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หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) 
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  : ชื่อย่อ    ศษ.บ. (ภาษาไทย)  
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5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปรญิญาตรี  หลักสูตร 4 ปี   

 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

       ปรญิญาตรทีางวิชาชีพ 

 5.3 ภาษาท่ีใช้  

 ภาษาไทย  

 ภาษาต่างประเทศ  
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     5.4 การรับเข้าศึกษา  

 นักศึกษาไทย  

 นักศึกษาต่างชาติ  

     5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรยีนการสอนโดยตรง 

     5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 สภาวิชาการให้ความเหน็ชอบหลักสูตร ในการประชุมครัง้ที่ 2/2562 

เมื่อวันที ่5 กุมภาพันธ์ 2562 

 สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่ 2/2562 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ ์2562 และในการประชุมครัง้ที่ 8/2562 เมือ่วันที ่31 สงิหาคม 2562 
 สภาวิชาชีพ ให้การรับรอง เมือ่วันที่............เดือน............................... พ.ศ.............. 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรท่ีมคีุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพรว่่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับปรญิญาตร ีสาขาครุศาสตรแ์ละสาขาศึกษาศาสตร ์(หลักสูตร 4 ปี) ในปีการศึกษา 2564 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 ครู-อาจารย ์ผู้สอนวิชาภาษาไทย ทัง้ในภาครัฐและเอกชน 

 พนักงานของรัฐและเอกชน / นักวชิาการ ด้านการใช้ภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 



3 

9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิ

การศึกษาของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

   ปทมุวด ี ศิรสิวัสดิ ์

 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย),   

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2537 

- ศษ.บ. (ภาษาไทย),   

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2525 

X XXXX XXXXX XX X 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บญุรอด     

    โชติวชิรา 

 

- ค.ด. (อุดมศึกษา), จุฬาลงกรณ์ 

   มหาวิทยาลัย, 2559 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย),   

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2547 

- ศษ.บ. (ภาษาไทย),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2544 

X XXXX XXXXX XX X 

3. อาจารย ์ดร.สิระ  สมนาม 

 

- ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน 

ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร,  

2561 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2548 

- ศษ.บ. (ภาษาไทย),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2543 

X XXXX XXXXX XX X 

4. อาจารย์ดวงหทยัรัฐ   

    กาญจนรัชตพงศ ์

 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2552 

- ศษ.บ. (ภาษาไทย),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2544 

X XXXX XXXXX XX X 

5. อาจารย์พิชญภณ ศรีนวล 

 

- ศศ.ม. (ภาษาไทย),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2554 

- ศษ.บ. (ภาษาไทย),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2542 

X XXXX XXXXX XX X 
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10.สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 ในสถานทีต่ั้งมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

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

 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

    ในปัจจุบันประเทศไทยก าลังเผชิญกับความท้าทายของโลกศตวรรษที่ 21 ทั้งในส่วนที่เป็น

แรงกดดันภายนอก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติ

ดิจิทัล (Digital Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) 

การด าเนินงาน เพื่อบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 2573 (Sustainable 

Development Goals : SDGs 2030) ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน รวมทั้งผลกระทบของการเป็น

ประชาคมอาเซียน และความต้องการก าลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (ส านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2560: 75) อันจะส่งผลต่อวางแผนพัฒนาคุณภาพของพลเมืองให้มีสมรรถนะในการสร้าง

สังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน  โดยได้มีการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ  (พ.ศ. 2560 – 2579)  ซึ่งเป็น

แผนระยะยาวที่น าเอายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบแนวคิดส าคัญในการจัดท า

แผนการศึกษาแห่งชาติ นอกนีย้ังได้ก าหนดทิศทางในการท าจัดแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 (2560 – 2564) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปโดย

ได้ก าหนดเปูาหมาย ในยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งจะเป็นแผนที่มี

ความส าคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

สอดคล้องตามยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี ที่ได้มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ส าคัญในการก าหนดทิศทางของประเทศ

ไว้หลักๆ 10 ยุทธศาสตร์ คือ   1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์    2) การสร้างความ

เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม   3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิและแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน    4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน    5) การเสริมสร้างความ

มั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การ

ปูองกันการทุจรติประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย   7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส์   8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม   9) การพัฒนาภาค 

เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ  10) ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนา (คณะกรรมการ

จัดท ายุทธศาสตรช์าติ, 2560) 

      ท่ามกลางปัญหาท้าทายหลากหลายที่เป็นอุปสรรคส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศใน

ระยะยาว จึงต้องอาศัยความร่วมมือในทุกภาคส่วน เพื่อให้การพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศ 

ที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในระยะยาวได้นั้น ประเทศต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิง

ยุทธศาสตรใ์นทุกด้านเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของ แผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
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คอืประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงอันจะน าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุ  ซึ่งผลประโยชน์

แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  และสร้าง

ความสุขของคนไทยบนฐานสังคมที่มีความมั่นคง เสมอภาค เป็นธรรม และพัฒนาให้ประเทศสามารถ

แข่งขันในระบบเศรษฐกิจได้ โดยมีแนวทางในการด าเนินการ คือ การเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและ

พัฒนาการพัฒนาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งต้องด าเนินการควบคู่กับการเร่งยกระดับ

ทักษะฝีมือแรงงานกลุ่มที่ก าลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มที่อยู่ในตลาดแรงงานในปัจจุบันให้

สอดคล้องกับสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี รวมถึงการ

พัฒนาศักยภาพคนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัยที่สามารถบริหารจัดการการ

เปลี่ยนแปลงที่เป็นสภาพแวดล้อมการด าเนินชีวติได้อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิง่การพัฒนาทุนมนษุย์จาก

การยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู ้การพัฒนาทักษะ และยกระดับคุณภาพบรกิารสาธารณสุข

ให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ พรอ้มทั้งต้องส่งเสรมิบทบาทสถาบันทางสังคมในการกล่อมเกลาสร้างคนดี มีวินัย 

มีคา่นิยมที่ดีและมีความรับผดิชอบต่อสังคม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2560 : 1) 

 ภาษาไทย เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม ซึ่งมีอัตลักษณ์โดดเด่น

ในกลุ่มภาษาอาเซียน ดังนั้นวิชาภาษาไทยจึงถูกก าหนดให้เป็นสาระการเรียนรู้หลักในทุกระดับ

การศึกษา  โดยลักษณะธรรมชาติของการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเป็นลักษณะของวิชาทักษะที่ต้องฝึกฝน

จนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ในการติดต่อสรา้งความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี

ต่อกัน การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริง ซึ่งได้แก่ ทักษะการอ่าน การเขียน 

การฟัง-ดู และการพูด นอกจากนี้ยังมีเรื่องหลักภาษาไทย ซึ่งศึกษาธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของ

ภาษาไทย วรรณคดี วรรณกรรม อันได้แก่ การวิเคราะห์วิจารณ์เพื่อศึกษาข้อมูลแนวความคิดคุณค่า

ของงานประพันธ์ ของวรรณคดีแต่ละสมัย ท าให้ได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม สังคมในสมัยที่ผู้เขียนมีชีวิต

อยู่ ดังที่มีคนกล่าวว่า วรรณคดีเป็นกระจกส่องวัฒนธรรม การฝึกวิเคราะห์วิจารณ์ดังกล่าวจะเป็น

พืน้ฐานที่ส าคัญยิ่งในการวิเคราะห์ วิจารณ ์เรื่องราวหรือข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของผู้เรียน 

ด้วยความส าคัญดังกล่าว หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลา

เรียนของวิชาภาษาไทยดังนี้ ระดับประถมศึกษา แต่ละระดับช้ันเรียนปีละ 200 คาบ ส่วนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น ปีละ 120 คาบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีละ 80 คาบ  

  สภาพการขาดแคลนครูวิชาภาษาไทย 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 

โดยเมื่อแยกตามสาขาวิชาพบว่ามีความต้องการครูวิชาภาษาไทย เพื่อทดแทนอัตราการเกษียณอายุ
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ราชการจ านวนทั้งสิ้น 11,454 อัตรา (ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ,2559) จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสะท้อน

ให้เห็นว่าการปรับหลักสูตรการผลิตครูให้มีคุณภาพ ทันสมัย ทั้งเนือ้หา และรูปแบบการการพัฒนาการ

เรียนรู้ที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาและบริบทพื้นที่ (คณะท างานการปฏิรูปด้านการศึกษาของที่

ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, 2557) มีความจ าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชา

ภาษาไทย ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีความส าคัญและเป็นที่ต้องการของสังคม เนื่องจากเป็นภาษาที่เป็น

เอกลักษณ์ของชาติ และเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ดังนั้นคณะ

ศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตครูภาษาไทยให้มีศักยภาพ เพื่อที่จะได้ ร่วมกันพัฒนา

สังคม ให้คนไทยมีความเป็นไทยอันจะก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างความรักสามัคคีให้

เกิดในประเทศชาติสืบไป 

 

 11.2  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

 พลวัตความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลจากกระแสวัฒนธรรมโลกมีสาเหตุ

จากโลกาภิวัตน์ เกิดการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรม ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ทัศนคติ 

ความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และการบริโภคในรูปแบบต่างๆ อาทิ การใช้สื่อ

ออนไลน์ในการด าเนินชีวิตและการท าธุรกรรมต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างกันผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน์โดยไม่จ าเป็นต้องรูจ้ักตัวตนซึ่งกันและกัน การบริโภคสื่อหลาย

ช่องทางในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจ ากัด เกิดการสร้างวัฒนธรรม

ร่วมสมัย และมีโอกาสส าหรับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ 

ขณะเดียวกันอาจกอ่ให้เกดิวิกฤตทางวัฒนธรรมเนื่องจากขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี

งาม จนท าให้คนไทยละเลยอัตลักษณ์ มีพฤติกรรมที่เน้นบริโภคนิยมและค่านิยมที่ฟุูงเฟูอ ใช้ชีวิตแบบ

เร่งรีบ ไม่เคารพในสิทธิคนอื่นขาดความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล ซึ่งน าไปสู่การสูญเสียคุณค่าทางวัฒนธรรม

ดั้งเดิมและพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นสังคมไทย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ, 2560 : 26) ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของชาติไทย

จึงตกอยู่ทา่มกลางกระแสวัฒนธรรมที่หลั่งไหลเข้ามา ทั้งเรื่องของการรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามา

ใช้และการใช้ภาษาตามสมัยนิยมที่อาจท าให้ภาษาไทยเกิดความผิดเพี้ยนและเปลี่ยนความหมายไปจาก

เดิม ครูภาษาไทยคุณภาพจึงจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในวิชาภาษาไทย และการน าเอา

ความรู้ไปใช้ในการบูรณาการในห้องเรียนให้เหมาะสมกับสภาพสังคมให้ดียิ่งขึ้น การเร่งปฏิรูป

การศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรช์าติ และการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 จึง

เป็นทางออกส าคัญของการจัดการศึกษาเพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้ตลอด

ชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละ

บุคคล อันจะน าไปสู่การสร้างความผาสุกร่วมกันในสังคมของชนในชาติ และลดความเหลื่อมล้ าใน

สังคมให้มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาประเทศให้สามารถก้าวข้ามกับดัก
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ประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วในอีก 20 ปีข้างหน้า (ส านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2560: 75)   

  จากกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา จากร่าง Roadmap ปฏิรูปการศึกษา (2558 – 2564) 

ของคณะท างานการปฏิรูปด้านการศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดวิสัยทัศน์

ในการปฏิรูปการศึกษา คือ “ทัดเทียม เรียนรู้ตลอดชีวิต เชิดชูคุณธรรม มีสัมมาชีพ เสริมสร้าง

ศักยภาพในการแขง่ขัน น าสังคม สู่ประชาคมโลก” ดังนั้นการศึกษาในยุคปัจจุบันจึงต้องตอบสนองต่อ

สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของ

ประเทศ ซึ่งต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

ซับซอ้นและคาดการณไ์ด้ยาก ในขณะที่ผลการจัดการศึกษาของประเทศในทุกระดับยังคงมีปัญหา ทั้ง

ในด้านคุณภาพของคนไทยที่ผูเ้รียนและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับต่าง ๆ ที่ยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

คุณลักษณะ และทักษะอยู่ในระดับที่ยังไม่น่าพึงพอใจ และก าลังแรงงานของประเทศที่มีสมรรถนะไม่

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แม้ในภาพรวมคน

ไทยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและมีความเสมอภาคทางการศึกษามากขึ้นจากนโยบายสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการเรียน 15 ปีของรัฐบาล แต่ระบบบริหารจัดการศึกษาในปัจจุบันก็ยังไม่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอที่จะรองรับสภาวการณ์การลดลงของประชากรและการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วของ

ประเทศ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2560 : 75) ในขณะที่ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

ประชาชนในภูมิภาคอาเซียนสามารถเดินทางไปมาระหว่างกันได้สะดวกรวดเร็วขึ้น มีการแลกเปลี่ยน

ความรู้ วัฒนธรรม และเทคโนโลยีมากขึ้น เกิดสังคมพหุวัฒนธรรม ในด้านการเมืองและความมั่นคง 

การเปิดชายแดนและการเคลื่อนย้ายประชาชนข้ามแดนส่งผลต่อภัยคุกคามข้ามชาติ และจากการที่

อาเซียนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการท างาน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2560: 7) การ

สอนภาษาไทยในช้ันเรียนจึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่

เปลี่ยนแปลงไปเพื่อเตรยีมการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 

  ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ให้ความส าคัญ

กับกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ในฐานะที่ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรม

อันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็น

เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสรา้งความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบ

กจิธุระการงาน และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการ

แสวงหาความรู้ ประสบการณจ์ากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการ

คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   

นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม  ประเพณี  และสุนทรียภาพ เป็น

สมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้  อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป  (ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551)  ดังนั้นการผลิตครูภาษาไทยที่มีคุณภาพ จึงเป็นกลไก
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ส าคัญที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพลเมืองให้สามารถ

เรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 จากทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรนั้น หลักการของการพัฒนาหลักสูตรจะต้องพัฒนาให้

สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นของสังคม ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากทิศทางของการจัด

การศึกษาของชาติ และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่มีเปูาหมายภาพอนาคต

ของสังคมประเทศไทย โดยที่คนไทยคุณภาพและมีความเป็นสากล มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข 

ดังนั้นภาพของห้องเรียนจึงต้องเปลี่ยนไปกับภาพอนาคตที่เกิดขึ้น ห้องเรียนจะต้องเป็นการจัดการ

เรียนรูเ้พื่อให้ผู้เรียนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นนวัตกร ทันการเปลี่ยนแปลงเป็นพลเมืองไทยบนวิถี

โลก มีคุณภาพชีวติที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท าให้หลักสูตรการผลิตครูต้องมกีารเปลี่ยนแปลงไป

ตามความต้องการทางสังคมดังกล่าว 

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน  

12.1   การพัฒนาหลักสูตร  

 จากสถานการณท์างด้านการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม จ าเป็นต้องพัฒนาคนให้

มีคุณภาพคุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้ การจัดการศึกษาจึงควร

ตอบสนองพันธกิจเพื่อเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ  และการจัดการศึกษา

ดังกล่าวต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีสถาบันการศึกษาและครูเป็นกลไกส าคัญใน

การจัดการศึกษา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถ

ต่อการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ   

 ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการศึกษาเพื่อ

ตอบสนองการพัฒนาประเทศนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯได้ก าหนดให้ระบบ กระบวนการ

ผลิต การพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับ

การเป็นวิชาชีพช้ันสูง โดยการก ากับและประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ 

รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่ และการ

พัฒนาบุคลากรประจ าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ โดยต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  

 มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน เพื่อให้เกิดความรู้ ความสามารถ และความ

ช านาญเพียงพอในการประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตาม

มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพเพื่อให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความ

เช่ือมั่นศรัทธาให้แก่ผูร้ับบริการ ตอบสังคมได้วา่การที่กฎหมายให้ความส าคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา 

เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องใช้ความรู้ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ 
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 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น สถาบันการศึกษาที่ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จ าเป็นต้องจัดการศึกษาเพื่อการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยพัฒนาหลักสูตรให้

ได้มาตรฐานสอดคล้องกับวชิาชีพทางการศึกษาและสอดรับกับความต้องการของสังคมในอนาคต 

 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นต้นแบบด้านการผลิตครูและบุคลากร

ทางการศึกษาแห่งหนึ่งของประเทศนานกว่า 50 ปี จึงตระหนักถึงบทบาทความเป็นผู้น าด้านการผลิต

ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี

สมรรถนะในการบรหิารและจัดการเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิผล และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวคือ  “อตฺตาน  ทมยนฺติ ปณฺฑิตา” มีความหมายว่า บัณฑิตทั้งหลายย่อม

ฝึกตน เป็นผู้รูจ้รงิ คดิเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตส านึก

ต่อสังคม 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท าหลักสูตร

เพื่อผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา นโยบายการศึกษา

ชาติ ความต้องการของชุมชนและสังคม อัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งอัตลักษณ์

ของคณะศึกษาศาสตร์ “ครูดีมีปัญญา พัฒนาทักษะ เพื่อการศึกษาและสังคม” ดังนั้นคณะ

ศึกษาศาสตร์จึงได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้

ความสามารถในทางวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา สืบสานเจตนารมณ์ในการผลิตครูและบุคลากร

ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

   13.1  กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  

            หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

            หมวดวิชาเฉพาะ 

            หมวดวิชาเลือกเสรี 

 

    13.2  กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนและสามารถให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นมา

เรียนเป็น  

            หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

            หมวดวชิาเฉพาะ 

            หมวดวิชาเลือก  

            ไมม่ ี
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13.3   การบริหารจัดการ  

  การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะด าเนินการโดยคณะที่

เกี่ยวข้อง เช่น คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เป็นต้น 

โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรจะด าเนินการประสานงานและแจ้งไปยังคณะที่

จัดการเรียนการสอนให้ทราบล่วงหน้าถึงจ านวนนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนในแต่ละปีการศึกษา ใน

ส่วนของวิชาเฉพาะ จะจัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชา ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 โดยมี

คณะกรรมการก ากับ ติดตามการจัดการเรยีนการสอน และมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

ของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ในทุกภาคการศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของ

หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ทุกปีการศึกษา นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้จัดให้มีการสอบวัดความรู้

พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาและส่งเสริมนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงให้

สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคญั และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

   1.1 ปรัชญา 

        ปรัชญาสาขาวิชาภาษาไทย 

 ครูผู้สอนวิชาภาษาประจ าชาติจักต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ลึก รู้จริง รู้กว้าง ในศาสตร์ด้านหลัก

ภาษาไทย การใช้ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย ตลอดจนมีศิลปะในการ

สื่อสาร  และถา่ยทอดองคค์วามรูใ้นฐานะครูผู้สอนภาษาไทย  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และ

บูรณาการวิชาภาษาไทยให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยตามยุคสมัย เพื่อให้เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มี

วินัย ใฝุเรยีนรู้ รู้จักประยุกต์ความรู้มาพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของความ

เป็นพลเมืองโลก 

    

     1.2 วัตถุประสงคข์องวชิาชีพ 

          วัตถุประสงค์ของสาขาวิชาภาษาไทย 

 เพื่อผลิตบัณฑิตของสาขาวิชาภาษาไทย ให้มีคุณลักษณะดงันี้ 

1) มีความรู ้ความเขา้ใจ เก่ียวกับทฤษฎีและหลักการของหลกัภาษาไทย การใช้

ภาษาไทย วรรณคดี วรรณกรรมไทย และวัฒนธรรมไทย  

2) มีความสามารถในการบูรณาการและพัฒนาหลักสตูรภาษาไทยให้เหมาะสมกับ 

ยุคสมัย 

3) มีทักษะในการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การคิดริเร่ิมสรา้งสรรค ์และการใช้สื่อ

นวัตกรรม เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรู้ภาษาไทยให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่

หลากหลาย 

4) สามารถท าการศึกษาวิจัยในช้ันเรียนและน าผลการวจิัยไปบรูณาการใช้ปรับปรุงการ

จัดการเรียนรูว้ิชาภาษาไทยใหม้ีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น 

5) มีความประพฤติด ีมีระเบยีบวนิัย เอาใจใสใ่นการรับฟังรับรู้ความรู้สึกของผู้เรยีน และ

มีจิตสาธารณะ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

 มีการปรบัปรุงหลักสตูรทุก 5 

ปีโดยพิจารณาจาก KPI ที่อยู่

ในการประเมินคุณภาพ

การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ

หลักสูตร 

 มีการตรวจสอบและทบทวน

ผลการด าเนนิงานในแต่ละปี 

เพื่อน ามาสู่การปรับปรุงการ

เรียนการสอนใหม้ี

ประสิทธิภาพ 

รวบรวมติดตามผลการประเมนิ 

QA ของหลักสตูรรวมทุก 5 ป ีใน

ด้านความพึงพอใจ และภาวะ 

การได้งานท าของบัณฑติ 

 - รอ้ยละของบัณฑติระดับ

ปรญิญาตรทีี่ไดง้านท าและ

การประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน  1 ป ี

 - รอ้ยละของบัณฑติระดับ

ปรญิญาตรทีี่ได้รับเงนิเดือน

เร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ ์

 - ระดับความพงึพอใจของ

นายจา้ง ผู้ประกอบการ และ

ผู้ใชบ้ัณฑติ 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  

 ระบบการศึกษาตลอดป ี (ไมน่้อยกวา่ ......... สัปดาห์) 

 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ 

 มรีะยะเวลาศึกษาไมน่้อยกวา่ 15 สัปดาห ์

 ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

   มีภาคฤดูรอ้น       

   ไมม่ีภาคฤดูรอ้น 

1.3 การเทยีบเคียงหนว่ยกติในระบบทวภิาค   

 - 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

   ระบบการศึกษาตลอดปี (เดือนเมษายน ถึงมีนาคม) 

 ระบบทวิภาค 

  ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดอืนสิงหาคม ถงึ ธันวาคม 

  ภาคการศึกษาที่ 2 ตัง้แต่เดอืนมกราคม ถึง พฤษภาคม 

  ในเวลาราชการ 

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

    ระบบหน่วยการศึกษา (เดอืนเมษายน ถงึมนีาคม) 

2.2 คุณสมบัตขิองผูเ้ขา้ศึกษา  

  ผู้เข้าศึกษาในหลักสตูรต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากวา่มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่  

 มีคา่นิยมเจตคติที่ดีและคุณลกัษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านขอ้สอบวัดคุณลกัษณะ 

 ความเป็นครู และผา่นเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรอืเป็นไปตาม 

 ระเบียบข้อบังคับการคัดเลอืก ซึ่งสถาบนัอดุมศึกษาเปน็ผู้ก าหนด 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

  ความรูด้้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 

  ความรู้ด้านคณิตศาสตร/์วิทยาศาสตรไ์ม่เพียงพอ 

  การปรับตัวจากการเรยีนในระดับมัธยมศึกษา  

  นักศึกษาย้ายคณะเนือ่งจากไม่ได้ให้ความส าคัญกับวิชาชีพครู 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปญัหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  

  จัดสอนเสริมเตรยีมความรูพ้ืน้ฐานกอ่นการเรียน  

  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่แนะน าการวางเปาูหมายชีวติ เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลยั และการแบง่เวลา 

  จัดใหม้ีระบบอาจารย์ที่ปรกึษาเพื่อท าหนา้ที่สอดสอ่งดแูล ตักเตอืน ให้ค าแนะน าแก่

นักศึกษา และให้เน้นย้ าในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณพีิเศษ 

  จัดกจิกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนกัศึกษาและการดูแลนักศึกษา 

ได้แก่ วันแรกพบระหวา่งนักศกึษากับอาจารย ์วันพบผู้ปกครอง การตดิตามการเรยีนของนักศึกษาชั้นปี

ที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจดักจิกรรมสอนเสรมิถ้าจ าเป็น 

  นักศึกษาตอ้งได้รับการทดสอบวดัแววความเป็นครูกอ่นเข้าศึกษา 

  

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 4 ป ี

 

จ านวน

นักศกึษา 

ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ช้ันปีที่ 1 35 35 35 35 35 

ช้ันปีที่ 2  35 35 35 35 

ช้ันปีที่ 3   35 35 35 

ช้ันปีที่ 4    35 35 

รวม 35 70 105 140 140 

คาดว่าจะ

ส าเร็จ

การศกึษา 

   35 35 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

 1. รายงานขอ้มลูงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ปี โดยจ าแนกรายละเอยีดตามหัวข้อการ

เสนอตัง้งบประมาณ 

 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ

เงินรายได ้

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ

เงินรายได ้

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ

เงินรายได ้

การเรียนการสอน 53,524,485 26,642,300 56,200,700 27,974,400 59,801,300 28,934,600 

วิจัย 340,000 2,760,000 340,000 2,760,000 340,000 2,760,000 

บรกิารวิชาการแก่สงัคม - 810,000 - 810,000 - 810,000 

การท านุบ ารุงศาสนา ศลิปะ 

วัฒนธรรมและสิง่แวดล้อม 

- - - - - - 

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

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

บูรณาการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้

ตลอดชีวติ 

30,000,000 - - - - - 

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

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

 

2. คา่ใช้จา่ยต่อหัว ประมาณ 283,640 บาท  354,550 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบช้ันเรยีน 

 แบบทางไกลผา่นสือ่สิง่พิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผา่นสือ่แพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนกิส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์น็ต 
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2.8 การเทยีบโอนหนว่ยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรยีนขา้มมหาวิทยาลยั  

  1)  กระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณารับโอน จะต้องเป็นกระบวนวิชาที่มี

เนื้อหาอยู่ในระดับเดียวกันหรือมีความใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในโครงสร้ างหลักสูตร

สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือเป็นกระบวนวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของนักศึกษา 

และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะที่เกี่ยวข้อง 

  2)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณาโอนกระบวนวิชา  จ านวนหน่วยกิต  ล าดับขั้นของ

กระบวนวิชาที่นักศึกษาเรียนมาจากมหาวิทยาลัยอื่น โดยความเห็นชอบของคณะที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ อาจ

ต้องมีการพิจารณาปรับเข้าสู่ระบบล าดับขั้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2561 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

    3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จ านวนหนว่ยกิต รวมตลอดหลักสูตร      ไม่น้อยกวา่        144   หน่วยกิต 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      30 หน่วยกิต 

   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12 หน่วยกิต 

   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต 

   1.3 กลุม่วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์  9 หน่วยกิต 

   1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้า่นกจิกรรม  3 หน่วยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 

   2.1 วิชาแกน (วิชาชีพครู) ไม่น้อยกวา่ 39 หน่วยกิต 

        2.1.1 วิชาแกนบงัคับ  37 หน่วยกิต 

        2.1.2 วิชาแกนเลือก ไม่น้อยกวา่ 2 หน่วยกิต 

   2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกวา่ 69 หน่วยกิต 

        2.2.1 วิชาทางด้านเนือ้หา 

                 วิชาบงัคับ 

                 วิชาเลือก 

ไม่น้อยกวา่ 

 

ไม่น้อยกวา่ 

57 

36 

21 

หน่วยกิต 

หน่วยกิต 

หน่วยกิต 

        2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก 

                 วิชาบงัคับ 

                 วิชาเลือก 

ไม่น้อยกวา่ 

 

ไม่น้อยกวา่ 

12 

6 

6 

หน่วยกิต 

หน่วยกิต 

หน่วยกิต 

2.3 วิชาโท (ถา้มี) ไม่น้อยกวา่ 15  หน่วยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

  

3.1.3 กระบวนวิชา 

           (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                  30 หน่วยกิต  

                 General Education                                                               30   Credits         

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

     Language and Communication                     

       12 หน่วยกิต 

        12   Credits 

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

  ENGL 101 Fundamental English 1 

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

  ENGL 102 Fundamental English 2 
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001201 ม.อ. 201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียน

อย่างมีประสิทธิผล 

3(3-0-6)  

 ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 

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

 HUGE 100 Usage of the Thai Language 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     Humanities and Social Sciences 

6 หน่วยกิต 

         6  Credits 

063201 ศ.ลส. 201 การเรียนรูผ้่านปรากฏการณใ์นสังคม 3(3-0-6) 

 
EDCI 201 Learning through Social 

Phenomenon  

เลือก 3 หน่วยกติจากกระบวนวิชาต่อไปนี ้

Select 3 credits from the followings: 

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

 PSY 110 Psychology and Daily Life  

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

 HUGE 106 Humanistic Arts  

103271 วจ.ล. 271 สังคตีวิจักษ ์ 3(3-0-6) 

 DART 271 Music Appreciation  

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

 LAGE 100 Law and Modern World  

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

 FINA 101 Finance for Daily Life  

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

 MC 103 Life and Society Through Media 

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์  

     Science and Mathematics 

9 หน่วยกิต 

         9 Credits 

เลือกจากกระบวนวิชาตอ่ไปนี ้

Select from the followings: 

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

 SC 100 Integrated Science  
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201114 ว.วท. 114 วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน 3(3-0-6) 

 SC 114 Environmental Science in Today’s World 

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

 BIOL 100 Biology in Everyday Life  

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

 CHEM 100 Chemistry in Everyday Life  

204100 ว.คพ. 100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวติสมยัใหม ่ 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 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

3(3-0-6) 

 CONS 211 Principles of Conservation  

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

 PHPC 130 Medications in Everyday Life  

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

 NGGE 111 Critical Thinking and Creative Thinking 

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

 SE 111 Software for Everyday Life  

1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม 

     Learning through Activities                                          

3 หน่วยกิต 

     3  Credits 

เลือก 2 หน่วยกิตจากกระบวนวิชาดังต่อไปนี ้

Select 2 credits from the followings: 

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

 EDPE 131 Exercise and Health  

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

 EDPE 132 Happy Life in Camping  

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

 EDPE 133 Recreation for Quality of Life  
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เลือก 1 หน่วยกิตจากกระบวนวิชาดังต่อไปนี ้

Select 1 credit  from the followings: 

 

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

 EDGE 101 Learning Through Activities 1 

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

 EDGE 102 Learning Through Activities 2 

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

 EDGE 103 Learning Through Activities 3 

 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   108 หน่วยกิต 

     Field of Specialization                          a minimum of 108   Credits 

      2.1 วิชาแกน (วชิาชพีครู) ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

           Core Courses                                        a minimum of 39   Credits 

           2.1.1 วชิาแกนบังคบั   37 หน่วยกิต 

                   Required Core Courses                                                       37   Credits 

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

  EDPF 109 Model of Teacherness for Modern Classroom  

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

  EDPF 110 Globalization and Education for Smart Citizenship  

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

  EDPF 111 Curriculum and Learning Management in Modern 

Trends  

 

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

  EDPF 112 Psychology for Student Development in Digital Era  

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

  EDPF 191 Teaching Profession Practicum in School 1  

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

  EDPF 228 Communicative Language for Teachers in Digital 

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

  EDPF 229 Innovation and Digital Technology for Learning in 

Modern Era 

 

 100230 ศ .ช.  230 การวัดและประเมนิผลการเรียนรูแ้นวใหม่                          2(1-2-3) 

  EDPF 230 Learning Measurement and Evaluation in Modern 

Trends 

 

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

  EDPF 231 Educational Quality Assurance for Excellence  

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

  EDPF 291 Teaching Profession Practicum in School 2  

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

  EDPF 315 Multicultural Education and Community-Based 

Education 

 

 100316 ศ .ช.  316 การศึกษาพิเศษเพื่อส่งเสรมิศกัยภาพผู้เรยีนทีม่ีความ

ต้องการจ าเปน็พิเศษ 
2(1-2-3) 

  EDPF 316 Special Education for Enhancing Potentials of 

Students with Special Needs 

 

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

  EDPF 317 Microteaching Skills Practice  

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

  EDPF 391 Teaching Profession Practicum in School 3  

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

  EDPF 404 Research for Learners’ Quality Development  

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

  EDPF  491  Teaching Profession Practicum in School 4  
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2.1.2 วิชาแกนเลือก   ไม่น้อยกว่า      2 หน่วยกิต 

                 Elective Core Courses                a minimum of                             2   Credits 

        เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี ้    

        Select from the followings: 

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

  EDPF 214 Active Learning Management  

 100216 ศ.ช. 216 การเรียนการสอนเพือ่ตอบสนองความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 

2(1-2-3) 

  EDPF 216 Differentiated Instruction  

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

  EDPF 217 Information for Learning  

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

  EDPF 220 Creative Art Integration in Education  

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

  EDPF 222 Global Education for Lifelong Learning  

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

  EDPF 232 Laws for Teaching Profession  

 100233 ศ.ช. 233 สะเต็มศึกษาเพื่อชีวติ เศรษฐกจิ สังคม 

และสิง่แวดลอ้ม 

2(1-2-3) 

  EDPF 233 STEM Education for Life, Economy, Society and 

Environment 

 

  

 

 

 

 

 

 



23 

2.2 วิชาเอก           ไม่น้อยกว่า           69   หน่วยกิต 

      Major                                                a minimum of                       69    Credits 

  ตองมีกระบวนวิชาระดับ 300 ขึ้นไปไมนอยกวา 36 หนวยกติและในจ านวนนีต้องมีกระบวน

วิชาระดับ 400 ไมนอยกวา 18 หนวยกติ     

  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 วิชาทางด้านเนือ้หา   ไม่น้อยกว่า          57   หน่วยกิต 

                Academic Content Courses        a minimum of          57     Credits 

  1) วิชาบังคับ               36   หน่วยกิต 

                 Required Courses              36     Credits 

                 กลุ่มหลักภาษา  

                 Language and Linguistics 

014210 ม.ท. 210 ลักษณะภาษาไทย 3(3-0-6) 

 THAI 210 Aspects of Thai Language  

014310 ม.ท. 310 ภาษาศาสตรภ์าษาไทย 3(3-0-6) 

 THAI 310 Thai Linguistics  

067311 ศ.กท. 311 หลักภาษาไทยในหลักสตูรการศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

3(3-0-6) 

 EDT 311 Thai Grammar in Basic Education  

Curriculum 

       กลุ่มวรรณคดีและวัฒนธรรมไทย  

                 Literature and Thai Culture 

014270 ม.ท. 270 วรรณกรรมศึกษา 3(3-0-6) 
 THAI 270 Literary Studies  
067371 ศ.กท. 371 การวิเคราะห์วรรณกรรมในหลักสูตร

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
3(3-0-6) 

 EDT 371 Analysis of Literature in Basic Education  
Curriculum 

067372 ศ.กท. 372 ภูมิปัญญาทางภาษาและวัฒนธรรมไทย
เพื่อการเรยีนรู้ 

3(3-0-6) 

 EDT 372 Wisdom of Thai Language and Culture  
for Learning 

067373 ศ.กท. 373 วรรณกรรมในหนังสอืเรียน 3(3-0-6) 
 EDT 373 Literature in Textbooks  
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กลุ่มทักษะการใช้ภาษา  

               Using Language Skills 

067201 ศ.กท. 201 วาทวิทยาเพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 
 EDT 201 Speech Study for Education  
067202 ศ.กท. 202 วิธีวิทยาการอ่านเพือ่การศึกษา 3(3-0-6) 
 EDT 202 Methodology of Reading for Education 
067203 ศ.กท. 203 กลวิธีการเขยีนเพือ่การศึกษา 3(3-0-6) 
 EDT 203 Writing Strategies for Education 
067303 ศ.กท. 303 กจิกรรมการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาทักษะทาง

ภาษาไทย 
3(3-0-6) 

 EDT 303 Learning Activities for Thai Language  
Skill Development 

067491 ศ.กท. 491 สัมมนาการจัดการเรียนรูภ้าษาไทย 3(3-0-6) 
 EDT 491 Seminar on Thai Learning Management 

 

       2)  วิชาเลือก                                           ไม่น้อยกว่า                  21   หน่วยกิต 

            Electives Courses                                     a minimum of             21     Credits 

  เลือกกระบวนวิชาระดับ 400 ไม่น้อยกวา่ 9 หน่วยกติ 

  A minimum of 9 credits in major electives courses at 400 level. 

                กลุ่มหลักภาษา                                      ไม่น้อยกว่า                   9   หน่วยกิต 

                Language and Linguistics                     a minimum of               9     Credits 

                           เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี ้    
                           Select from the followings:  

014321 ม.ท. 321 ภาษาถิ่นของไทย 3(3-0-6) 

 THAI 321 Thai Dialectology 

014322 ม.ท. 322 ระบบค าภาษาไทย 3(3-0-6) 

 THAI 322 Thai Morphology 

014323 ม.ท. 323 ภาษากับการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 THAI 323 Language and Communication 

014421 ม.ท. 421 ภาษาลา้นนา 3(3-0-6) 
 THAI 421 Lanna Language  
014423 ม.ท. 423 ประโยคและขอ้ความภาษาไทย 3(3-0-6) 
 THAI 423 Thai Sentences and Discourse 
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067312 ศ.กท. 312 การจัดกจิกรรมการเรียนรูห้ลกัภาษาไทย 3(3-0-6) 
 EDT 312 Thai Grammar Learning Activities 

Management 
 

067313 ศ.กท. 313 การสอนภาษาและอักษรลา้นนา 3(3-0-6) 
 EDT 313 Lanna Language and Letters Teaching  
067314 ศ.กท. 314 การสอนวรรณกรรมล้านนา 3(3-0-6) 
 EDT 314 Lanna Literature Teaching  

  

               กลุ่มทักษะการใช้ภาษา   ไม่น้อยกว่า             3  หน่วยกิต 

               Language Skills                                    a minimum of               3    Credits 
                           เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี ้    
                           Select from the followings: 

014301 ม.ท. 301 การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 3(3-0-6) 

 THAI 301 Academic Presentation  

014302 ม.ท. 302 การอ่าน 3(3-0-6) 

 THAI 302 Reading 

014401 ม.ท. 401 การเขยีนเพื่อการสือ่สารกิจธรุะ 3(3-0-6) 

 ม.ท. 401 Formal Writing  

014402 ม.ท. 402 ศิลปะการเขียนกวนีิพนธ ์ 3(3-0-6) 

 THAI 402 Art of Poetry Writing  

014403 ม.ท. 403 ศิลปะการเขียนบันเทงิคด ี 3(3-0-6) 

 THAI 403 Art of Fiction Writing  

067204 ศ.กท. 204 กลวิธีการเขียนค าประพนัธใ์นหลักสูตร

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

3(3-0-6) 

 EDT 204 Poetry Writing Strategies in Basic 

Education Curriculum 

 

067205 ศ.กท. 205 ศิลปะการอา่นท านองเสนาะในหลักสตูร
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

3(3-0-6) 

 EDT 205 Rhythm of Prose Reading Art in Basic 
Education Curriculum 
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   กลุ่มวรรณคดีและวัฒนธรรมไทย    ไม่น้อยกว่า               9  หน่วยกิต 

              Literature and Thai Culture                     a minimum of          9   Credits 

                           เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี ้    

                           Select from the followings: 

014371 ม.ท. 371 วรรณกรรมวิจารณ์ 3(3-0-6) 

 THAI 371 Literary Criticism 

014380 ม.ท. 380 วรรณกรรมไทยรว่มสมัย 3(3-0-6) 

 THAI 380 Contemporary Thai Literature  

014381 ม.ท. 381 วรรณกรรมท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 THAI 381 Regional Literature  

014382 ม.ท. 382 วรรณกรรมล้านนา 3(3-0-6) 

 THAI 382 Lanna Literature  

014471 ม.ท. 471 วรรณกรรมเอกของไทย 3(3-0-6) 

 THAI 471 Masterpieces of Thai Literature 

014481 ม.ท. 481 วรรณกรรมเอกของโลก 3(3-0-6) 

 THAI 481 Masterpieces of World Literature 

067374 ศ.กท. 374 การจัดกจิกรรมการเรียนรูว้รรณกรรมไทย 3(3-0-6) 

 EDT 374 Thai Literary Learning Activities 

Management 

 

         

2.2.2   วิชาการสอนวชิาเอก                          ไม่น้อยกว่า              12   หน่วยกิต 

                       Educational Courses                       a minimum of            12     Credits 

   1)  วิชาบังคับ                  6   หน่วยกิต 

                  Required Courses                                                                6      Credits 

067432 ศ.กท. 432 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูใ้นกลุ่มสาระ

การเรียนรูภ้าษาไทย 

   3(3-0-6) 

 EDT 432 Curriculum and Learning Management  

in Thai Strand 

067433 ศ.กท. 433 การพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทย 3(3-0-6) 

 EDT 433 Development of Teaching Skills in Thai  

Language 
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2) วิชาเลือก                   ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

    Elective Courses                                             a minimum of    6   Credits 

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

 EDT 101 Development of Communication Skills for  

Teachers 

067418 ศ.กท. 418 สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 2(2-0-4) 

 EDT 418 Information for Thai Language Learning and 

Teaching 

 

067435 ศ.กท. 435 สื่อและนวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาไทย 3(3-0-6) 

 EDT 435 Media and Innovation for Teaching Thai 

067436 ศ.กท. 436 การสอนภาษาไทยในบรบิทพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 EDT 436 Teaching Thai in Multicultural Context 

067492 ศ.กท. 492 การค้นควา้อิสระทางการสอนภาษาไทยใน

ศตวรรษใหม ่

3 

 EDT 492 Independent Study in Teaching Thai in New Century 

  

2.3 วิชาโท (ถ้ามี)                         ไม่น้อยกวา่  15 หน่วยกิต 

           Minor (If any)                                            a minimum of             15   Credits 

  นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนวิชาโทในสาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่น้อย

กว่า 15 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะท าให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด

หลักสูตรเพิ่มขึน้อีก ไม่น้อยกวา่ 15 หน่วยกิต 

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

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

Mai University, they can register those courses not less than 15 credits with the academic 

advisor’s approval. Hence, the total credits for the whole curriculum is increased at least 15 

credits. 

(3) หมวดวิชาเลือกเสร ี                         ไม่น้อยกวา่   6  หน่วยกิต 

     Free Electives                                                  a minimum of              6  Credits 

จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร                            ไม่น้อยกว่า               144  หน่วยกิต 

 Total                                                               a minimum of              144  Credits 
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หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 

 รหัสกระบวนวิชาที่ใชก้ าหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังต่อไปนี ้

          1.   เลข 3 ตัวแรก แสดงถงึ คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา ที่กระบวนวิชานัน้สงักัด 

          2.  เลข 3 ตัวท้าย จ าแนกได้ดงันี ้

                1)  เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถงึ ระดับของกระบวนวิชา 

                       “100-200”        แสดงถงึ กระบวนวิชาระดับพื้นฐาน 

                          “300-400”        แสดงถงึ กระบวนวชิาระดับสูง 

                2)  เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถงึ หมวดหมูใ่นสาขาวิชา 

                       “0”      แสดงถงึ       กระบวนวิชาในกลุ่มทักษะการใชภ้าษา 

                       “1”      แสดงถงึ   กระบวนวิชาบงัคับในกลุม่หลักภาษา 

                       “2”      แสดงถงึ   กระบวนวิชาเลือกในกลุ่มหลักภาษา 

                       “3”      แสดงถงึ   กระบวนวิชาในกลุม่การจัดการเรียนรูว้ิชาภาษาไทย 

                       “7”      แสดงถงึ   กระบวนวิชาบงัคับในกลุม่วรรณคดีและวัฒนธรรมไทย 

                       “8”      แสดงถงึ   กระบวนวิชาเลือกในกลุ่มวรรณคดีและวัฒนธรรมไทย 

                       “9”      แสดงถงึ   กระบวนวิชาสัมมนาและการค้นควา้อิสระ 

                3)  เลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงถงึ อนุกรมในหมวดหมู่ของสาขาวิชา  
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3.1.4 แผนการศึกษา  

ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

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

 Fundamental English 1   Fundamental English 2  

050100 การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 067202  วิธวีิทยาการอ่านเพื่อ 3(3-0-6) 

 Usage of the Thai    การศึกษา  

 Language   Methodology of Reading  

100110 โลกาภิวตัน์กับการศึกษาเพื่อ 2(1-2-3)  for Education  

 ความเป็นพลเมอืงช้ันเลศิ  067203 กลวิธีการเขียนเพือ่การศึกษา 3(3-0-6) 

 Globalization and Education    Writing Strategies for   

 for Smart Citizenship   Education  

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

 ผู้เรยีนยุคดิจิทลั   ห้องเรียนยุคใหม ่  

 Psychology for Student    Model of Teacherness for   

 Development in Digital    Modern Classroom  

 Era  100111 หลักสูตรและการจัดการ 2(1-2-3) 

วิชาทางดา้นเนือ้หา (เลอืก) 3  เรียนรูแ้นวใหม ่  
Academic Content Courses   Curriculum and Learning   
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 6  Management in Modern   

Science and Mathematics   Trends  
กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้่านกจิกรรม 2 100191 การปฏิบัติการสอนใน 1(0-3-0) 
Learning through Activities   สถานศกึษา 1   

   Teaching Profession   

   Practicum in School 1  

  กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละ 3 
  สังคมศาสตร ์  

  Humanities and Social Sciences  
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 3 
  Science and Mathematics  

รวม 21 รวม 20 
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ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 หน่วยกิต  หน่วยกิต 
001201  การอ่านเชิงวิเคราะหแ์ละ 3(3-0-6) 014310  ภาษาศาสตรภ์าษาไทย 3(3-0-6) 

 การเขียนอย่างมีประสิทธิผล   Thai Linguistics  

 Critical Reading and   067201 วาทวิทยาเพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 

 Effective Writing   Speech Study for  

014210 ลักษณะภาษาไทย 3(3-0-6)  Education  

 Aspects of Thai Language  067371 การวิเคราะห์วรรณกรรม 3(3-0-6) 

014270 วรรณกรรมศึกษา 3(3-0-6)  ในหลักสูตรการศึกษา  

 Literary Studies   ขั้นพืน้ฐาน  

063201 การเรียนรูผ้่าน 3(3-0-6)  Analysis of Literature in   

 ปรากฏการณใ์นสงัคม   Basic Education  

 Learning through Social    Curriculum  

 Phenomenon  100228 ภาษาเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3) 

067432 หลักสูตรและการจัดการ 3(3-0-6)  ส าหรับครูยุคดิจิทัล     
 เรียนรูใ้นกลุม่สาระ   Communicative Language   

 การเรียนรูภ้าษาไทย   for Teachers in  
 Curriculum and Learning    Digital Era  

 Management in Thai  100230 การวัดและประเมนิผลการ 2(1-2-3) 

 Strand   เรียนรูแ้นวใหม ่  

100229 นวัตกรรมและเทคโนโลย ี 2(1-2-3)  Learning Measurement   

 ดิจทิัลเพื่อการเรยีนรู้ยุคใหม ่   and Evaluation in  

 Innovation and Digital    Modern Trends  

 Technology for Learning  100291 การปฏิบัติการสอนใน 1(0-3-0) 

 in Modern Era   สถานศึกษา 2  

100231 การประกันคุณภาพ 2(1-2-3)  Teaching Profession  

 การศึกษาเพื่อความเป็นเลศิ  วิชาทางดา้นเนือ้หา (เลอืก)  6 
 Educational Quality   Academic Content Courses  
 Assurance for Excellence    
วิชาแกนเลือก 2   
Elective Core Courses     

รวม 21 รวม 20 
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 ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 หน่วยกิต  หน่วยกิต 

067303 กจิกรรมการเรียนรูเ้พื่อ 3(3-0-6) 067372  ภูมิปัญญาทางภาษาและ 3(3-0-6) 

 พัฒนาทักษะทางภาษาไทย   วัฒนธรรมไทยเพือ่  

 Learning Activities for Thai    การเรียนรู ้  
 Language Skill 

Development 
  Wisdom of Thai Language 

and Culture for Learning  
 

067311  หลักภาษาไทยในหลักสตูร 3(3-0-6) 100315 พหุวัฒนธรรมศึกษากับการ 2(1-2-3) 

 การศึกษาขั้นพืน้ฐาน   จัดการศึกษาบนฐานชุมชน  

 Thai Grammar in Basic    Multicultural Education and   

 Education Curriculum   Community-Based  

067373 วรรณกรรมในหนังสอืเรียน 3(3-0-6)  Education  

 Literature in Textbooks  100317 การฝึกทักษะการสอนแบบ    3(2-3-5) 

100316 การศึกษาพิเศษเพื่อส่งเสรมิ 2(1-2-3)  จุลภาค  

 ศักยภาพผู้เรยีนที่มีความ   Microteaching Skills   

 ต้องการจ าเปน็พิเศษ   Practice  

 Special Education for   100391 การปฏิบัติการสอนใน 4(0-12-0) 

 Enhancing Potentials of   สถานศึกษา 3  

 Students with Special   Teaching Profession   

 Needs   Practicum in School 3  

วิชาทางดา้นเนือ้หา (เลอืก)  6 100404 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 2(1-2-3) 

Academic Content Courses   ผู้เรยีน  

วิชาเลือกเสร ี 3  Research for Learners’  

Free Electives   Quality Development  

  วิชาทางดา้นเนือ้หา (เลอืก)  3 
   Academic Content Courses  
   วิชาการสอนวิชาเอก (เลือก) 3 
   Educational Courses  

รวม 20 รวม 20 
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ชั้นปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 หน่วยกิต  หน่วยกิต 

067433  การพัฒนาทักษะการสอน 3(3-0-6) 100491 การปฏิบัติการสอนใน 6(0-18-0) 

 ภาษาไทย   สถานศึกษา 4  

 Development of Teaching    Teaching Profession   

 Skills in Thai Language   Practicum in School 4  

067491 สัมมนาการจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6)    

 ภาษาไทย     

 Seminar on Thai Learning      

 Management     

วิชาการสอนวิชาเอก (เลือก) 3    

Educational Courses    

วิชาทางดา้นเนือ้หา (เลอืก)  3   

Academic Content Courses    

กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้่านกจิกรรม 1   

Learning through Activities    

วิชาเลือกเสร ี 3   

Free Electives    

    

รวม 16 รวม 6 

 

 

3.1.5 ค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 

  ระบุไว้ในภาคผนวก 
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3.2 ชื่อ ต าแหนง่และคุณวฒุขิองอาจารย์  

3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร / อาจารย์ประจ า 

ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วชิาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ปทุมวดี  ศิรสิวสัดิ ์* 

 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย),    
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,   
   2537 
- ศษ.บ. (ภาษาไทย), 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  
   2525 
 

12 - 15 - 7(3) 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.บุญรอด  โชติวชิรา * 
 

- ค.ด. (อุดมศึกษา),  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
   2559 
- ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่  
   2547 
- ศษ.บ. (ภาษาไทย),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่  
   2544 
 

9 - 12 - 7(1) 

3 อาจารย ์ดร.สิระ 

สมนาม * 
 

- ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน 

ภาษาไทย), มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร, 2561 
- ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย), 
  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,  
  2548 
- ศษ.บ. (ภาษาไทย), 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่    
   2543 
 

12 - 12 - 14(8) 
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ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วชิาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

4 อาจารยด์วงหทัยรัฐ  

กาญจนรัชตพงศ ์* 
 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่   
   2552 
- ศษ.บ. (ภาษาไทย),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2544 

6 - 6 - 2(1) 

5 อาจารย์พิชญภณ  

ศรีนวล*  
 

- ศศ.ม. (ภาษาไทย),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2554 
- ศษ.บ. (ภาษาไทย),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2542 

6 - 6 - 1(1) 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.กรัณย์ ปัญโญ 
 

- กศ.ด. (การบริหาร
การศึกษา), มหาวิทยาลยั
นเรศวร, 2550 

- วท.ม. (วิทยาศาสตรก์าร
กฬีา), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 
2544 

- ศษ.บ.(พลศึกษา), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2539  

18 - 13 - 6(-) 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.กรฑีา  แกว้คง 
 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีศึกษา), 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2553 

- วท.บ. (ฟสิิกส์),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2546 

11 6 11 6 13(-) 

8 รองศาสตราจารย์  

ดร.เกยีรติสดุา  ศรสีุข 

 

- กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล  
  การศึกษา), มหาวิทยาลยั 
   ศรีนครินทรวโิรฒ, 2545 
- ศษ.ม. (การวัดและประเมินผล 
  การศึกษา),  มหาวิทยาลัย 
   เชียงใหม่, 2535 
- ศษ.บ. (คณิตศาสตร)์,  
  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2528 

6 6 8 6 8(-) 
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ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วชิาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

9 อาจารย์จารว ี 

เพชรแก้ว 

 

- ศษ.ม. (การสอน  
   ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลยั 
   เชียงใหม,่ 2546 
- ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2543 

9 - 12 - 3(-) 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ดร.เจนสมุทร  แสงพนัธ ์

 

- ปร.ด. (คณิตศาสตรศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยขอนแกน่, 2555 

- ศษ.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2545 

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร)์ ,  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 

9 6 9 6 10(-) 

11 อาจารย์ชญาณติย ์

ยิม้สวสัดิ ์

 

- ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2552 

- ค.บ. (สังคมศึกษา),   

   มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม,่  

   2549 

18 2 21 2 7(-) 

12 รองศาสตราจารย์  

ดร.ชรินทร ์ มัง่คั่ง 

 

- ศษ .ด. (หลักสูตรและการ

สอน), มหาวิทยาลยั 

   เกษตรศาสตร์, 2549 

- ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา),  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

2540 

- ค.บ.(สังคมศึกษา),  

   วิทยาลัยครูบุรรีัมย์, 2533 

15 10 12 16 58(-) 

13 อาจารย์ชัยณรงค ์  

จารุพงศ์พัฒนะ 

 

- ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2550 
- ศษ.บ. (สงัคมศึกษา),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2544 

18 2 11 2 10(-) 
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ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วชิาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

14 อาจารย ์ดร.ชนิวัฒน์   

ไข่เกตุ 

 

 

 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตรก์ารออก   

   ก าลังกายและการกฬีา),  

   มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555 

- วท.ม. (วิทยาศาสตร ์

   การกีฬา), มหาวิทยาลยั 

   เชียงใหม,่ 2545 

- วท.บ. (วิทยาศาสตร ์

   การกีฬา), มหาวิทยาลยั 

   ราชภัฏเชียงใหม,่ 2541 

18 - 18 - 2(-) 

15 รองศาสตราจารย์  

ดร.ชูชีพ  พุทธประเสรฐิ 

 

- กศ.ด. (การบริหาร 

   การศึกษา), มหาวิทยาลัย 

   ศรีนครินทรวโิรฒประสาน 

   มิตร, 2532 

- ค.ม. (อุดมศึกษา),  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  

  2523 

- กศ.บ. (ภาษาไทย-ชีววทิยา),  

  มหาวิทยาลยัศรีนครินทร- 

  วิโรฒ บางแสน, 2519 

6 6 6 6 16(-) 

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ดร.เชษฐภูมิ  

วรรณไพศาล 

 

- ค.ด. (อุดมศึกษา),  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  

  2559 

- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)์,  

  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2553 

- ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์  

   การเมือง), จุฬาลงกรณ ์

   มหาวิทยาลัย, 2550 

23 9 12 12 30(-) 
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ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วชิาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

- ร.บ. (ความสัมพนัธ์ระหว่าง 

   ประเทศ และการเมือง 

   การปกครองเปรียบเทียบ),  

   มหาวิทยาลัยสุโขทยั 

   ธรรมาธิราช, 2552 

- ศษ.บ. (สงัคมศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2547 

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.ณัชชา กมล 

 

- กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

   วโิรฒ, 2548 

- ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร)์,  

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  

   2543 

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร)์,   

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2539 

9 6 9 6 12(-) 

18 อาจารย์ณัชชาจารย์  

โรจน์วัฒนดิษกุล 

 

- วท.ม. (วิทยาศาสตร ์

   การกีฬา), มหาวิทยาลยั 

   เชียงใหม,่ 2546 

- ศษ.บ. (พลศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2544 

12 - 12 - 10(-) 

19 อาจารย์ณฐันันท ์ 

นิเวศน์วรการ 

 

 

- ศษ.ม. (หลักสตูร การสอน  

   และเทคโนโลยีการเรยีนรู้),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่  

2560 

- ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2557 

 

9 - 12 - 3(-) 



38 

ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วชิาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

20 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.ดวงหทัย กาศวิบลูย ์

 

- Ph.D. (Mathematics  
Education),Oregon State  
University, USA, 2004 

- M.S. (Mathematics  

   Education), Oregon State  

   University, USA, 2000 

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร)์,  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2536 

 

9 9 9 9 21(-) 

21 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.เดชา  ศุภพิทยาภรณ์ 

 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตรแ์ละ 
   เทคโนโลยีศึกษา),  
   มหาวิทยาลัยมหดิล, 2552 
- วท.ม. (การสอนฟิสิกส์),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2543  
- ศษ.บ. (วิทยาศาสตร)์, 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2537 
 

9 3 12 3 18(-) 

22 รองศาสตราจารย์  
ดร.ถนอมพร  
เลาหจรัสแสง 
 

- Ph.D. (Computer Education),                    
  The University of Illinois at    
  Urbana Champaign, USA,  
  1995 
- M.Ed. (Technology for  
  Education), The University of  
  Illinois at Urbana Champaign,  
  USA, 1992 
- ค.บ. (ภาษาองักฤษ),  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  
  2532 
 

3 6 1.5 6 4(-) 



39 

ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วชิาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

23 อาจารย ์ดร.ทิพย์รัตน ์
นพฤทธิ ์
 

- กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา),  
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
   วโิรฒ, 2548 
- ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร)์,   
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
   2543 
- ศษ.บ. (คณิตศาสตร)์, 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2538 

6 6 6 6 11(-) 

24 อาจารย ์ดร.ธารณ ์ 

ทองงอก 

 

- ปร.ด. (การบริหาร 
   การศึกษา), มหาวิทยาลัย 
   บูรพา, 2555 
- กศ.ม. (การบรหิาร 
   การศึกษา), มหาวิทยาลัย 
   บูรพา, 2552 
- ค.บ. (คณิตศาสตร)์,  
   สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี,  
   2543 

9 3 9 3 2(-) 

25 รองศาสตราจารย์  

ดร.นงเยาว ์เนาวรัตน์ 

 

- Ph.D. (Development  

   Studies), University of  

   Leeds, UK, 2004 

- M.A. (Women Studies),  

   York University, UK., 2001  

- สม.ม. (สงัคมวิทยาและ 

   มานุษยวิทยา), มหาวิทยาลยั 

   ธรรมศาสตร,์ 2531 

-  ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)์, 

    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์  

    2520  

 

10 14 9 6 14(-) 



40 

ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วชิาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

26 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 
ดร.นทัต อัศภาภรณ ์
 
 
 

- ศษ.ด. (หลักสตูรและ  
   การสอน), มหาวิทยาลัย 
   เชียงใหม่, 2552 
- ค.ม. (คหกรรมศาสตร)์,  
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์  
   2541 
- ศษ.บ. (คหกรรมศาสตร)์,  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

6 2 6 3 3(-) 

27 อาจารย ์ดร.นัฐจิรา 

บุศย์ด ี

 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตรแ์ละ 

   เทคโนโลยีศึกษา) (หลักสูตร   

   นานาชาติ), มหาวิทยาลยั 

   มหดิล ,2553 

- ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา), 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2549 

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร์), 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 

9 8 9 6 24(-) 

28 อาจารยน์ันทกา  

ฟูสีกุล 

 

- ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา 

   และการแนะแนว),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 

- วท.บ. (จติวิทยา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 

12 - 12 - 1(-) 

29 อาจารย ์ดร.นันทน์ภัส  

แสงฮอง 

 

 

 

- Ph.D. (Educational Policy  

 Studies), University of   

 Illinois at Urbana   

 Champaign, USA, 2558 

- M.A. (Educational Policy   

  Studies), University of  

  Illinois at Urbana  

12 3 12 6 2(-) 



41 

ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วชิาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

  Champaign, USA, 2552 

- บธ.บ. (การจัดการทั่วไป),  

   มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548 

30 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ดร.น้ าผึง้  อินทะเนตร 

 

- กศ.ด. (การทดสอบและ  

  วัดผลการศึกษา), 

  มหาวิทยาลยัศรีนครินทร- 

   วโิรฒ, 2554 

- ศษ.ม. (คณิตศาสตรศ์ึกษา), 

  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2546 

-  ศษ บ.  (คณิตศาสตร์),   

  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2541 

12 9 12 9 19(-) 

31 รองศาสตราจารย์  

ดร.นิธดิา อดิภัทรนันท ์

 

- Ph.D. (Language  

 Education), Indiana    

 University, USA, 2535 

- M.Sc. (Applied Linguistic),  

  Indiana University, USA,    
 2529 

- กศ.บ. (การสอน 
  ภาษาองักฤษ), มหาวิทยาลยั 
  ศรีนครินทรวโิรฒ ปทมุวัน,  
  2521 

9 9 6 3 7(-) 

32 อาจารย ์ดร.บุษร ี 
เพง่เล็งด ี
 

- Ph.D. (Chemistry,  
   Education), Western Sydney  
   University), Australia, 2559 
- กศ.ม. (การสอน 
   วิทยาศาสตร์), มหาวิทยาลยั 
   มหาสารคาม, 2545 
- กศ.บ. (การสอนเคมี),  

13 - 16 - 2(-) 

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


42 

ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วชิาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  
   2540  

33 อาจารย ์ประกรณ์ 
ตุ้ยศร ี
 

- วท.ม. (วิทยาศาสตร ์
   การกีฬา), มหาวิทยาลยั 
   เชียงใหม,่ 2546 
- ศษ.บ. (พลศึกษา),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2543 

 

12 

 

- 12 - 1(-) 

34 อาจารย ์ดร.พรทิพย์  
โรจน์ศิรพิศาล 
 

- Ph.D. (Mathematics  
   Education), Oregon State  
   University, USA, 2003 
- M.S. (Mathematics  
  Education), Oregon State  
  University, USA,1999 
- ศษ.บ. (คณิตศาสตร์), 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2538 

9 6 9 6 10(-) 

35 อาจารย ์ดร.พิกุล  
เลียวสิริพงศ ์
 
 

- ศษ.ด. (หลักสูตรและ 
   การสอน), มหาวิทยาลยั 
   เชยีงใหม่, 2551 
- ศษ.ม. (หลักสูตรและ 
   การสอน), มหาวิทยาลยั 
   เชยีงใหม่, 2533 
- ค.บ. (เกษตรศาสตร์),  
   วิทยาลัยครูเชียงราย, 2525 

9 3 9 3 3(-) 

36 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.พิชัยณรงค ์กงแกว้ 

 

 

 

- ปร.ด. (การศกึษา),  

   มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557 

- วท.ม. (วิทยาศาสตร ์

   การกีฬา), มหาวิทยาลัย 

   เชยีงใหม่, 2545 

- ศษ.บ (พลศกึษา),  

   มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2540 

12 - 12 - 6(-) 



43 

ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วชิาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

37 รองศาสตราจารย์  

ดร.เพ็ชรี  รูปะวิเชตร ์

 

- Ed.D (Business Education),   

 Queensland University of  

 Technology, Australia, 2544 

- ศษ.ม. (การศกึษานอก 

  ระบบ), มหาวิทยาลัย 

   เชยีงใหม่, 2539 

- ศษ.บ. (การสอน 

  ภาษาอังกฤษบริหารธุรกิจ) 

  เกียรตินิยมอันดับ 1,   

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 

 

12 - 9 - 2(-) 

38 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.มนต์นภสั มโนการณ์ 
 

- กศ.ด. (การบริหาร  
  การศึกษา), มหาวิทยาลยั 
   นเรศวร, 2555 
- ศษ.ม. (การบริหาร   
  การศึกษา), มหาวิทยาลยั  
   รามค าแหง, 2551 
- ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศ์ึกษา),  
   มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2544 
- ค.บ. (วิทยาศาสตรท์ั่วไป),  
   วิทยาลัยครูเทพสตร,ี 2536 
 

9 3 9 3 3(-) 

39 รองศาสตราจารย์  

มนัส ยอดค า 

 

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

 

9 - 9 - 3(-) 



44 

ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วชิาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

40 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.ยงยุทธ  ยะบุญธง 

 

- กศ.ด. (การบริหาร 

   การศึกษา), มหาวิทยาลัย 

   นเรศวร, 2552  

- ศษ.ม. (การบริหาร 
   การศึกษา), มหาวิทยาลัย 
   สุโขทยัธรรมาธิราช, 2548 
- ศษ.ม. (เทคโนโลยีทาง 
   การศึกษา), มหาวิทยาลัย 
   เชียงใหม,่ 2536 
- ค.บ. (วิทยาศาสตร)์,  
   วิทยาลัยครูล าปาง, 2528 
 

9 12 12 9 12(-) 

41 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.รัชชุกาญจน์  

ทองถาวร 

 

- D.Ed. (Curriculum &  
  Instruction Concentration on  
  Early Childhood Education),  
  Indiana University of  
  Pennsylvania, USA, 2003 

- M.S. (Early Childhood  
  Education), Bloomsburg  
  University, USA, 1989 

- กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),    

  มหาวิทยาลยั 

   ศรีนครินทรวโิรฒ, 2530 

 

15 3 15 3 10(-) 

42 รองศาสตราจารย์  

ดร.รัชนีกร  ทองสุขด ี

 

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

 

18 6 15 6 16(-) 



45 

ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วชิาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

- 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),  
  วิทยาลยัครูพิบูลสงคราม  
  พิษณุโลก, 2527 

 

43 รองศาสตราจารย์  

ดร.ฤตินันท ์ สมุทรท์ยั 

 

- ค.ด. (อุดมศึกษา),  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,   

  2550 

- ศษ.ม. (การวัดและประเมินผล 

  การศึกษา), มหาวิทยาลยั 

   เชียงใหม่, 2528 

- ศษ.บ. (ประถมศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมา 

   ธิราช, 2527 

6 6 9 6 11(-) 

44 อาจารย ์ดร.ลฎาภา  
ลดาชาต ิ
 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตรศ์ึกษา),   
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์  
  2554 

- ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู),   
  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2546 

- วท.บ. (ชีววทิยา),  
  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2545 

 

12 - 12 3 7(-) 



46 

ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วชิาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

45 อาจารย์วราภรณ์  
สิทธิวงศ ์
 

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

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

 

10 - 9 - 4(-) 

46 อาจารย์วิชญา ผิวค า 
 

- ค.ม. (วิจยัการศึกษา),  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,    
  2553 

- รปศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์),    
  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมา 
  ธิราช, 2551 

- ศษ.บ. (ประถมศึกษา),  
   เกียรตินยิมอนัดับ 1, 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2549 
 
 

- - 12 - 5(-) 

47 รองศาสตราจารย์วีณา 

วโรตมะวิชญ 

 

- MS. (Instructional System 

Technology), Indiana 

University, 1983 

- ค.ม. (ประถมศึกษา),  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,   

 2516 

- ค.บ. (ประถมศึกษา),  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,   

 2514 

 

 

12 6 12 6 12(-) 
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ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วชิาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

48 อาจารย์วีระยุทธ  

สุภารส 

 

- ศษ.ม. (การศกึษาพิเศษ),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556 

- ค.บ. (การศกึษา),  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่,  

  2550 

 

10 - 9 - 1(-) 

49 ผูช้่วยศาสตราจารย์  

ดร.สมเกยีรต ิ อินทสิงห์ 

 

 

 

- ปร.ด. (หลกัสูตรและ 

   การสอน), มหาวิทยาลยั 

   เกษตรศาสตร์, 2558 

- ศษ.ม. (หลักสูตรและ 

   การสอน), มหาวิทยาลยั 

   เชยีงใหม่, 2554 

- วท.บ. (คณิตศาสตร์),  

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 

 

10 - 9 - 12(-) 

50 รองศาสตราจารย์  

สร้อยสุดา วิทยากร 

 

- วท.บ. (ผดุงครรภ์),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2517 10 - 9 - 1(-) 

51 อาจารย์ ดร.สราวุฒ ิ 

พงษพ์ิพัฒน์ 

 

- ปร.ด. (วิยาศาสตร์การออก   

   ก าลังกายและการกีฬา),  

   มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554 

- วท.ม. (วิทยาศาสตร ์

   การกีฬา), มหาวิทยาลัย 

   เชยีงใหม่, 2544 

- ศษ.บ. (พลศกึษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537 

 

 

12 - 12 - 5(-) 
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ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วชิาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

52 ผูช้่วยศาสตราจารย์  

ดร.สุทธิกัญจน์  

ทพิยเกษร 

 

- ศษ.ด. (หลักสูตรและ 
   การสอน), มหาวิทยาลยั 
   เชยีงใหม,่ 2553 
- ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2545 
- ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร์) 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2540 
 
 
 

16 9 19 9 15(-) 

53 ผูช้่วยศาสตราจารย ์

ดร.สุทธิดา จ ารัส 

 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา),  

   มหาวิทยาเกษตรศาสตร์,  

   2552 

- ป.บัณฑิต. (การสอน),  

   มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545 

- วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัย 

   นเรศวร, 2544 

 

 

 

13 3 16 3 22(-) 

54 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.สุนทรพจน์   

ด ารงพานิช 

 

- ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย 

   การศึกษา), จุฬาลงกรณ์  

   มหาวิทยาลัย, 2551 

- ศษ.ม. (วิจยัและประเมินผล 

   การศึกษา), มหาวิทยาลัย 

   เกษตรศาสตร,์ 2545 

- กศ.บ. (คณิตศาสตร)์, 

   มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2542 

 

12 9 12 9 4(-) 
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ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วชิาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

55 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

สุนทร ีคนเที่ยง 

 

- ศษ.ม. (หลักสตูรและ 

   การสอน), มหาวิทยาลัย 

   เชียงใหม,่ 2535 

- ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ),  

  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2528 

 

 

3 5 6 6 4(-) 

56 อาจารย ์ดร.สุนยี์ เงินยวง 

 

- กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล  

  การศึกษา), มหาวิทยาลยั 

  ศรีนครินทรวโิรฒ, 2554 

- ศษ.ม. (คณิตศาสตรศ์ึกษา),  

  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2546 

- ศษ.บ.(คณิตศาสตร)์,  

  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2540 

 

 

12 9 12 9 13(-) 

57 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

เสาวนิตย์ เจริญชัย 

 

- ศษ .ม.  (หลักสตูรและ 

   การสอน), มหาวิทยาลัย 

   เชียงใหม่, 2529 

- ศศ.บ. (การสอนธุรกจิ),  

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2518 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

5(-) 
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ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน

วชิาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

58 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.อุไรวรรณ หาญวงค ์

 

 

 

- ศษ.ด. (หลักสตูรและ 

   การสอน), มหาวิทยาลัย 

   เชียงใหม,่  2551 

- ศษ.ม. (การวัดและ  

  ประเมนิผลการศึกษา),   

  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2540 

- ศษ.บ. (วิทยาศาสตร)์,   

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2533 

 

11 5 11 5 23(-) 

 

หมายเหตุ  *  หมายถงึ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

     ล าดับที ่1 – 5 เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

                      ล าดับที ่6 – 58 เป็นอาจารย์ประจ า 

 
3.2.2 อาจารย์พิเศษ     

- ไม่มี - 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

 ความคาดหวังในผลการเรียนรูป้ระสบการณภ์าคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

  4.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริตมี

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู 

  4.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 

  4.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

และล าดับความส าคัญ 

  4.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์ 

  4.1.5 สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาเอกและศาสตรอ์ื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   

  4.1.6 คดิวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินคา่ รวมทั้งคดิอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

  4.1.7 สามารถสืบคน้ข้อเท็จจรงิ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และประเมินข้อมูลสารสนเทศและ

แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และสรุปเพื่องานสอนและงานครู วินิจฉัยผู้เรียน วิจัยพัฒนา

ผู้เรยีน รวมทั้งใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

  4.1.8 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ได้

อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

และมีวิสัยทัศน์ 

  4.1.9 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความไวในการรับความรู้สึกของผู้เรียนด้วยความเข้าใจ

และความรู้สึกเชิงบวกมีวุฒภิาวะทางอารมณ์และสังคม 

  4.1.10 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดง

ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของ

ตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งมีความเอาใจใส่ มีส่วนชว่ยเหลือและเอือ้ต่อการแกป้ัญหาต่อความสัมพันธ์

ในกลุ่ม และระหว่างกลุ่มผู้เรยีนอย่างสรา้งสรรค์ 

  4.1.11 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  

รวมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรยีนเป็นผู้น าและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกจิ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  4.1.12 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูล

สารสนเทศที่ได้รับจากผู้เรียนอย่างรวดเร็วทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือ

ภาษาเขียน 
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  4.1.13 สามารถแกไ้ขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ใน

การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปล

ความหมายและเลือกใช้ขอ้มูลสารสนเทศที่เก่ียวกับวิชาที่สอนและงานครูที่รับผิดชอบ โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศได้ดี 

  4.1.14 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ

การน าเสนออย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้เรียน 

  4.1.15 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น

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

สรา้งสรรค ์

  4.1.16 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย  ทั้งผู้เรียนที่มี

ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี

นวัตกรรม 

  4.1.17 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูใ้นวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ 

4.2 ช่วงเวลา  

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมีระยะเวลาเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา ได้แก่ 

  4.2.1 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ส าหรับช้ันปีที่ 1 

  4.2.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ส าหรับช้ันปีที่ 2 

  4.2.3 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ส าหรับช้ันปีที่ 3 

  4.2.4 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ส าหรับช้ันปีที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

  4.3.1  กระบวนวิชา 100191 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ก าหนดให้ฝึกปฏิบัติการใน

สถานศึกษาไม่น้อยกวา่ 45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา ในช้ันปีที่ 1 

   4.3.2 กระบวนวิชา 100291 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ก าหนดให้ฝึกปฏิบัติการใน

สถานศึกษาไม่น้อยกวา่ 45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา ในช้ันปีที่ 2 

   4.3.3 กระบวนวิชา 100391 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ก าหนดให้ฝึกปฏิบัติการใน

สถานศึกษาไม่น้อยกวา่ 180 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา ในช้ันปีที่ 3 

   4.3.4 กระบวนวิชา 100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ก าหนดให้ฝึกปฏิบัติการใน

สถานศึกษาไม่น้อยกวา่ 270 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา ในช้ันปีที่ 4 โดยจัดให้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

ไม่น้อยกวา่ 9-12 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ไม่น้อยกวา่ 6-9 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  

4.4 กระบวนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู  

   4.4.1 การคัดเลือกสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายสถานศึกษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครูกับหน่วย

พัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีคุณภาพและผ่านการ
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ประเมินและได้รับมาตรฐานคุณภาพจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

โดยเป็นไปประกาศของคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติของสถานศึกษาส าหรับปฏิบัติการสอน 

   4.4.2 การจัดนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาโดยกระบวนการมีส่วนร่วม คือ 

หน่วยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู นักศึกษา และอาจารย์ในวิชาเอก 

       4.4.3 การเตรยีมความพร้อมกอ่นการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

           (1) เตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้วยการปฐมนิเทศและการส่งตัวเพื่อให้นักศึกษา

รายงานตัวต่อสถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอน  

           (2) เตรียมความพร้อมของอาจารย์นิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

           (3) เตรียมความพร้อมหน่วยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ด้วยการเชิญ ผู้บริหาร

และครูพี่เลี้ยงจากสถานศึกษารว่มพัฒนาวิชาชีพครูประชุมสัมมนาประจ าทุกปกีารศึกษา 

       4.4.4 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

           (1) การรายงานตัวต่อหน่วยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

           (2) การแต่งตั้งผู้บรหิารและครูพี่เลีย้งเพื่อดูแล ให้ค าแนะน า ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์

คุรุสภา 

           (3) ด าเนินการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู โดยการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดย

มีระยะเวลาเทยีบเทา่ไม่น้อยกวา่ 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา 

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

ภาคการศึกษา 

      (3.2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ส าหรับช้ันปีที่ 2 ไม่น้อยกว่า 45 

ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 

      (3.3) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ส าหรับช้ันปีที่ 3 ไม่น้อยกว่า 180 

ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 

      (3.4) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ส าหรับช้ันปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 270 

ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา โดยมีชั่วโมงปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า 9-12 คาบ/สัปดาห์ และปฏิบัติงานอื่นๆ 

ไม่น้อยกวา่ 6-9 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

           (4) ติดตามปัญหาและอุปสรรค และการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วย

พัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครูเป็นระยะๆ ตลอดภาคการศึกษา  

           (5) การสัมมนาเชิงวิชาการระหว่างและสิน้สุดการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

           (6) การสรุปประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 
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5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

     ข้อก าหนดในการท าโครงร่างวิจัยในช้ันเรียนและรายงานการวิจัยในช้ันเรียนฉบับสมบูรณ์ 

ก าหนดให้นักศึกษาท าวิจัยในช้ันเรยีน 1 คน ต่อ 1 เรื่อง ตามศาสตรข์องแต่ละสาขาวิชา ในช่วงเวลาของ

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมีคณาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์/ครูพี่เลี้ยง เป็นผู้ให้

ค าแนะน า ควบคุม และประเมินผลการท าวิจัย โดยก าหนดให้มีการน าเสนอผลงานวิจัยและการส่ง

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

      5.1 ค าอธบิายโดยย่อ  

      การบูรณาการความรู้เรื่องการวิจัย กระบวนการวิจัย องค์ความรู้วิชาเอก และศาสตร์การ

สอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรยีนในแต่ละระดับการศึกษา และระดับความสามารถ

ที่แตกต่างกัน โดยท าวิจัยในลักษณะของวิจัยในช้ันเรยีน 

      5.2 ผลการเรียนรู้  

  5.2.1 มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิคการวิจัยทางการศึกษา  

  5.2.2 มีจรรยาบรรณในการท าวิจัย 

  5.2.3 สามารถวางแผนการจัดท าโครงการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียนและการจัดการเรียนรูต้ามศาสตรข์องแต่ละสาขาวิชาเอก 

  5.2.4 สามารถปฏิบัติการวจิัยตามแผนการวิจัยที่ได้วางไว้ 

  5.2.5 สามารถเขียนน าเสนอผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรยีน 

     5.3 ช่วงเวลา  

      ท าควบคู่กับกระบวนวิชา 100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ในขณะปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษาของการศึกษาในช้ันปีที่ 4 

     5.4 จ านวนหน่วยกิต  

  การด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมี

ระยะเวลารวมเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา (รวมไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห์) คิดเป็น 12 หน่วยกิต 

แบ่งเป็น 4 ชว่งเวลา แบ่งจ านวนหน่วยกิตดังนี้ 

  5.4.1 กระบวนวิชา 100191 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จ านวน 1 หน่วยกิต (รวมไม่

น้อยกวา่ 2 สัปดาห์) 

  5.4.2 กระบวนวิชา 100291 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จ านวน 1 หน่วยกิต (รวมไม่

น้อยกวา่ 2 สัปดาห์) 

  5.4.3 กระบวนวิชา 100391 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 จ านวน 4 หน่วยกิต (รวมไม่

น้อยกวา่ 8 สัปดาห์) 

  5.4.4 กระบวนวิชา 100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 จ านวน 6 หน่วยกิต (รวมไม่

น้อยกวา่ 18 สัปดาห์) 
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     5.5 การเตรยีมการ  

      แบ่งนักศึกษาตามจ านวนอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาเลือกหัวข้อตาม

ปัญหาและความสนใจที่มีส่วนในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน โดยมีการประชุมชี้แจงให้ความรู ้

ก าหนดการน าเสนอโครงร่างการวิจัย การให้ปรึกษา และการเสนอผลงาน จัดท ารูปเล่มรายงานวิจัย

ทุกคน และรวบรวมไว้ที่แต่ละสาขาวิชา 

5.6 กระบวนการประเมินผล  

       ประเมินผลตามข้อก าหนดของหน่วยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร ์

ควบคู่กับกระบวนวิชา 100191 100291 100391 และ 100491  

 ความคาดหวังในผลการเรียนรูป้ระสบการณภ์าคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

 วัตถุประสงค์กระบวนวิชา : นักศึกษาสามารถ 

            1) ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาทั้งการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการ

ความรู้ เนื้อหาวิชาเอก สาระเกี่ยวกับหลักสูตร ศาสตร์การสอน การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสรมิการเรียนการสอน การผลิตสื่อและหรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู ้

การช่วยเหลือดูแลและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล และท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการ

เรียนรู้ของผู้เรียน ภายใต้การแนะน า ดูแล และร่วมมือกันของครูพี่เลี่ยง สถานศึกษา และอาจารย์

นิเทศก์ 

2) สรา้งเครอืข่ายความร่วมมือกับผูป้กครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยเข้าถึงบริบทของชุมชนและเคารพความ

แตกต่างทางวัฒนธรรม 

3) มีส่วนร่วมในกจิกรรมการพัฒนาวิชาชีพในสถานศึกษาและชุมชน และส่งเสริมและอนุรักษ์

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4) เขียนสะท้อนสรุปการถอดบทเรียนค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ประเด็นด้าน

ความรู้และศาสตร์การสอน ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และการปฏิบัติหน้าที่ครูใน

สถานศึกษา 

5) รายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะรายบุคคลและจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสร้างชุมชน

การเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรอืกิจกรรมนักศึกษา 

1. มีความสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์

สาขาภาษาไทย 

 การจัดกระบวนการเรียนรูใ้นกระบวนวิชา

ต่างๆ 

 การฝึกปฏิบัติในกระบวนวิชาที่เรยีน 

 การจัดกจิกรรมเสรมิหลักสตูรในลักษณะ

พัฒนาองคค์วามรู้และฝึกการบูรณาการองค์

ความรู้สู่การจัดการเรยีนรู ้

2. มีทักษะในการจัดการเรยีนรู้ในสาขา

ภาษาไทย 

 การจัดกจิกรรมเสรมิหลักสตูรในลักษณะของ

การเพิ่มประสบการณแ์ละการเตรยีมความ

พรอ้มส าหรับการจัดการเรียนรูใ้นสาขาวิชา

ภาษาไทย 

 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพในสถานศึกษา 

3. มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณใน

วิชาชีพคร ู

 การสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพครูในทุกกระบวนวิชา 

 จัดกจิกรรมเสรมิหลักสตูรในลักษณะการ

ส่งเสรมิด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณใน

วิชาชีพครู 

 จัดกจิกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง 

นักศึกษาที่เป็นแบบอยา่งด้านคุณธรรม 

จรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพครู 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น (หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป) 

    2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

         ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม  

             1.1 ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ และซื่อสตัยส์ุจรติ มจีรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพ      

                1.2 มีวินยั ตรงตอ่เวลา และความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่างๆ ขององคก์รและสังคม 

             1.3 มีภาวะความเปน็ผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขข้อขัดแยง้

และล าดับความส าคัญ 

             1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้อืน่ รวมทั้งเคารพในคุณคา่และศักดิ์ศรขีอง

ความเป็นมนุษย ์

             1.5 คุณลักษณะทั้งหมดเกิดขึน้จากความเข้าใจ “สังคมและวัฒนธรรมไทย”      

 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

  1) การสอดแทรกในภาคบรรยายของกระบวนวิชา 

  2) การจัดกจิกรรมส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม ความซือ่สตัย์ สุจรติ 

  3) การมีกระบวนวิชาเฉพาะทีเ่ก่ียวข้องกับการพัฒนาจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

  1) การประเมินจากพฤติกรรมของการตรงตอ่เวลาการเขา้ช้ันเรยีนและการเขา้ฝึกงาน 

  2) การประเมินจากการซื่อสตัย์ในการเรียน และการสอบ  

  3) การประเมินจากความรับผดิชอบในงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

  4) การประเมินจากการมสี่วนรว่มของนักศึกษาในการท ากจิกรรมเสรมิหลักสตูร 

  5) การประเมินจากผูใ้ช้บัณฑิต 

 

 2.2 ความรู ้

       ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

               2.1 มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาทีศ่ึกษา 

               2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เคร่ืองมือที่

เหมาะสมกับการแก้ปัญหา       

               2.3 สามารถตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรูใ้นแนวกวา้งของสาขาวิชา

ที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเหน็การเปลีย่นแปลง และเข้าใจผลกระทบเทคโนโลยีใหม่ๆ 

               2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

               2.5 ความรู้ทั้งหมดเกิดขึ้นได้จากการท าให้นักศกึษามีมุมมองที่แตกต่างและหลากหลาย 
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  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

  จัดการเรียนการสอน โดยจัดล าดับการเรียนรูจ้ากง่ายไปยาก มีการเชื่อมโยงและบูรณาการ

 ความรู้ โดยใช้สือ่การสอน และเทคโนโลยีการศึกษา มีการเรยีนในหลายรูปแบบดงันี้ 

  1) การบรรยาย 

  2) การฝึกปฏิบัติในหอ้งปฏิบัตกิาร 

  3) การศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง 

      กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

  มีการประเมินการสอบวัดความรู้ โดยมีการสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษา และ 

 การประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติงาน วธิีการประเมินมีหลายรูปแบบดังนี้ 

  1) การสอบภาคทฤษฎ ี

  2) การสอบภาคปฏิบตั ิ

  3) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 

   

3. ทักษะทางปญัญา 

       ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    3.1 คดิอยา่งมีวิจารณญาณและอย่างเปน็ระบบ 

    3.2 สามารถสืบคน้ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการ 

         แกไ้ขปญัหาสรา้งสรรค์ 

    3.3 สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 

    3.4 ทักษะทางปัญญาเกิดขึน้ได้จากการมองเห็นกระบวนการเช่ือมโยง “ความรู้” 

  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

   1) ให้ท ากจิกรรมกลุ่ม, กจิกรรมในวันเรียนและการน าเสนอผลงาน   

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

         1) ประเมินจากการวัดความรู้ โดยใช้ขอ้สอบทีม่ีมาตรฐาน 

         2) การประเมินผลระหว่างการอภิปรายกลุ่ม การปฏบิัติงาน การน าเสนอรายงานในช้ันเรยีน 

 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

      ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ  

  4.1 การมมีนุษยสัมพนัธด์ี ชว่ยเหลอื เสยีสละ และปรับตัวได้อยา่งเหมาะสมกับสภาวการณ์ 

  4.2 การสามารถท างานรว่มกับผู้อื่น ทัง้ในภาวะผูน้ า และผูต้าม       

  4.3 การยอมรับฟังความคดิเห็นของผูอ้ื่น 

  4.4 ความสามารถท างานไดต้ามก าหนดเวลา 
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          กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ  

  1) การจัดกจิกรรมการสอนใหผู้้เรยีนไดม้ีปฏสิัมพันธ์กับผูอ้ื่น ใหม้ีการท างานเป็นกลุม่  

มีการประสานงานกับผูอ้ื่น มกีารค้นควา้จากแหล่งข้อมูล มีการมอบหมายงานให้ 

  2) ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการด าเนนิการเรียนรูด้้วยตนเองและรว่มกับผูอ้ื่น 

กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรูด้้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

ประเมินพฤติกรรมการแสดงออก และทักษะความสัมพันธ ์ในแตล่ะบทบาทของผู้เรยีนในช้ันเรยีน หรือ

ระหว่างท ากจิกรรม ประเมินผลงานตามความรับผิดชอบทีไ่ด้รับมอบหมาย 

  

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

    5.1 สามารถใช้เทคนิคคณิตศาสตรแ์ละสถติิเพื่อการวเิคราะห์ข้อมูล 

     5.2 สามารถแปลความหมายข้อมลู สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารและบทสรุป 

    5.3 สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งปากเปล่า และ 

                  การเขยีนและเลือกใชรู้ปแบบการน าเสนอและเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม 

  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

  จัดกจิกรรมการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณก์ารวิจัย การแก้ไขปัญหา จากกรณศีึกษา

หรือสถานการณภ์าคสนาม 

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

   ประเมินผลงาน หรือ พัฒนาการด้าน การใช้เทคนิควิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ขอ้สอบหรอื
ตรวจสอบจากรายงาน ประเมินทักษะการสือ่สารจากความสามารถในการน าเสนอหน้าช้ันเรยีน 
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3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping) 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข         

การสื่อสารและ  

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

(General Education) 
                     

   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

Language and Communication 
    

          
   

    

001101  ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1 

Fundamental English 1 
    

 
     

    
       

001102  ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2 
Fundamental English 2 

              
       

001201  การอา่นเชงิวเิคราะห์และ      
การเขียนอยา่งมีประสิทธิผล
Critical Reading and Effective 
Writing 

         
 
       

 
   

050100  การใช้ภาษาไทย 

Usage of Thai Language 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข         

การสื่อสารและ  

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

063201 การเรียนรู้ผ่านปรากฏการณใ์น

สังคม  

Learning through Social 

Phenomenon 

                     

   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละ 

สังคมศาสตร ์

Humanities and Social Science 
                     

013110  จิตวทิยากับชวีติประจ าวัน

Psychology and Daily Life 
                     

050106 ศลิปะแห่งการเป็นมนุษยท่ี์มี

คุณค่า 

Humanistic Arts 

                     

176100  กฎหมายและโลกสมัยใหม ่

Law and Modern World 
                  

   



 
 

62 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข         

การสื่อสารและ  

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

702101  การเงินในชีวิตประจ าวัน 

Finance for Daiky Life 
                     

851103  ชวีติและสังคมผ่านสื่อ 

Life and Society Through  

Media 

 

                     

201100  วทิยาศาสตร์บูรณาการ 

Integrated Sciece 

 

                     

201114  วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้มในโลก

ปัจจุบัน 

Environmental Science in 

Today’s World 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข         

การสื่อสารและ  

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

   1.3 กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และ 

คณิตศาสตร ์

Science and Mathematics 

                     

202100  ชวีวทิยาในชวีติประจ าวัน 

Biology in Everyday Life 
                     

203100  เคมีในชีวิตประจ าวัน 

Chemistry in Everyday Life 
     

     
    

    
   

204100  

 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และชวีติสมัยใหม ่

Information Technology and 

Modern 

    

 

    

 

   

 

   

 

   

206109  คณิตศาสตร์ในโลกปจัจุบัน 

Mathematics in Today’s  

World 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข         

การสื่อสารและ  

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

362211  หลักการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

Principles of Conservation 

  ● ● ●  ● ● ●     

 

       

462130  ยาในชวีติประจ าวัน 

Medications in Everyday Life 
    

 

● ●   
 

   

 

  ● 
 

   

571111  

 

การคิดเชงิวพิากษแ์ละการคิด

สร้างสรรค์ 

Critical Thinking and Creative 

Thinking 

   

  

      

  

  

    



  



953111  ซอฟตแ์วร์ส าหรับชวีติประจ าวัน 

Software for Everyday Life 

 

    

 

● ● ● ● 

 

   

 

   

 

●   
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข         

การสื่อสารและ  

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผา่นกจิกรรม    
Learning through Activities 

   

 

    
 

   
 

  

 

  

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  57 – 59) 
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาเฉพาะ) 

     1. คุณธรรม จริยธรรม 

         ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม  

     1.1 ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ      

         1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบยีบและ

ข้อบังคับต่างๆ ขององคก์รและสังคม 

     1.3 มภีาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขข้อขัดแย้ง 

และล าดับความส าคัญ 

     1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน่ รวมทัง้เคารพในคุณคา่และศักดิ์ศรขีองความ

เปน็มนุษย์     

  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

 1) สอดแทรกในการจดัการเรียนการสอนทุกกระบวนวิชา 

 2) การเป็นแบบอย่างที่ดีของคณาจารย์ 

 3) จัดกจิกรรมเพื่อการเสรมิสรา้งคุณลักษณะที่พงึประสงคท์ั้งในและนอกหลักสตูร 

 4) จัดกระบวนวิชาเฉพาะเพือ่พัฒนาจรยิธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู    

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

  1) ประเมนิจากพฤติกรรมการเรยีน การท างาน การทดสอบ และการวิจยั โดยไม่คัดลอก  

ผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นผลงานของตนเอง และไม่ทุจริตในการสอบ 

  2) ประเมินจากการเข้ารว่มและมีส่วนรว่มในกจิกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรที่ได้มีการจัดขึน้

  3) การประเมินตนเอง ประเมนิโดยกลุ่มเพือ่น อาจารย์ ครูพี่เลีย้งในสถานศึกษา ผู้ใชบ้รกิาร

และชุมชน โดยใช้วธิีการที่หลากหลาย ได้แก่ การสัมภาษณ ์การสังเกต การสอบถาม การสนทนากลุ่ม 

การบันทึกสิ่งเรียนรู ้ฯลฯ 

  4) การประเมินตดิตามผลภายหลงัจากส าเร็จการศึกษา โดยให้บัณฑิตประเมนิตนเอง ประเมิน

จากผูใ้ช้บัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม 

 

 2. ความรู้ 

      ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

 2.1 มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทีส่ าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

 2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสม

กับการแก้ไขปัญหา       
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 2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่

ศึกษาเพื่อให้เล็งเหน็การเปลี่ยนแปลง และเขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ๆ  

      2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาทีศ่ึกษากับความรู้ในศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

   จัดการเรียนการสอนโดยเน้นความส าคัญกับการมีส่วนรว่มของนักศึกษา และการใช้

กระบวนการคิดทั้งการวิเคราะห์ สังเคราะห ์และการประมาณค่า เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาการ

เรียนรู ้ รวมทั้งมีการใชส้ือ่การเรยีนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเสริมสรา้งความรู้ส าหรับ

กจิกรรมการเรียนการสอนจดัในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 

   1) การบรรยายแบบมีส่วนรว่ม 

   2) การซักถาม อภิปราย 

   3) การศึกษาคน้คว้าและน าเสนอ 

   4) กระบวนการกลุ่ม 

   5) การลงมือปฏิบัติและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

   6) การค้นควา้วิจัย 

   7) การจ าลองสถานการณแ์ละบทบาทสมมุติฯลฯ         

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและการปฏิบัติของนักศึกษา ด้วยวิธีการต่าง ดงันี้ 

   1) การทดสอบย่อย 

   2) การทดสอบกลางภาคเรยีนและปลายภาคเรยีน 

   3) การประเมินผลงาน 

   4) การประเมินผลการปฏิบัตงิานวิชาชีพครู 

   5) ประเมินการน าเสนอและรายงาน 

 

 3. ทักษะทางปญัญา 

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 3.1 คดิอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเปน็ระบบ 

 3.2 สามารถสืบคน้ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไข

ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

 3.3 สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
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  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา ทั้งระดับบุคคล

และกลุ่มใช้กิจกรรมการเรยีนการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ การอภิปรายกลุม่ การใช้กรณีศึกษา การ

สะท้อนคดิ การจ าลองสถานการณแ์ละบทบาทสมมตุิ การท าโครงงาน การลงมอืปฏิบัต ิการศึกษา

คน้คว้าอิสระ ฯลฯ 

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

 1) การทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแกไ้ขปัญหาโดยใช้กรณศีึกษา และ   

สถานการณ์จ าลอง 

 2) การประเมนิผลงานที่เกดิจากการใชก้ระบวนการแก้ไขปัญหา การศึกษาคน้คว้าอยา่งเป็น

ระบบ การวิเคราะห์วิจารณ์ เช่น รายงาน การศึกษาอสิระ  

  

4.   ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ             

4.1 มมีนุษยสัมพนัธ์ทีด่ี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.2 สามารถใช้ความรู้ในศาสตรม์าชีน้ าสังคมในประเดน็ที่เหมาะสม และเป็นผู้รเิร่ิมแสดงประเด็น

ในการแกไ้ขสถานการณท์ั้งสว่นตัวและส่วนรวม พรอ้มทั้งแสดงจดุยนือย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ

ของกลุ่ม       
 4.3 มีความรับผิดชอบการพฒันาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและ

ความรับผิดชอบ  

  1) การศึกษาคน้คว้าและน าเสนอ 

  2) กระบวนการกลุม่ 

  3) การลงมือปฏิบัติและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

  4) การจ าลองสถานการณแ์ละบทบาทสมมติ 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความ

รับผิดชอบ 

  1) การประเมินพฤติกรรมการท างาน 

  2) การประเมนิผลการปฏิบตังิานวิชาชีพครู 

  3) ประเมินการน าเสนอและรายงาน 
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5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

      5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มอียูใ่นปัจจุบนัต่อการท างานที่เกีย่วกับการใชส้ารสนเทศ  

และเทคโนโลยสีื่อสารอย่างเหมาะสม 

      5.2 สามารถแกไ้ขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร ์หรอืน าสถติิมาประยุกตใ์ช้ใน 

การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

      5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ปากเปลา่และการเขยีน เลือกใช้รูปแบบของสือ่  

การน าเสนออย่างเหมาะสม 

 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

  1) การมอบหมายงานให้ศึกษาคน้คว้า น าเสนอ และจัดท ารายงานรูปเล่ม 

  2) การลงมือปฏิบัติและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  1) การประเมินผลงาน 

  2) การประเมนิการน าเสนอและรายงาน 

 

6. วิธวีิทยาการจัดการเรยีนรู้ 

     ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

     6.1 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรยีนรูท้ี่มีรูปแบบหลากหลาย ทัง้รูปแบบที่เป็นทางการ 

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

     6.2 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรยีนรู้ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนทีม่ี

ความสามารถพิเศษ ผู้เรยีนทีม่ีความสามารถปานกลาง และผู้เรยีนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี

นวัตกรรม 

     6.3 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรยีนรูใ้นวิชาเอกที่จะสอนอยา่งบูรณาการ 

     กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธวีิทยาการจัดการเรียนรู ้ 

   1) การมอบหมายงานใหศ้ึกษาคน้คว้าและน าเสนอ 

   2) การจ าลองสถานการณแ์ละบทบาทสมมต ิ 

   3) การลงมอืปฏิบัติและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

   4) การท าวิจัยในช้ันเรยีน 

   



70 
 

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านวิธวีิทยาการจัดการเรียนรู ้

   1) การประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้

   2) การประเมินการน าเสนอและรายงาน 

   3) การประเมินแผนการจัดการเรยีนรู้ 

   4) การประเมินผลการวิจัย 
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวิเคราะห ์

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

(Field of Specialization) 
                    

   2.1 วิชาแกน 

Core Courses                     

2.1.1 วิชาแกนบังคบั 

Required Core Courses 
                    

100109 แบบอย่างความเป็นครูใน

ห้องเรียนยุคใหม่ 

Model of Teacherness for 

Modern Classroom 

                    

100110 โลกาภิวัตนก์ับการศึกษาเพ่ือ

ความเป็นพลเมอืงช้ันเลิศ 

Globalization and Education for 

Smart Citizenship 
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวิเคราะห ์

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

100111  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
แนวใหม ่                         
Curriculum and Learning 

Management in Modern Trends 

                    

100112 จิตวทิยาเพื่อการพัฒนาผู้เรียนยุค

ดิจิทัล 

Psychology for Student 

Development in Digital Era 

                    

100191 การปฏบัิตกิารสอนในสถานศึกษา 
1  
Teaching Profession Practicum in 

School 1 

                    

100228 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู

ยุคดจิิทัล 

Communicative Language for 

Teachers in Digital Era 
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวิเคราะห ์

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

100229 นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัล

เพื่อการเรียนรู้ยุคใหม่                          

Innovation and Digital 

Technology for Learning in in 

Modern Era 

                    

100230 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

แนวใหม ่ 

Learning Measurement and 

Evaluation in Modern Trends 

 

                    

100231 การประกันคุณภาพการศึกษา

เพื่อความเป็นเลิศ  

Educational Quality Assurance 

for Excellence 
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวิเคราะห ์

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

100291 การปฏบัิตกิารสอนในสถานศึกษา 

2 

Teaching Profession Practicum in 

School 2 

                    

100315 พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัด

การศึกษาบนฐานชุมชน  

Multicultural Education and 

Community-Based Education 

                    

100316 การศึกษาพิเศษเพื่อสง่เสริม

ศักยภาพผู้เรียนท่ีมีความต้องการ

จ าเป็นพิเศษ 

Special Education for Enhancing 

Potentials of Students with 

Special Needs 
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวิเคราะห ์

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

100317 การฝึกทักษะการสอนแบบ

จุลภาค    

Microteaching Skills Practice 
                    

100391 การปฏบัิตกิารสอนในสถานศึกษา 
3 
Teaching Profession Practicum in 
School 3 

                    

100404 การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 

Research for Learners’ Quality 

Development 

                    

100491 การปฏบัิตกิารสอนในสถานศึกษา 
4 
Teaching Profession Practicum in 
School 4 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

2.1.2 วิชาแกนเลือก 

Elective Core Courses 
                    

100214  การจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏบัิติ
Active Learning Management 

                    

100216  การเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง
ความแตกตา่งระหวา่งบุคคล 
Differentiated Instruction 

                    

100217  สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้  
Information for Learning 

                    

100220  การบูรณาการศลิปะเชิง
สร้างสรรค์ในการศกึษา 
Creative Art Integration in 
Education 

                    

100222  โลกศกึษาเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชวีติ 
Global Education for Lifelong 
Learning 

                    

100232 กฎหมายส าหรับวชิาชีพคร ู
Laws for Teaching Profession 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

100233 สะเต็มศึกษาเพ่ือชวีติ เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอ้ม                          
STEM Education for Life, 
Economy, Society and 
Environment 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู ้

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

  2.2 วิชาเอก 

       Major Courses 

 

 


 

   

 
  

 
  

 

 

 



 

    

       2.2.1 วิชาทางด้านเนื้อหา 

               Academic Content  

               Courses 

                    

            1) วิชาบังคับ 

               Required Courses 

                    

014210  ลักษณะภาษาไทย 

Aspects of Thai Language 

 
                    

014310  ภาษาศาสตรภ์าษาไทย 

Thai Linguistics 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู ้

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

067311  หลักภาษาไทยในหลักสตูร 

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

Thai Grammar in Basic Education 

Curriculum  





 

  



 





 

 



 

 



 





 

 



 





 

 



 





 

   



 

014270  วรรณกรรมศึกษา 

Literary Studies 
                    

067371   การวิเคราะหว์รรณกรรมใน

หลักสูตรการศกึษาข้ันพื้นฐาน 

Analysis of Literature in Basic 

Education Curriculum 





 





 

   



 

  



 





 

  



 





 





 

 



 

 



 





 

067372  ภูมิปัญญาทางภาษาและวัฒนธรรม

ไทยเพื่อการเรยีนรู ้

Wisdom of Thai Language and 

Culture for Learning 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู ้

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

067373  วรรณกรรมในหนังสอืเรียน 

Literature in Textbooks 
                    

067201  วาทวิทยาเพื่อการศึกษา 

Speech Study for Education 



 

 

 
   

 
 

 
 



 

 

 


 

 

 


 
  

067202  วิธิวิทยาการอ่านเพือ่การศึกษา 

Methodology of Reading for 

Education 

                    

067203 กลวิธีการเขียนเพือ่การศึกษา  

Writing Strategies for Education 

 
                    

067491  สัมมนาการจัดการเรียนรู้

ภาษาไทย 

Seminar on Thai Learning 

Management 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู ้

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

            2) วชิาเลือก 

                Elective Courses 
                    

014321  ภาษาถิ่นของไทย 

Thai Dialectology 

 

                    

014322  ระบบค าภาษาไทย 

Thai Morphology 

 
                    

014323  ภาษากับการสื่อสาร 

Language and Communication 

 

                    

014421  ภาษาล้านนา 

Lanna Language 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู ้

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

014423  ประโยคและขอ้ความภาษาไทย 

Thai Sentences and Discourse 
                    

067312 การจัดกจิกรรมการเรียนรูห้ลกั

ภาษาไทย  

Thai Grammar Learning Activities 

Management 

                    

067313 การสอนภาษาและอักษรลา้นนา 

Lanna Language and Letters 

Teaching 

                    

067314 การสอนวรรณกรรมล้านนา 

Lanna Literature Teaching 
                    

014302  การอ่าน 

Reading 
                   

014401 การเขยีนเพื่อการสือ่สารกจิธรุะ 

Formal Writing 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู ้

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

014402  ศิลปะการเขียนกวนีิพนธ์ 

Art of Poetry Writing 
                    

014403  ศิลปะการเขียนบันเทงิคดี 

Art of Fiction Writing 
                    

067204 กลวิธีการเขียนค าประพนัธใ์น

หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

Poetry Writing Strategies in Basic 

Education Curriculum 

                    

067205 ศิลปะการอา่นท านองเสนาะใน

หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

Rhythm of Prose Reading Art in 

Basic Education Curriculum  

                    

014380  วรรณกรรมไทยรว่มสมัย 

Contemporary Thai Literature 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู ้

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

014381 วรรณกรรมท้องถิ่น 

Regional Literature 
                  

014382  วรรณกรรมล้านนา 

Lanna Literature 
                    

014471  วรรณกรรมเอกของไทย 

Masterpieces of Thai Literature 

 

                    

014481 วรรณกรรมเอกของโลก 

Masterpieces of World Literature 

 
                   

067374 การจัดกจิกรรมการเรียนรู้

วรรณกรรมไทย 

Thai Literary Learning Activities 

Management 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู ้

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก 

Educational Courses 
                    

1) วิชาบังคบั 

   Required Courses 
                    

067432  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

Curriculum and Learning 

Management in Thai Strand 

 

                    

067433  การพัฒนาทักษะการสอน

ภาษาไทย 

Development of Teaching Skills 

in Thai Language 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู ้

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

2) วิชาเลือก 

                 Elective Courses 
                    

067101  

 

การพัฒนาทักษะการสื่อสารส าหรับ

คร ู

Development of Communication 

Skills for Teachers 

                    

067418 สารสนเทศเพื่อการเรยีนการสอน 

ภาษาไทย 

Information for Thai Language 

Learning and Teaching 

                    

067435  สื่อและนวัตกรรมเพื่อการสอน

ภาษาไทย 

Media and Innovation for Teaching 

Thai 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู ้

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

067436  การสอนภาษาไทยในบริบทพหุ

วัฒนธรรม 

Teaching Thai in Multicultural 

Context 

                    

067492  การค้นคว้าอสิระทางการสอน

ภาษาไทยในศตวรรษใหม่ 

Independent Study in Teaching 

Thai in New Century 





 





 





 





 





 





 





 






 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 

 

ความหมายของผลการเรียนรู้ในตาราง เป็นไปตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน (เอกสารหนา้  66 – 70) 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

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

(CREDITS FROM STANDARDIZED TESTS) 
    CT หน่วยกติที่ได้จากการประเมินหรอือบรมที่จัดโดย 
                                                       หน่วยงานต่างๆ 
     (CREDITS FROM TRAINING) 
    CX หน่วยกิตทีไ่ด้รับจากการยกเวน้การเรียน   
      (CREDITS FROM EXEMPTION) 
 (3) อักษรล าดับขัน้ที่ยังไมม่ีการประเมินผล ให้ก าหนดดงันี้  
                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
  I การวัดผลยงัไมส่มบูรณ ์(INCOMPLETE)  
  P การเรียนการสอนยังไมส่ิน้สดุ (IN PROGRESS) 
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 กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้ล าดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรืออักษร S เทา่นั้น จงึจะนับ

หน่วยกิตของกระบวนวิชานั้นเป็นหน่วยกติสะสม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา 

1. มีคณะกรรมการติดตามการจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเนือ้หาและ

วิธีการ 

ที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดของกระบวนวิชา  

2. มีการประเมินการให้คะแนน/ล าดับขัน้ โดยคณะกรรมการบรหิารหลักสตูรหรอื

กรรมการประจ าสาขาวิชา และกรรมการบรหิารประจ าคณะ 

3. มีการประเมินการเรยีนการสอนในระดับกระบวนวิชาโดยนกัศึกษา 

 2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

1. มีการติดตามผลสมัฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาในหลักสตูรวา่เป็นไปตาม

แผนการศึกษา และส าเร็จการศึกษาภายในเวลาของหลักสตูร 

2. มีกระบวนการส่งเสรมิและสนบัสนุนทางวิชาการแก่นักศึกษาที่ไมส่ามารถเรียน

ได้อย่างเปน็ผลสัมฤทธิต์ามแผนการศึกษา 

3. มีกระบวนการส่งเสรมิผู้มีศักยภาพพิเศษในการเรียน 

4. มีการสอบถามความคิดเหน็จากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และอาจารย์ที่ปรึกษาของ

นักศึกษา เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพัฒนาหลักสูตร 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

1. มีการส ารวจการได้งานท าและการท างานตรงสาขาของบัณฑิต 

2. มีการส ารวจความสามารถในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่เป็นที่ยอมรับทั้งใน

และต่างประเทศ 

3.  มีการประเมินหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สอน บัณฑติ ผู้ใชบ้ัณฑติ 

และกรรมการบรหิารหลักสูตร 

4. มีการประเมินบัณฑติโดยผู้ใชบ้ัณฑติ 

 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 3.1 เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตร ีพ.ศ.2558 คอื เรียนกระบวนวิชา 

ครบตามหลักสูตรก าหนด และมีคา่ล าดับขั้นสะสมเฉลีย่ไมน่้อยกวา่ 2.00 

 3.2 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วา่ด้วยการศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ.2561 

 3.3 การเขา้รว่มกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 3.4 ผ่านการประเมินมาตรฐานบณัฑติตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู 
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย ์

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูให้กับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสรมิอาจารย์ใหม้ีการเพิ่มพูนความรู้ สรา้งเสริมประสบการณเ์พื่อส่งเสรมิการสอนและ

การวิจัยอยา่งตอ่เนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองคก์รต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการ

ลาเพื่อเพิ่มพนูประสบการณ ์

 

2. การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจดัการเรยีนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสรมิอาจารย์ใหม้ีการเพิ่มพูนความรู้ สรา้งเสรมิประสบการณเ์พื่อส่งเสรมิการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ

และวิชาชีพในองคก์รต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

หรือการลาเพื่อเพิม่พูนประสบการณ์ 

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพดา้นอืน่ๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกจิกรรมบรกิารวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 

(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

(3) ส่งเสรมิการท าวิจัยสรา้งองคค์วามรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชพี 
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หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1.  การก ากับมาตรฐาน  

การบรหิารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดับปรญิญาตร ีและ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการ

จัดการเรยีนการสอนในหลักสตูร 

 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร มีจ านวนไม่น้อยกวา่ 5 คน มคีุณวุฒิตรงหรอืสัมพนัธ์กับ 

สาขาวิชาที่เปดิสอน  ขั้นต่ าปรญิญาโทหรือเทยีบเทา่หรือมตี าแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ ากวา่

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด

ในการพิจารณาแตง่ตั้งให้บุคคลด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ อยา่งนอ้ย 1 รายการในรอบ 5 ปี

ย้อนหลัง 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคณุวุฒติรงหรอืสมัพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ขัน้ต่ าปรญิญาโท

หรือเทียบเท่าหรอืมีต าแหนง่ทางวิชาการไมต่่ ากวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง

วิชาการที่ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ให้บุคคลด ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการ อย่างนอ้ย 1 รายการในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

 มีการปรับปรุงหลักสตูรอยา่งน้อยทุก 5 ป ีโดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ 

ผู้ใชบ้ัณฑติ และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มา

ประกอบการพิจารณา  

2.  บัณฑิต 

 มีการประเมินคุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาต ิใน

มุมมองของผู้ใชบ้ัณฑติ โดยพจิารณาจากคุณลักษณะที่พงึประสงคต์ามที่หลักสูตรก าหนด 

ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรูอ้ย่างน้อย 5 ดา้น คอื 1) ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 2) ดา้นความรู้ 

3) ดา้นทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ  

5) ดา้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 มีการส ารวจขอ้มูลบัณฑติทีไ่ด้งานท า/ประกอบอาชีพอสิระ ภายในระยะเวลา 1 ปนีับจาก

วันที่ส าเร็จการศึกษา เมื่อเทยีบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ  

3.  นักศึกษา  

 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑก์ารคัดเลือกและคุณสมบัติของ

นักศึกษาใหส้อดคล้องกับลักษณะของหลักสตูร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

เพื่อให้นักศึกษามีความพรอ้มในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่

หลักสูตรก าหนด 
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 มีการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศกัยภาพของนักศึกษาในรูปแบบ

ต่างๆ เสรมิสรา้งความเป็นพลเมืองดีทีม่ีจิตส านึกสาธารณะ และเสรมิสรา้งทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 

 มีการแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรกึษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แกน่ักศึกษาทุก

คน โดยอาจารย์จะต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรกึษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

เข้าปรกึษาได้  

 มีการส ารวจขอ้มูลการคงอยูข่องนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพื่อประเมนิแนวโน้ม

ผลการด าเนนิงาน 

 มีระบบการจัดการขอ้ร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมนิความพงึ

พอใจและผลการจัดการขอ้ร้องเรียน  

4.  อาจารย์  

 มีระบบการรับอาจารยใ์หม่ทีส่อดคลอ้งกับระเบยีบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลยั และตอ้งมี

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาองักฤษตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคลอ้ง

กับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ

อาจารย์ประจ า  

 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารยม์ีความรูค้วามเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่

เปิดสอน และมีความก้าวหนา้ในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนือ่ง 

 มีการส ารวจขอ้มูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก ต าแหนง่ทาง

วิชาการ ผลงานทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจของอาจารย์ เพือ่

ประเมินแนวโน้มผลการด าเนนิงาน 

5.  หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผู้เรียน  

 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสตูรและกระบวนวิชาให้มีเนือ้หาที่ทันสมยั ได้

มาตรฐานทางวิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน และ

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ 

 มีการจัดการเรียนการสอนทีม่ีการฝึกปฏิบัต ิ

 มีการจัดการเรียนการสอนทีม่ีการบูรณาการกับการวจิัย การบรกิารวิชาการ และการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านงึถงึความรู้ความสามารถและ

ความเชี่ยวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า

แผนการเรยีนรู ้และการจัดการเรยีนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 
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 มีการประเมินผู้เรยีน ก ากับใหม้ีการประเมินตามสภาพจรงิ และมีวธิีการประเมินที่

หลากหลาย  (มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7)  

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 มีระบบการด าเนนิงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนรว่มของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ี่จ าเป็นต่อการเรยีนการสอน 

ทั้งทางด้านกายภาพ อุปกรณ ์เทคโนโลย ีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรอืทรัพยากรที่เอือ้ต่อ

การเรียนรู ้ อย่างเพยีงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียน

สามารถเรียนรูไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิผล 

 มีการส ารวจความพงึพอใจและความต้องการของอาจารยผ์ู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู ้และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรงุ 

7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

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

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา      

1.  มีการประชุมหลักสตูรเพื่อวางแผน  ตดิตาม  และทบทวน

การด าเนินงานหลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 คร้ัง  

โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรเข้าร่วมประชุมอย่าง

น้อย รอ้ยละ 80  และมีการบนัทึกการประชุมทุกครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตรตาม มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาครุศาสตร์และ 

    สาขาศึกษาศาสตร ์(หลักสูตรสี่ป)ี พ.ศ.2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอยีดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ  

มคอ.4 อย่างน้อยกอ่นการเปดิสอนในแต่ละภาค

การศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา และ

รายงานผลการด าเนนิการของประสบการณภ์าคสนาม 

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

วิชาที่เปิดสอนในหลักสตูร ภายใน 30 วัน หลังวนัปิดภาค

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูรตามแบบ 

มคอ.7  ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา      

6.  มีการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรูท้ี่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้มี) อย่าง

น้อยรอ้ยละ 25 ของกระบวนวิชาการที่เปิดสอนในแตล่ะปี

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์

การสอน หรือการประเมนิผลการเรียนรู ้จากผลการ

ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแตง่ตั้งใหม่  

ได้รับค าแนะน าดา้นการบรหิารจัดการหลักสตูร      

9.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  อย่างน้อยปลีะหนึ่งคร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

    (ถา้มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรอืวิชาชพี ไม่นอ้ย

กวา่รอ้ยละ 50 ต่อปี  
     

11. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่

มตี่อคุณภาพหลักสตูร เฉลีย่ไม่น้อยกวา่ 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

   

  

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ 

เฉลี่ยไมน่้อยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

   
  

13.  นักศึกษาได้เขา้รว่มกิจกรรมเสรมิความเป็นครูครบถว้น

ทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 
     

14.  มีการจัดประสบการณบ์รูณาการการเรียนรูก้ับการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาอยา่งตอ่เนื่องทุกปี

การศึกษา 
     

15. ผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างนอ้ยรอ้ยละ 50 มีทักษะ 

ภาษาองักฤษอยู่ในระดับ B1 หรือเทียบเท่า B1 ขึน้ไป 
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หมวดท่ี 8 กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

 

1.  การประเมนิประสิทธผิลของการสอน 

1.1  กระบวนการประเมนิและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

 มีการประเมินผลการสอนของอาจารยโ์ดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์

เพื่อหาจุดอ่อนและจดุแข็งในการสอนของอาจารย์ผูส้อน เพือ่ปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

 มีการประเมินผลการเรยีนรูข้องนักศึกษาโดยการสอบ  

 มีการประเมินผลการเรยีนรูข้องนักศึกษาโดยการปฏิบัตงิานกลุ่ม 

 วิเคราะห์เพื่อหาจดุออ่นและจดุแข็งในการเรยีนรูข้องนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอน

ให้เหมาะสมกับนักศึกษาแตล่ะช้ันปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

 1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ให้นักศึกษาได้ประเมนิผลการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น ทั้งในดา้นทักษะ กลยุทธ์การ

สอน และการใชส้ื่อในทุกกระบวนวิชา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

  ประเมินโดยนักศึกษาปีสดุท้าย 

 ประเมินโดยบัณฑติทีส่ าเร็จการศึกษา 

 ประเมินโดยผูใ้ช้บัณฑิต/ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีอืน่ๆ 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าเมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ช้ันปีที่ 4 ซึ่งนักศึกษาจะ

ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามกระบวนวิชา 100491 เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งจะเป็น

ช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถ

ปฏิบัติการสอนเป็นไปตามาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู บูรณา

การความรู้ เนื้อหาวิชาเอก ศาสตร์การสอน จิตวิทยาการเรียนรู้ การใช้สื่อ/เทคโนโลยีและสร้าง

นวัตกรรมเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู ้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การท าวิจัยในช้ันเรียน และสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนบนพื้นฐานของความเคารพในความแตกต่างและหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ รวมทั้งข้อปรับปรุงในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมและใน

แต่ละรายวิชา 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 

ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 

คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

 เกณฑ์การประเมนิ 

ระดับ 1 คะแนน ระดับ 2 คะแนน ระดับ 3 คะแนน 

มีการด าเนนิการครบ 7 ข้อตาม

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

มีการด าเนนิการครบ 12 ข้อ

ตามตัวบง่ชีผ้ลการด าเนินงาน 

มีการด าเนนิการครบทุกข้อ 

  

ทั้งนี ้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสตูรมีการพัฒนาหลกัสูตรให้ทันสมยั แสดงการ

ปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปน็ระยะๆ อยา่งนอ้ยทุกๆ 5 ปี และมกีารประเมิน

เพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ป ี

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรงุ 

ให้กรรมการวชิาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการ

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

ของการบรหิารหลักสูตรทัง้ในภาพรวมและในแต่ละกระบวนวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุง

กระบวนวิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้

หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ 
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ภาคผนวก 

1.  ค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา 

1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

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

ENGL 101  Fundamental English 1 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและ

เขียนในระดับเบื้องต้นในบรบิททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรยีนรูต้ลอดชีวติ 

 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) ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 3(3-0-6) 

ENGL 102  Fundamental English 2 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ม.อ.101 หรือ ตามความเห็นชอบของ 

                                                                 ภาควิชา 

 การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟังพูด อ่านและ

เขียน ในระดับที่ซับซอ้น ขึน้ในบรบิททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรยีนรูต้ลอดชีวติ 

 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) การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธผิล   3(3-0-6) 

ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ม.อ. 102 หรอื ตามความเห็นชอบของ 

                                                                  ภาควิชา 

 ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านเชิงวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลและสื่อต่างๆ และการเขียน

อย่างมีประสิทธิผล ในหัวข้อตามความสนใจของผู้เรยีน   

 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 

 ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย 

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

 

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

 
ศ.ลส. 201 (063201) 

EDCI 201 

การเรียนรู้ผา่นปรากฏการณ์ในสังคม                          

Learning through Social Phenomenon 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไมม่ี 

3(3-0-6) 

 

แนวคิดการเรียนรูโ้ดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน การคิดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม

ในพหุมติิ ทักษะการเป็นพลเมอืงโลกที่เข้มแข็ง การเตรยีมความพร้อมเป็นบัณฑติที่ด ีมีคณุธรรม และ

หมั่นฝึกฝนตนเองเพื่อออกไปรับใชส้ังคมยุคดิจิทลั การเพิ่มโอกาสและสรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้ับตนเอง 

กรณีศึกษาเกี่ยวกับการต่อต้านการคอรัปชั่น การปูองกันการตั้งครรภ์โดยไมม่ีความพรอ้ม และการลด

ความเสี่ยงในด้านสุขสภาพอนามัย  

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

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

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

value adding. Case studies of anti-corruption, prevention of pregnant without readiness, and 

reducing heath risk. 

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

PSY 110  Psychology and Daily Life 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี ; ส าหรับนักศึกษาท่ีไมใ่ช่วิชาเอก 

 จิตวิทยากับชีวิตประจ าวัน ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่าง

บุคคล ปัจจัยด้านสังคม 

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

 

 



99 

 

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

HUGE 106 Humanistic Arts 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

 การศึกษาธรรมชาติและความหมายของความเป็นมนุษย์เพื่อความเข้าใจและรู้จักตนเองและ

ผู้อื่น มนุษย์ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน เปูาหมายของมนุษย์ แนวทางวิธีการหรือศิลปะที่น าไปสู่

เปาูหมายของมนุษย์ ความรู้เชิงข้อเท็จจริงและเชิงคุณค่า การใช้ชีวิตและท างานร่วมกับผู้อื่นในสังคม

อย่างสันติ ด้วยมโนธรรมและส านึกต่อสังคม 

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

humanity in today’s environment; the purpose of human life; paths to fulfillment through 

humanistic arts, factual knowledge and installation of values; living and working together 

peacefully and with a sense of social responsibility. 

 

วจ.ล. 271  (103271) สังคีตวิจักษ ์  3(3-0-6) 

DART 271 Music Appreciation 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

 การฟังและการชื่นชมผลงานชิ้นเยี่ยมของดนตรีตะวันตกและไม่ใช่ตะวันตก พื้นฐาน

องคป์ระกอบของดนตรี บริบทของดนตรี เครื่องดนตรี นักประพันธ์และนักดนตรีที่มีชื่อเสียงของโลก 

สุนทรยีภาพทางดนตร ีรูปแบบดนตร ีและประวัติของดนตรี 

 Listening and appreciation of the masterpieces of Western and non-Western music; 

fundamental music elements; musical context: musical instruments; the world great composers 

and musicians; music aesthetics; musical forms and history of music.  

 

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

LAGE 100  Law and Modern World 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

 แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคม

ระหว่างประเทศ กฎหมายกับปัญหาท้องถิ่น และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับ

ท้องถิ่น ระดับสังคมเมือง และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจาก

กรณีศึกษาต่างๆ เก่ียวกับกฎหมายและโลกสมัยใหม่ 

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

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

urban societies. Roles of law in the globalized era. Analyses of issues derived from case studies 

relating to law and modern world. 
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บธ .กง.  101 (702101) การเงินในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 

FINA 101  Finance for Daily Life 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

  ความรู้เบื้องต้นของการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวัน การสร้างฐานะมั่นคงทางการเงิน 

การส ารวจสุขภาพทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน การบริหารรายได้ รายจ่าย และภาระหนี้สิน 

บรกิารของสถาบันการเงิน การออมเงิน การให้เงินท างาน การวางแผนการเงินส าหรับเหตุการณ์ของ

ชีวติ การประกันความเสี่ยง การวางแผนภาษี และการเตรยีมความพร้อมเพื่อความสุข 

  Basic knowledge of financial management for daily life. Wealth creation. Financial health 

evaluation. Financial planning. Income, expenses and debt management. Financial institution 

services. Savings. Letting the money work for you. Financial planning for life events. Risk 

insurance. Tax planning. Preparing for happiness. 

 

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

MC 103 Life and Society Through Media 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

 การวิเคราะห์และวิจารณ์ความหมายและคุณค่าของชีวิต ในมิติของปรัชญา ประวัติศาสตร ์

สังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ ผ่านสื่อ ได้แก่ ภาพยนตร์ วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 

นิตยสาร รวมทั้ง   นวนิยาย เรื่องสั้นและหนังสือการ์ตูน 

Critical analysis of the meaning and value of life in philosophical, historical, social, 

cultural, political, and economic dimensions through media : film, radio, television, newspaper, 

magazine, as well as novel, short story, and comic book. 

 

1.3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

 

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

SC 100 Integrated Science 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

 วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โลกและจักรวาล แหล่ง

ทรัพยากร ธรรมชาติ การน าไปใช้และการอนุรักษ์ รูปแบบและแหล่งพลังงาน การน าไปใช้และการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมลพิษ ร่างกายของเรา อาหารและยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการ

คมนาคม การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวก วิทยาศาสตร์และ

สังคม  

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

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

and pollution. Human bodies. Food and drugs. Science and technology in transportation, 
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communication, audiovisual instruments, home appliances and labour-saving machinery. Science and 

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

for science-based students. 

 

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

SC 114 Environmental Science in Today’s World  

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

สิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมในเวที

นานาชาติ ความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ; การอนุรักษ์เพื่ออนาคต การใช้ทรัพยากร 

การเติบโตของประชากรและมลพิษ การแตกตัวของโอโซน ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ วิกฤติพลังงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อรักษาสมดุลในการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ

และการทดแทน สถานการณส์ิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 

Environment and impacts from anthropogenic activities, Environmental concerns in 

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

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

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

Current environmental issues. 

 

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

BIOL 100 Biology in Everyday Life 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

 การศึกษาหลักส าคัญพื้นฐานทางชีววิทยาที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งมี ชีวิต โดยเน้นเฉพาะ

ปรากฏการณท์ี่ได้พบบอ่ย ๆ ในชีวติประจ าวัน กระบวนวิชานี้เหมาะส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนทาง

วิทยาศาสตรม์ากอ่น 

 The study of general biological principles concerning living organisms with particular 

stress on common phenomena in everyday life. This course is designed for non-science-based 

students only. 

 

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

CHEM 100 Chemistry in Everyday Life 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

แนวคิดพื้นฐานทางเคมีเพื่อการด ารงชีวิตที่ดีขึ้น อาหาร อาหารเสริมและสุขภาพมนุษย์ 

อาหารและมะเร็ง การเขา้ใจยา นิติวิทยาศาสตร์และชีวิตประจ าวัน เคมีในชีวิตสมัยใหม่ เช่น น้ าหอม 

สบู่ เป็นต้น ภาวะมลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น ผลกระทบเรือนกระจก ภาวะโลกร้อน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่

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

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

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

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

 

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

CS 100 Information Technology and Modern Life 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : 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. 

 

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

MATH 109  Mathematics in Today’s World  

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

 คณิตศาสตร์กับสิ่งต่างๆ ในโลกปัจจุบัน คณิตศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์กับ

นิเวศวิทยา คณิตศาสตร์กับการเงิน คณิตศาสตร์กับการจัดการทรัพยากร คณิตศาสตร์กับการแข่งขัน 

คณิตศาสตรก์ับโบราณคดี คณิตศาสตรก์ับการคดิโดยใช้ปัญญาส านึกและการคดิแบบมีเหตุผล 

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

Mathematics and ecology, Mathematics and finance, Mathematics and resource management, 

Mathematics and competition, Mathematics and archaeology, and Mathematical intuition and 

rational thinking. 

 

ก .อร.  211 (362211) หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 

CONS 211 Principles of Conservation 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

 ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความหมายและขอบเขตของ

ทรัพยากรและการอนุรักษ์ทรัพยากร หลักการอนุรักษ์ทรัพยากร บรรยากาศ น้ า ปุาไม้ สัตว์ปุา ดิน 

พืช พรรณไม้ แร่ และอื่นๆ 

 Problems concerning deterioration of natural resources and environments. Principles and 

methods of management and conservation of natural resources.  
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ภ .บก.  130 )462130(  ยาในชวีิตประจ าวัน  3(3-0-6) 

PHPC 130  Medications in Everyday Life 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

 แนะน าความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ยา ชนิดของยา ข้อควรระวังในการใช้ยา ผลข้างเคียง

ของยา พิษของยา การใช้สมุนไพรใกล้ตัว และผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองและ

เพื่อประโยชน์ในด้านความปลอดภัยในการใช้ยา และส่งเสรมิสุขภาพอนามัย 

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

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

products, for the safety of self-care medications and health promotion. 
 

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

NGGE 111 Critical Thinking and Creative Thinking 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

 แนวคิดพื้นฐานของการคิด ประเภทของการคิด ความหมายของการคิดเชิงวิพากษ์และการ

คดิสรา้งสรรค ์หลักการและองคป์ระกอบของการคิดเชงิวิพากษแ์ละการคิดสรา้งสรรค ์ประโยชน์ของ

การคิดเชิงวิพากษ์และการคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่มีผลต่อการคิดเชิงวิพากษ์และการคิดสร้างสรรค ์ 

การพัฒนาและการส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์และการคิดสร้างสรรค์  และการน าการคิดเชิงวิพากษ์

และการคิดสรา้งสรรคไ์ปใช้ในชีวติประจ าวัน   

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

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

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

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

thinking and creative thinking in daily life. 

 

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

SE 111  Software for Everyday Life 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

  แนะน าลักษณะ องค์ประกอบ และบทบาทของซอฟต์แวร์ในชีวิตประจ าวัน การน าซอฟต์แวร์

มาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มสมรรถภาพ และยกระดับคุณภาพของชีวิต 

ด้านองค์กรทางธุรกิจ เพื่อประสิทธิภาพและการบริหารจัดการ และด้านการค้นคว้าวิจัย หัวข้อที่

น่าสนใจในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เช่น อาชีพต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ข้อควรระวัง และพึงปฏิบัติในการใช้

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

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

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

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

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

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

 

1.4) กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 

 

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

EDPE 131  Exercise and Health 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

 ความส าคัญของการออกก าลังกายและสุขภาพ แนวทางในการออกก าลังกาย การออกแบบ

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การประเมินผลการออกก าลังกายและ

ภาวะสุขภาพ 

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

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

 

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

EDPE 132  Happy Life in Camping 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับค่ายพักแรม ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของค่ายพักแรม ประเภทของ

คา่ยพักแรม กจิกรรมต่างๆ ที่อาจเลือกจัดในคา่ยพักแรม การศึกษาธรรมชาติ ปุาไม้ และการอนุรักษ์ 

การวางแผนจัดคา่ยพักแรม การเป็นผู้น าค่ายพักแรม การประเมินผลค่ายพักแรม และฝึกปฏิบัติการ

จัดคา่ยพักแรม 

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

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

Camping evaluation and practice on camping activities. 

 

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

EDPE 133  Recreation for Quality of Life 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการและคุณภาพชวีิต ปรัชญา และวัตถุประสงคข์องนันทนาการ 

ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ การเป็นผู้น านันทนาการ การจัดนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพ

ชีวติ การประเมินผลนันทนาการ และฝึกปฏิบัติจัดนันทนาการ 
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 Introduction to recreation and quality of life. Philosophy and objectives of recreation. 

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

of life. Recreation evaluation and recreation practice. 

 

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

EDGE 101  Learning Through Activities 1 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

 การจัดท าโครงการค่ายอาสาที่เน้นการบูรณาการความรู้ทางศาสตร์การสอนที่เสริมสร้าง

ความเป็นครูอุดมคติไทยในการฝึกภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่

ด้อยโอกาสทางการศึกษา 

 Building the volunteer camp project emphasize to integrate the teaching knowledge on 

enhancing for the Thai teacher pattern in order to practice a leadership, team work and learning 

management for disadvantage educational area. 

 

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

EDGE 102  Learning Through Activities 2 

  เงื่อนไขทีต่้องผา่นก่อน : ไม่มี 

 การจัดกิจกรรมที่แสดงความเป็นพลเมืองดีเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตครูตาม

ปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่แสดงความรัก ความเมตตาและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเป็น

คุณลักษณะของครูที่ดีและพลเมืองที่พงึประสงค์ 

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

Mai University’s determination relating to love, kindness and goodness for everyone in order to a 

good teacher and desirable citizen. 

 

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

EDGE 103  Learning Through Activities 3 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :   นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 

 การเขา้รว่มกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูตลอดหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่นักศึกษา

ต้องปฏิบัติตามองค์ประกอบของมาตรฐานผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพครู โดยมีการประเมินผลเป็นน่า

พอใจ (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). 
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     (2) หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1  วิชาแกน (วชิาชพีครู) 

 2.1.1 วิชาแกนบังคับ 

 
ศ.ช. 109 (100109)  

EDPF 109 

แบบอย่างความเปน็ครูในหอ้งเรียนยคุใหม่  

Model of Teacherness for Modern Classroomเงื่อนไข

ท่ีต้องผ่านก่อน    ไม่ม ี    

2(1-2-3) 

ความเป็นครูและคุณลักษณะพืน้ฐานของความเป็นครูยุคสมัยใหม่ การประพฤติตนเป็นแบบอย่าง

ที่ดีและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวิชาชีพครูและธรรมาภิบาล การปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ การแสดงออกถึงการมีจิตวิญญาณความเป็นครู การวิเคราะห์กรณีศึกษา

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพครู การศึกษาสภาพงานครู 

การส่งเสรมิและเอาใจใส่การเรยีนรูต้ามลีลาการเรียนรูแ้ละพหุปัญญา และการยอมรับความแตกต่างของ

ผู้เรยีนแต่ละบุคคล การออกแบบกลยุทธ์การสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝุเรียนรู้ตลอด

ชีวิต และการสร้างนวัตกรรมในฐานะครูมืออาชีพ การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง การวิพากษก์รณีศึกษาครูผูส้รา้งการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้สู่การพัฒนาชุมชน

การเรียนรูท้างวิชาชีพ  

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

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

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

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

descriptions and cultivating students’ individual learning styles and multiple intelligences and 

accepting students’ individual differences. Teaching strategies to enhance students’ inspiration and 

developing students’ to be lifelong learners and creating innovation as professional teachers. Self-

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

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

learning community. 
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ศ.ช. 110 (100110)  

EDPF 110 

โลกาภิวัตน์กับการศึกษาเพือ่ความเป็นพลเมืองชัน้เลศิ  

Globalization and Education for Smart Citizenship

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่ม ี    

2(1-2-3) 

            แนวคดิโลกาภิวัตน์และทฤษฎีโลกาภิวัตน์ในสังคมโลกและสังคมไทย อิทธิพลของโลกโลกาภิวัตน์ต่อ

แนวคิดปรัชญาการศึกษาสมัยใหม่และลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวคิดและรูปแบบการจัดการศึกษาใน

บริบทโลกาภิวัตน์ การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาเพื่อความเป็นธรรมและการศึกษาเพื่อการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียน 

การประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีและหลักการปรัชญาการศึกษาสมัยใหม่เพื่อบ่มเพาะพลเมืองโลกที่มีวิถีคิด 

ทักษะชีวติ ยืดหยุ่น ติดตามการเปลี่ยนแปลงบรบิทโลก รูเ้ท่าทันสังคม และตระหนักรูพ้ลวัตโลกสมัยใหม่ 
Concepts and theories of globalization in global and Thai society. Influences of a globalized 

world on modern philosophy of education, learner characteristics, and learning styles of students. 

Educational thoughts and types of educational management in the context of globalization. Education 

for sustainable development, education for equity, lifelong learning, and education based on 

philosophy of sufficiency economy and education for creating immunity in students. Applying 

concepts, theories, and principles of philosophy of education to cultivate skillful, flexible, responsive, 

and vigilant global citizens in the dynamic and fast-paced modern world. 

   
ศ.ช. 111 (100111)  

EDPF 111 

หลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้แนวใหม ่                          

Curriculum and Learning Management in Modern 

Trends  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่ม ี    

2(1-2-3) 

แนวคิดและทฤษฎีหลักสูตร การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร โดยอาศัย

การติดตามการเปลี่ยนแปลงบรบิทของโลกและรู้เท่าทันสังคม การวิเคราะห์รูปแบบของกระบวนการการ

พัฒนาหลักสูตรที่น าไปสู่การออกแบบหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร หลักสูตร

ระดับการศึกษาต่างๆ ประกอบด้วย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และ

อุดมศึกษา สมองและธรรมชาติการเรยีนรูข้องมนุษย์ คุณลักษณะผู้เรียนยุคใหม่กับธรรมชาติการเรียนรู้ที่

ท้าทาย แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ทักษะและลีลาการ

จัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน การคัดสรรแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในบริบทที่หลากหลาย การออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร

ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู ้และรายวิชา การเขยีนแผนการจัดการเรยีนรูอ้ย่างครูมืออาชีพ             

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

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

educational levels i.e. early childhood education, basic education, vocational education, and higher education 

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

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

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

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

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

ศ.ช. 112 (100112)  

EDPF 112 

จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาผูเ้รยีนยุคดจิิทัล 

Psychology for Student Development in Digital Era 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่ม ี    

2(1-2-3) 

ความหมายและความส าคัญของจิตวิทยาการศึกษากับการพัฒนาผู้เรียน  แนวคิดและทฤษฎี

เกี่ยวกับจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ และจิตวิทยาการแนะแนวและให้

ค าปรึกษา  การสร้างความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและสังคมแห่งความแตกต่าง

หลากหลาย  การใช้จติวิทยาเพื่อสรา้งแรงบันดาลใจ จูงใจ และเสริมแรงผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝุเรียนรู้และสร้าง

นวัตกรรม รวมทั้งเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การประยุกต์ใช้จิตวิทยาในการจัดการช้ันเรียนใน

ยุคดิจิทัล การใช้ขอ้มูลทางจิตวิทยาและเครื่องมือในยุคดิจิทัลในการสืบค้น วิเคราะห์ และสร้างนวัตกรรม

เพื่อการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

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

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

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

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

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

analyze learner behaviors, and create innovations for individual development. 

 

ศ.ช. 191 (100191)  

EDPF 191 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  

Teaching Profession Practicum in School 1เงื่อนไขที่

ต้องผ่านก่อน    ไม่ม ี    

1(0-3-0) 

การปฏิบัติงานในสถานศึกษาโดยการสังเกตและสมัภาษณน์ักเรยีน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรใน

สถานศึกษาตามบรบิทสภาพจรงิ การปฏิบัตงิานรว่มกับผูอ้ืน่อยา่งสรา้งสรรคแ์ละมีส่วนรว่มในกจิกรรม

พัฒนาวิชาชีพ การวเิคราะห์สภาพจรงิจากการศึกษา สังเกต สมัภาษณ ์และบันทึกอย่างเป็นระบบ แล้ว

น ามาประสบการณม์าสะท้อนและเช่ือมโยงกับแนวคดิ ทฤษฎี และองคค์วามรู้เก่ียวกับวชิาชีพครูและ

สภาพงานครู ถอดบทเรียนคา่นิยมและคุณลักษณะความเป็นครู และการปฏิบตัิหนา้ที่ครูในสถานศึกษา 

การเขยีนสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะรายบุคคลและจัดสมัมนาเชิงวิชาการเพื่อสรา้ง
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ชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา ภายใต้การแนะน า ดูแล และรว่มมือกนัของสถานศึกษา

และอาจารย์ผูส้อน 

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

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

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

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

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

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

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

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

the course instructors. 
 

ศ.ช. 228 (100228)  

EDPF 228 

ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครูยุคดจิิทัล    

Communicative Language for Teachers in Digital Era 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่ม ี    

2(1-2-3) 

หลักการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ถูกต้องส าหรับวิชาชีพครู การฝึกฝนและใช้ทักษะทาง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครูทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา เกี่ยวกับภาษาพูด ภาษา

เขียน ภาษากาย และภาษาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล เทคนิคการสื่อสารในช้ัน เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ส าหรับผู้เรียนในยุคดิจิทัล 

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

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

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

effective classroom communication for students in digital era. 

 

ศ.ช. 229 (100229)  

EDPF 229 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการเรียนรู้ยคุใหม่  

Innovation and Digital Technology for Learning in 

Modern Era  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่ม ี    

2(1-2-3) 

มโนทัศน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษาส าหรับผู้เรียนยุคใหม่ 

ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับระบบการสอน การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมสมัยกับการออกแบบ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนการสอนด้วยโมเดลการบูรณาการ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู ้การใช้และการประเมิน สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการ

เรียนรู ้การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสรา้งนวัตกรรมการเรยีนรู้ยุคใหม่ 

Concepts related to digital technology for learning and educational innovation for learners in 
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modern era. Theories and principles of instructional system. Application of contemporary learning 

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

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

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

 

ศ.ช. 230 (100230)  

EDPF 230 

การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้แนวใหม่  

Learning Measurement and Evaluation in Modern 

Trends  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ศ.ช. 111 (100111) และ 

                                  นกัศึกษาชั้นปีที่ 2 

2(1-2-3) 

แนวคิด หลักการ และวิธีการในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แนวคิด หลักการ และวิธีการ

ประเมินการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

การปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ผลการวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาการสอน

และการพัฒนาผู้เรยีน   

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

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

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

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

 

ศ.ช. 291 (100291)  

EDPF 291 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

Teaching Profession Practicum in School 2 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ศ.ช. 191 (100191) และ 

                                  นกัศึกษาชั้นปีที่ 2 

1(0-3-0) 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยการเป็นผู้ช่วยครู ประกอบด้วย การช่วยงานประจ าช้ัน การ

ช่วยงานสอนภายใต้การแนะน าดูแลของอาจารย์ผู้สอนและครูพี่เลี้ยง ทั้งการสอนในช้ันเรียนและการสอน

ซอ่มเสริม การช่วยงานดูแลนักเรยีนเพื่อสรา้งแรงจูงใจและเสริมแรงให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝุเรียนรู้ การปฏิบัติงาน

อื่นที่ได้รับมอบหมายร่วมกับครูและผู้บริหารอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ

ในสถานศึกษา แล้วน ามาประสบการณม์าเช่ือมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และองคค์วามรู้เก่ียวกับวิชาชีพครูและ

สภาพงานครู ถอดบทเรียนค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ประเด็นด้านความรู้และศาสตร์การสอน 

และการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา โดยอาศัยการสังเกตและบันทึก การเขียนสะท้อนผลสรุปและ

รายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะรายบุคคลและจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา ภายใต้การแนะน า ดูแล และรว่มมือกันของสถานศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 

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

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

2(1-2-3) 

ความหมาย ความเป็นมา และความส าคัญของพหุวัฒนนิยมและพหุวัฒนธรรมศึกษา แนวคิดและ

ทฤษฎีพหุวัฒนธรรมศึกษา ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมไทย การจัดการศึกษาในสังคมพหุ

วัฒนธรรมของไทย การจัดการความรู้ทางพหุวัฒนธรรม แนวคิดชุมชนกับการจัดการศึกษา การจัดการ

ศึกษาบนฐานชุมชนเพื่อเข้าถึงบริบทชุมชนและสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

การร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การสร้าง

เครอืข่ายความร่วมมือกับผูป้กครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน แนวทางการ

ส่งเสรมิและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

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

and theories of multicultural education. Cultural diversity in Thailand. Educational managements/models 

for multicultural society in Thailand. Multicultural knowledge management. Community participation in 

education. Community-based education for accessing to community and living together in a culturally 

diverse society. Working together with parents to support students acquire desirable characteristics and 

address related issues. Building network with parents and community for enhancing quality learning of 

students. Guidelines for promoting and conserving cultures and local wisdom. 
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ศ.ช. 316 (100316)  

 

EDPF 316 

การศึกษาพเิศษเพื่อส่งเสรมิศักยภาพผูเ้รียนท่ีมี

ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

Special Education for Enhancing Potentials of 

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

                                        นกัศึกษาช้ันปีที ่3 

2(1-2-3) 

มโนทัศน์และกระบวนการทางการศึกษาพิเศษ กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ประเภทและ

ลักษณะของผู้เรียนพิการ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษและด้อยโอกาส การคัดกรอง การวินิจฉัย การ

จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การอ านวยความสะดวก การปรับแต่ง เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ

สะดวก ความรว่มมือและท างานเป็นทีมระหว่าง ครู ผู้ปกครอง นักสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

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

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

Organizing an appropriate individualized education plan, accommodations, modifications, and assistive 

technology. Collaboration and teamwork among teachers, parents, and paraprofessionals. Relevant 

organizations.  

 

ศ.ช. 317 (100317)  

EDPF 317 

การฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค  

Microteaching Skills Practice  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    นักศึกษาชั้นปีที่ 3     

3(2-3-5) 

การศึกษา การฝึก และการพัฒนาทักษะการสอนที่จ าเป็นส าหรับครู การวางแผนการสอนและการ

เขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชาเอก สาระในหลักสูตร ศาสตร์การสอน 

เทคโนโลยีดิจิทัล และการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้การฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารในช้ันเรยีนอย่างมีประสิทธิภาพ การทดลองปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคในสถานการณจ์ าลอง 

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

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

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

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

situations. 
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ศ.ช. 391 (100391)  

EDPF 391 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

Teaching Profession Practicum in School 3 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ศ.ช. 291 (100291) และ 

                                  นกัศึกษาชั้นปีที่ 3 

4(0-12-0) 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาในช้ันเรียน การ

วางแผนและจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ การจัดการช้ันเรียน การผลิตสื่อหรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่

เอือ้อ านวยต่อการเรียนรูอ้ย่างมีความสุขและมีสุขภาวะที่ดี การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

คุณภาพการเรียนรูข้องผู้เรยีนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ การสรา้งแรงจูงใจและเสริมแรงให้ผู้เรียนเป็นผู้

ใฝุเรียนรู้ การร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การ

ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายร่วมกับครูและผู้บริหารอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

พัฒนาวิชาชีพในสถานศึกษาและชุมชน แล้วน ามาประสบการณ์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และองค์

ความรู้เก่ียวกับวิชาชีพครูและสภาพงานครู ถอดบทเรียนค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ประเด็นด้าน

ความรู้และศาสตร์การสอน ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา 

โดยอาศัยการสังเกตและบันทึก การเขียนสะท้อนผลสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะ

รายบุคคลและจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสรา้งชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา ภายใต้การ

แนะน า ดูแล และรว่มมือกันของสถานศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 

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

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

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

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

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 

                                  นกัศึกษาชั้นปีที่ 3 

2(1-2-3) 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และระเบียบวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทิศทางและแนวโน้ม

การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุคใหม่ การวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อก าหนดปัญหาวิจัย การออกแบบและการ

ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การน าเสนอผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การน า

ผลการวิจัยไปใช้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรยีน  

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

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

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

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

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

 

ศ.ช. 491 (100491)  

EDPF 491 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 

Teaching Profession Practicum in School 4 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ศ.ช. 391 (100391) และ 

                                  นกัศึกษาชั้นปีที่ 4 

6(0-18-0) 

การปฏิบัติงานหน้าที่ครูในสถานศึกษา ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และ

การจัดการช้ันเรยีนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีปัญญารูค้ดิและมีความเป็นนวัตกร การสร้างสื่อหรือนวัตกรรมที่

ส่งเสริมการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัด

สภาพแวดล้อมและสรา้งบรรยากาศที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรูอ้ย่างมีความสุขและมีสุขภาวะที่ดี การวัดผล

และประเมินผลการเรียนรู้ การช่วยเหลือดูแลและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดท ารายงานผลการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ การท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงคแ์ละเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพโดยเข้าถงึบริบทของชุมชนและเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม การ

ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายร่วมกับครูและ

ผู้บริหารอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพในสถานศึกษาและชุมชน แล้วน ามา

ประสบการณ์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและสภาพงานครู ถอด

บทเรียนค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ประเด็นด้านความรู้และศาสตร์การสอน ความสัมพันธ์กับ

ผู้ปกครองและชุมชน และการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา โดยอาศัยการสังเกตและบันทึก การเขียน

สะท้อนผลสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะรายบุคคลและจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสร้าง

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา ภายใต้การแนะน า ดูแล และร่วมมือกันของสถานศึกษา

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. 
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 2.1.2  วิชาแกนเลือก 

ศ.ช. 214 (100214) 

EDPF 214  

การจัดการเรยีนรู้ผา่นการปฏิบัต ิ  
Active Learning Management  
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไมม่ี         

2(1-2-3) 

 แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และระดับของการคิด ความหมาย รูปแบบ และล าดับขั้นของการปฏิบัติ  

การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดและการปฏิบัติสู่การจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน  มาตรฐาน

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลักษณะการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่

การแก้ปัญหาและการเกิดความคิดขั้นสูง เทคนิคการออกแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนและแหล่ง

เรียนรู ้เทคนิคการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูผ้่านการปฏิบัติ  ลักษณะและบทบาทของครูในการ

จัดการเรียนรูผ้่านการปฏิบัติ  ลักษณะและบทบาทของผู้เรยีนในการจัดการเรียนรูผ้่านการปฏิบัติ   
 Concepts, theories, models and levels of thinking. Meanings, models and hierarchy of 
practices. Integration of theoretical thinking and practice to classroom learning management. Learning 
standards and indicators of the basic education core curriculum. Characteristics of active learning 
management for developing learner’s problem solving skills and higher order thinking skills. 
Techniques of learning management design. Instruction media and learning resources. Measurement 
and assessment techniques of active learning management. Characteristics and roles of teachers in 
active learning management. Characteristics and roles of learners in active learning management. 
  
ศ.ช. 216 (100216) 
 

EDPF 216 

การเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความแตกตา่ง 
ระหว่างบุคคล                          
Differentiated Instruction  
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไม่ม ี   

2(1-2-3) 

   แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคล เทคนิคการจัดกลุ่มผู้เรียน 

กลวิธีการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนกลุ่มต่างๆ โดยจ าแนกตามลีลาการเรียนรู้ พหุปัญญา 

และระดับความสามารถ ตัวอย่างของสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอน

เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 Approaches, theories and principles of personal differentiation. Techniques of 

categorizing students. Instructional strategies for students in each group that separate by 

learning styles, multiple intelligence, and ability. Case studies of schools which succeed in 

differentiated instruction. 
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ศ.ช. 217 (100217) 

EDPF 217 

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  
Information for Learning  
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไม่ม ี   

2(1-2-3) 

 ความหมายและความส าคัญของสารสนเทศ การศึกษาค้นคว้า การเก็บรวบรวม และ            

การวิเคราะห์สารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การอ้างอิงข้อมูลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การ

เขียนหนังสือราชการ การส่งเสรมิกระบวนการสืบคน้ข้อมูลส าหรับผู้เรียนในสังคมแห่งการเรียนรู ้การ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุดเพื่อการจัดการศึกษา 

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

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

Promoting information searching process for learners in learning society. Using information 

technology and library for education. 
 
ศ.ช. 220 (100220) 

EDPF 220 

การบูรณาการศิลปะเชิงสรา้งสรรค์ในการศึกษา 
Creative Art Integration in Education 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไม่ม ี   

2(1-2-3) 

 การบูรณาการองคค์วามรู้ทางศิลปะในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ความหมาย ความส าคัญ

และวิธีการในการบูรณาการสาระความรู้ทางทัศนศิลป์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้น

กระบวนการคิดผ่านกจิกรรมในการรับรูแ้ละสรา้งสรรคชิ์น้งานศิลปะ 

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

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

through art perceiving and making activities. 
 
ศ.ช. 222 (100222) 

EDPF 222 

โลกศึกษาเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
Global Education for Lifelong Learning  
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไม่ม ี   

2(2-0-4) 

 ปรัชญาการศึกษาตลอดชีวติกับสังคมโลกหลังสมัยใหม่ กลวิธีการจัดการศึกษาแบบองค์รวม

เพื่อเสรมิสร้างพลเมืองที่เข้มแข็ง การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาชนพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเครือข่ายการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต ทฤษฎีการศึกษาเพื่อพัฒนาจิตส านึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การจัดการเรียนรู้

โลกศึกษาเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การจัดการช้ัน

เรียนเชิงสรา้งสรรค์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม การจัดโครงงานการศึกษา

ทางเลือกเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนา

คุณภาพชวีิตของพลเมืองโลก 

 Philosophy of lifelong education and postmodern global society. Holistic education 

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

2(2-0-4) 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ ขอ้บังคับ ประกาศ และค าสัง่ที่เกี่ยวกับครูและ

บุคลากรทางการศึกษา แนวปฏิบัติในการเลื่อนวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณี

ตัวอยา่งการใช้กฎหมายทางการศึกษา 

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

act, acts, rules, regulations, notifications and orders related to teachers and educational 

personnel. Ways of accreditation of teacher and educational personnel. Case studies of 

application of educational laws.   

 
ศ.ช. 233 (100233) 

EDPF 233 

 

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

2(1-2-3) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไม่ม ี
 แนวคิดและการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สะ

เต็ม) เหตุผลและความจ าเป็นของสะเต็มที่มีต่อชีวิตของบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ลักษณะส าคัญของสะเต็มศึกษา กจิกรรมการเรียนรูต้ามแนวสะเต็มศึกษาที่เช่ือมโยงบุคคล เศรษฐกจิ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม การพัฒนานักสะเต็มศึกษา 

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

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

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

and environment. Development of STEM educators. 
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2.2) กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย  
ม.ท. 210 (014210) ลักษณะภาษาไทย                            3(3-0-6) 

THAI 210  Aspects of Thai Language 

                    เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา ภาษาตระกูลไท วิธีการวิเคราะห์ภาษาไทย ภาษาไทยกับปัจจัย

ทางสังคมและการสื่อสาร ลักษณะเสียง หน่วยค าและค า หมวดค า โครงสร้างวลี ประโยคและ

ข้อความ และส านวนในภาษาไทย 

Fundamentals of language, Tai language family; methods to analyze Thai language; the 

Thai language and social factors and communication; characteristics of Thai sounds, morphemes 

and words, word classes, structures of phrases, sentences, discourse and idioms. 

 

ม.ท. 270 (014270)  วรรณกรรมศึกษา                                       3(3-0-6) 

THAI 270  Literary Studies 

                    เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

 ความหมาย องค์ประกอบ ประเภทของวรรณกรรม กลวิธีน าเสนอ ขนบทางวรรณกรรม  

ความสัมพันธ์กับศาสตรอ์ื่น ๆ  คุณคา่ของวรรณกรรม และแนวทางการศึกษาวรรณกรรม 

 Definitions, components, genres, presentation techniques, literary conventions, relationship 

to other disciplines, values of literature and approaches to literary studies. 

 

ม.ท. 301 (014301) การน าเสนอผลงานทางวิชาการ               3(3-0-6) 

THAI 301 (014301) Academic Presentation  

    เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  : ม.ศท. 100 (050100) 

           หลักการ ลักษณะและประเภทของผลงานทางวิชาการ ปัจจัยความส าเร็จของการน าเสนอ

ผลงานทางวิชาการ ศิลปะการน าเสนอผลงานทางวิชาการ การสร้างและการใช้สื่อ กลวิธีการ

น าเสนอ การศึกษาวิเคราะห์ผู้ฟัง และการปรับผลงานทางวิชาการเพื่อการน าเสนออย่างประสบ

ความส าเร็จ 

 Principles, characteristics and types of academic work. Factors of successful academic 

presentation. Art of academic presentation. Prodduction and usage of media. Presentation 

tchinques. Audience analysis and adaptation of academic work for successful presentation. 
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ม.ท. 302 (014302) การอ่าน                        3(3-0-6) 

THAI 302 (014302) Reading  

    เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ไม่มี 

           หลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะการอ่าน การพัฒนาสมรรถภาพการอ่าน การอ่าน       

จับใจความ รอ้ยแกว้และรอ้ยกรอง การอ่านวิเคราะห์สารคดีและบันเทงิคดี การอ่านตีความนวนิยาย 

เรื่องสั้น และกวนีิพนธ์ การอ่านออกเสียงรอ้ยแกว้และรอ้ยกรอง 

 Principles and process of reading skill development. Developing reading proficiency, 

reading for comprehension in prose and poetry, analytical reading in non-fiction and fiction, 

interpretative reading in novels, short stories and poetry, prose and poetry reading aloud. 

 

ม.ท. 310 (014310)      ภาษาศาสตร์ภาษาไทย         3(3-0-6) 

THAI 310                  Thai Linguistics 

                            เงื่อนไขที่ต้องผา่นกอ่น : ม.ท. 210 (014210) 

ลักษณะการศึกษาภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ ค าศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาศาสตร ์

การศึกษาภาษาไทยตามแนวต่างๆ   ระบบเสียงภาษาไทย ระบบค าภาษาไทย ระบบประโยค

ภาษาไทย  

A study of Thai linguistics and basic linguistic. Terminology with emphasis on various  

linguistic theories, phonology, morphology and syntax. 

 

ม.ท. 321 (014321)      ภาษาถิ่นของไทย               3(3-0-6) 

THAI 321                  Thai Dialectology        

                            เงื่อนไขที่ต้องผา่นกอ่น : ม.ท. 210 (014210) 

 ลักษณะทั่วไปของภาษาถิ่น เกณฑก์ารแบง่ภาษาถิ่น และแนวการศึกษาภาษาถิ่น ภาษาถิ่นใน 

ประเทศไทย ความส าคัญ สถานภาพและบทบาทของภาษาถิ่นในสังคมไทย 

 General characteristics of dialects. Classification criteria, and theoretical approaches of 

dialectology. Dialects in Thailand, their importance, status and roles in Thai society. 

 

ม.ท. 322 (014322)     ระบบค าภาษาไทย                  3(3-0-6) 

THAI 322                  Thai Morphology 

                            เงื่อนไขที่ต้องผา่นกอ่น : ม.ท. 210 (014210) 

ลักษณะค าในภาษาไทย หน่วยค า ประเภทของค า การจ าแนกชนิดของค า วิธีการสร้างค า 

การศึกษาวิเคราะห์ค า ตามแนวภาษาศาสตรแ์ละภาษาศาสตรส์ังคม 



121 

 

Characteristics of words in the Thai language, types of words, word classes, word 

formation, linguistic and sociolinguistic analysis of words in different contexts. 

 

ม.ท. 323 (014323)     ภาษากับการสื่อสาร  3(3-0-6) 

THAI 323                  Language and Communication 

                            เงื่อนไขที่ต้องผา่นกอ่น : ม.ท. 210 (014210) 

 ความส าคัญของภาษาต่อการสื่อสาร การวิเคราะห์ วิจารณ์ กลวิธี และประสิทธิภาพของ

การใช้ภาษาในการสื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสารกับมวลชน 

Importance of language in communication. Analysis, criticism, techniques and efficient 

usage of language in interpersonal communication and mass communication. 

 

ม.ท. 371 (014371)    วรรณกรรมวจิารณ์          3(3-0-6)                                                                                    

THAI 371                 Literary Criticism 

                           เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ม.ท. 270 (014270) 

จุดมุ่งหมายของการวิจารณว์รรณกรรม แนวทางการวิจารณ์และทฤฎีวรรณกรรมวิจารณท์ี่

ส าคัญ การประยุกต์ทฤฎีวรรณกรรมวิจารณ์ในการวิเคราะห์และตีความด้วยบทวรรณกรรม 

Purposes of literary criticism. Key approaches and important theories of literary criticism. 

Application of literary theories to analysis and interpretation of literary texts. 

 

ม.ท. 380 (014380)     วรรณกรรมไทยร่วมสมัย 3(3-0-6)                                                                                    

THAI 380                  Contemporary Thai Literature 

                            เงื่อนไขที่ต้องผา่นกอ่น : ม.ท. 270 (014270) 

 การศึกษาวรรณกรรมตั้ งแต่สมัยรัชกาลที่   7  จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นการศึกษา

สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรมเศรษฐกิจ การเมืองที่มีอิทธิพลต่อนักเขียนและวรรณกรรม  

ศึกษาวรรณกรรมส าคัญบางเรื่อง การสะท้อนสภาพสังคมในวรรณกรรมและอิทธิพลของวรรณกรรม

ที่มีต่อสังคม 

A study of Thai literature from the reign of King Rama VII to the present, emphasizing 

social, cultural, economic, and political environments which influence authors and literature.  

A study of selected works. The reciprocal relationship between society and literature. 
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ม.ท. 381 (014381)     วรรณกรรมท้องถิ่น        3(3-0-6)                                                                                    

THAI 381                  Regional Literature 

                            เงื่อนไขที่ต้องผา่นกอ่น : ม.ท. 270 (014270)  

 การศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา อีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ ในด้านรูปแบบเนือ้หา

และความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 The regional literature of Thailand : the Northern, Northeastern. Central, and Southern 

regions, with emphasis on forms, contents and their relationship to regional cultures. 

 

ม.ท. 382 (014382)     วรรณกรรมล้านนา   3(3-0-6)                                                                                    

THAI 382                  Lanna Literature 

                             เงื่อนไขที่ต้องผา่นกอ่น : ม.ท. 270 (014270) 

การศึกษาวรรณกรรมล้านนาในดา้นรูปแบบ เนือ้หา และความสัมพนัธ์กับภูมหิลงัทางสังคม

และวัฒนธรรม 

            Lanna literature with emphasis on forms, contents and their relationship to social and 

cultural backgrounds. 

 

ม.ท. 401 (014401)      การเขียนเพื่อการสื่อสารกิจธุระ    3(3-0-6)                                                                     

THAI 401                  Formal Writing 

                            เงื่อนไขที่ต้องผา่นกอ่น : ม.ศท. 100 (050100)  

                                                               หรอืตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

  ระเบียบวิธีการเขียนเพื่อการสื่อสารในวงธุรกิจและวงราชการ และพัฒนาทักษะในการเขียน

      Methodology of writing for business and official communication, and practice of formal 

writing. 

 

ม.ท. 402 (014402)      ศิลปะการเขียนกวนีิพนธ ์ 3(3-0-6)                                                                     

THAI 402                   Art of Poetry Writing 

                    เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ม.ศท. 100 (050100)  

                                                                 หรอืตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 ลักษณะและประเภทของกวนีิพนธ์ องคป์ระกอบทั่วไปและองค์ประกอบเฉพาะของการเขียน

กวีนิพนธ์ ประสบการณ์ด้านการเขียนกวีนิพนธ์ของกวีที่มีชื่อเสียง กลวิธีในการเขียนกวีนิพนธ์ การ

พัฒนาทักษะการเขยีนกวนีิพนธ์ประเภทต่างๆ 
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Characteristics and types of poetry. General and specific components of poetry writing. 

Well-known poets’ experience in poetry writing. Poetry writing techniques. Developing writing 

skills in various types of poetry. 

 

ม.ท. 403 (014403)     ศิลปะการเขียนบันเทิงคด ี                         3(3-0-6)                                                                                    

THAI 403                  Art of Fiction Writing 

                            เงื่อนไขที่ต้องผา่นกอ่น : ม.ศท. 100 (050100)  

                                                               หรอืตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 ลักษณะและประเภทของงานเขียนบันเทงิคดี องคป์ระกอบทั่วไปและองคป์ระกอบเฉพาะของ

การเขยีนบันเทงิคดี ประสบการณด์้านการเขียนของนักเขียนบันเทิงคดีที่มีชื่อเสียง กลวิธีในการเขียน

บันเทงิคดี พัฒนาทักษะการเขยีนบันเทงิคดีประเภทต่างๆ 

 Characteristics and types of fiction writing. General and specific components of fiction 

writing. Well-known writers’ experiences in fiction writing. Techniques of fiction writing. 

Developing skills in fiction writing in various types. 

 

ม.ท. 421 (014421)      ภาษาล้านนา   3(3-0-6) 

THAI 421                  Lanna Language 

                           เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ม.ท. 210 (014210)  

                                                              หรอืตามความเห็นชอบของสาขาวชิา 

ความส าคัญของภาษาลา้นนา  ลักษณะของภาษาล้านนา  ประเภทของตัวอักษร ระบบการ

เขยีน เนน้การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขยีนภาษาล้านนา 

          Importance of Lanna language.  Characteristics of Lanna language.  Types of alphabet 

and writing system.  Focus on developing reading and writing skills. 

 

ม.ท. 423 (014423)     ประโยคและข้อความภาษาไทย 3(3-0-6) 

THAI 423                  Thai Sentences and Discourse 

                            เงื่อนไขที่ต้องผา่นกอ่น : ม.ท. 310 (014310) 

ลักษณะของประโยคและข้อความภาษาไทย แนวทางการวิเคราะห์ประโยคภาษาไทย และ
ข้อความภาษาไทย การประยุกต์ความรู้เร่ืองประโยคและข้อความในการเขยีนและการพูด 

Characteristics of Thai sentences and discourse. Approaches to Thai sentences and 
discourse analysis. Application of the knowledge in sentences and discourse to writing and 
speaking. 
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ม.ท. 471 (014471)      วรรณกรรมเอกของไทย     3(3-0-6)                                                                                    

THAI 471                  Masterpieces of Thai Literature                                       

                              เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ม.ท. 270 (014270) 

 วิเคราะห์วิจารณ์  รูปแบบ  และเนือ้หาของวรรณกรรมที่คัดเลือกมาโดยเนน้ความดีเด่นและ
คุณคา่ของวรรณกรรม 
         Analysis and criticism of forms and contents of selected Thai masterpieces with emphasis 
on literary distinctions and values. 

 

ม.ท. 481 (014481)      วรรณกรรมเอกของโลก 3(3-0-6)                                                                                    

THAI 481                  Masterpieces of World Literature 

                            เงื่อนไขที่ต้องผา่นกอ่น : ม.ท. 270 (014270) 

รูปแบบ กลวิธีน าเสนอ  เนื้อหา  และแนวคิดของวรรณกรรมเอกของโลกที่ถ่ายทอดเป็น
ภาษาไทยตามที่เลือกสรรมา 
          A  study  of  forms,  presentation  techniques,  contents  and  themes of  Thai  versions  
of  selected   masterpieces  of  world  literature. 

 

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

EDT 101   Development of Communication Skills for Teachers 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี 

 ศิลปะการใชว้ัจนภาษาและอวจันภาษาเพือ่การสื่อสารส าหรับครู การพัฒนาทักษะการฟัง 
การอ่าน การพูด และการเขยีนเพื่อใช้ในกจิกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธภิาพ 

 The art of using verbal and non-verbal language communication for teachers. 
Developing listening , reading , speaking and writing for using in learning activities to effectively 
accomplish a goal. 
 

ศ.กท. 201 (067201) วาทวิทยาเพื่อการศึกษา     3(3-0-6) 

EDT 201  Speech Study for Education 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่ม ี

 หลักการและศลิปะของการพดูในหลักสตูรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ศิลปะการพูดในช้ันเรยีน  

รูปแบบและการฝึกพูดในบรบิททางการศึกษา 

 Principles and art of speech in basic education curriculum. Art of speech in classroom. 

Pattern and practice of speech in education context. 
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ศ.กท. 202 (067202) วิธวีิทยาการอ่านเพื่อการศกึษา    3(3-0-6) 

EDT 202  Methodology of Reading for Education 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่ม ี

 หลักการอ่านในใจ การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน  กระบวนการอ่าน

เพื่อพัฒนาการอ่านอย่างมีศิลปะ และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ

การอ่านในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 Principles of silent reading. Reading analysis and synthesis. Reading process to develop 

the art of reading. Application of knowledge to set learning activities for reading skill 

development in basic education level. 

 

ศ.กท. 203 (067203) กลวิธีการเขียนเพื่อการศึกษา    3(3-0-6) 

EDT 203  Writing Strategies for Education 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี 

 หลักการ และรูปแบบการเขียน การวัดและประเมินผลการเขียน การวิเคราะห์วิจารณ์งาน

เขียนที่ปรากฏในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การฝึกทักษะการเขียนในหลักสูตรการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน  

Writing principles and models. Writing measurement and evaluation. Analyzing and 

criticizing writing works found in basic education curriculum. Practice of writing works in basic 

education curriculum. 

 

ศ.กท. 204 (067204) กลวิธีการเขียนค าประพันธ์ในหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 3(3-0-6) 

EDT 204         Poetry Writing Strategies in Basic Education Curriculum 

          เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี 

 หลักการเขียนค าประพันธ์ การวัดและประเมินผลการเขียน การวิเคราะห์วิจารณ์งานเขียน 

การฝึกฝนทักษะการเขียน และกลวิธีการถ่ายทอดการสอนเขียนค าประพันธ์ส าหรับผู้ เรียนใน

หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 Poetry writing principles. Measurement and evaluation of writing. Analysis and criticism 

of poetry writing. Writing skills practice. Strategies for transmitting poetry writing to students in 

basic education curriculum. 
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ศ.กท. 205 (067205) ศิลปะการอ่านท านองเสนาะในหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 3(3-0-6) 

EDT 205         Rhythm of Prose Reading Art in Basic Education Curriculum 

          เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่ม ี

 พืน้ฐานการอ่านออกเสยีง หลกัการอ่านท านองเสนาะในค าประพันธ์ชนิดต่าง ๆ ที่ปรากฏใน

หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน การวัดและประเมินผลการอา่นท านองเสนาะ การฝึกทักษะการอ่าน

ท านองเสนาะ และกลวธิีการถา่ยทอดการสอนอ่านท านองเสนาะส าหรับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน 

Basic reading aloud. Principles of rhythm of prose reading in various types of poetry in 

basic education curriculum. Measurement and evaluation of rhythm of prose reading. Rhythm of 

prose reading skills practice. Strategies for transmitting teaching and learning methods of rhythm 

of prose reading to students in basic education. 

 

ศ.กท. 303 (067303) กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาไทย 3(3-0-6) 

EDT 303  Learning Activities for Thai Language Skill Development 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ศ.ช. 111 (100111) หรอื ศ.ช. 211 (100211)  

                                                                  หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา 

 ความหมายและรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาไทย การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ทักษะทางภาษาไทย การออกแบบและใช้กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่

หลากหลายในโรงเรียน 

 Meaning and models of activities to develop Thai language skills. Setting activities to 

develop Thai language skills. Thai language learning activity design and implementation for 

students of different abilities in school. 

 

ศ.กท. 311 (067311) หลักภาษาไทยในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  3(3-0-6) 

EDT 311  Thai Grammar in Basic Education Curriculum 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ศ.ช. 111 (100111) หรอื ศ.ช. 211 (100211)  

                                                                  หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา 

 ลักษณะและโครงสร้างของภาษาไทย ระบบเสียง ระบบค า ประโยค ฉันทลักษณ์ และ

อิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  มโนทัศน์และเทคนิคการสอนหลักภาษาไทยตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
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Characteristics and structures of Thai grammar. Phonology, morphology, syntax, rhyme 

and rhythm, and the influence of foreign languages on Thai language. Concepts and techniques 

of teaching in Thai grammar based on basic education curriculum. 

 

ศ.กท. 312 (067312) การจัดกจิกรรมการเรียนรูห้ลักภาษาไทย  3(3-0-6) 

EDT 312  Thai Grammar Learning Activities Management 

   เงือ่นไขที่ต้องผา่นก่อน :  ศ.ช. 111 (100111) หรอื ศ.ช. 211 (100211) 

 ความรู้พื้นฐานการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้ มโนทัศนห์ลักภาษาไทย  การออกแบบกจิกรรม

การเรียนรูห้ลักภาษาไทย การจัดกิจกรรมการเรยีนรูห้ลักภาษาไทยทั้งในช้ันเรยีนและในพืน้ที่บริบท

สถานศึกษาจรงิ  การวัดและประเมินผลการจดักจิกรรมการเรียนรูห้ลักภาษาไทยตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 Basic knowledge of learning activities management. Concepts of Thai grammar. Design 

of Thai grammar learning activities. Thai grammar learning activities management both in the 

classroom and in the context of the real school. Measurement and evaluation of Thai grammar 

learning activities management according to basic education curriculum. 

 

ศ.กท. 313 (067313) การสอนภาษาและอักษรลา้นนา    3(3-0-6) 

EDT 313  Lanna Language and Letters Teaching 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ศ.ช. 111 (100111) หรอื ศ.ช. 211 (100211) 

 ความส าคัญของภาษาและอักษรล้านนา ระบบการเขยีน รูปแบบอักขรวธิี การพัฒนาทักษะ

การอ่าน และการเขยีนภาษาและอักษรล้านนาเพื่อใช้ในการสอนในสถานศึกษา 

 Importance of Lanna language and letters. Writing system. Orthography. Development 

of reading and writing Lanna language and letters for teaching in academic institutes. 

 

ศ.กท. 314 (067314) การสอนวรรณกรรมล้านนา    3(3-0-6) 

EDT 314  Lanna Literature Teaching 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ศ.ช. 111 (100111) หรอื ศ.ช. 211 (100211) 

 ประวัติการศึกษาวรรณกรรมล้านนาจากอดีตสู่ปัจจุบัน รูปแบบฉันทลักษณร์อ้ยกรองของ

ล้านนา วรรณกรรมลายลักษณ์และวรรณกรรมมุขปาฐะ ตลอดจนการขับขานวรรณกรรมล้านนาใน

รูปแบบต่างๆ 

 History of Lanna literature study from past to present. Writing styles of Lanna poem. 

Written and verbal literature. Chanting different forms of Lanna literature. 
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ศ.กท. 371 (067371)    การวิเคราะห์วรรณกรรมในหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน   3(3-0-6) 

EDT 371           Analysis of Literature in Basic Education Curriculum 

           เงื่อนไขที่ต้องผา่นกอ่น :  ศ.ช. 111 (100111) หรอื ศ.ช. 211 (100211)  

                                                                หรอืตามความเห็นชอบของภาควชิา 

 หลักการและจดุมุ่งหมายของการวิเคราะห์วรรณกรรม การวิเคราะห์ภูมิหลัง รูปแบบ เนือ้หา 

แนวคิด สนุทรยีภาพ คุณคา่ และการสะทอ้นภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของวรรณกรรม วิธีการ

เลือกวรรณกรรมให้เหมาะสมกับผูเ้รียนในระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

 Principle and goals of literature analysis. Analysis of background, models, content, 

concepts, aesthetics, value, and its socio-cultural reflection on society and culture. Method for 

selecting the literature to fit the learners at basic education level. 

 

ศ.กท. 372 (067372) ภูมิปัญญาทางภาษาและวฒันธรรมไทยเพื่อการเรียนรู้    3(3-0-6) 

EDT 372  Wisdom of Thai Language and Culture for Learning 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ศ.ช. 111 (100111) หรอื ศ.ช. 211 (100211)  

                                                                  หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา 

 ภูมิปัญญาทางภาษาและวัฒนธรรมไทยที่ปรากฏในสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาทางภาษาและ

วัฒนธรรมไทยส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

Wisdom of Thai language and culture found in Thai strands of basic education 

curriculum. Organizing activities to import the wisdom of Thai language and culture for basic 

education. 
 

ศ.กท. 373 (067373) วรรณกรรมในหนังสอืเรยีน    3(3-0-6) 
EDT 373  Literature in Textbooks 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ศ.กท. 371 (067371) 

 ประเภทของวรรณกรรมในหนังสือเรียน การวิเคราะห์เนื้อหาและเกร็ดความรู้ของ

วรรณกรรมที่ปรากฏในหนังสือเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านวรรณกรรม

ส าหรับผู้เรียนในการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

Classification of literatures in the textbooks, analysis of the contents and referential 

knowledge for the literary fragments in the literatures in basic education textbooks, teaching 

strategies for transmitting literary knowledge to the students at basic education level. 
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ศ.กท. 374 (067374) การจัดกจิกรรมการเรียนรูว้รรณกรรมไทย  3(3-0-6) 
EDT 374  Thai Literary Learning Activities Management 
   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ศ.ช. 111 (100111) หรอื ศ.ช. 211 (100211) 
 ความรู้พื้นฐานการจัดกจิกรรมการเรียนรูว้รรณกรรม  มโนทัศน์การสอนวรรณคดีไทย  

มโนทัศน์การสอนวรรณกรรมไทยรว่มสมัย การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วรรณกรรมไทย การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้วรรณกรรมไทยทั้งในช้ันเรียนและในพื้นที่บริบทสถานศึกษาจริง การวัดและ

ประเมินผลการจัดกจิกรรมการเรียนรูว้รรณกรรมไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

Basic knowledge of literary learning activities management. Concepts of classic Thai 

literature teaching. Concepts of contemporary Thai literature teaching. Designing literary learning 

activities. Literary learning activities management both in the classroom and in the context of the 

real school. Measurement and evaluation of Thai literature learning activities management  

according to basic education curriculum. 

 

ศ.กท. 418 (067418) สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย    2(2-0-4)       

EDT 418  Information for Thai Language Learning and 

   Teaching 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 3 

 หลักการและแนวคดิในการใช้สารสนเทศจากแหลง่วิทยาการต่าง ๆ เพือ่การเรยีนการสอน 

ภาษาไทย ประเภทและแหล่งสารสนเทศ การวิเคราะหส์ารสนเทศให้สอดคลอ้งกับสาระการเรียน 

การสอนภาษาไทยในระดับต่าง ๆ การประยุกตใ์ช้สารสนเทศให้สอดคลอ้งกับการเรยีนการสอน 

วิชาภาษาไทยในระดับต่าง ๆ 

 Principles and approaches of using information from various resources for teaching and 

learning of Thai language.  Types and sources of information.  Analysis of information in  

accordance whith the basics of teaching and learning of Thai language.  Application of 

information to teaching and learning of Thai at various levels. 
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ศ.กท. 432 (067432) หลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู ้   3(3-0-6)       

                                ภาษาไทย  

EDT 432  Curriculum and Learning Management in Thai Strand 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ศ.ช. 111 (100111) หรอื ศ.ช. 211 (100211)  

                                                                  หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา 

สาระส าคัญของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รูปแบบการ

จัดการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างบูรณาการส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย สื่อการเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู ้การวางแผนการจัดการเรยีนรู ้และคุณลักษณะของครูภาษาไทย  

Main concept of Thai standards in basic education curriculum. Models of integrating Thai 

language learning management for students with different abilities. Learning media. Learning 

measurement and evaluation. Planning lessons. Thai teacher characteristics. 

 

ศ.กท. 433 (067433) การพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทย   3(3-0-6) 

EDT 433   Development of Teaching Skills in Thai Language 

   เงื่อนไขท่ีต้องผา่นก่อน :  ศ.กท. 432 (067432) 

หลักการสอนหลักภาษาไทย วรรณคดี และทักษะการใช้ภาษาไทย  เทคนิคการสอน และ

การใช้สื่อการเรยีนการสอน การวัดและประเมินผล การจัดกจิกรรมการเรียนรูใ้นวิชาภาษาไทย 

 Principles of teaching Thai grammar, literature and Thai language skills. Teaching 

techniques and teaching materials. Measurement and evaluation. Managing Thai learning 

activities. 

 

ศ.กท. 435 (067435) สื่อและนวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาไทย   3(3-0-6) 

EDT 435   Media and Innovation for Teaching Thai 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ศ.กท. 432 (067432) 

 ความหมายและประเภทของสื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรยีนการสอนทางภาษา การวิเคราะห์

และเลือกใช้สารสนเทศจากแหล่งวิทยาการต่าง ๆ เพื่อการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย แนวทางการ

สรา้งและประเมินผลการใช้สื่อและนวัตกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่หลากหลาย 

 Definitions and types of media and innovations for language teaching. Analysis and 

selection of information from various resources for learning organization in Thai subjects. The 

ways of construction and evaluation of the instructional media and innovations to best fit 

students from various backgrounds. 
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ศ.กท. 436 (067436) การสอนภาษาไทยในบริบทพหุวัฒนธรรม               3(3-0-6) 

EDT 436  Teaching Thai in Multicultural Context 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ศ.กท. 432 (067432) 

 ลักษณะของสังคมพหุวัฒนธรรม หลักการเบื้องต้นของภาษาแม่ ภาษาที่สอง และภาษา 

ต่างประเทศ กระบวนการเรียนรู้การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาแม่  ภาษาที่สอง และ

ภาษาต่างประเทศ ปัญหา วิธีการแก้ไข และการออกแบบการเรียนการสอนภาษาไทยส าหรับผู้เรียนที่

เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง และผู้เรยีนที่เรยีนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

 Characteristics of multicultural society. Basic principles of mother tongue, second 

language and foreign language. Learning processes in teaching Thai as a mother tongue, a 

second language, and a foreign language. Problems, solutions, and designing of Thai teaching for 

students who learn Thai in second language, and a foreign language. 

 

ศ.กท. 491 (067491) สัมมนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย      3(3-0-6) 

EDT 491  Seminar on Thai Learning Management 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  นักศึกษาชั้นปท่ีี 4 

 หลักการและกระบวนการสัมมนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย การวิเคราะห์และอภิปราย

หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับหลักภาษา วรรณคดีและวัฒนธรรมไทย และทักษะการใช้ภาษาในบริบท

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน การจัดสัมมนาทางด้านการเรียนการสอนภาษาไทย 

 Principle and process of seminar on Thai learning management. Analysis and discussion 

of interested topics about Thai grammar, literature, culture, and language skills in basic 

education context. Organizing seminar on Thai learning management. 

 

ศ.กท. 492 (067492) การค้นคว้าอิสระทางการสอนภาษาไทยในศตวรรษใหม ่  3 หน่วยกิต 

EDT 492  Independent Study in Teaching Thai in New Century 

             เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ศ.กท. 432 (067432)  

                                                                 หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา 

 โครงการ หรือกิจกรรมพิเศษทางด้านการสอนภาษาไทย ที่นักศึกษาวางแผนศึกษาและ

ท าการค้นควา้ โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการสอนภาษาไทยในศตวรรษ

ใหม่ และความต้องการด้านวิชาการของนักศึกษาแต่ละคน 

 Special projects or activities related to teaching Thai, planned and undertaken by 

individual student under close supervision to consistent the context of teaching Thai in new 

century and fulfill each student’s academic need. 
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2. ผลงานทางวชิาการ การค้นควา้ วิจัย หรือการแต่งต าราของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

    2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทุมวดี ศิริสวัสดิ์     

ผลงานทางวิชาการ 

สมเกียรต ิอินทสิงห์  ปทุมวดี ศิริสวัสดิ์  บุญรอด  โชติวชิรา  สิระ สมนาม ดวงหทยัรัฐ  

           กาญจนรัชตพงศ ์และพิชญภณ ศรีนวล. (2561). ความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อคุณภาพ 

           หลักสูตรและเจตคตติ่อวิชาชีพครูของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาไทย  

           คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ วารสารศึกษาศาสตรป์รทิัศน,์ 33(1) : 33-40. 

ปทุมวดี ศิริสวัสดิ์. (2560). หลักภาษาไทยในหลักสตูรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน. เชียงใหม ่:  

           คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ 

นราวัลย ์พูลพิพัฒน์ สิระ สมนาม ปทุมวดี ศิริสวัสดิ์ และคณะ. (2559). การศึกษาหลกัสูตรและการ 

          จัดการเรยีนการสอนอ่านเขียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาของโรงเรียนทอ้งถิ่นและโรงเรียน 

          กลุม่ชาติพันธุ์ภาคเหนือ. กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการกองทุนสนับสนนุการวิจัย. 

  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด  โชติวชิรา                

ผลงานทางวิชาการ  

สมเกียรต ิอินทสิงห์  ปทุมวด ีศิรสิวัสดิ ์ บุญรอด  โชติวชิรา  สิระ สมนาม ดวงหทยัรัฐ  

           กาญจนรัชตพงศ ์และพิชญภณ ศรีนวล. (2561). ความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อคุณภาพ 

           หลักสูตรและเจตคตติ่อวิชาชีพครูของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาไทย  

           คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ วารสารศึกษาศาสตรป์รทิัศน,์ 33(1) : 33-40. 

 

3. อาจารย ์ดร.สริะ สมนาม     

ผลงานทางวิชาการ 

สมเกียรต ิอินทสิงห์  ปทุมวด ีศิรสิวัสดิ ์ บญุรอด  โชติวชิรา  สริะ สมนาม ดวงหทัยรัฐ  

           กาญจนรัชตพงศ ์และพิชญภณ ศรีนวล. (2561). ความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อคุณภาพ 

           หลักสูตรและเจตคตติ่อวิชาชีพครูของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาไทย  

           คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ วารสารศึกษาศาสตรป์รทิัศน,์ 33(1) : 33-40.

สริะ สมนาม และจินตนา สุจจานันท์. (2560). มโนทัศนห์ลกัสูตรและแบบเรียนวิชาภาษาไทยระดับ 

 การศึกษาขั้นพืน้ฐานของผู้เรยีนข้ามชาตไิทใหญ่. เชียงใหม ่: คณะศึกษาศาสตร ์ 

 มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ 
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สริะ สมนาม. (2560). เขียนเพื่อเรียนรู ้: ปกณิกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา.  

เชียงใหม ่: ส านักพมิพ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ 

นราวัลย ์พูลพิพัฒน์  สริะ สมนาม และคณะ. (2559). การศึกษาหลักสตูรและการจัดการเรยีน 

           การสอนอ่านเขียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาของโรงเรียนท้องถิน่และโรงเรียนกลุ่ม 

           ชาติพันธุ์ภาคเหนือ. กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวจิัย. 

สริะ สมนาม. (2559). การสอนภาษาไทยในบรบิทพหุวัฒนธรรม.  เชียงใหม่ : ธนภณการพมิพ์. 

สริะ สมนาม. (2559). การจดักจิกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาไทย.เชียงใหม ่: ธนภณการพมิพ์. 

รัชชุกาญจน์ ทองถาวร วไิลพร ธนสุวรรณ สุภาภรณ์ ชนิชัย และสริะ สมนาม. (2558). การปรับแต่ง 

            และอ านวยความสะดวกในการสอนภาษาไทยส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทาง 

            การเรียนรูใ้นหอ้งเรียนรว่มระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการ 

            การวิจัยแห่งชาต.ิ 

วิไลพร ธนสุวรรณ รัชชุกาญจน์ ทองถาวร และสริะ สมนาม. (2557). การปรับแตง่และอ านวย 

            ความสะดวกในการสอนภาษาไทยส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูใ้น  

            หอ้งเรียนรว่มระดับประถมศึกษา. เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

              

4. อาจารย์ดวงหทัยรัฐ กาญจนรัชตพงศ ์   

ผลงานทางวิชาการ 

สมเกียรต ิอินทสิงห์  ปทุมวด ีศิรสิวัสดิ ์ บญุรอด  โชติวชิรา  สิระ สมนาม ดวงหทัยรัฐ  

           กาญจนรชัตพงศ์ และพิชญภณ ศรีนวล. (2561). ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ 

           คุณภาพหลักสูตรและเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาไทย  

           คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ วารสารศึกษาศาสตรป์รทิัศน,์ 33(1) : 33-40. 

 

5. อาจารย์พิชญภณ ศรีนวล    

ผลงานทางวิชาการ 

สมเกียรต ิอินทสิงห์  ปทุมวด ีศิรสิวัสดิ ์ บญุรอด  โชติวชิรา  สิระ สมนาม ดวงหทัยรัฐ  

           กาญจนรัชตพงศ ์และพิชญภณ ศรีนวล. (2561). ความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อ 

           คุณภาพหลักสูตรและเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาไทย  

           คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ วารสารศึกษาศาสตรป์รทิัศน,์ 33(1) : 33-40. 

 
 

 

 

 

 



134 

 

3.  ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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4. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหวา่งหลักสูตรเดมิกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่  

 

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

1. หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป 

   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

001101 ม.อ. 101      ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1      

001102 ม.อ. 102     ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2 

001201 ม.อ. 201     การอา่นเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่าง 

                           มีประสิทธิผล 

050100 ม.ศท.100   การใชภ้าษาไทย 

 30 หน่วยกติ 

 12 หน่วยกิต 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

1. หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป 

   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

 

 

 

30 หน่วยกติ

12 หน่วยกิต 

 

 

   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 

เลือกจากกระบวนวชิาต่อไปนี ้

013110 ม.จว. 110 จิตวิทยากับชีวติประจ าวัน 

050106 ม.ศท. 106 ศิลปะแหง่การเป็นมนุษย์ที่มคีุณค่า 

103271 วจ.ล. 271 สังคีตวจิกัษ ์

176100 น.ศท. 100 กฎหมายและโลกสมัยใหม ่

702101 บธ.กง. 101 การเงินในชีวิตประจ 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) 

   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

063201  ศ.ลส. 201   การเรียนรู้ผ่านปรากฏการณ์ในสังคม 

เลือก 3 หน่วยกิตจากกระบวนวิชาตอ่ไปนี้ 

 

 

 

6 หน่วยกิต 

3(3-0-6) 

 

 

 

- เพื่อเสรมิสรา้งประสบการณ์ที่

สอดคล้องกับบริบทชีวติจริง 

เหมือนเดิม 

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

   1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

เลือกจากกระบวนวชิาต่อไปนี ้

201100  ว.วท. 100  วิทยาศาสตร์บูรณาการ 

201114  ว.วท.  114  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจบุัน

202100  ว.ชว. 100  ชีววทิยาในชีวิตประจ าวัน 

203100  ว.คม. 100  เคมีในชีวิตประจ าวัน 

204100  ว.คพ. 100  เทคโนโลยสีารสนเทศและชีวติสมัยใหม่

206109  ว.คณ. 109  คณิตศาสตร์ในโลกปัจจุบัน 

362211   ก.อร. 211  หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

                            และสิ่งแวดล้อม 

462130  ภ.บก. 130  ยาในชีวติประจ าวัน 

571111   พย.ศท. 111  การคิดเชิงวิพากษแ์ละการคิด 

                             สรา้งสรรค์ 

953111  ศท.วว. 111  ซอฟต์แวรส์ าหรับชีวติประจ าวัน 

9 หน่วยกติ 

 

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) 

   1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

เลือกจากกระบวนวชิาต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

9 หน่วยกิต 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม 

เลือก 2 หน่วยกิตจากกระบวนวิชาตอ่ไปนี้ 

057131  ศ.ล. 131 การออกก าลังกายและสุขภาพ 

057132  ศ.ล. 132 ชีวติมีสุขในค่ายพักแรม 

057133  ศ.ล. 133 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 

เลือก 1 หน่วยกิตจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

099101 ศ.ศท. 101     การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 

099102 ศ.ศท. 102    การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 

099103 ศ.ศท. 103    การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 

3 หน่วยกติ 

 

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 หน่วยกิตจากกระบวนวิชาตอ่ไปนี้ 

 

 

 

เลือก 1 หน่วยกิตจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

3 หน่วยกติ 

 

 

 

 

เหมือนเดิม 

เหมือนเดิม 

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

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 

   2.1 วชิาแกน (วชิาชีพครู)  ไม่น้อยกว่า 

         2.1.1 วชิาแกนบังคับ 

100105 ศ.ช. 105  ปรัชญาและทฤษฎทีางการศึกษา 

100106 ศ.ช. 106  จิตวิทยาส าหรับครู  

100107 ศ.ช. 107  ภาษาและวฒันธรรมไทยส าหรับครู 

100108 ศ.ช. 108  ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพครู  

100210 ศ.ช. 210  ความเป็นครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

100211 ศ.ช. 211  การพัฒนาหลกัสูตร 

100212 ศ.ช. 212  การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

100213    ศ.ช. 213    แหลง่เรียนรู้และการบูรณาการเทคโนโลยี 

                            กับการเรียนรู้สมัยใหม ่

100281 ศ.ช. 281  การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 

100311 ศ.ช. 311  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 

100312 ศ.ช. 312  การประกันคุณภาพการศึกษา 

100313 ศ.ช. 313  นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทาง 
                            การศึกษา 

100314 ศ.ช. 314  การศึกษาพิเศษส าหรับครู 

100381 ศ.ช. 381  การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 

100403 ศ.ช. 403  การวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ 

100481 ศ.ช. 481  การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 

100488 ศ.ช. 488  การปฏิบัติการสอนจุลภาค 

100591 ศ.ช. 591  การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 

100592 ศ.ช. 592  การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 

132 หน่วยกติ 

51 หน่วยกิต 

49 หน่วยกิต 

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) 

6(0-18-0) 

6(0-18-0) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 

   2.1 วชิาแกน (วชิาชีพครู)  ไม่น้อยกว่า 

         2.1.1 วชิาแกนบังคับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 หน่วยกิต 

39 หน่วยกิต 

37 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ลดจ านวนหน่วยกิตลงตาม

มคอ.1 หลักสูตร 4 ป ี

 

- เนือ้หาสาระไม่สอดคล้อง

ตามมาตรฐานวิชาชีพครูท่ี

ประกาศใหม่โดยคุรุสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยกเลิก 
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100109 ศ.ช. 109  แบบอย่างความเป็นครูในห้องเรียนยุคใหม ่

100110 ศ.ช. 110  โลกาภิวัตน์กับการศึกษาเพื่อความเป็น 

พลเมืองชั้นเลิศ 

100111 ศ.ช. 111  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แนวใหม ่

100112 ศ.ช. 112  จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาผู้เรียนยุดิจิทัล 

100191 ศ.ช. 191  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

100228 ศ.ช. 228  ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครูยุคดจิิทัล    

100229 ศ.ช. 229  นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการ 

เรียนรู้ยุดใหม่ 

100230 ศ.ช. 230  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่ 

100231 ศ.ช. 231  การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความ 

เป็นเลิศ 

100291 ศ.ช. 291  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

100315 ศ.ช. 315  พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัดการศึกษา 

บนฐานชุมชน 

100316 ศ.ช. 316  การศึกษาพิเศษเพื่อสง่เสรมิศักยภาพ 

ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพเิศษ 

100317 ศ.ช. 317  การฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค   
100391 ศ.ช. 391  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

100404 ศ.ช. 404  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

100491 ศ.ช. 491  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 

 

 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

1(0-3-0) 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

 

1(0-3-0) 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

 

3(2-3-5) 

4(0-12-0) 

2(1-2-3) 

6(0-18-0) 

 

 

- เปิดวิชาแกนใหม่เพื่อให้
สอดคลอ้งกับมาตรฐาน
วิชาชีพครูท่ีประกาศใหม่โดย
คุรุสภา 
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2.1.2 วชิาแกนเลือก  ไม่น้อยกว่า 

 

100214 ศ.ช. 214 การจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ 

100215 ศ.ช. 215 ลีลาการสอนส าหรับครูมืออาชีพ 

100216 ศ.ช. 216 การเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความ 

                           แตกต่างระหว่างบุคคล 

100217 ศ.ช. 217 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

100218 ศ.ช. 218 สะเต็มศึกษา 

100219 ศ.ช. 219 สถิตสิ าหรับครู 

100220 ศ.ช. 220 การบูรณาการศิลปะเชิงสรา้งสรรค์ใน 

                           การศึกษา 

100221 ศ.ช. 221 การศึกษาเพื่อการพัฒนาชมุชน 

100222 ศ.ช. 222 โลกศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

100223 ศ.ช. 223 การผลิตสือ่ดิจทิัลกราฟิกส าหรับการสอน 

100224 ศ.ช. 224 ดิจทิัลมัลติมเีดียเพื่อการศึกษา 

100225 ศ.ช. 225 พหุวัฒนธรรมศึกษาส าหรับครู 

100226 ศ.ช. 226 การบรหิารและการจัดการสถานศึกษาแหง่ 

                           นวัตกรรม 

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 

เลือกจากกระบวนวชิาต่อไปนี ้

เหมือนเดิม 

ยกเลิก 

 

 

 

 

 

เหมือนเดิม 

 

ยกเลิก 

เหมือนเดิม 

 

 

 

 

 

 

100232 ศ.ช. 232 กฎหมายส าหรับวิชาชีพครู 

100233 ศ.ช. 233 สะเต็มศึกษาเพื่อชีวติ เศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม 

2 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2(2-0-4) 

2(1-2-3) 

 

 

 

- ซ้ าซ้อนกับวิชาแกนบังคับ 

 

 

 

- มีการเปิดวิชาใหม่ทดแทน 

- ซ้ าซ้อนกับวิชาแกนบังคับ 

 

 

- ซ้ าซ้อนกับวิชาแกนบังคับ 

 

 

 

 

 

 

- มีการเปิดวิชาใหม่ทดแทน 

- เปิดวิชาใหมเ่พื่อให้สาระ

สอดคลอ้งกับวิชาชีพครูมาก

ขึ้น 

ซ้ าซ้อนกบัวิชาแกนบงัคับ 

ยกเลิก 

ยกเลิก 

เหมือนเดิม 
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2.2 วชิาเอก  ไม่น้อยกว่า 

ตองมีกระบวนวิชาระดับ 300 ขึน้ไปไมนอยกวา 45 หนวยกิตและ 

ในจ านวนนี้ตองมีกระบวนวิชาระดับ 400 ขึน้ไปไมนอยกวา 25  

หนวยกิต 

     2.2.1 วชิาทางด้านเนือ้หา ไม่นอ้ยกว่า 

         1)  วชิาบังคับ 

     กลุ่มหลักภาษา  

014210  ม.ท. 210 ลักษณะภาษาไทย 

014310  ม.ท. 310    ภาษาศาสตรภ์าษาไทย 

067311  ศ.กท. 311   หลกัภาษาไทยในหลักสูตรการศึกษาขั้น  

                            พืน้ฐาน 

   กลุ่มวรรณคดีและวัฒนธรรมไทย 
014270 ม.ท.  270    วรรณกรรมศึกษา  
067371 ศ.กท. 371    การวิเคราะห์วรรณกรรมในหลักสูตร 
                            การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
067372 ศ.กท. 372   ภูมิปัญญาทางภาษาและวฒันธรรมไทย  
                            เพื่อการเรียนรู้ 
067373 ศ.กท. 373   วรรณกรรมในหนังสือเรียน 

    กลุ่มทักษะการใช้ภาษา 
067201 ศ.กท. 201    วาทวิทยาเพื่อการศึกษา 
067202 ศ.กท. 202   วธิีวิทยาการอ่านเพื่อการศึกษา 
067203 ศ.กท. 203   กลวิธีการเขียนเพื่อการศกึษา 
067303 ศ.กท. 303   กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทาง 
                             ภาษาไทย 
067491 ศ.กท. 491    สัมมนาการจดัการเรียนรู้ภาษาไทย 

 81 หน่วยกิต 

 

 

 

 69 หน่วยกิต 

 36 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) 

2.2 วชิาเอก  ไม่น้อยกว่า 

ตองมีกระบวนวิชาระดับ 300 ขึน้ไปไมนอยกวา 36 หนวยกิตและ

ในจ านวนนี้ตองมีกระบวนวิชาระดับ 400 ไมนอยกวา 18  

หนวยกิต 

     2.2.1 วชิาทางด้านเนือ้หา ไม่นอ้ยกว่า 

         1)  วชิาบังคับ 

     กลุ่มหลักภาษา  

           

           

 

                             

   กลุ่มวรรณคดีและวัฒนธรรมไทย 
 
 
           
 
 
 

    กลุ่มทักษะการใช้ภาษา 
 
 
           
 
 
 

69 หน่วยกิต 

 

 

 

57 หน่วยกิต 

36 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ลดจ านวนหน่วยกิตลง

เพื่อให้สอดคลอ้ง มคอ. 1 

หลักสูตร 4 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

เหมือนเดิม 

เหมือนเดิม 

เหมือนเดิม 
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2)  วชิาเลือก ไม่น้อยกว่า 
 

     กลุ่มหลักภาษา  

     เลือกจากกระบวนวชิาต่อไปนี ้

014321 ม.ท. 321      ภาษาถิ่นของไทย 

014322 ม.ท. 322     ระบบค าภาษาไทย 

014323 ม.ท. 323     ภาษากับการสื่อสาร 

014421 ม.ท. 421      ภาษาล้านนา 

014423 ม.อ. 423     ประโยคและขอ้ความภาษาไทย 

067312 ศ.กท. 312 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักภาษาไทย  

067313 ศ.กท. 313 การสอนภาษาและอักษรล้านนา  

067314 ศ.กท. 314 การสอนวรรณกรรมล้านนา  

     กลุ่มทักษะการใช้ภาษา  

     เลือกจากกระบวนวชิาต่อไปนี ้

 

014302 ม.ท. 302     การอา่น 

014401 ม.ท. 401      การเขียนเพื่อการสื่อสารกิจธุระ 

014402 ม.ท. 402     ศิลปะการเขียนกวีนิพนธ์ 

014403 ม.ท. 403     ศิลปะการเขียนบันเทิงคดี 

014406 ม.ท. 406     ศิลปะการเขียนบท 

067204 ศ.กท. 204 กลวิธีการเขียนค าประพันธ์ในหลกัสูตร 

                           การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

067205 ศ.กท. 205 ศลิปะการอา่นท านองเสนาะในหลักสตูร 

                           การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

33 หน่วยกิต 

  

12 หน่วยกติ  

 

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) 

9 หน่วยกติ  

 

 

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)  วชิาเลือก ไม่น้อยกว่า 
เลือกเรียนกระบวนวิชาระดับ 400 ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มหลักภาษา  

     เลือกจากกระบวนวชิาต่อไปนี ้

 

 

 

            เหมือนเดิม 

 

 

 

 

     กลุ่มทักษะการใช้ภาษา  

     เลือกจากกระบวนวชิาต่อไปนี ้

014301 ม.ท. 301     การน าเสนอผลงานทางวชิาการ 

 

 

              

             

ยกเลิก 

 

 

 

 

21 หน่วยกิต  

 

9 หน่วยกิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 หน่วยกิต  
 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ลดจ านวนหน่วยกิตลงเพื่อให้

สอดคล้อง มคอ.1 หลกัสูตร 4 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- ลดจ านวนหน่วยกิตลงเพื่อให้
สอดคล้อง มคอ.1 หลกัสูตร 4 ปี 

- เพื่อเสรมิสรา้งความสามารถ

ในการน าเสนองาน 

 

 

 

- เน้นวิชาการเขียนแผนการสอน 

 

 

 

 

เหมือนเดิม 

เหมือนเดิม 
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         กลุ่มวรรณกรรม  

          เลือกจากกระบวนวชิาต่อไปนี ้    

014370 ม.ท. 370      พัฒนาการวรรณกรรมไทย 

 

014380 ม.ท. 380      วรรณกรรมไทยร่วมสมัย 

014381 ม.ท. 381       วรรณกรรมท้องถิ่น 

014382 ม.ท. 382      วรรณกรรมล้านนา 

014471 ม.ท. 471        วรรณกรรมเอกของไทย 

014481 ม.ท. 481       วรรณกรรมเอกของโลก 

067374 ศ.กท. 374  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วรรณกรรมไทย 

 

2.2.2 วชิาการสอนวชิาเอก   ไม่น้อยกว่า 

     1) วชิาบังคับ 

067432 ศ.กท. 432    หลักสตูรและการจัดการเรียนรู้ในกลุ่ม 

                             สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

067433 ศ.กท. 433    การพัฒนาทกัษะการสอนภาษาไทย 

     2) วชิาเลือก ไม่น้อยกว่า  

067101 ศ.กท. 101     การพัฒนาทกัษะการสื่อสารส าหรับครู 

 

 

067434 ศ.กท. 434    เทคนิคการสอนภาษาไทยส าหรับ 

                             ผู้เรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ด้านภาษา  

 

12 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) 

 

12 หน่วยกิต  

6 หน่วยกติ 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6)  

6 หน่วยกิต  

2(2-0-4) 

 

 

3(3-0-6)  

 

 

         กลุ่มวรรณกรรม  

          เลือกจากกระบวนวชิาต่อไปนี ้    

ยกเลิก 

014371 ม.ท. 371 วรรณกรรมวิจารณ์ 

 

             

 

 

 

 

 

2.2.2 วชิาการสอนวชิาเอก   ไม่น้อยกว่า 

     1) วชิาบังคับ 

           

            

 

     2) วชิาเลือก ไม่น้อยกว่า  

เหมือนเดิม 

067418 ศ.กท. 418 สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 

 

ยกเลิก 

 

 

9 หน่วยกิต 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

 

12 หน่วยกิต  

6 หน่วยกิต 
 

 

 

 

6 หนว่ยกติ  

 
2(2-0-4) 

 

 

 

 

- ลดจ านวนหน่วยกิตลงเพื่อให้

สอดคล้อง มคอ.1 หลกัสูตร 4 ปี 

- เน้นวรรณกรรมที่ใชจ้ริง 

- เพิ่มประสบการณ์วจิารณ์

วรรณกรรมอย่างเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- เพิ่มวิชาเลือกระดับ 400 

ให้หลากหลายย่ิงขึน้ 

- เนือ้หาบางส่วนซ้ าซ้อนกับวิชา

แกนบงัคับ 

เหมือนเดิม 

เหมือนเดิม 
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067435 ศ.กท. 435    สื่อและนวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาไทย        

067436 ศ.กท. 436    การสอนภาษาไทยในบริบทพหุ 

                              วัฒนธรรม     

067492 ศ.กท. 492    การศึกษาค้นคว้าอสิระทางการสอน  

                              ภาษาไทยในศตวรรษใหม่ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

3 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

2.3 วิชาโท (ถ้ามี)     ไม่น้อยกว่า 

          นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนวิชาโทใน

สาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง 

วิชาโทที่เปิดสอนส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่น้อย

กว่า 15 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะท า

ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพิ่มขึ้นอีก ไม่น้อยกว่า 15 

หน่วยกิต 

15 หน่วยกติ                     2.3 วิชาโท (ถ้ามี)     ไม่น้อยกว่า 

 

15 หน่วยกติ                      

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หน่วยกิต  

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต - ลดจ านวนหน่วยกิตลงเพื่อให้

สอดคล้องกับ มคอ.1 สาขาครุ

ศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 

หลักสูตร 4 ป ี

 

เหมือนเดิม 

เหมือนเดิม 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาท่ีปรับปรุงใหม่ 
 

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

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 1 
001101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1 3(3-0-6) 001101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1 3(3-0-6) 
050100 การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 050100 การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
100105 ปรัชญาและทฤษฎี 3(3-0-6) 100110 โลกาภิวัตนก์ับการศึกษา 2(1-2-3) 
 ทางการศกึษา   เพื่อความเป็นพลเมอืงช้ัน  
100107 ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)  เลิศ  
 ไทยส าหรับครู  100112 จิตวทิยาเพื่อการพัฒนา 2(1-2-3) 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ 3 หนว่ยกิต  ผู้เรียนยุคดจิิทัล  
สังคมศาสตร์  วิชาทางดา้นเนือ้หา (เลอืก)  3 หนว่ยกิต 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ 3 หนว่ยกิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ 6 หนว่ยกิต 

คณิตศาสตร์  คณิตศาสตร์  

กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 หนว่ยกิต กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 หนว่ยกิต 

รวม 19 รวม 21 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 
001102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน  3(3-0-6) 001102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2 3(3-0-6) 

 2  067202 วธีิวิทยาการอ่านเพื่อ 3(3-0-6) 
100106 จิตวทิยาส าหรับครู 3(3-0-6)  การศึกษา  
100108 ภาษาอังกฤษส าหรับ 2(1-2-3) 067203 กลวิธีการเขียนเพื่อ 3(3-0-6) 

 วชิาชีพครู   การศึกษา  

100211 การพัฒนาหลักสูตร  2(1-2-3) 100109 แบบอย่างความเป็นครู 2(1-2-3) 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ 3 หนว่ยกิต  ในหอ้งเรียนยุคใหม่  

สังคมศาสตร์  100111 หลักสูตรและการ 2(1-2-3) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ 6 หนว่ยกิต  จัดการเรียนรู้แนวใหม่  
 คณิตศาสตร์  100191 การปฏบัิตกิารสอนใน  1(0-3-0) 

    สถานศกึษา 1  

 

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

3 หนว่ยกิต 

 

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

3 หนว่ยกิต 

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

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
001201 การอา่นเชงิวเิคราะห์ 3(3-0-6) 001201  การอา่นเชงิวเิคราะห์และ 3(3-0-6) 

 และการเขียนอยา่งมี   การเขียนอยา่งมี  

 ประสิทธิผล   ประสิทธิผล  

014270  วรรณกรรมศึกษา 3(3-0-6) 014210 ลักษณะภาษาไทย 3(3-0-6) 

067201  วาทวทิยาเพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 014270 วรรณกรรมศึกษา 3(3-0-6) 

067202  วธีิวิทยาการอ่านเพื่อ 3(3-0-6) 063201 การเรียนรู้ผ่าน 3(3-0-6) 

 การศึกษา   ปรากฏการณใ์นสังคม  

100210 ความเป็นครูและ 3(3-0-6) 067432 หลักสูตรและการจัดการ 3(3-0-6) 

 จรรยาบรรณวชิาชีพครู   เรียนรู้ในกลุ่มสาระ  

100212 การจัดการเรียนรู้และ 2(1-2-3)  การเรียนรู้ภาษาไทย  

 การจัดการชัน้เรียน  100229 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 2(1-2-3) 

100281 การฝึกปฏบัิตงิานวชิาชีพ 1(0-3-0)  ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ยุค  

 ครูระหว่างเรียน 1   ใหม ่  

วชิาทางด้านเนื้อหา (เลอืก) 3 หนว่ยกิต 100231 การประกันคุณภาพ 2(1-2-3) 

    การศึกษาเพ่ือความเป็น  

    เลิศ  

  วชิาแกนเลอืก 2 หนว่ยกิต 

รวม 21 รวม 21 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
014210 ลักษณะภาษาไทย 3(3-0-6) 014310  ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 3(3-0-6) 
014310 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 3(3-0-6) 067201 วาทวทิยาเพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 
067203  กลวิธีการเขียนเพื่อ 3(3-0-6) 067371 การวเิคราะห์วรรณกรรม 3(3-0-6) 

 การศึกษา   ในหลักสูตรการศึกษา  
067371 การวเิคราะห์ 3(3-0-6)  ขั้นพื้นฐาน  

 วรรณกรรมในหลักสูตร  100228 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  2(1-2-3) 
 การศึกษาขั้นพืน้ฐาน   ส าหรับครูยุคดิจิทัล     

100213 แหลง่เรียนรู้และการ 2(1-2-3) 100230 การวัดและประเมินผล 2(1-2-3) 

 บูรณาการเทคโนโลยกีับ   การเรียนรู้แนวใหม่  

 การเรียนรู้สมัยใหม่  100291 การปฏบัิตกิารสอนใน 1(0-3-0) 
วชิาทางด้านเนื้อหา (เลอืก) 6 หนว่ยกิต  สถานศกึษา 2  
วชิาแกน (เลอืก) 2 หนว่ยกิต วิชาทางดา้นเนือ้หา (เลอืก)  6 

รวม 22 รวม 20 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. (2561)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. (2562) 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
067311 หลักภาษาไทยในหลกัสูตร 3(3-0-6) 067303 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ 3(3-0-6) 

 การศึกษาขั้นพืน้ฐาน   พัฒนาทักษะทาง  

067373 วรรณกรรมในหนังสอืเรียน 3(3-0-6)  ภาษาไทย  

100311 การวัดและการประเมินผล 3(2-2-5) 067311  หลักภาษาไทยในหลกัสูตร 3(3-0-6) 

 การเรียนรู้   การศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

100312 การประกันคุณภาพ 2(2-0-4) 067373 วรรณกรรมในหนังสอื 3(3-0-6) 

 การศึกษา   เรียน  

100381 การฝึกปฏบัิตงิานวชิาชีพ 1(0-3-0) 100316 การศึกษาพิเศษเพื่อ 2(1-2-3) 

 ครูระหว่างเรียน 2   ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน  

วชิาทางด้านเนื้อหา (เลอืก) 3 หนว่ยกิต  ท่ีมีความต้องการจ าเป็น  

วชิาเลอืกเสรี 3 หนว่ยกิต  พเิศษ  

  วชิาทางด้านเนื้อหา (เลอืก)  6 
  วชิาเลอืกเสรี 3 

รวม 18 รวม 20 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
067303 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ 3(3-0-6) 067372  ภูมิปัญญาทางภาษาและ 3(3-0-6) 

 พัฒนาทักษะทางภาษาไทย   วัฒนธรรมไทยเพื่อ  

067372 ภูมิปัญญาทางภาษาและ 3(3-0-6)  การเรียนรู้  

 วัฒนธรรมไทยเพื่อการ  100315 พหุวัฒนธรรมศึกษากับ 2(1-2-3) 

 เรียนรู้   การจัดการศกึษาบนฐาน  

067432  หลักสูตรและการจัดการ 3(3-0-6)  ชุมชน  

 เรียนรู้ในกลุ่มสาระการ  100317 การฝึกทักษะการสอน  3(2-3-5) 

 เรียนรู้ภาษาไทย   แบบจุลภาค     

100313  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 2(1-2-3) 100391 การปฏบัิตกิารสอนใน  4(0-12-0) 

 สารสนเทศทางการศกึษา   สถานศกึษา 3  

100314 การศึกษาพิเศษส าหรับครู 2(2-0-4) 100404 การวจิัยเพื่อพัฒนา 2(1-2-3) 

วชิาทางด้านเนื้อหา (เลอืก) 3 หนว่ยกิต  คุณภาพผู้เรียน  

วชิาเลอืกเสรี 3 หนว่ยกิต วิชาทางดา้นเนือ้หา (เลอืก)  3 
  วิชาการสอนวิชาเอก (เลือก) 3 

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

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศกึษาที่ 1 
067433 การพัฒนาทักษะการ   3(3-0-6) 067433  การพัฒนาทักษะ 3(3-0-6) 

 สอนภาษาไทย   การสอนภาษาไทย  

100481 การฝึกปฏิบัตงิานวชิาชีพ 1(0-3-0) 067491 สัมมนาการจัดการ 3(3-0-6) 

 ครูระหว่างเรียน 3   เรียนรูภ้าษาไทย  

วชิาการสอนวชิาเอก (เลอืก) 3 หนว่ยกิต วิชาการสอนวิชาเอก (เลือก) 3 

วชิาทางด้านเนื้อหา (เลอืก) 9 หนว่ยกิต วิชาทางดา้นเนือ้หา (เลอืก)  3 
กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 หนว่ยกิต กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้่านกจิกรรม 1 
  วิชาเลือกเสร ี 3 

รวม 17 รวม 16 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศกึษาที่ 2 
067491            สัมมนาการจัดการ 3(3-0-6) 100491 การปฏบัิตกิารสอน  6(0-18-0) 

 เรียนรู้ภาษาไทย   ในสถานศึกษา 4  

100403 การวจิัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้ 

3(2-2-5)    

100488 การปฏบัิตกิารสอน

แบบจุลภาค   

3(2-3-0)    

วชิาทางด้านเนื้อหา (เลอืก) 9 หนว่ยกิต   

วชิาการสอนวชิาเอก (เลอืก) 3 หนว่ยกิต   

รวม 21 รวม 6 
 

 

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

ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 
100591  

 

การปฏบัิตงิานวชิาชีพครูใน

สถานศกึษา 1 

6(0-18-0)  -  

รวม 6 รวม  

 ชั้นปีที่ 5 ภาคการศกึษาที่ 2 
100592  

 

การปฏบัิตงิานวชิาชีพครูใน

สถานศกึษา 2 
6(0-18-0) 

 - 
 

รวม 6 รวม  
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5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 
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