม.ศท. 201 การเรียนรู้ผ่านปรากฏการณ์ใน  

                          สังคม 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

เหมือนเดิม 

เหมือนเดิม 

ยกเลิก 

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

     1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

          เลือกจากกระบวนวชิาต่อไปนี ้

9 หน่วยกิต      1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

          เลือกจากกระบวนวชิาต่อไปนี้ 

9 หน่วยกิต  

201100 ว.วท. 100  วิทยาศาสตร์บูรณาการ 

201114 ว.วท. 114 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน 

202100 ว.ชว. 100 ชีววทิยาในชีวิตประจ าวัน                        

203100 ว.คม. 100 เคมีในชีวิตประจ าวัน 

204100 ว.คพ. 100 เทคโนโลยสีารสนเทศและชีวติสมัยใหม ่

206109 ว.คณ. 109 คณิตศาสตร์ในโลกปัจจุบัน 

362211 ก.อร. 211 หลักการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

                         และสิ่งแวดล้อม 

462130 ภ.บก. 130 ยาในชีวติประจ าวัน 

953111 ศท.วว. 111 ซอฟตแ์วร์ส าหรับชีวติประจ าวัน 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

   

     1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม 

          เลือก 2 หน่วยกิตจากกระบวนวิชาต่อไปนี้  

057121  ศ.ล. 121  ฟตุบอลเพื่อชีวติและการออกก าลังกาย 

057122  ศ.ล. 122  ว่ายน้ าเพื่อชีวติและการออกก าลงักาย                          

057125  ศ.ล. 125  กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อชีวติและ 

                         การออกก าลังกาย 

057131 ศ.ล. 131 การออกก าลังกายและสุขภาพ     

057132 ศ.ล. 132 ชวีิตมีสุขในค่ายพกัแรม 

057133 ศ.ล. 133 นันทนาการเพื่อคณุภาพชีวิต 

         และเลือก 1 หน่วยกติจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

099101 ศ.ศท. 101 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 

099102 ศ.ศท. 102 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 

099103 ศ.ศท. 103 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 

3 หน่วยกติ 

 

1(1-0-2) 

1(1-0-2) 

1(1-0-2) 

 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

 

1(0-3-1) 

1(0-3-1) 

1(0-3-1) 

 

     1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม 

          เลือก 2 หน่วยกิตจากกระบวนวิชาต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

        และเลือก 1 หน่วยกติจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

 

 

3 หน่วยกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหมือนเดิม 

เหมือนเดิม 

เหมือนเดิม 
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2.  หมวดวิชาเฉพาะ : ไม่น้อยกว่า 

     2.1  วชิาแกน (วชิาชีพครู)                    ไม่น้อยกว่า 

            2.1.1 วชิาแกนบังคับ 

132 หน่วยกิต 

51 หน่วยกิต 

49 หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ : ไม่น้อยกว่า 

     2.1  วชิาแกน (วชิาชีพครู)                  ไม่น้อยกว่า 

108 หน่วยกิต 

39 หน่วยกิต 

37 หน่วยกิต 

-ลดจ านวนหน่วยกิตลงตามโครงสรา้ง มคอ.1 

หลักสูตร 4 ป ี

 

100105 ศ.ช. 105 ปรัชญาและทฤษฏทีางการศึกษา 

100106 ศ.ช. 106 จิตวิทยาส าหรับครู 

100107 ศ.ช. 107 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู 

100108 ศ.ช. 108 ภาษาองักฤษส าหรับวิชาชีพครู 

100210 ศ.ช. 210 ความเป็นครูและจรรยาบรรณ 

                       วิชาชีพครู 

100211 ศ.ช. 211 การพัฒนาหลักสตูร 

100212 ศ.ช. 212 การจัดการเรียนรู้และการจัดการ 

                       ชั้นเรียน 

100213 ศ.ช. 213 แหลง่เรียนรู้และการบูรณาการ                               

                       เทคโนโลยกีับการเรียนรู้สมัยใหม่ 

100281 ศ.ช. 281 การฝึกปฏิบัตงิานวิชาชีพครู 

                       ระหว่างเรียน 1 

100311 ศ.ช. 311 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

100312 ศ.ช. 312 การประกันคุณภาพการศึกษา 

100313 ศ.ช. 313 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ          

                        ทางการศึกษา 

100314 ศ.ช. 314 การศึกษาพิเศษส าหรับครู 

100381 ศ.ช. 381 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

                       ระหว่างเรียน 2 

100403 ศ.ช. 403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

100481 ศ.ช. 481 การฝึกปฏิบัติงานวชิาชีพครู 

                       ระหว่างเรียน 3 

100488 ศ.ช. 488 การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

3(3-0-6) 

 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

 

1(0-3-0) 

 

3(2-2-5) 

2(2-0-4) 

2(1-2-3) 

 

2(2-0-4) 

1(0-3-0) 

 

3(2-2-5) 

1(0-3-0) 

 

3(2-3-0) 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-เนื่องจากไมส่อดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู

ที่ประกาศใหม่ โดยคุรุสภา 
ยกเลิก 
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100591 ศ.ช. 591 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูใน 

                        สถานศึกษา 1 

100592 ศ.ช. 592 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูใน 

                        สถานศึกษา 2        

6(0-18-0) 

 

6(0-18-0) 

 

 

 

 

 

100109 ศ.ช. 109 แบบอย่างความเปน็ครูในห้องเรียนยุค  

                       ใหม่ 

100110 ศ.ช. 110 โลกาภิวัตน์กับการศึกษาเพื่อความเป็น 

                      พลเมืองชั้นเลิศ 

100111  ศ.ช. 111 หลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้แนวใหม่  

100112  ศ.ช. 112 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาผู้เรียนยุคดิจิทัล 

100191  ศ.ช. 191 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

100228 ศ.ช. 228 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครูยุค 

                        ดิจิทัล    

100229 ศ.ช. 229 นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการ 

                        เรียนรู้ยุคใหม่ 

100230 ศ.ช. 230 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้แนว 

                        ใหม่ 

100231 ศ.ช. 231 การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความ 

                       เป็นเลิศ  

100291 ศ.ช. 291 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

100315 ศ.ช. 315 พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัดการศึกษา 

                       บนฐานชุมชน 

100316 ศ.ช. 316 การศึกษาพิเศษเพือ่ส่งเสรมิศักยภาพ 

                       ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

100317 ศ.ช. 317 การฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค 

100391 ศ.ช. 391 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

100404 ศ.ช. 404 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

 

 

 

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) 

-เนื่องจากไมส่อดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู

ที่ประกาศใหม่ โดยคุรุสภา 

 

 

-เปิดกระบวนวิชาแกนใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาที่ประกาศใหม่

และสอดคล้องกับ มคอ.1 หลักสูตร 4 ปี 

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

 

 

 

 

ยกเลิก 
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2.1.2 วชิาแกนเลือก : ไม่น้อยกว่า 

        เลือกจากกระบวนวชิาดังต่อไปนี ้

100214 ศ.ช. 214 การจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัต ิ

100215 ศ.ช. 215 ลีลาการสอนส าหรับครูมืออาชีพ 

100216 ศ.ช. 216 การเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง 

                        ความแตกต่างระหว่างบคุคล 

100217 ศ.ช. 217 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

100218 ศ.ช. 218 สะเต็มศกึษา 

100219 ศ.ช. 219 สถิตสิ าหรับครู 

100220 ศ.ช. 220 การบูรณาการศิลปะเชิงสรา้งสรรค์ 

                        ในการศึกษา 

100221 ศ.ช. 221 การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน 

100222 ศ.ช. 222 โลกศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

100223 ศ.ช. 223 การผลิตสื่อดิจิทัลกราฟิกส าหรับ 

                        การสอน 

100224 ศ.ช. 224 ดิจทิัลมัลตมิีเดียเพื่อการศึกษา 

100225 ศ.ช. 225 พหุวัฒนธรรมศึกษาส าหรับครู 

100226 ศ.ช. 226 การบรหิารและการจัดการสถานศึกษา 

                        แห่งนวัตกรรม 

100227 ศ.ช. 227 กฎหมายการศึกษา 

 

2 หน่วยกิต 

 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

2(1-2-3) 

 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

2(1-2-4) 

 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

 

2(2-0-4) 

 

2.1.2 วชิาแกนเลือก : ไม่น้อยกว่า 

        เลือกจากกระบวนวชิาดังต่อไปนี้ 

 

2 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2(2-0-4) 

2(1-2-3) 

 

 

 

- ซ้ าซ้อนกับวิชาแกนบงัคบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100232 ศ.ช. 232 กฎหมายส าหรับวิชาชีพครู 

100233 ศ.ช. 233 สะเต็มศึกษาเพื่อชีวติ เศรษฐกิจ  

                           สังคม และสิง่แวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

- เปิดเป็นวิชาใหม่ทดแทน 

- ซ้ าซ้อนกับวิชาแกนบงัคบั 

 

 

- ซ้ าซ้อนกับวิชาแกนบงัคบั 

 

 

 
 

          

 

 
- เปิดเป็นวิชาใหม่ทดแทน 

- เปิดกระบวนวิชาใหม่เพื่อสง่เสรมิให้

นักศึกษามคีวามรู้และสมรรถนะสอดคล้องกบั

แนวทางการปฎิรูปการด าเนินตามแผน 

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

รวมถึงวิสัยทัศน์ของคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เน้นความเปน็เลิศ

และศาสตรก์ารสอนแนวใหม ่

เหมือนเดิม 

ยกเลิก 

เหมือนเดิม 

ยกเลิก 

เหมือนเดิม 

ยกเลิก 

เหมือนเดิม 

ยกเลิก 
ซ้ าซ้อนกบัวิชาแกนบงัคับ 
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2.2 วชิาเอก                                     ไม่น้อยกว่า 
      2.2.1 วชิาทางด้านเนื้อหา             ไม่น้อยกว่า 
               1) วชิาบังคับ 
     ตองมีกระบวนวิชาระดับ 300 ขึน้ไป ไมนอยกวา 45  
หนวยกิต และในจ านวนนีต้องมีกระบวนวิชาระดับ 400 ขึน้ไป 
ไมนอยกวา 25 หนวยกิต 
004171 ม.ปว. 171 ประวัติศาสตร์ไทยโดยสังเขป 
004214 ม.ปว. 214 ประวัติศาสตร์โลกตะวันตก 
004282 ม.ปว. 282 ประวัติศาสตร์ล้านนาและอนุภมูิภาค 

                          ลุ่มแม่น้ าโขง 
004430 ม.ปว. 430 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้:  
                          อดีตจนถึงปัจจบุัน 
004427 ม.ปว. 427 ประวัติศาสตรป์ระเทศสหรัฐอเมรกิา 
011257 ม.ปร. 257 จริยศาสตร์ 
012271 ม.ศน. 271 หลกัพุทธศาสนา  
012371 ม.ศน. 371 พุทธศาสนากบัชวีิตประจ าวัน 
012475 ม.ศน. 475 ศาสนาเปรียบเทียบ   

127101 ร.ปค. 101 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกับรัฐศาสตร์   
127312 ร.ปค. 312 ประวัติศาสตรก์ารเมืองไทย 
154151 ส.ภม. 151 ภูมิศาสตรก์ายภาพ    
154261 ส.ภม. 261 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห ์
154281 ส.ภม. 281 ภูมิศาสตรเ์ศรษฐกิจ 
154384  ส.ภม. 384 นเิวศวิทยามนุษย์ 
159101 สม.ศท. 101 ความคดิพืน้ฐานทางสงัคมวิทยาและ  
                               มานุษยวิทยา  
159231 ส.สม. 231 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ 

                         วัฒนธรรม 
176101 น.ศท. 101 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกับกฎหมายทั่วไป 

751101  ศศ. 101 หลกัเศรษฐศาสตร์ 1   

751428 ศศ. 428 เศรษฐศาสตร์การเมือง 

81 หน่วยกิต 
69 หน่วยกิต 
60 หน่วยกิต 

 
 
 

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

 
3(3-0-6) 

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

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

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

2.2 วชิาเอก                                     ไม่นอ้ยกว่า 
      2.2.1 วชิาทางด้านเนื้อหา              ไม่น้อยกว่า 
               1) วชิาบังคับ 
      ตองมีกระบวนวิชาระดับ 300 ขึน้ไป ไมนอยกวา 36  
หนวยกิต และในจ านวนนีต้องมีกระบวนวิชาระดับ 400  
ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
127313 ร.ปค. 313 การเมืองไทยสมยัใหม่   
 
 
 
 
 
 
 

69 หน่วยกิต 
60 หน่วยกิต 
42 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3(3-0-6) 

 
 

 
 

- ปรับลดจ านวนหน่วยกิตลงเพื่อให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (มคอ.1) 
หลักสูตร 4 ป ี

 
 
 

 
 
- ปรับวิชา 004282 เป็นวิชาเนือ้หา (เลือก) 

 
 
 
- เน้นประวัติศาสตร์ครอบคลุมทั่วโลก 
- ปรับวิชาให้สอดคล้องกับหลกัสูตร 
- ปรับวิชา 012271 เป็นวิชาเนือ้หา (เลือก) 
- ลดเนือ้หาด้านพุทธศาสนาลง 
 

- ปรับเป็นวิชาเนือ้หา (เลือก) 
- เปลี่ยนวิชาให้สอดคล้องกับปัจจุบัน 
- ปรับเป็นวิชาเนือ้หา (เลือก) 
 
- เน้นสาระความรู้ที่สอดคล้องกับหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 

ปรับวิชา 159101 ,159231 และ176101 

เป็นวิชาเนือ้หา (เลือก) 
 

 

เหมือนเดิม 

 
เหมือนเดิม 

ยกเลิก 

ยกเลิก 

ยกเลิก 

ยกเลิก 

เหมือนเดิม 

ยกเลิก 

เหมือนเดิม 

เหมือนเดิม 

ยกเลิก 

เหมือนเดิม 



 
135 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

              2) วชิาเลือก                    ไม่น้อยกว่า 

                  เลือกจากกระบวนวชิาดังต่อไปนี ้

071411 ศ.สศ. 411   ศาสนาและจรยิธรรมเพื่อสันติ   

071412 ศ.สศ. 412  ประชาธิปไตยและพลเมืองที่พงึประสงค ์

                         เพื่อประชาสังคม 

071413 ศ.สศ. 413    เศรษฐศาสตร์เพื่อการด ารงชีวติ 

                             อย่างมีดลุยภาพ  

071415 ศ.สศ. 415 โลกและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  

071416  ศ.สศ. 416   มนุษย์กบัสิง่แวดลอ้มและการพัฒนา 

                             ที่ย่ังยืน  

071419 ศ.สศ. 419 ประชากรศึกษา  

071423 ศ.สศ. 423 สันติศกึษา     

071424 ศ.สศ. 424 มิตทิางกฎหมายของการศึกษาไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 หน่วยกิต 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

 

071412 ศ.สศ. 412 ประชาธิปไตยและพลเมืองที่พงึ 

                         ประสงค์เพื่อประชาสังคม 

071413  ศ.สศ.  413  เศรษฐศาสตร์เพื่อการด ารงชีวติ 

                             อย่างมีดลุยภาพ  

071415 ศ.สศ. 415 โลกและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  

071416  ศ.สศ. 416  มนุษย์กับสิง่แวดลอ้มและการพัฒนา 

                             ที่ย่ังยืน  

071419 ศ.สศ. 419 ประชากรศึกษา  

              2) วชิาเลือก                    ไม่น้อยกว่า     

                  เลือกจากกระบวนวชิาดังต่อไปนี ้
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004282 ม.ปว. 282 ประวัติศาสตรล์้านนาและอนุภมูิภาค 
012271 ม.ศน. 271 หลกัพุทธศาสนา  
127101 ร.ปค. 101 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกับรัฐศาสตร์   
154151 ส.ภม. 151 ภูมิศาสตรก์ายภาพ   

159101 สม.ศท. 101 ความคิดพืน้ฐานทางสังคมวิทยาและ  
                            มานษุยวิทยา  
159231 ส.สม. 231 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ 
                         วัฒนธรรม 
176101 น.ศท. 101 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกับกฎหมายทั่วไป 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

18 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยกเลิก 

เหมือนเดิม 

ย้ายไปเป็นวิชาบังคับเพื่อให้

เป็นไปตามกรอบ มคอ.1 

เหมือนเดิม 

ย้ายมาจากวิชาเลือกเพื่อให้

เป็นไปตามกรอบ มคอ.1 

ย้ายมาจากวิชาบังคับ

เพื่อให้เป็นไปตามกรอบ 

มคอ.1 
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หลักสูตรเดิม  (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พ.ศ. 2562) เหตุผลในการปรับปรุง 

      2.2.2 วชิาการสอนวชิาเอก            ไม่น้อยกว่า 
        วชิาบังคับ 
071425 ศ.สศ. 425 วิธีวทิยาการสอนสังคมศึกษา 
 

 

 

       2) วชิาเลือก                               ไม่น้อยกว่า 

              เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี ้

071414  ศ.สศ. 414 การพัฒนาทักษะกระบวนการ                 

                           ทางประวัติศาสตร์  

071417 ศ.สศ. 417 การบูรณาการแหลง่วิทยาการเรียนรู้ 

                          ในท้องถิ่น  

071418 ศ.สศ. 418 การศกึษาอสิระทางสังคมศกึษา  

071420 ศ.สศ. 420 การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้  

                          วิชาสังคมศึกษา  

071421 ศ.สศ. 421 การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือประเมินผล 

                         การเรียนรู้วชิาสังคมศึกษา 

071422 ศ.สศ. 422 ล้านนาศึกษาในโรงเรียน  

071426  ศ.สศ. 426 อาเซียนศึกษาในโรงเรียน 

 

2.3 วิชาโท (ถ้ามี)                              ไม่น้อยกว่า 

          นักศึกษาทีป่ระสงค์จะเรยีนวิชาโท อาจเลือกเรียน

วิชาโทในสาขาใดก็ได้ที่เปดิสอนตามประกาศ  มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ เร่ือง วิชาโทที่เปดิสอนส าหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่นอ้ยกว่า 15 หน่วยกิต โดยความ

เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึง่จะท าให้มีจ านวนหน่วย

กิตรวมตลอดหลกัสูตรเพิ่มขึน้อีก ไมน่้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3(3-0-6) 

 

 

 

9 หน่วยกิต 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

15 หน่วยกิต 

 

 

      2.2.2 วชิาการสอนวชิาเอก             ไม่น้อยกว่า 

        วชิาบังคับ 
 

071420 ศ.สศ. 420 การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้  

                          วิชาสังคมศึกษา  

 

        2) วชิาเลือก                              ไม่น้อยกว่า 

              เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.3 วิชาโท (ถ้ามี)                              ไม่น้อยกว่า 

 

9 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

 

3(3-0-6) 

 

 

3 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 หน่วยกิต 

 

-ปรับเพิ่มหน่วยกิตวชิาการสอนวิชาเอกวิชา

วิชาบังคบั เพื่อย้ายวิชา 071420 จากวิชาเลือก 

มาเป็นกระบวนวิชาการสอนวิชาเอก วิชา

บังคับ 

- ย้ายมาจากวิชาการสอนวิชาเอกวิชาเลือก

เพื่อสรา้งประสบการณ์การใช้สื่อในการสอน                                           

-ปรับลดหน่วยกิตวชิาการสอนวิชาเอก วิชา

เลือก เพือ่ย้ายวิชา 071420 ไปเป็นกระบวน

วิชาการสอนวิชาเอก วิชาบงัคบั 

 

 

 

 

- ย้ายกระบวนวิชา 071420 ไปเป็นกระบวน

วิชาการสอนวิชาเอกบงัคับเพื่อให้สอดคล้อง

กับการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล 

 

 

 

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

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต -เพื่อให้สอดคล้องกบั มคอ.1 หลกัสตูร 4 ปี  
ที่มีการปรับลดจ านวนหน่วยกิตลง 

เหมือนเดิม 

ย้ายไปอยู่ในวชิาการสอนวิชาเอกบังคบั 

เหมือนเดิม 

เหมือนเดิม 

เหมือนเดิม 
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ตารางเปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างแผนก าหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่ 

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

ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

001101    ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 

011257    จริยศาสตร์ 3(3-0-6) 

100105   ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา 3(3-0-6) 

100107   ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับ

คร ู

2(1-2-3) 

176101    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

ท่ัวไป 

3(3-0-6) 

กลุม่วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หนว่ยกิต 

กลุม่วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 3 หนว่ยกิต 

กลุม่วิชาการเรียนรูผ้่านกิจกรรม 2 หนว่ยกิต 
 

001101   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 

100110   โลกาภิวัตน์กบัการศึกษาเพือ่ 

            ความเป็นพลเมืองชั้นเลิศ  

2(1-2-3) 

100112   จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาผู้เรียนยุคดิจิทัล 2(1-2-3) 

751100   เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

วิชาทางด้านเนือ้หา (เลือก) 3 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม         2 หน่วยกิต 

  

 รวม 22  รวม 18 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

001102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6) 

012271 หลักพุทธศาสนา 3(3-0-6) 

100106 จติวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) 

100108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพครู 2(1-2-3) 

100211 การพัฒนาหลักสูตร 2(1-2-3) 

127101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

รัฐศาสตร์  

3(3-0-6) 

กลุม่วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 
3 หนว่ย

กิต 

กลุม่วิชาการเรียนรูผ้่านกิจกรรม 1 หน่วยกิต 
 

001102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6) 

100109 

 

แบบอย่างความเป็นครูในห้องเรียน

ยุคใหม ่

2(1-2-3) 

 

100111 

  

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แนว

ใหม่ 

2(1-2-3) 

100191 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  1(0-3-0) 

751101 หลักเศรษฐศาสตร์ 1 3(3-0-6) 

วิชาทางด้านเนือ้หา (เลือก) 3  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3  หน่วยกิต 

กลุม่วิชาการเรียนรูผ้่านกิจกรรม 1 หน่วยกิต 

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

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

001201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการ

เขียนอย่างมปีระสิทธิผล 

3(3-0-6) 

012371 พุทธศาสนากับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

100210  

 

100212 

 

ความเป็นครูและจรรยาบรรณ 

วิชาชีพคร ู

การจัดการเรยีนรูแ้ละ 

การจัดการชั้นเรยีน  

3(3-0-6) 

 

2(1-2-3) 

100281 

 

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

ระหว่างเรยีน 1 

1(0-3-0) 

154151 ภูมิศาสตร์กายภาพ  3(3-0-6) 

159101 ความคดิพื้นฐานทางสังคมวิทยา 

และมานุษยวิทยา  

3(3-0-6) 

กลุม่วิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 3 หนว่ยกิต  

001201 การอา่นเชิงวิเคราะห์และการเขียน

อย่างมีประสิทธิผล 

3(3-0-6) 

004171 ประวัติศาสตรไ์ทยโดยสังเขป  3(3-0-6) 

100229 นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อ

การเรียนรู้ยุคใหม่ 

2(1-2-3) 

100231 

 

การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ 

ความเป็นเลิศ  

2(1-2-3) 

วิชาทางด้านเนือ้หา (เลือก) 6  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต 

วิชาแกนเลือก  2  หน่วยกิต  

 รวม 21  รวม 21 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

050100 การใชภ้าษาไทย 3(3-0-6) 

100213 แหลง่เรยีนรูแ้ละการบูรณาการ                               

เทคโนโลยีกับการเรยีนรู้สมัยใหม่ 

2(1-2-3) 

127312 ประวัติศาสตรก์ารเมืองไทย 3(3-0-6) 

154261 

 

ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 

เชิงวเิคราะห์  

3(3-0-6) 

751101 หลักเศรษฐศาสตร์ 1  3(3-0-6) 

วิชาแกนเลอืก 

กลุม่วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 

2 หนว่ยกิต 

3 หน่วยกิต  

050100 การใชภ้าษาไทย  3(3-0-6) 

063201 การเรียนรู้ผ่านปรากฏการณ์ใน

สังคม 

3(3-0-6) 

100228 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครูยุค

ดิจิทัล 

2(1-2-3) 

100230 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

แนวใหม่  

2(1-2-3) 

00291 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

2 

1(0-3-0) 

071416 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและการ

พัฒนาที่ย่ังยืน  

3(3-0-6) 

054261 ภูมิศาสตรป์ระเทศไทยเชิงวิเคราะห ์ 3(3-0-6) 

 

วิชาเลือกเสร ี 3 หน่วยกิต   
 รวม 19  รวม 20 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) 

ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

004171  ประวัติศาสตรไ์ทยโดยสังเขป 3(3-0-6) 004214 ประวัติศาสตรโ์ลกตะวันตก 3(3-0-6) 

004282 ประวัติศาสตร์ลา้นนาและ 3(3-0-6) 012475 ศาสนาเปรียบเทียบ  

 

3(3-0-6) 

 อนุภูมิภาคลุม่แม่น้ าโขง  071413 

 

เศษฐศาสตรเ์พื่อการด ารงชีวติอย่าง

มีดุลยภาพ 

3(3-0-6) 

 

100311 

 

การวัดและการประเมนิผล 

การเรยีนรู ้ 

3(2-2-5) 071420 

 

การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้วชิา

สังคมศกึษา 

3(3-0-6) 

 

100312 การประกันคุณภาพการศึกษา         2(2-0-4) 071425 วิธีวทิยาการสอนสังคมศึกษา 3(3-0-6) 

100381 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

ระหว่างเรยีน 2 

1(0-3-0) 100316 

 

การศึกษาพิเศษเพื่อสง่เสรมิ

ศักยภาพผู้เรียนที่มีความต้องการ  

2(1-2-3) 

159231  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรม 

3(3-0-6) 127313 การเมืองสมัยใหม ่ 3(3-0-6) 

วิชาการสอนวิชาเอก (เลอืก) 3 หน่วยกิต   

 รวม 18  รวม 20 

ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

012475 ศาสนาเปรยีบเทียบ 3(3-0-6) 100315 พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัด 2(1-2-3) 

004430 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้:  

อดตีจนถึงปัจจุบัน 

3(3-0-6)  

100317 

การศึกษาบนฐานชุมชน 

การฝึกทักษะการสอนแบบ

จุลภาค  

 

3(2-3-5) 

100313  นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา 

2(1-2-3) 100391 การปฏิบัติการสอนใน 

สถานศึกษา 3 

4(0-12-0) 

100314 การศึกษาพิเศษส าหรับครู 2(2-0-4) 100404 

 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรยีน 

2(1-2-3) 

 

154281 ภูมิศาสตรเ์ศรษฐกจิ 3(3-0-6) 071419 ประชากรศึกษา 3(3-0-6) 

วิชาทางด้านเนื้อหา (เลอืก) 6 154384 นิเวศวิทยามนุษย์  3(3-0-6) 

  วิชาการสอนวิชาเอก(เลอืก 3 

 รวม 19  รวม 20 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

004214 ประวัติศาสตร์โลกตะวันตก 3(3-0-6) 

071425 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา  3(3-0-6) 

100481 

 

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

ระหว่างเรยีน 3 

1(0-3-0) 

100403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

154384 นิเวศวิทยามนุษย์  3(3-0-6) 

วิชาทางด้านเนื้อหา (เลอืก)  3 หน่วยกิต 

วิชาเลอืกเสรี 3 หน่วยกิต 
 

004430 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: อดตี 

จนถึงปัจจุบัน 

3(3-0-6) 

071412 ประชาธิปไตยและพลเมืองท่ีพึง

ประสงค์เพื่อประชาสังคม 

3(3-0-6) 

071415 โลกและสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์ 

3(3-0-6) 

751428 เศรษฐศาสตรก์ารเมือง 3(3-0-6) 

วิชาทางด้านเนื้อหา (เลอืก)  6 หน่วยกิต 

วิชาเลอืกเสรี 3 หน่วยกิต 

  

 รวม 19  รวม 21 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

004427 

  

ประวัติศาสตรป์ระเทศ

สหรัฐอเมริกา 

3(3-0-6) 

 

100491 การปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 4 

6(0-18-0) 

100488 การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค    3(2-3-0)    

751428 เศรษฐศาสตรก์ารเมือง 3(3-0-6)    

วิชาการสอนวิชาเอก (เลอืก) 6 หน่วยกิต   

วิชาเลอืกเสรี 3 หน่วยกิต   

    

 รวม 18  รวม 6 

 

 

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

ชั้นปีท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 1 
100589 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูใน

สถานศึกษา 1 

6(0-18-0)  - 

 

 

               รวม 6                 รวม - 

ชั้นปีท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 2 
100599 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูใน

สถานศึกษา 2 

6(0-18-0)  - 

 

 

                รวม 6                 รวม - 
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5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2561 
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