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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

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

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

สถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การรวมตัวกันของกลุ่มประเทศสมาชิก

ประชาคม อาเซียนเพื่อมุ่งหวังให้เกิดความเป็นเอกภาพ “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์หนึ่ง

ประชาคม" ซึ่งการพัฒนาการ กีฬาอยู่ภายใต้ปฏิญญาความร่วมมือด้าน ประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio Cultural Community : ASCC) โดยมีแนวทางการพัฒนาการ

กีฬาที่สอดคล้องกับกรอบความรว่มมือดังกล่าวที่มุ่งเน้น การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การเข้าถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมการด ารงชีวิตที่มีสุขภาพดี การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

และสวัสดิการส าหรับสตรี เยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการ และการมีส่วน เกี่ยวข้องกับชุมชนเพื่อ

สร้างอัตลักษณ์ในเชงิการกีฬา รวมถึงการใชก้ีฬาเป็นกลไกในการลดช่องว่างทางการ พัฒนา ด้วย

การพัฒนาความร่วมมือทางด้านกีฬาในทุกมิติ นอกจากนี้ การกีฬาและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

กับการกีฬายังเป็นกลไกในการสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียนจากรายได้

จากการกีฬา และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง จึงนับได้ว่าการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนเป็นทั้ง

ความท้าทายและโอกาสใหม่ ของประเทศไทย ที่จะใช้ประโยชน์จากการกีฬาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศควบคู่ไปกับการพัฒนา ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในภูมิภาค

อาเซียน  

 สถานการณใ์นประเทศไทย รัฐบาลและหนว่ยงานภาครัฐได้ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์

และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการกีฬาของประเทศไว้หลายประการ ซึ่งได้น ามาใช้เป็น

กรอบแนวทาง การพัฒนาการกีฬาของประเทศในระยะ 2 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560-2564) 

สามารถสรุปสาระส าคัญดังนี้ 

ประเทศไทย 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่เพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศ

ที่มีรายได้สูงขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โมเดลประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วยกลไกการ

ขับเคลื่อน(New Growth Engine) 3 กลไกส าคัญ คือ 1) กลไกขับเคลื่อนผ่านการสร้างและยกระดับ

ผลิตภาพ(Productive Growth Engine) 2) กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม

และทั่วถึง (Inclusive Growth Engine) และ 3) กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
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ยั่งยืน (Green Growth Engine) ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้มี

ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน น าไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

ประกอบด้วย 5 กลุ่มอุตสาหกรรม เปูาหมายหลัก ซึ่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการกีฬาจะ

เป็นการด าเนินกิจกรรมในกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์  

แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 

2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 

4.0 เป็นกรอบเปูาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพคนตลอด

ชีวิต ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีความรู้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

หากจะให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็น

สุข สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบและกระบวนการจัดการศึกษา

ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จะท าให้คนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและ

สมรรถนะ ที่จะสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ ส่งผลให้พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

และคุณธรรม จรยิธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุง่สูก่ารพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน   

 การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางจัดการศึกษาแผนการศึกษาชาติ 20 ปี   

(พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งแผนดังกล่าวเป็นกรอบเปูาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของ

ประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ 

สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

ด ารงชีวติอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษที่ 21(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ซึ่งได้มียุทธศาสตร์หลักๆ กล่าวคือ 

1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และ

นวัตกรรม เพื่อสร้างขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  3) การพัฒนาศักยภาพคนทุก

ช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า

เทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) 

การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึษา  

จากยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษาในทุกระดับให้มีศักยภาพที่เพียงพอในการพัฒนาผู้เรียนรอบด้ านทั้งด้านร่างกาย 

อารมณ์สังคมและสติปัญญา ซึ่งบุคลากรทางด้านการเรียนการสอนพลศึกษา ถือเป็นบุคลากร

กลุ่มหนึ่งของประเทศที่มคีวามเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยตรงเช่นเดียวกับบุคลากรในสาขา

อื่นๆ ที่เน้นการพัฒนาที่เน้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีสุขภาวะที่ดี
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อย่างรอบด้านเพื่อแขง่ขันกับนานาชาติ สามารถด าเนินอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ยอมรับการ

แลกเปลี่ยนของสังคมการเมืองซึ่งมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่มี

ความสามารถในการเรียนรูไ้ด้ตลอดชีวติภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรป์ระชารัฐ ซึ่งเป็นแนวความคิดของรัฐบาลในปี พ.ศ. 2559 ภายใต้การน าของ 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเปูาประสงค์ให้เกิดความร่วมมือตามยุทธศาสตร์

ประชารัฐ ซึ่งเป็นการท างานร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อย่างใกล้ชิด อันจะ

น าไปสู่การขับเคลื่อนการ ปฏิรูปประเทศไปสู่เปูาหมายที่จะลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาคุณภาพคน 

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ 4 เสาหลัก 

ประกอบด้วย1) การมีธรรมมาภิบาล  2) การสร้าง นวัตกรรมและผลิตภาพ (Productivity)         

3) ยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ และ 4) ส่งเสริมการมีสว่นร่วมเพื่อความมั่งคั่งของประเทศ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ได้ก าหนด 

แนวทางการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเนน้ 1) ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 2) ค านึงถึง 

“การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยใช้ “คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต” โดย

ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาคือ “การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

และการลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย” เพื่อมุ่งลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและส่งเสริมให้

ประชาชนมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีกล่าวคือ 1) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพ    

2) พัฒนารูปแบบการ ออกก าลังกายและโภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละวัย รวมถึงสนับสนุนการ

สร้างสภาพแวดล้อมและการรณรงค์ให้มีการตลาดเชิงกิจกรรมที่เอื้อต่อการส่งเสริมทางกายและ

สุขภาพแก่ประชากรกลุ่มต่างๆ และ 3) สร้างกลไกในการจัดท า นโยบายสาธารณะที่ต้องค านึงถึง

ผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม การกีฬาอย่างครบ

วงจร โดยแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือ 1) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการกีฬาด้วยการส่งเสริม

กิจกรรมการกีฬาเพื่อสร้างรายได้ รวมถึงธุรกิจและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา และ 2) 

ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและ

ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการกีฬา ด้วยการจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการในรูปแบบ

คณะกรรมการ ระดับชาติที่มีบทบทหน้าที่ในการจัดท าและขับเคลื่อนนโยบายด้านการกีฬาของ

ประเทศ ส่งเสริมการด าเนินการของภาครัฐและเอกชนในการยกระดับอุตสาหกรรมการกีฬา และ

จัดตั้งสถาบันเฉพาะทางด้านการกีฬาเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาหรือ

วิทยาศาสตร์การกีฬาของภูมภิาค 

แผนงานของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ซึ่งมีบทบาท

หน้าที่ ในการริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังคม ให้มีการ

ขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริม สุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา 
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สังคมและร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ โดยก าหนดแผนงานหลักจ านวน 15 แผนงาน เพื่อ ให้

ด าเนนิงานบรรลุวิสัยทัศน ์เปูาหมายและพันธกิจขององค์กร ซึ่งแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาคือ 

“แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การออกก าลังกาย และกีฬาเพื่อสุขภาพ” ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมวิถี

ชีวิตสุขภาวะและสื่อสารสังคมเพื่อสรา้งทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมให้เกิดการเพิ่ม จ านวนผู้มี

กิจกรรมทางกายในชวีิตประจ าวัน ทั้งในโรงเรียน ที่บ้าน ที่ท างาน และเพิ่มจ านวนผู้ออกก าลังกาย 

และเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพของประชาชน โดยการ 1) เพิ่มพื้ นที่สุข

ภาวะที่รองรับ กิจกรรมทางกายในชวีิตประจ าวันของประชาชน 2) พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้

และนวัตกรรมที่ส่งเสริม การมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจ าวันและการออกก าลังกายเพื่อ

สุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความจ าเป็น และความต้องการของแต่ละกลุ่มวัย 3) พัฒนาความ

ร่วมมือด้านวิชาการด้านพัฒนาศักยภาพ และด้านนโยบายในระดับสากลกับเครือข่ายสากลที่

ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายและการออกก าลังกาย และ 4) สร้างความร่วมมือกับองค์กรกีฬา

ภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมกีฬา และสื่อมวลชนกีฬาให้สนับสนุนแนวทางสร้างค่านิยมการกีฬา 

และก าหนดเป็นพันธกิจขององค์กร 5) การปฏิรูปการกีฬาของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 

ซึ่งก าหนดวาระการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน และวาระปฏิรูปด้านการกีฬาอยู่ภายใต้ 

ประเด็นปฏิรูปที่ 11 ด้านอื่นๆ โดยได้ตั้งคณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา เพื่อรับผิดชอบการปฏิรูป

การกีฬาซึ่งวาระการปฏิรูปการกีฬาได้ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาครวม 8 ครั้งทั่วประเทศ โดยมีประเด็นส าคัญของ

การปฏิรูปการกีฬาเห็นควรผลักดันแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 5 ให้บรรลุเปูาหมายของ

แผนอย่างแท้จริง ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ

ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปการกีฬาตามที่สภาปฏิรูป แห่งชาติเสนอ และจะน าไปใช้ในการก าหนด

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ต่อไป โดยมีสาระส าคัญ ในการปฏิรูปการกีฬาเพื่อ

ประโยชน์ของการพัฒนาสุขภาพ คุณภาพชีวิต และสร้างความรักความสามัคคีของ ประชาชน ซึ่ง

เริ่มต้นจากครอบครัวและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการพัฒนากีฬาเพื่อประโยชน์ของ 

ประชาชนในสังคม ก่อนที่จะพัฒนาไปสู่การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับชาติต่อไป ตลอดจน

การสรา้ง มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของชาติดว้ยอุตสาหกรรมการกีฬา ทั้งนี ้ได้จัดตั้งสภาขับเคลื่อน

การปฏิรูปประเทศขึ้น เพื่อด าเนินการขับเคลื่อนวาระการปฏิรูปตามรายงานการปฏิรูปของสภา

ปฏิรูปแห่งชาติ โดยพิจารณา ความส าคัญ ความเร่งด่วน และความสัมฤทธิ์ผลของการปฏิรูป

ภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งเมื่อวันที่ 15 มนีาคม 2559 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้มีมติ

เห็นชอบรายงานการปฏิรูปเรื่องแผนพัฒนาการกีฬา แห่งชาติ ฉบับที่ 6 ซึ่งถือเป็นการปฏิรูป

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติทั้ง 5 ฉบับที่ผ่านมาเพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์และเปูาหมายได้

อย่างแท้จริง 
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จากการประชุมระหว่างประเทศด้านการกีฬาและการศึกษา ได้มีข้อตกลงร่วมกันใน

แผนปฏิบัติการกรุงเทพฯ ว่าด้วยการกีฬาและการพลศึกษาในโรงเรียน (The Bangkok Agenda for 

Action on Physical Education and Sport in School) ซึ่งให้ความส าคัญถึงหลักสูตรการศึกษาด้าน

กีฬาและการพลศึกษาส าหรับโรงเรยีนทุกระดับ โปรแกรมการศึกษาพลศึกษาในและนอกโรงเรียน 

โดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์ของ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559) ให้

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพฯ ว่าด้วยการกีฬาและการพลศึกษาในโรงเรียน ซึ่งเน้นให้มี

การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มมีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติและทักษะในการออกก าลัง

กายและเล่นกีฬา ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูงนั้น 

การพัฒนาสุขภาพของเยาวชนไทยจึงถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง เนื่องจากการมี

เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์จะเป็นประชากรที่มีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส าคัญใน

การท างานและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพอีกด้วย จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการเตรียม

บุคลากรที่มีความรู้ทางด้านพลศึกษาเพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพของ

เยาวชน เพื่อประเทศจะได้มคีนที่มสีุขภาพที่แข็งแรง สามารถดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่น และ

ยังสามารถอยู่รว่มกันในสังคมอย่างมคีวามสุข  

จากทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรนั้น หลักการของการพัฒนาหลักสูตรจะต้องพัฒนาให้

สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเปูนของสังคม ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากทิศทางของการจัด

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

อนาคตของสังคมประเทศไทย โดยที่คนไทยคุณภาพและมีความเป็นสากล  มีความเป็นอยู่ที่ดี และ

มีความสุข ดังนั้นภาพของห้องเรียนจึงต้องเปลี่ยนไป กับภาพอนาคตที่เกิดขึ้น  ห้องเรียนจะต้อง

เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนให้สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  เป็นนวัตกร ทันการเปลี่ยนแปลง 

เป็นพลเมืองไทยบนวิถีโลก มคีุณภาพชวีิตที่ดี และเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ท าให้หลักสูตรการผลิต

ครูต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการทางสังคมดังกล่าว 

ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูงนั้นการ

พัฒนาสุขภาพของเยาวชนไทยจึงถือเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง เพราะการที่เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง

สมบูรณ์จะเป็นประชากรวัยท างานที่มีสุขภาพแข็งแรงในอนาคต ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการ

ท างานและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพอีกด้วย จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการเตรียม

บุคลากรที่มีความรู้ทางด้านพลศึกษาเพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพของ

เยาวชนโดยเฉพาะในโรงเรียน เพื่อที่ประเทศจะได้มีคนที่มีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถดูแลสุขภาพ

ของตนเองและผู้อื่นและยังสามารถอยู่รว่มกันในสังคมอย่างมคีวามสุข 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธ

กิจของสถาบัน  

  12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากสถานการณท์างดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จ าเป็นต้องพัฒนา

คนให้มีคุณภาพคุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้ การจัดการ

ศกึษา จึงควรตอบสนองพันธกิจเพื่อเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ และ

การจัดการศึกษาดังกล่าวต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีสถาบันการศึกษาและ

ครูเป็นกลไกส าคัญในการจัดการศึกษา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิต

ครูพลศึกษาที่มคีวามรูค้วามสามารถต่อการจัดการศกึษาเพื่อตอบสนองการพัฒนาเยาวชนให้เป็น

พลเมอืงดขีองประเทศ 

ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการศึกษาเพื่อ

ตอบสนองการพัฒนาประเทศนัน้ และตอ้งให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับแนวทางจัดการศึกษา

แผนการศึกษาชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งแผนดังกล่าวเป็นกรอบเปูาหมายและทิศทางการ

จัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้

เต็มตามศักยภาพ สามารถแสวงหาความรูแ้ละเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตซึ่งได้มี

ยุทธศาสตร์หลักๆ กล่าวคือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม 2) การผลิตและ

พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ                

3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความ

เสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่

เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งเพื่อให้

สอดคล้องกับกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 -2561) 

ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 โดยมีสาระส าคัญ ในการปฏิรูปการกีฬา

เพื่อประโยชน์ของการพัฒนาสุขภาพ คุณภาพชีวิต และสร้างความรักความสามัคคีของ ประชาชน 

ซึ่งเริ่มต้นจากครอบครัวและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการพัฒนากีฬาเพื่อประโยชน์

ของประชาชนในสังคม ก่อนที่จะพัฒนาไปสู่การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในระดับชาติต่อไป 

ตลอดจนการสรา้งมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของชาติดว้ยอุตสาหกรรมการกีฬา 

ดังนั้นการผลิตครูพลศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพและให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 และแผนปฏิบัติการกรุงเทพฯ ว่าด้วยการกีฬาและการพล

ศึกษาในโรงเรียนนั้น จึงต้องพัฒนาบัณฑิตครูพลศึกษาให้มีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์

วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน เพื่อให้เกิดความรู้ ความสามารถ 

และความช านาญเพียงพอในการประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติ

ปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพเพื่อให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ 
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สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการ และตอบสังคมได้ว่าการที่กฎหมายให้

ความส าคัญกับวิชาชีพทางการศกึษา เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องใช้ความรู้ทักษะ 

และความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพ จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น สถาบันการศึกษาที่ผลิต

ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าเป็นต้องจัดการศึกษาเพื่อการผลิตครูพลศึกษาและบุคลากร

ทางการศึกษาที่มีคุณภาพโดยปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับวิชาชีพทางการ

ศกึษาและสอดรับกับความตอ้งการของสังคมในอนาคต 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน า ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการตาม

มาตรฐานสากล และมุ่งเน้นการวิจัย มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ มีการบริหาร

จัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยมี

พันธกิจที่ส าคัญดังนี้ 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพช้ันสูง โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ 

บัณฑติมคีุณภาพตามมาตรฐานสากล และรอบรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2. ผลิตผลงานวิจัยในทุกสาขาวิชา เพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนและการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

4. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ 

5. พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆ ดา้น ดว้ยหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองโดยใช้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ดังนั้นการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงได้ตระหนักถึงบทบาทและพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย ในการเป็นผู้น าด้านการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้ได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะในการบริหารและจัดการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิผล และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวคือ        

“อตฺตาน  ทมยนฺติ ปณฺฑิตา” มีความหมายว่า บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น 

ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจติส านึกต่อสังคม 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะที่เป็นส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ ได้มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาทุกระดับ ให้เป็นครู คณาจารย์ และ

บุคลากรทางการศึกษาที่มคีุณธรรม ความเป็นเลิศทั้งศาสตร์และศิลป์ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา

ศาสตร์ทางด้านการศึกษา โดยใช้กระบวนการศึกษาวิจัยในการท าความรู้ที่มีอยู่ให้กระจ่าง และ

แสวงหาองค์ความรู้ ใหม่เพื่อน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการที่มี
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ประสิทธิภาพและพึ่งพาตนเองได้ตามพันธกิจของคณะจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปรับ

หลักสูตรเพื่อผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 

นโยบายการศึกษาชาติ ความต้องการของชุมชนและสังคมของภูมิภาคซึ่งมีความหลากหลายทาง

ชาติพันธุ์ รวมทั้งอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนั้น คณะศึกษาศาสตร์ จึงได้

ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตครูพล

ศึกษาเป็นผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพและเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้านพลศึกษาเพื่อพัฒนา

เยาวชนใหเ้ป็นพลเมืองที่มีสุขภาพดี ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา และปณิธานในการผลิตครู

พลศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนใหเ้ป็นพลเมอืงดอีย่างตอ่เนื่องและยั่งยืน 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอื่นของสถาบัน  

 13.1 กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  

 หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

  หมวดวิชาเฉพาะ 

  หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนและสามารถให้ภาควชิา/หลักสูตรอื่น   

       มาเรียนเป็น  

   หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

  หมวดวิชาเฉพาะ 

    หมวดวิชาเลือกเสรี 

    ไม่ม ี

    13.3 การบรหิารจัดการ  

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะด าเนินการโดยคณะที่

เกี่ยวข้อง เช่น คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เป็น

ต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรจะด าเนินการประสานงานและแจ้งไปยัง

คณะที่จัดการเรียนการสอนให้ทราบล่วงหน้าถึงจ านวนนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนในแต่ละปี

การศกึษา ในส่วนของวิชาเฉพาะ จะจัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชา ทั้งนี้การจัดการเรียนการ

สอนทุกรายวิชา ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามแบบ มคอ.

3 และ มคอ.4 โดยมีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินผล

การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ในทุกภาคการศึกษา และ

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ทุกปีการศึกษา นอกจากนี้ทาง

มหาวิทยาลัยยังได้จัดให้มีการสอบวัดความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ

นักศึกษาและส่งเสริมนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1  ปรัชญา  

       พลศึกษาเป็นศาสตร์ในการจัดการศกึษาที่อาศัยกระบวนการทางพลศกึษา การส่งเสริม

สุขภาพ และศาสตรท์างวิทยาศาสตรก์ารกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบัณฑติให้มีความสามารถ

ในการจัดการเรียนรู ้การบริหารกิจกรรมพลศึกษา การจัดการกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพใหก้ับ

ชุมชนและสังคม 

 

1.2 วัตถุประสงค ์ 

                 1) เพื่อผลิตครูที่มคีวามสามารถในวิชาชีพครูพลศกึษาและสามารถบูรณาการ 

องค์ความรูท้ี่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนางานทางดา้นการกีฬา การออกก าลังกายและการส่งเสริมสุขภาพ 

ในโรงเรยีนและชุมชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

      2) เพื่อผลิตครูที่มคีวามเช่ียวชาญทางวิชาการและการกีฬาที่มคีวามกระตอืรอืร้น 

ในการแสวงหาองค์ความรู้ใหม ่มวีิธีคิดและกลวิธีในการแก้ปัญหา 

      3) เพื่อผลิตครูที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการกีฬา การอออกก าลังกาย  

การตัดสินกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม 

  4) มีความรับผิดชอบ คุณธรรมและจรรยาบรรณครูสอนพลศึกษา    
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 

5 ปีโดยพิจารณาจาก KPI 

ที่อยู่ในการประเมิน

คุณภาพการศกึษาที่

เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

 มีการตรวจสอบและ

ทบทวนผลการด าเนนิงาน

ในแต่ละปี เพื่อน ามาสู่การ

ปรับปรุงการเรียนการสอน

ให้มปีระสิทธิภาพ 

รวบรวมตดิตามผลการ

ประเมิน QA ของหลักสูตร

รวมทุก 5 ป ีในด้านความ

พึงพอใจ และภาวะการได้

งานของบัณฑิต 

 ร้อยละของบัณฑติระดับ

ปริญญาตรีที่ได้งานท าและการ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน  1 ปี 

 ร้อยละของบัณฑติระดับ

ปริญญาตรีที่ได้รับเงนิเดือน

เริ่มตน้เป็นไปตามเกณฑ์ 

 ระดับความพึงพอใจของ

นายจ้าง ผูป้ระกอบการ และ

ผูใ้ช้บัณฑิต 
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 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  

 ระบบการศกึษาตลอดปี  (ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์) 

 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศกึษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกติ 

 1 ภาคการศกึษาปกติมีระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

 ระบบหนว่ยการศกึษา (Module) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

 มีภาคฤดูร้อน       

 ไม่มภีาคฤดูร้อน 

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   

  - ไม่ม ี

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

      ระบบทวิภาค 

       ภาคการศกึษาที่ 1 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 

       ภาคการศกึษาที่ 2 ตั้งแต่เดอืนมกราคม ถึง พฤษภาคม 

     ในเวลาราชการ 

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

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

  ผูเ้ข้าศกึษาในหลักสูตรต้องส าเร็จการศกึษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า  

 มีคา่นิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผา่นข้อสอบวัดคุณลักษณะ 

 ความเป็นครู และผา่นเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาและ/หรือเป็นไปตาม 

 ระเบียบข้อบังคับการคัดเลือก ซึ่งสถาบันอุดมศกึษาเป็นผู้ก าหนด 

 2.3  ปัญหาของนักศกึษาแรกเข้า  

  ความรูด้้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 

  ความรูด้้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตรไ์ม่เพียงพอ 

  การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา  

  นักศึกษาย้ายคณะเนื่องจากไม่ได้ให้ความส าคัญกับวิชาชีพครู 
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         2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

  จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พืน้ฐานดา้นภาษาต่างประเทศก่อนการเรยีน 

  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่แนะน าการวางเปูาหมายชีวติ เทคนิคการเรยีน 

ในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 

  จัดให้มรีะบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ใหค้ าแนะน า 

แก่นักศึกษา และให้เน้นย้ าในกรณีที่นักศึกษามปีัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 

  จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแล

นักศึกษา ได้แก่ วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การตดิตามการเรียน

ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจ าเป็น 

   นักศึกษาต้องได้รับการทดสอบวัดแววความเป็นครูก่อนเข้าศกึษา  

 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

 

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 

คาดว่า 

จะส าเร็จ

การศกึษา 

   35 35 
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 2.6 งบประมาณตามแผน   

  2.6.1 รายงานข้อมูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ปี โดยจ าแนกรายละเอียดตาม

หัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 

งบประมาณ 

แผ่นดิน 

งบประมาณ 

เงินรายได ้

งบประมาณ 

แผ่นดิน 

งบประมาณ 

เงินรายได ้

งบประมาณ 

แผ่นดิน 

งบประมาณ 

เงินรายได ้

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

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

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

การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

และสิ่งแวดล้อม 

- - - - - - 

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

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

บูรณาการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ 

30,000,000 - - - - - 

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

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

 

2.6.2 ค่าใช้จ่ายต่อหัว   461,200 บาท 

  

2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรยีน 

 แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอนิเตอร์เน็ต 
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2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย  

1. กระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมจ่ะพิจารณารับโอน จะต้องเป็นกระบวนวิชาที่มี

เนือ้หาอยู่ในระดับเดียวกันหรอืมีความใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร

สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่หรอืเป็นกระบวนวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของ

นักศึกษา และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะที่เกี่ยวข้อง 

 2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณาโอนกระบวนวิชา จ านวนหนว่ยกิต ล าดับขั้นของ

กระบวนวิชาที่นักศึกษาเรียนมาจากมหาวิทยาลัยอื่น โดยความเห็นชอบของคณะที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  

อาจตอ้งมกีารพิจารณาปรับเข้าสู่ระบบล าดับขั้นตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

    3.1 หลักสูตร    

      3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 143  หน่วยกิต 

      3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร    

  (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต 

   1.1 กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร  12 หนว่ยกิต 

   1.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 6 หนว่ยกิต 

   1.3 กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์  9 หนว่ยกิต 

   1.4 กลุ่มวชิาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  3 หนว่ยกิต 

  (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต 

   2.1 วิชาแกน (วิชาชีพครู) ไม่น้อยกว่า 39 หนว่ยกิต 

        2.1.1 วิชาแกนบังคับ  37 หนว่ยกิต 

        2.1.2 วชิาแกนเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หนว่ยกิต 

   2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 68 หนว่ยกิต 

        2.2.1 วชิาเอกทางด้านเนื้อหา ไม่น้อยกว่า 58 หนว่ยกิต 

               1) วิชาบังคับ  37 หนว่ยกิต 

               2) วชิาเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หนว่ยกิต 

        2.2.2 วชิาการสอนวิชาเอก  10 หนว่ยกิต 

   2.3 วชิาโท (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 15 หนว่ยกิต 

  (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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  3.1.3 กระบวนวิชา 

  (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต 

   General Education 30  Credits 

   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร            12 หน่วยกิต 

    Language and Communication 12 Credits 

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

  ENGL 101 Fundamental English 1 

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

  ENGL 102 Fundamental English 2  

 001201 ม .อ.  201 การอา่นเชิงวิเคราะหแ์ละการเขียน 

อย่างมปีระสิทธิผล 

3(3-0-6) 

  ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 

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

 HUGE 100 Usage of the Thai Language  

             

    1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          6 หน่วยกิต 

   Humanities and Social Sciences 6 Credits 

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

 EDCI 201 Learning through Social Phenomenon  

       เลือกเรียน 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

     Select 1 course from the followings: 

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

 HUGE 103 Thai Society and Culture  

050104 ม.ศท. 104 มนุษย์กับโลกสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

 HUGE 104 Man and the Modern World  

050111 ม.ศท. 111 มนุษย์กับการแสวงหาความรู้ 3(3-0-6) 

 HUGE 111 Man and Quest for Knowledge  

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

 FAGE 100 Man and Art 
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109115 วจ.ศป. 115 ชีวติกับสุนทรียะ 3(3-0-6) 

 FAGE 115 Life and Aesthetics  

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

 LAGE 100 Law and Modern World  

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

 ECON 100 Economics for Everyday Life  

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

 MC 103 Life and Society Through Media 

 

 

              1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์   9 หน่วยกิต 

 Science and Mathematics 9 Credits 

                    เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

    Select from the followings: 

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

 SC 100 Integrated Science  

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

 SC 114 Environmental Science in Today’s World  

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

 BIOL 100 Biology in Everyday Life  

208101 ว.สถ. 101 สถิตสิ าหรับการด ารงชีวติและการท างาน 3(2-2-5) 

 STAT 101 Statistics for Everyday Life and Work  

461100 ภ.วภ. 100 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 3(3-0-6) 

 PHPS 100 Herbs for Health and Beauty  

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

 PHPC 130 Medications in Everyday Life  

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

 NGGE 111 Critical Thinking and Creative Thinking  

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

 SE 111 Software for Everyday Life   
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               1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม                    3 หน่วยกิต 

 Learning through Activities 3 Credits 

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

 EDPE 131 Exercise and Health  

            และเลือกเรียน 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

   Select 1 course from the followings: 

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

 EDGE 101 Learning Through Activities 1  

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

 EDGE 102 Learning Through Activities 2  

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

 EDGE 103 Learning Through Activities 3  

 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า     107 หน่วยกิต 

 Field of Specialization   a minimum of  107 Credits 

 2.1 วิชาแกน (วชิาชีพครู) ไม่น้อยกว่า            39 หน่วยกิต 

  Core Courses a minimum of 39 Credits 

  2.1.1 วิชาแกนบังคับ  37  หน่วยกิต 

   Required Core Courses  37 Credits 

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

  EDPF 109 Model of Teacherness for Modern Classroom  

 100110 ศ .ช.  110 โลกาภวิัตน์กับการศกึษาเพื่อความเป็นพลเมือง 
ช้ันเลิศ  

2(1-2-3) 

  EDPF 110 Globalization and Education for Smart Citizenship  

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

  EDPF 111 Curriculum and Learning Management in 

Modern Trends  

 

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

  EDPF 112 Psychology for Student Development in Digital Era 
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 100191 ศ.ช. 191 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1  1(0-3-0) 

  EDPF 191 Teaching Profession Practicum in School 1  

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

  EDPF 228 Communicative Language for Teachers  

in Digital Era 

 

 100229 ศ .ช.  229 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิทิัลเพื่อการเรียนรู้ 
ยุคใหม่                      

2(1-2-3) 

  EDPF 229 Innovation and Digital Technology for Learning in 

Modern Era 

 

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

  EDPF 230 Learning Measurement and Evaluation in 

Modern Trends 
 

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

  EDPF 231 Educational Quality Assurance for Excellence  

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

  EDPF 291 Teaching Profession Practicum in School 2  
 100315 ศ .ช.  315 พหุวัฒนธรรมศกึษากับการจัดการศึกษาบนฐาน

ชุมชน  

2(1-2-3) 

  EDPF 315 Multicultural Education and Community-Based 
Education 

 

 100316 ศ .ช.  316 การศกึษาพิเศษเพื่อสง่เสริมศักยภาพผูเ้รียนที่มี
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  

2(1-2-3) 

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

 

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

  EDPF 317 Microteaching Skills Practice  
 100391 ศ .ช.  391 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 3 4(0-12-0) 

  EDPF 391 Teaching Profession Practicum in School 3  

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

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

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

  Electives Core Courses a minimum of  2 Credits 

          เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

   Select from the followings: 

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

  EDPF 214 Active Learning Management  

 100216 ศ.ช. 216 การเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความ

แตกต่างระหว่างบุคคล 

2(1-2-3) 

  EDPF 216 Differentiated Instruction  

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

  EDPF 217 Information for Learning  

 100220 ศ.ช. 220 การบูรณาการศลิปะเชิงสร้างสรรคใ์น

การศกึษา 

2(1-2-3) 

  EDPF 220 Creative Art Integration in Education  

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

  EDPF 222 Global Education for Lifelong Learning  

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

  EDPF 232 Laws for Teaching Profession  

 100233 ศ.ช. 233 สะเต็มศึกษาเพื่อชีวติ เศรษฐกิจ สังคม   

และสิ่งแวดล้อม 

2(1-2-3) 

  EDPF 233 STEM Education for Life, Economy, Society 

and Environment 
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      2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า       68 หน่วยกิต

Major a minimum of 68 Credits 

 ต้องมีกระบวนวิชาระดับ 300 ขึน้ไปไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และในจ านวนนีต้้องมี

กระบวนวิชาระดับ 400 ไม่น้อยกว่า 18 หนว่ยกิต 

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

 a minimum of 18 credits in 400 level. 

 2.2.1 วิชาทางด้านเน้ือหา ไม่นอ้ยกว่า       58 หน่วยกิต 

   Academic Content Courses a minimum of 58  Credits 

  1) วิชาบังคับ  37 หน่วยกิต 

   Required Courses  37  Credits 

057140 ศ.ล. 140 ปรัชญาการกีฬาและโอลิมปิกศึกษา  2(2-0-4) 

 EDPE 140 Sports Philosophy and Olympic  

057284 ศ.ล. 284 ฟุตบอลศึกษา 2(2-0-4) 

 EDPE 284 Football Study  

057285 ศ.ล. 285 ว่ายน้ าศกึษา 2(2-0-4) 

 EDPE 285 Swimming Study  

057286 ศ.ล. 286 วอลเลย์บอลศึกษา 2(2-0-4) 

 EDPE 286 Volleyball Study  

057287 ศ.ล. 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  กรีฑาศกึษา 2(2-0-4) 

 EDPE 287 Track and Field Study  

057288 ศ.ล. 288 บาสเกตบอลศกึษา 2(2-0-4) 

 EDPE 288 Basketball Study  

057294 ศ.ล. 294 เทเบิลเทนนิสศึกษา 2(2-0-4) 

 EDPE 294 Table Tennis Study  

057295 ศ.ล. 295 กระบี่กระบองและดาบไทยศกึษา 2(2-0-4) 

 EDPE 295                                                                       Sword and Pole and Thai Fencing Studies  

057297 ศ.ล. 297 เซปักตะกร้อศกึษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2(2-0-4) 

 EDPE 297 Sepak Takraw Study  

057298 ศ.ล. 298 มวยไทยศึกษา 2(2-0-4) 

 EDPE 298 Muaythai Study  
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057300 ศ.ล. 300 หลักวิทยาศาสตรใ์นการฝกึกีฬา 2(2-0-4) 

 EDPE 300 Scientific Principles of Athletic Training  

057301 ศ.ล. 301 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวส าหรับพลศึกษา 2(2-0-4) 

 EDPE 301 Kinesiology for Physical Education  

057366 ศ.ล. 366 การฝึกด้วยน้ าหนัก 2(2-0-4) 

 EDPE 366 Weight Training   

057420 ศ.ล. 420 การจัดการแขง่ขัน 2(2-0-4) 

 EDPE 420 Organizing Events  

057428 ศ.ล. 428 ลูกเสือ-เนตรนารี 2(2-0-4) 

 EDPE 428 Scout  

301361 พ.กภ. 361 กายวิภาคศาสตร์ส าหรับนักศกึษาและสุขศกึษา 3(2-2-5) 

 ANAT 361 Anatomy for Educational Students  

321371 พ.สร. 371 สรีรวทิยาของมนุษย์ 2(1-3-2) 

 PHS0 371 Human Physiology  

321406 พ.สร. 406 สรีรวทิยาของการออกก าลังกาย 2(1-3-2) 

 PHSO 406 Physiology of Exercise  

               2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกิต 

 Elective Courses a minimum of 21  Credits 

                       เลือกกระบวนวิชาระดับ 300 ขึ้นไปไม่น้อยกว่า 9 หนว่ยกิต และในจ านวนนี้ 

   ต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 400 ไม่นอ้ยกว่า 4 หนว่ยกิต 

  A minimum of 4 credits in major elective courses at 300 level and among  

  these must be a minimum of 4 credits in 400 level. 

057201 ศ.ล. 201 การจัดคา่ยพักแรม 2(2-0-4) 

 EDPE 201 Camping Management  

057205 ศ.ล. 205 เทคนิคและทักษะเกมน า 1(1-0-2) 

 EDPE 205 Technique and Skill in Lead Up Games  

057207 ศ.ล. 207 การช่วยเหลือชีวติ 3(3-0-6) 

 EDPE 207 Lifesaving  

057208 ศ.ล. 208 กิจกรรมทางกายและการละเล่นพืน้บ้านไทย 3(3-0-6) 

 EDPE 208 Physical Activity and Thai Traditional Plays  

057215 ศ.ล. 215 นันทนาการเบื้องตน้ 2(2-0-4) 

 EDPE 215 Introduction to Recreation  
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057273 ศ.ล. 273 แฮนด์บอลศึกษา 1(1-0-2) 

 EDPE 273 Handball Study  

057274 ศ.ล. 274 ฟุตซอลศึกษา 1(1-0-2) 

 EDPE 274 Futsal Study  

057276 ศ.ล. 276 เทควันโดศึกษา 1(1-0-2) 

 EDPE 276 Taekwondo Study  

057278 ศ.ล. 278 ฮอกกี้ศกึษา 1(1-0-2) 

 EDPE 278 Hockey Study  

057279 ศ.ล. 279 ยูโดศึกษา 1(1-0-2) 

 EDPE 279 Judo Study  

057280 ศ.ล. 280 มวยสากลศึกษา 1(1-0-2) 

 EDPE 280 Boxing Study  

057283 ศ.ล. 283 กิจกรรมเข้าจังหวะศกึษา 1(1-0-2) 

 EDPE 283 Rhythmic Activity Study  

057289 ศ.ล. 289 แบดมินตันศึกษา 2(2-0-4) 

 EDPE 289 Badminton Study  

057290 ศ.ล. 290 เทนนิสศึกษา 2(2-0-4) 

                                                                                                                      EDPE 290 Tennis Study                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

057293 ศ.ล. 293 การออกก าลังกายแบบแอโรบิค 2(2-0-4) 

 EDPE 293 Aerobic Exercise  

057296 ศ.ล. 296 ยิมนาสติกศึกษา 1(1-0-2) 

 EDPE 296 Gymnastic Study  

057302 ศ.ล. 302 การสรา้งสมรรถภาพทางกาย 2(2-0-4) 

 EDPE 302 Body Conditioning  

057305 ศ .ล.  305 กิจกรรมส าหรับเด็ก 2(2-0-4) 

 EDPE 305 Children Activities  

057324 ศ.ล. 324 การจัดการความรู้ดา้นพลศึกษาและกีฬา 3(3-0-6) 

 EDPE 324 Knowledge Management for Physical 

Education and Sports 

 

057325 ศ.ล. 325 กิจกรรมทางกายส าหรับคนพิการ  2(2-0-4) 

 EDPE 325 Physical Activity for the Disabled  
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057351    ศ.ล. 351 ศลิปะการปูองกันตัวศึกษา 1(1-0-2) 

 EDPE 351 Martial Arts Study  

057403 ศ.ล. 403 การออกแบบการสอนกิจกรรมทางกาย 2(2-0-4) 

 EDPE 403 Instructional Design for Physical Activities  

057404 ศ.ล. 404 การประเมนิสมรรถภาพและการก าหนด 2(2-0-4) 

  การออกก าลังกาย  

 EDPE 404 Fitness Assessment and Exercise Prescription  

057410 ศ.ล. 410 จติวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย 3(3-0-6) 

 EDPE 410 Sport and Exercise Psychology  

057411 ศ.ล. 411 โภชนาการทางการกีฬาและการออกก าลังกาย 2(2-0-4) 

 EDPE 411 Sport and Exercise Nutrition  

057416 ศ.ล. 416 การวิจัยทางพลศกึษาและวิทยาศาสตร์ 2(2-0-4) 

  การกีฬา  

 EDPE 416 Research in Physical Education and Sports 

Science 

 

057419 ศ.ล. 419 การจัดการทางการกีฬาและ 

การออกก าลังกาย 

2(2-0-4) 

 EDPE 419 Sport and Exercise Management  

057426 ศ.ล. 426 การบริหารพลศกึษา 2(2-0-4) 

 EDPE 426 Physical Education Administration  

057450 ศ .ล.  450 การตลาดทางการกีฬา 2(2-0-4) 

 EDPE 450 Sports Marketing  

2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก          10  หน่วยกิต 

 Educational Courses 10  Credits 

057316 ศ.ล. 316 หลักการพลศึกษา 2(2-0-4) 

 EDPE 316 Principles of Physical Education  

057401 ศ.ล. 401 การทดสอบ การวัดและการประเมินผล 2(2-0-4) 

  ทางพลศกึษา  

 EDPE 401 Test, Measurement and Evaluation in 

Physical Education 
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057405 ศ.ล. 405 การสอนพลศึกษา 2(2-0-4) 

 EDPE 405 Teaching of Physical Education  

057407 ศ.ล. 407 หลักสูตรพลศกึษา 2(2-0-4) 

 EDPE 407 Physical Education Curriculum  

057413 ศ.ล. 413  บรรดิการพลศึกษา 2(2-0-4) 

 EDPE 413 Adapted Physical Education  

 

2.3 วิชาโท (ถ้ามี)                                 ไม่น้อยกว่า        15 หน่วยกิต 

 Minor (If any) a minimum of 15 Credits 

นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนวิชาโทในสาขาใดก็ได้ที่เปิดสอน

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียง ใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนส าหรับนักศกึษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 15 หนว่ยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์      

ที่ปรึกษา ซึ่งจะท าให้มีจ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพิ่มขึ้นอกี ไม่น้อยกว่า   

15 หนว่ยกิต 

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

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

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

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

the whole curriculum is increased at least 15 credits. 

 

    (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต 

 Free Electives a minimum of 6 Credits 

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     ไม่น้อยกว่า       143 หน่วยกิต 

 Total  a minimum of 143 Credits 
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หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 

รหัสกระบวนวิชาที่ใชก้ าหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังตอ่ไปนี ้

1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา ที่กระบวนวิชานั้นสังกัด 

2. เลข 3 ตัวท้าย จ าแนกได้ดังนี้ 

1) เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึง ระดับของกระบวนวิชา 

100 – 200  แสดงถึง กระบวนวิชาระดับพืน้ฐาน 

300 – 400  แสดงถึง กระบวนวิชาระดับสูง 

2) เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมูใ่นสาขาวิชา 

3) เลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมู่ของสาขาวิชา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

  หน่วยกิต   หน่วยกิต 

001101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1 3(3-0-6) 001102   ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamental English 1   Fundamental English 2  

057131 การออกก าลังกายและ  2(2-0-4) 057286 วอลเลยบ์อลศึกษา 2(2-0-4) 

 สุขภาพ   Volleyball Study  

 Exercise and Health  057287 กรฑีาศกึษา 2(2-0-4) 

057140 ปรัชญาการกีฬาและ  2(2-0-4)  Track and Field Study  

 โอลมิปิกศกึษา  100110 โลกาภิวัตนก์ับการศึกษาเพ่ือ 2(1-2-3) 

 Sports Philosophy and    ความเป็นพลเมอืงช้ันเลิศ  

 Olympic   Globalization and Education   

057284 ฟุตบอลศึกษา 2(2-0-4)  for Smart Citizenship  

 Football Study  100112 จิตวทิยาเพื่อการพัฒนา 2(1-2-3) 

057285 วา่ยน้ าศกึษา 2(2-0-4)  ผู้เรียนยุคดิจิทัล  

 Swimming Study   Psychology for Student   

057288 บาสเกตบอลศึกษา 2(2-0-4)  Development in Digital Era  

 Basketball Study  100191 การปฏบัิตกิารสอนใน 1(0-3-0) 

100109 แบบอย่างความเป็นครูใน 2(1-2-3)  สถานศกึษา 1  

 ห้องเรียนยุคใหม่   Teaching Profession   

 Model of Teacherness for   Practicum in School 1  

 Modern Classroom      

100111 หลักสูตรและการจัดการ 2(1-2-3)    

 เรียนรู้แนวใหม่     

 Curriculum and Learni ng     

 Management in Modern Trends    

วชิาทางด้านเนื้อหา (วชิาเลอืก) 3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 

  วชิาทางด้านเนื้อหา (เลอืก) 5 

รวม 20 รวม 20 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

  หน่วยกิต   หน่วยกิต 

001201 การอา่นเชงิวเิคราะห์และ 3(3-0-6) 050100 การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6)  

 การเขียนอยา่งมีประสิทธิผล   Usage of the Thai Language  

 Critical Reading and   057295 กระบ่ีกระบองและดาบไทย 2(2-0-4) 

 Effective Writing   ศกึษา  

057294 เทเบิลเทนนิสศึกษา   2(2-0-4)  Sword and Pole and Thai  

 Table Tennis Study   Fencing Studies  

057316 หลักการพลศึกษา  2(2-0-4) 057297 เซปักตะกรอ้ศึกษา 2(2-0-4) 

 Principles of Physical    Sepak Takraw Study  

 Education  057298 มวยไทยศึกษา 2(2-0-4) 

100228 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับ  2(1-2-3)  Muaythai Study  

 ครยูุคดจิิทัล     063201 การเรียนรู้ผ่านปรากฏการณ ์ 3(3-0-6) 

 Communicative Language    ในสังคม  

 For Teachers in Digital Era   Learning through Social   

100230 การวัดและประเมินผลการ 2(1-2-3)  Phenomenon  

 เรียนรู้แนวใหม่   100229 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 2(1-2-3) 

 Learning Measurement and    ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ยุคใหม่  

 Evaluation in Modern Trends   Innovation and Digital   

100291 การปฏบัิตกิารสอนใน 1(0-3-0)  Technology for Learning in   

 สถานศกึษา 2   Modern Era  

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

 Practicum in School 2   เพื่อความเป็นเลิศ  

    Educational Quality   

    Assurance for Excellence  

   301361 กายวิภาคศาสตร์ส าหรับ 3(2-2-5) 

    นักศกึษาและสุขศึกษา  

   Anatomy for Educational Students  

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 วชิาแกนเลอืก 2 

วชิาทางด้านเนื้อหา (วชิาเลอืก) 4   

    

รวม 19 รวม 21 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

  หน่วยกิต   หน่วยกิต 

057300 หลักวิทยาศาสตร์ในการฝกึกีฬา  2(2-0-4) 057301 วทิยาศาสตร์การเคลื่อนไหว  2(2-0-4) 

 Scientific Principles of    ส าหรับพลศึกษา     

 Athletic Training   Kinesiology for Physical Education  

100315 พหุวัฒนธรรมศึกษากับ 3(2-2-3) 057366 การฝึกด้วยน้ าหนกั 2(2-0-4) 

 การจัดการศกึษาบนฐาน   Weight Training  

 ชุมชน  057407 หลักสูตรพลศึกษา 2(2-0-4) 

 Multicultural Education and    Physical Education   

 Community-Based Education   Curriculum  

100317 การฝึกทักษะการสอนแบบ  2(1-2-3) 057420 การจัดการแข่งขัน  2(2-0-4) 

 จุลภาค    Organizing Events  

 Microteaching Skills Practice  100316 การศึกษาพิเศษเพื่อสง่เสริม 2(1-2-3) 

321371 สรีรวทิยาของมนุษย์ 2(1-3-2)  ศักยภาพผู้เรียนท่ีมีความ  

 Human Physiology   ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  

   Special Education for   

   Enhancing Potentials of   

   Students with Special Needs  

  100391 การปฏบัิตกิารสอนใน 4(0-12-0) 

   สถานศกึษา 3  

   Teaching Profession   

   Practicum in School 3  

  100404 การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 2(1-2-3) 

   ผู้เรียน  

   Research for Learners’   

   Quality Development  

  321406 สรีรวทิยาของการ 2(1-3-2) 

   ออกก าลังกาย  

   Physiology of Exercise  

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3   

วชิาทางด้านเนื้อหา (วชิาเลอืก) 2   

วชิาเลอืกเสรี 3   

รวม 20 รวม 19 

 



32 
 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

  หน่วยกิต   หน่วยกิต 

057401 การทดสอบ การวัดและ 2(2-0-4) 100491 การปฏบัิตกิารสอนใน 6(0-18-0) 

 การประเมินผลทางพลศึกษา   สถานศกึษา 4  

 Test, Measurement and    Teaching Profession   

 Evaluation in Physical    Practicum in School 4  

 Education     

057405 การสอนพลศึกษา 2(2-0-4)    

 Teaching of Physical      

 Education     

057413 บรรดิการพลศึกษา 2(2-0-4)    

 Adapted Physical Education     

057428 ลูกเสอื-เนตรนารี 2(2-0-4)    

 Scout     

วชิาทางด้านเนื้อหา (วชิาเลอืก) 7    

วชิาเลอืกเสรี 3    

      

    

รวม 18 รวม 6 
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3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

        ระบุไว้ในภาคผนวก 

 

  3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

   3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ า 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/

สัปดาห ์

จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์  

ไข่เกตุ* 

 

- ปร.ด. (วทิยาศาสตร์การออก    

   ก าลังกายและการกีฬา),    

   มหาวทิยาลัยบูรพา, 2555 

- วท.ม. (วทิยาศาสตร์การกฬีา), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2545 

- วท.บ. (วทิยาศาสตร์การกฬีา),   

   มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม,่  

   2541 

18 - 18 - 2(2) 

2 อาจารย์ประกรณ์   

ตุย้ศรี* 

 

- วท.ม. (วทิยาศาสตร์การกฬีา),   

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2546 

- ศษ.บ. (พลศึกษา),    

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2543 

18 - 24 - 1(1) 

3 อาจารย์ธัชกร   

พุกกะมาน*  

 

- วท.ม. (วทิยาศาสตร์การกฬีา),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2547 

- ศษ.บ. (พลศึกษา), 

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2544 

- - 2 - 1(1) 

4 อาจารย์ณัชชาจารย์   

โรจน์วัฒนดษิกุล* 

 

- วท.ม. (วทิยาศาสตร์การกฬีา),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2546 

- ศษ.บ. (พลศึกษา),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2544 

18 - 18 - 10(1) 

5 อาจารย์ภัทร   

ยันตรกร* 

 

- วท.ม. (วทิยาศาสตร์การกฬีา),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2546 

- ศษ.บ. (พลศึกษา),   

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2540 

6 - 6 - 1(1) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/

สัปดาห ์

จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

6 รองศาสตราจารย์  

ดร.กรัณย ์ปัญโญ 

 

- กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 

 มหาวทิยาลัยนเรศวร, 2550 

- วท.ม. (วทิยาศาสตร์การกฬีา)  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2544 

- ศษ.บ.(พลศึกษา),  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2539  

 

18 - 13 - 6(-) 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.กรีฑา  แก้วคง 

  

- ปร.ด. (วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยศีกึษา), 

มหาวทิยาลัยมหดิล, 2553 

- วท.บ. (ฟิสกิส์),  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2546 

 

11 6 11 6 13(-) 

8 รองศาสตราจารย์  

ดร.เกียรตสิุดา  ศรีสุข 

  

- กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล

การศึกษา), มหาวิทยาลัย 

 ศรีนครนิทรวโิรฒ, 2545 

- ศศ.ม. (การวัดและประเมินผล

การศึกษา), มหาวิทยาลัย 

เชยีงใหม่, 2535 

- ศศ.บ. (คณติศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2528 

 

6 6 8 6 8(-) 

9 อาจารย์จารวี   

เพชรแก้ว 

 

- ศษ.ม. (การสอนภาษา 

อังกฤษ), มหาวิทยาลยั 

 เชียงใหม,่ 2546 

- ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2543 

 

9 - 12 - 3(-) 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ปร.ด. (คณิตศาสตรศกึษา), 9 6 9 6 10(-) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/

สัปดาห ์

จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

ดร.เจนสมุทร  

แสงพันธ์ 

 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น, 2555 

- ศษ.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2545 

- ศษ.บ. (คณติศาสตร์) , 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2541 

11 อาจารย์ชญานิตย ์

ยิ้มสวัสดิ ์

 

- ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2552 

- ค.บ.  (การศึกษา การสอนสังคม

ศกึษา), มหาวทิยาลัยราชภัฎ 

 เชยีงใหม,่ 2549 

18 2 21 2 7(-) 

12 รองศาสตราจารย์  

ดร.ชรินทร์  มั่งคั่ง 

 

- ศษ .ด.  (หลักสูตรและการสอน), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2549 

- ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา),  

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2540 

- ค.บ. (สังคมศึกษา),  

 วทิยาลัยครูบุรีรัมย์, 2533 

15 10 17 10 58(-) 

13 อาจารย์ชัยณรงค์   

จารุพงศ์พัฒนะ 

 

- ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2550 

- ศษ.บ. (สังคมศึกษา),  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2544 

18 2 11 2 10(-) 

14 รองศาสตราจารย์  

ดร.ชูชพี    

พุทธประเสริฐ 

 

- กศ.ด. (การบริหารการศึกษา),  

 มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

ประสานมิตร, 2532 

- ค.ม. (อุดมศึกษา),  

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2523 

- กศ.บ. (ภาษาไทย-ชวีวทิยา),  

 มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

บางแสน, 2519 

6 6 6 6 16(-) 



36 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/

สัปดาห ์

จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.เชษฐภูมิ    

วรรณไพศาล 

 

- ค.ด. (อุดมศกึษา),  

 จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2559 

- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์),  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2553 

- ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมอืง), 

 จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2550 

- ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ และการเมอืงการ

ปกครองเปรียบเทียบ), 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2552 

- ศษ.บ. (สังคมศึกษา),  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2547 

23 9 18 12 30(-) 

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.ณัชชา กมล 

 

- กศ.ด. (คณิตศาสตร์ศึกษา), 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ, 

2548 

- ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์), 

 จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2543 

- ศษ.บ. (คณติศาสตร์), 

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2539 

9 6 9 6 12(-) 

17 อาจารย์ณัฐนันท์ 

นเิวศนว์รการ 

 

- ศษ.ม. (หลักสตูร การสอน 

และเทคโนโลยีการเรยีนรู)้, 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2560 

- ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2557 

9 - 12 - 3(-) 

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.ดวงหทัย  

กาศวิบูลย ์

 

- Ph.D. (Mathematics Education), 

 Oregon State University, USA, 

2004 

- M.A. (Mathematics Education), 

 Oregon State University, USA, 

9 9 9 9 21(-) 



37 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/

สัปดาห ์

จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

2000 

- ศษ.บ. (คณติศาสตร์),  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2536 

 

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.เดชา  

ศุภพทิยาภรณ์ 

 

- ปร.ด. (วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยศีกึษา), มหาวทิยาลัย 

มหดิล, 2552 

- วท.ม. (การสอนฟิสกิส์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2543  

- ศษ.บ. (วิทยาศาสตร์),

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2537 
 

9 3 12 3 18(-) 

20 รองศาสตราจารย์  

ดร.ถนอมพร  

เลาหจรัสแสง 

 

- Ph.D. (Computer Education),                    

The University of Illinois at 

Urbana–Champaign, USA, 1995 

- M.Ed. (Technology for 

Education), The University of 

Illinois at Urbana–Champaign, 

USA, 1992 

- ค.บ. (ภาษาอังกฤษ),  

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2532 

 

3 6 1.5 6 4(-) 

21 อาจารย์ ดร.ทิพยรั์ตน์ 

นพฤทธ์ิ 

 

- กศ.ด. (คณิตศาสตรศกึษา), 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ, 

2548 

- ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์), 

 จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2543 

- ศษ.บ. (คณติศาสตร์),  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2538 

 

6 6 6 6 11(-) 



38 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/

สัปดาห ์

จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

22 อาจารย์ ดร.ธารณ ์ 

ทองงอก 

 

- ปร.ด. (การบริหารการศึกษา),  

 มหาวทิยาลัยบูรพา, 2555 

- กศ.ม. (การบริหารการศึกษา),  

 มหาวทิยาลัยบูรพา, 2552 

- ค.บ. (คณติศาสตร์),  

 สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี, 

2543 

9 3 9 3 2(-) 

23 รองศาสตราจารย์  

ดร.นงเยาว ์เนาวรัตน์ 

 

- Ph.D. (Development Studies) 

 University of Leeds, UK, 2004 

- M.A. (Women Studies),  

York University, UK., 2001  

- สม.ม. (สังคมวทิยาและ

มานุษยวิทยา), มหาวทิยาลัย 

 ธรรมศาสตร์, 2531 

- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์),

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์, 2520  

10 14 9 6 14(-) 

24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.นทัต อัศภาภรณ์ 

 

 

- ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2552 

- ค.ม. (คหกรรมศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2541 

- ศษ.บ. (คหกรรมศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2538 

6 2 6 3 3(-) 

25 อาจารย์ ดร.นัฐจิรา 

บุศย์ดี 

 

- ปร.ด. (วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยศีกึษา) ( หลักสูตร

นานาชาติ), มหาวทิยาลัยมหดิล, 

2553 

- ศษ.ม. (คณิตศาสตรศกึษา), 

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2549 

- ศษ.บ. (คณติศาสตร์), 

9 8 9 6 24(-) 



39 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/

สัปดาห ์

จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2541 

26 อาจารย์นันทกา  

ฟูสกีุล 

 

- ศษ.ม. (จิตวทิยาการศึกษา 

 และการแนะแนว),

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2555 

- วท.บ. (จติวทิยา), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2552 

 

12 - 12 - 1(-) 

27 อาจารย์ ดร.นันท์นภัส 

แสงฮอง 

 

 

 

 

- Ph.D. (Educational Policy 

Studies), University of Illinois at 

Urbana Champaign, USA, 

2558 

- M.A. (Educational Policy 

Studies), University of Illinois at 

Urbana Champaign, USA, 2552 

- บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป),  

 มหาวทิยาลัยแมโ่จ้, 2548 

12 3 12 6 2(-) 

28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.น้ าผึ้ง  อนิทะเนตร 

 

- กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล

การศึกษา),มหาวทิยาลัย          

ศรีนครนิทรวโิรฒ, 2554 

- ศษ.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2546 

- ศษบ. (คณติศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2541 

12 9 12 9 19(-) 

29 รองศาสตราจารย์  

ดร.นิธิดา  อดภิัทรนันท์ 

 

- Ph.D. (Language Education),  

 Indiana U., USA, 2535 

- M.Sc. (Applied Linguistic),  

 Indiana U., USA, 2529 

- กศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ), 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ  

 ปทุมวัน, 2521 

9 9 6 3 7(-) 



40 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/

สัปดาห ์

จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.บุญรอด  โชติวชริา 

 

- ค.ด. (อุดมศกึษา), จุฬาลงกรณ์ 

   มหาวทิยาลัย, 2559 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2547 

- ศศ.บ. (ภาษาไทย), 

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2544 

9 - 12 - 8(-) 

31 อาจารย์ ดร.บุษรี 

เพง่เล็งด ี

 

- Ph.D. (Chemistry, Education),  

   Western Sydney University),  

   Australia, 2559 

- กศ.ม. (การสอนวทิยาศาสตร์),   

   มหาวทิยาลัยมหาสารคาม,   

   2545 

- กศ.บ. (การสอนเคมี),

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม, 

2540 

 

13 - 16 - 2(-) 

32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ปทุมวด ี ศริิสวัสดิ์ 

 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2537 

- ศษ.บ. (ภาษาไทย),   

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2525 

 

12 - 15 - 11(-) 

33 อาจารย์ ดร.พรทิพย ์

โรจน์ศิรพศิาล 

 

- Ph.D. (Mathematics Education), 

 Oregon State University, USA, 

2003 

- M.S. (Mathematics Education), 

 Oregon State University, USA, 

1999 

- ศษ.บ. (คณติศาสตร์), 

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2538 

 

9 6 9 6 10(-) 



41 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/

สัปดาห ์

จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

34 อาจารย์ ดร.พกิุล   

เลียวสริิพงศ์ 

 

 

 

- ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2551 

- ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2533 

- ค.บ. (เกษตรศาสตร์),  

 วทิยาลัยครูเชยีงราย, 2525 

9 3 9 3 3(-) 

35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.พชิัยณรงค์   

กงแก้ว 

 

- ปร.ด. (การศึกษา), มหาวิทยาลัย

นเรศวร, 2557 

- วท.ม. (วทิยาศาสตร์การกฬีา), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2545 

- ศษ.บ (พลศกึษา),  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2540 

12 - 12 - 6(-) 

36 รองศาสตราจารย์  

ดร.เพ็ชรี  รูปะวิเชตร์ 

 

- D.Ed. (Business Education), 

Queensland University of 

Technology, Australia, 2544 

- ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ),

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2539 

- ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ

บริหารธุรกิจ)เกียรตนิิยม  อันดับ 

1, มหาวิทยาลัย เชียงใหม,่ 2528 

12 - 9 - 2(-) 

37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.มนตน์ภัส  

มโนการณ ์

 

- กศ.ด. (การบริหารการศึกษา),  

 มหาวทิยาลัยนเรศวร, 2555 

- ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), 

 มหาวทิยาลัยรามค าแหง, 2551 

- ศษ.ม. (วทิยาศาสตร์ศึกษา),  

 มหาวทิยาลัยนเรศวร, 2544 

- ค.บ. (วิทยาศาสตร์ท่ัวไป),  

 วทิยาลัยครูเทพสตรี, 2536 

 

9 3 9 3 3(-) 



42 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/

สัปดาห ์

จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

38 รองศาสตราจารย์  

มนัส ยอดค า 

 

- ค.ม. (พลศกึษา), จุฬาลงกรณ์   

 มหาวทิยาลัย, 2525 

- วท.บ. (พลศึกษา),  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2523 

 

 

9 - 9 - 3(-) 

39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง  

- กศ.ด. (การบริหารการศึกษา),  

มหาวทิยาลัยนเรศวร, 2552  

- ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา),  

 มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2548 

- ศษ.ม. (เทคโนโลยทีางการศกึษา), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2536 

- ค.บ. (วิทยาศาสตร์),  

 วทิยาลัยครูล าปาง, 2528 

 

 

9 12 12 9 12(-) 

40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.รัชชุกาญจน์  

ทองถาวร 

 

- D.Ed. (Curriculum&Instruction 

Concentration on Early 

Childhood Education), Indiana 

University of Pennsylvania, 

USA, 2003 

- M.S. (Early Childhood 

Education), Bloomsburg 

University, USA, 1989 

- กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),  

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ, 

2530 

 

 

15 3 15 3 10(-) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/

สัปดาห ์

จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

41 รองศาสตราจารย์  

ดร.รัชนีกร  ทองสุขดี 

 

- Post Doctorate in Autism, 

Southern Illinois University at 

Carbondale, IL, USA, 2005 

- Ph.D. (Higher Education), 

Southern Illinois University at 

Carbondale, IL, USA, 1994 

18 6 15 6 16(-) 

  - MAT (Special Education-Gifted 

education), Oklahoma City 

University, OK, USA, 1986 

- ค.บ. (การสอนสังคมศึกษา), 

วทิยาลัยครูพิบูลสงคราม 

พษิณุโลก, 2527 

     

42 รองศาสตราจารย์  

ดร.ฤตนิันท์  สมุทร์ทัย 

 

- ค.ด. (อุดมศกึษา), จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2550 

- ศษ.ม. (การวัดและประเมินผล

การศึกษา), มหาวิทยาลัย 

เชยีงใหม่, 2528 

- ศษ.บ. (ประถมศกึษา),  

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2527 

6 6 9 6 11(-) 

43 อาจารย์ ดร.ลฎาภา 

ลดาชาติ 

 

- ปร.ด. (วทิยาศาสตร์ศึกษา), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2554 

- ป.บัณฑิต (วชิาชีพครู), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่  2546 

- วท.บ. (ชีววทิยา), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่  2545 

12 - 12 3 7(-) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/

สัปดาห ์

จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

44 อาจารย์วราภรณ์  

สิทธิวงศ์ 

 

- ศษ.ม. (การอาชวีศึกษา), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2543 

- ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ),  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2531 

 

10 - 9 - 4(-) 

45 อาจารย์วิชญา ผิวค า 

 

- ค.ม. (วจิัยการศึกษา),  

 จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย,  

2553 

- รปศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยสุโขทัย 

 ธรรมาธิราช, 2551 

- ศษ.บ. (ประถมศึกษา) 

 เกียรตนิยิมอันดับ 1 ,  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2549 

 

- - 12 - 5(-) 

46 รองศาสตราจาย์วีณา 

วโรตมะวิชญ 

 

- M.S. (Instructional System 

Technology), Indiana  

University, 1983 

- ค.ม. (ประถมศึกษา),         

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2516 

- ค.บ. (ประถมศึกษา),  

 จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2514 

 

 

12 6 12 6 12(-) 

47 อาจารย์วีระยุทธ  

สุภารส 

 

- ศษ.ม. (การศึกษาพิเศษ),  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2556 

- ค.บ. (การศกึษา), มหาวิทยาลัย                      

ราชภัฏเชยีงใหม่, 2550 

 

 

9 - 9 - 1(-) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/

สัปดาห ์

จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.สมเกียรต ิอินทสิงห์ 

 

 

- ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2558 

- ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2554 

- วท.บ. (คณติศาสตร์),  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2549 

6 3 6 6 12(-) 

49 รองศาสตราจารย์  

สร้อยสุดา วทิยากร 

 

- วท.บ. (ผดุงครรภ)์,  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2517 9 3 9 3 1(-) 

50 อาจารย์ ดร.สราวุฒ ิ

พงษ์พิพัฒน์ 

 

 

- ปร.ด. (วยิาศาสตร์การออกก าลัง

กายและการกีฬา), มหาวิทยาลยั

บูรพา, 2554 

- วท.ม. (วทิยาศาสตร์การกฬีา), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2544 

- ศษ.บ. (พลศึกษา),  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2537 

12 - 12 - 5(-) 

51 อาจารย์ ดร.สิระ  

สมนาม 

 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2548 

- ศษ.บ. (ภาษาไทย),  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2544 

 

12 - 12 - 22(-) 

52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.สุทธิกัญจน์  

ทิพยเกษร 

 

- ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2553 

- ศษ.ม. (วทิยาศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2545 

- ศษ.บ. (การสอนวทิยาศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2540 

 

12 6 12 6 15(-) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/

สัปดาห ์

จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.สุทธิดา จ ารัส 

 

- ปร.ด. (วทิยาศาสตร์ศึกษา),  

 มหาวทิยาเกษตรศาสตร์, 2552 

- ป.บัณฑิต. (การสอน),  

 มหาวทิยาลัยนเรศวร, 2545 

- วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัย

นเรศวร, 2544 

13 3 16 3 22(-) 

54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.สุนทรพจน ์  

ด ารงค์พานชิ 

 

- ค.ด. (วธีิวิทยาการวจิัย

การศึกษา), จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2551 

- ศษ.ม. (วจิัยและประเมินผล

การศึกษา), มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์, 2545 

- กศ.บ. (คณติศาสตร์), 

  มหาวทิยาลัยนเรศวร, 2542 

12 9 12 9 4(-) 

55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุนทรี  คนเท่ียง 

 

- ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2535 

- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2528 

 

3 5 6 6 4(-) 

56 อาจารย์ ดร.สุนีย์  

เงินยวง 

 

- กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล 

การศึกษา), มหาวิทยาลัย         

ศรีนครนิทรวโิรฒ, 2554 

- ศษ.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2546 

- ศษ.บ. (คณติศาสตร์),  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2540 

 

12 9 12 9 13(-) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/

สัปดาห ์

จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

เสาวนติย์  เจริญชัย 

 

- ศษ .ม.  (หลักสูตรและการสอน), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2529 

- ศศ.บ. (การสอนธุรกิจ), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2518 

13 - 9 - 5(-) 

58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.อุไรวรรณ 

หาญวงค ์

 

 

- ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน),

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2551 

- ศษ.ม. (การวัดและประเมินผล

การศึกษา), มหาวทิยาลัย 

เชยีงใหม,่ 2540 

- ศษ.บ. (วิทยาศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2533 

11 5 11 5 23(-) 

 

หมายเหตุ:  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ล าดับที่ 1 – 5 เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ล าดับที่ 6 – 58 เป็นอาจารย์ประจ า 
  

  3.2.2  อาจารย์พิเศษ 

  - ไม่มี- 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1  ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

 ความคาดหวังในผลการเรยีนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี ้

  4.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริตมี

จรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพครู 

  4.1.2 มีวนิัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ

และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

  4.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 

  4.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 

  4.1.5 สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาเอกและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   

  4.1.6 คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า รวมทั้งคิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็น

ระบบ 

  4.1.7 สามารถสืบค้นขอ้เท็จจริง รวบรวม ศกึษา วิเคราะห์และประเมินขอ้มูลสารสนเทศ

และแนวคิดจากแหลง่ข้อมูลที่หลากหลาย และสรุปเพื่องานสอนและงานครู วินจิฉัยผูเ้รียน วิจัย

พัฒนาผูเ้รียน รวมทั้งใชใ้นการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

  4.1.8 สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูไ้ด้

อย่างเหมาะสม รวมทั้งมคีวามเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรยีนรูอ้ย่าง

สร้างสรรค์และมีวสิัยทัศน์ 

  4.1.9 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้อย่างมปีระสิทธิภาพ รวมทั้งมคีวามไวในการรับความรู้สกึของผูเ้รียนด้วยความ

เข้าใจและความรู้สกึเชิงบวกมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 

  4.1.10 สามารถใช้ความรูใ้นศาสตร์มาชีน้ าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่ม

แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณท์ั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง

พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งมคีวามเอาใจใส่ มีสว่นชว่ยเหลือและเอื้อต่อการ

แก้ปัญหาต่อความสัมพันธ์ในกลุ่ม และระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 

  4.1.11 มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้งมคีวามสัมพันธ์ที่ดกีับผูเ้รียนเป็นผู้น าและผูต้ามที่มคีวามรับผดิชอบต่อสว่นรวมทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  4.1.12 มีทักษะในการใชเ้ครื่องมอืที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม รวมทั้งมคีวามไวในการวิเคราะหแ์ละเขา้ใจข้อมูล
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สารสนเทศที่ได้รับจากผูเ้รียนอย่างรวดเร็วทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิตหิรอืคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือ

ภาษาเขียน 

  4.1.13 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรอืน าสถิติมาประยุกต์ใช้

ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล 

แปลความหมายและเลือกใช้ขอ้มูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับวิชาที่สอนและงานครูที่รับผดิชอบ โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 

  4.1.14 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบ

ของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้เรยีน 

  4.1.15 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูท้ี่มรีูปแบบที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น

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

สร้างสรรค์ 

  4.1.16 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูส้ าหรับผูเ้รียนที่หลากหลาย ทั้งผูเ้รียนที่มี

ความสามารถพิเศษ ผู้เรยีนที่มคีวามสามารถปานกลาง และผูเ้รียนที่มคีวามตอ้งการพิเศษอย่างมี

นวัตกรรม 

  4.1.17 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูใ้นวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ 

4.2  ช่วงเวลา  

   การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา โดยมีระยะเวลาเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา ได้แก่ 

  4.2.1 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1 ส าหรับชั้นปีที่ 1 

  4.2.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2 ส าหรับช้ันปีที่ 2 

  4.2.3 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 3 ส าหรับชัน้ปีที่ 3 

  4.2.4 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 4 ส าหรับชั้นปีที่ 4 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  

  4.3.1  กระบวนวิชา 100191 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1 ก าหนดให้ฝึก

ปฏิบัติการในสถานศกึษาไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง/ภาคการศกึษา ในชั้นปีที่ 1 

   4.3.2 กระบวนวิชา 100291 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2 ก าหนดให้ฝกึ

ปฏิบัติการในสถานศกึษาไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง/ภาคการศกึษา ในชั้นปีที่ 2 

   4.3.3 กระบวนวิชา 100391 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 3 ก าหนดให้ฝึก

ปฏิบัติการในสถานศกึษาไม่น้อยกว่า 180 ช่ัวโมง/ภาคการศกึษา ในช้ันปีที่ 3 

   4.3.4 กระบวนวิชา 100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 4 ก าหนดให้ฝกึ

ปฏิบัติการในสถานศกึษาไม่น้อยกว่า 270 ช่ัวโมง/ภาคการศกึษา ในช้ันปีที่ 4 โดยจัดให้ปฏิบัติ   
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การสอนในสถานศกึษา ไม่น้อยกว่า 9-12 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 6-9 

ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์ 

4.4  กระบวนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู  

   4.4.1 การคัดเลือกสถานศึกษาที่เป็นเครือขา่ยสถานศึกษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครูกับหนว่ย

พัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มคีุณภาพและผ่าน

การประเมนิและได้รับมาตรฐานคุณภาพจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศกึษา โดยเป็นไปประกาศของคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑค์ุณสมบัติของสถานศกึษาส าหรับ

ปฏิบัติการสอน 

   4.4.2 การจัดนักศึกษาฝกึปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศกึษาโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 

คือ หนว่ยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู นักศกึษา และอาจารย์ในวิชาเอก 

       4.4.3 การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

           (1) เตรียมความพร้อมของนักศกึษาด้วยการปฐมนเิทศและการส่งตัวเพื่อให้

นักศึกษารายงานตัวต่อสถานศกึษาที่ปฏิบัติการสอน  

           (2) เตรียมความพร้อมของอาจารย์นเิทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

           (3) เตรียมความพร้อมหนว่ยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ดว้ยการเชิญ 

ผูบ้ริหารและครูพี่เลีย้งจากสถานศกึษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครูประชุมสัมมนาประจ าทุกปีการศึกษา 

       4.4.4 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

           (1) การรายงานตัวต่อหนว่ยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

           (2) การแต่งตั้งผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงเพื่อดูแล ให้ค าแนะน า ซึ่งมคีุณสมบัติตาม

เกณฑค์ุรุสภา 

           (3) ด าเนนิการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู โดยการปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 

โดยมีระยะเวลาเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา 

      (3.1) การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1 ส าหรับชั้นปีที่ 1 ไม่น้อยกว่า 45 

ช่ัวโมง/ภาคการศกึษา 

      (3.2) การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2 ส าหรับชั้นปีที่ 2 ไม่น้อยกว่า 45 

ช่ัวโมง/ภาคการศกึษา 

      (3.3) การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 3 ส าหรับชั้นปีที่ 3 ไม่น้อยกว่า 180 

ช่ัวโมง/ภาคการศกึษา 

      (3.4) การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 4 ส าหรับช้ันปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 270 

ช่ัวโมง/ภาคการศกึษา โดยมีช่ัวโมงปฏิบัติการสอนไม่นอ้ยกว่า 9-12 คาบ/สัปดาห์ และปฏิบัติงาน

อื่นๆ ไม่น้อยกว่า 6-9 ช่ัวโมงตอ่สัปดาห์ 
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           (4) ติดตามปัญหาและอุปสรรค และการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วย

พัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครูเป็นระยะๆ ตลอดภาคการศกึษา  

           (5) การสัมมนาเชิงวิชาการระหว่างและสิน้สุดการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

           (6) การสรุปประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

     ข้อก าหนดในการท าโครงร่างวิจัยในช้ันเรียนและรายงานการวิจัยในช้ันเรียนฉบับสมบูรณ์ 

ก าหนดให้นักศึกษาท าวิจัยในช้ันเรียน 1 คน ต่อ 1 เรื่อง ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา ในช่วง

เวลาของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมีคณาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์/ครูพี่เลี้ยง 

เป็นผู้ให้ค าแนะน า ควบคุม และประเมินผลการท าวิจัย โดยก าหนดให้มีการน าเสนอผลงานวิจัย

และการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

      5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  

      การบูรณาการความรูเ้รื่องการวิจัย กระบวนการวิจัย องค์ความรูว้ิชาเอก และศาสตร์

การสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเ้รียนในแตล่ะระดับการศกึษา และระดับ

ความสามารถที่แตกต่างกัน โดยท าวิจัยในลักษณะของวิจัยในชัน้เรียน 

      5.2 ผลการเรียนรู้  

  5.2.1  มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิคการวจิัยทางการศึกษา  

  5.2.2  มจีรรยาบรรณในการท าวิจัย 

  5.2.3  สามารถวางแผนการจัดท าโครงการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

ของผู้เรยีนและการจัดการเรียนรูต้ามศาสตรข์องแตล่ะสาขาวิชาเอก 

  5.2.4  สามารถปฏิบัติการวิจัยตามแผนการวิจัยที่ได้วางไว้ 

  5.2.5  สามารถเขียนน าเสนอผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรยีน 

     5.3  ช่วงเวลา  

      ท าควบคู่กับกระบวนวิชา 100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 4 ในขณะ

ปฏิบัติการสอนในสถานศกึษาของการศกึษาในชั้นปีที่ 4 

     5.4  จ านวนหน่วยกิต  

  การด าเนินการฝกึประสบการณ์วชิาชีพครู โดยการปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา โดยมี

ระยะเวลารวมเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศกึษา (รวมไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห)์ คิดเป็น 12 หนว่ย

กิต แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา แบ่งจ านวนหนว่ยกิตดังนี้ 

  5.4.1 กระบวนวิชา 100191 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1 จ านวน 1 หนว่ยกิต 

(รวมไม่นอ้ยกว่า 2 สัปดาห์) 
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  5.4.2 กระบวนวิชา 100291 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2 จ านวน 1 หนว่ยกิต 

(รวมไม่นอ้ยกว่า 2 สัปดาห์) 

  5.4.3 กระบวนวิชา 100391 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 3 จ านวน 4 หนว่ยกิต 

(รวมไม่นอ้ยกว่า 8 สัปดาห์) 

  5.4.4 กระบวนวิชา 100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 4 จ านวน 6 หนว่ยกิต 

(รวมไม่นอ้ยกว่า 18 สัปดาห์) 

     5.5  การเตรยีมการ  

      แบ่งนักศึกษาตามจ านวนอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาเลือกหัวข้อตาม

ปัญหาและความสนใจที่มสี่วนในการแก้ปัญหาและพัฒนาผูเ้รียน โดยมีการประชุมชีแ้จงให้ความรู้ 

ก าหนดการน าเสนอโครงร่างการวจิัย การให้ปรึกษา และการเสนอผลงาน จัดท ารูปเล่มรายงาน

วิจัยทุกคน และรวบรวมไว้ที่แต่ละสาขาวิชา 

5.6  กระบวนการประเมินผล  

       ประเมินผลตามข้อก าหนดของหนว่ยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครูของคณะ

ศกึษาศาสตร ์ควบคู่กับกระบวนวิชา 100191 100291 100391 และ 100491  

 ความคาดหวังในผลการเรยีนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

 วัตถุประสงค์กระบวนวิชา : นักศึกษาสามารถ 

            1) ปฏิบัติการสอนในสถานศกึษาทั้งการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้โดยบูรณา

การความรู้ เนือ้หาวิชาเอก สาระเกี่ยวกับหลักสูตร ศาสตรก์ารสอน การวัดผลและประเมินผลการ

เรียนรู้ การใชเ้ทคโนโลยีดจิิทัลส่งเสรมิการเรยีนการสอน การผลติสื่อและหรอืนวัตกรรมที่สง่เสริม

การเรียนรู ้การช่วยเหลือดูแลและพัฒนาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา

คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ภายใต้การแนะน า ดูแล และร่วมมอืกันของครูพี่เลี่ยง สถานศึกษา 

และอาจารย์นเิทศก์ 

2) สร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับผูป้กครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรยีน

ให้มคีุณลักษณะที่พึงประสงค์และเรียนรู้อย่างมคีุณภาพ โดยเข้าถึงบริบทของชุมชนและเคารพ

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

3) มสี่วนรว่มในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพในสถานศกึษาและชุมชน และสง่เสริมและ

อนุรกัษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4) เขียนสะท้อนสรุปการถอดบทเรียนค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ประเด็นด้าน

ความรูแ้ละศาสตร์การสอน ความสัมพันธ์กับผูป้กครองและชุมชน และการปฏิบัติหน้าที่ครูใน

สถานศกึษา 
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5) รายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะรายบุคคลและจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสร้าง

ชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกันในสถานศกึษา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรอืกิจกรรมนักศึกษา 

1.1  ด้านบุคลิกภาพ - มีการเน้นย้ าเรื่องการแตง่กายอย่างถูกต้องตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย  

- ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเป็นครูทั้งด้านการ

สื่อสาร การวางตัว และปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่นใน

สังคม    

1.2  ด้านภาวะผู้น าและความรับผดิชอบ 

ความมรีะเบียบวินัยในตนเอง และ

ความสามารถในการวิเคราะห ์การ

เข้าถึงและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

อย่างเหมาะสม  

- ในแต่ละกระบวนวิชาจะมีการมอบหมายงานให้

ท าเป็นลักษณะกลุ่ม  โดยทุกคนมสี่วนรว่มในการ

ท างานและการน าเสนอผลงาน มีการสลับ

บทบาทของสมาชิกในกลุ่มเพื่อสรา้งภาวะผู้น า

และการเป็นสมาชิกที่ดขีองกลุ่ม  

- มีกิจกรรมที่มอบหมายใหน้ักศึกษาหมุนเวียนเป็น

ผูป้ระสานงาน ผูด้ าเนินกิจกรรม ผูห้าข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนีเ้พื่อเป็น

การส่งเสริมความรับผดิชอบของนักศึกษา   

- มีการก าหนดกฎ กติกาในห้องเรียน เช่น การเข้า

เรียน การตรงตอ่เวลา การเข้าเรียนที่สม่ าเสมอ  

การมสี่วนรว่มในชัน้เรียน  ความมนี้ าใจและมี

ความกล้าในการซักถามและแสดงความคิดเห็น  

- มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห ์และ

การวิจัยโดยน าประเด็นต่างๆ มาสรุปหลักการ

และรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ   

- ส่งเสริมให้ผู้ที่มทีักษะในการสังเกต รวบรวม

ข้อมูล วิเคราะห์และเข้าถึงปัญหาซึ่งจะท าให้แก้ไข

ปัญหาเฉพาะหนา้ได้อย่างเหมาะสม  

1.3 ด้านจรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ   - มีการสอดแทรกผลกระทบที่สบืเนื่องจากการ

ปฏิบัติทางวิชาชีพ (ตามพระราชบัญญัติสภาครู

และบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547  
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรอืกิจกรรมนักศึกษา 

- สามารถปฏิบัติการเป็นผู้มีจริยธรรมและด ารงอยู่

ในจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

- สามารถปฏิบัติตนตามมาตรฐานวชิาชีพและ

จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) 

     2.1. คุณธรรม จริยธรรม 

         ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

   2.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพ      

         2.1.2 มีวนิัย ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

     2.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

และล าดับความส าคัญ 

     2.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผูอ้ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 

     2.1.5 คุณลักษณะทั้งหมดเกิดขึ้นจากความเข้าใจ “สังคมและวัฒนธรรมไทย”      

 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1) การสอดแทรกในภาคบรรยายของกระบวนวิชา 

  2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม ความซื่อสัตย์ สุจรติ 

  3) การมกีระบวนวิชาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

  1) การประเมนิจากพฤติกรรมของการตรงต่อเวลาการเข้าช้ันเรยีนและการเข้า

ฝกึงาน 

  2) การประเมนิจากการซื่อสัตย์ในการเรียน และการสอบ  

  3) การประเมนิจากความรับผดิชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 

   4) การประเมินจากการมสี่วนรว่มของนักศกึษาในการท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร 

  5) การประเมนิจากผู้ใชบ้ัณฑติ 
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 2.2. ความรู้ 

      ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

 2.2.1 มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

 2.2.2 สามารถวิเคราะหป์ัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่

เหมาะสมกับการแก้ปัญหา       

 2.2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรูใ้นแนวกว้างของสาขาวิชา  

ที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบเทคโนโลยีใหม่ๆ  

      2.2.4 สามารถบูรณาการความรูใ้นสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

      2.2.5 ความรูท้ั้งหมดเกิดขึน้ได้จากการท าให้นักศึกษามีมุมมองที่แตกต่างและหลากหลาย 

  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

 จัดการเรยีนการสอน โดยจัดล าดับการเรียนรู้จากง่ายไปยาก มกีารเชื่อมโยงและ

บูรณาการความรู้ โดยใช้สื่อการสอน และเทคโนโลยีการศกึษา มกีารเรียนในหลายรูปแบบดังนี้ 

  1) การบรรยาย 

      2) การฝกึปฏิบัติในหอ้งปฏิบัติการ 

  3) การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

           กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

  มีการประเมินการสอบวัดความรู้ โดยมีการสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษา 

และการประเมินผลจากการฝกึปฏิบัติงาน วธิีการประเมินมหีลายรูปแบบดังนี้ 

  1) การสอบภาคทฤษฎี 

  2) การสอบภาคปฏิบัติ 

  3) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 

   

 2.3. ทักษะทางปัญญา 

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 2.3.1 คิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

 2.3.2 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วเิคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการ

แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 2.3.3 สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

      2.3.4 ทักษะทางปัญญาเกิดขึ้นได้จากการมองเห็นกระบวนการเชื่อมโยง “ความรู้” 
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  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

   1) ให้ท ากิจกรรมกลุ่ม, กิจกรรมในวันเรียนและการน าเสนอผลงาน   

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

         1) ประเมินจากการวัดความรู ้โดยใช้ข้อสอบที่มีมาตรฐาน 

         2) การประเมินผลระหว่างการอภปิรายกลุ่ม การปฏิบัติงาน การน าเสนอรายงานใน

ช้ันเรยีน 

 

 2.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ  

      2.4.1 การมมีนุษยสัมพันธ์ดี ช่วยเหลือ เสียสละ และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับ

สภาวการณ์ 

      2.4.2 การสามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่น ทั้งในภาวะผู้น า และผูต้าม       

  2.4.3 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 

      2.4.4 ความสามารถท างานได้ตามก าหนดเวลา 

  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ  

  1) การจัดกิจกรรมการสอนให้ผู้เรยีนได้มปีฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่น ให้มีการท างาน   

เป็นกลุ่ม มีการประสานงานกับผูอ้ื่น มกีารค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล มกีารมอบหมายงานให้ 

  2) ฝกึใหน้ักศึกษามีความรับผดิชอบในการด าเนินการเรียนรูด้้วยตนเองและ

ร่วมกับผูอ้ื่น 

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 

  ความรับผิดชอบ 

  ประเมินพฤติกรรมการแสดงออก และทักษะความสัมพันธ์ ในแตล่ะบทบาทของ

ผูเ้รียนในช้ันเรยีน หรือระหว่างท ากิจกรรม ประเมินผลงานตามความรับผดิชอบที่ได้รับมอบหมาย 

 

 2.5. ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 2.5.1 สามารถใช้เทคนิคคณิตศาสตร์และสถิตเิพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  2.5.2 สามารถแปลความหมายข้อมูล สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารและบทสรุป 
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  2.5.3 สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งปากเปล่า และ

การเขียนและเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

  การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  จัดกิจกรรมการสอนให้ผูเ้รียนได้ฝึกประสบการณก์ารวิจัย การแก้ไขปัญหา จาก

กรณีศกึษาหรอืสถานการณ์ภาคสนาม 

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  ประเมินผลงาน หรือ พัฒนาการด้าน การใชเ้ทคนิควิเคราะหข์้อมูลโดยใช้ขอ้สอบ

หรอืตรวจสอบจากรายงาน ประเมินทักษะการสื่อสารจากความสามารถในการน าเสนอหนา้ช้ัน

เรียน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)    

  

กระบวนวิชา 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์   

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                      

 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                      

001101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1 
    

 
● ●    

●  ● 
 

   
 

   
 Fundamental English 1 

001102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2 
    

 
● ●    

●  ● 
 

   
 

   
 Fundamental English 2 

001201 

 

การอา่นเชงิวเิคราะห์และการ

เขียนอยา่งมีประสิทธิผล 
    

 

● ●  ● 

 

● ● ●     

 

   
 Critical Reading and Effective 

Writing 

050100 การใชภ้าษาไทย 
● ● ● ●       ● ●      

 
   

 Usage of the Thai Language 
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กระบวนวิชา 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์   

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และ 

  สังคมศาสตร ์
                 

 
   

050103 สังคมและวัฒนธรรมไทย 

Thai Society and Culture 
    

  ● 
  

● ● 
  ●   

   
   

  
 

  
 

050104 มนุษยก์ับโลกสมัยใหม ่ 

Man and the Modern World 
     ●  ● ●  ●       

 
   

050111 มนุษยก์ับการแสวงหาความรู้ 

Man and Quest for  

Knowledge 

 ● ● ● 
  

● ● ● ● ●     

    

 

  

 

  

 

063201 การเรยีนรูผ้่านปรากฏการณ์ 

ในสังคม 

Learning through Social  

Phenomenon 

                     

109100 มนุษยก์ับศิลปะ 

Man and Art   
  

    ●  ● ●  ● ●  ●  
  

 
  

 
  

 

109115 ชวีติกับสุนทรียะ  

Life and Aesthetics   
   

  ● ● 
    

● ● ● 
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กระบวนวิชา 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์   

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

176100 กฎหมายและโลกสมัยใหม ่
Law and Modern World 

     ●     ●       
 

   

751100 เศรษฐศาสตร์ใน

ชวีติประจ าวัน 

Economics for Everyday Life 

    
 

● ● ●  

 
● ● ● 

 

   

 

   

851103 ชวีติและสังคมผ่านสื่อ 

Life and Society Through  

Media 
● ● ● ●       ● ● ●         

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ 

  คณิตศาสตร ์
                 

 

   

201100 วทิยาศาสตร์บูรณาการ 

Integrated Science 
     

●    
    ●        

201114 

 

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 

ในโลกปัจจุบัน 

Environmental Science  

in Today’s World 

 

    

 

● ● ● ●  ● ●  
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กระบวนวิชา 

 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์   

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

202100 ชวีวทิยาในชวีติประจ าวัน 

Biology in Everyday Life 
     ● ● ● ● ●  ● ●         

208101 

 

สถิตสิ าหรับการด ารงชีวิต

และการท างาน       

Statistics for Everyday Life 

and Work 

           ● ●      ● ●  

461100 

 

สมุนไพรเพื่อสุขภาพและ

ความงาม 

Herbs for Health and Beauty 

    
  

●  ● ●  ● ● 
  

    

  

 

  

 

462130 

 

ยาในชวีติประจ าวัน 

Medications in Everyday Life 
    

  
● ●      

 
   ● 

  
 

  
 

571111 

 

การคิดเชงิวพิากษแ์ละการคิด

สร้างสรรค์          

Critical Thinking and  

Creative Thinking 

          ● ●       ●  ● 
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* ความหมายของผลการเรยีนรู้ในตารางเป็นไปตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (เอกสารหน้า 55-58) 

กระบวนวิชา 

 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์   

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

953111 

 

ซอฟตแ์วร์ส าหรับ

ชวีติประจ าวัน 

Software for Everyday Life 

     ● ● ● ●          ●   

 1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผา่นกจิกรรม                      

057131 

 

การออกก าลังกายและ 

สุขภาพ  

Exercise and Health 

     ● ●  ●  ● ● ●         

099101 

 

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 

Learning Through 

Activities 1  

 ● ●   ●                

099102 

 

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 

Learning Through  

Activities 2 

 ●               ● ●    

099103 

 

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 

Learning Through 

Activities 3 
● ● ●              ● ●    
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาเฉพาะ) 

     1. คุณธรรม จรยิธรรม 

         ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

     1.1  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มจีรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพ      

         1.2  มีวนิัย ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

     1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 

และล าดับความส าคัญ 

     1.4  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์     

 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1) สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนทุกกระบวนวิชา 

  2) การเป็นแบบอย่างที่ดีของคณาจารย์ 

  3) จัดกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในและนอกหลักสูตร 

  4) จัดกระบวนวิชาเฉพาะเพื่อพัฒนาจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู    

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

   1) ประเมนิจากพฤติกรรมการเรียน การท างาน การทดสอบ และการวิจัย โดยไม่

คัดลอกผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นผลงานของตนเอง และไม่ทุจรติในการสอบ 

   2) ประเมินจากการเข้าร่วมและมีสว่นร่วมในกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรที่ได้ 

มีการจัดขึน้    

   3) การประเมินตนเอง ประเมินโดยกลุ่มเพื่อน อาจารย์ ครูพี่เลี้ยงในสถานศกึษา   

       ผูใ้ช้บริการและชุมชน โดยใช้วธิีการที่หลากหลาย ได้แก่ การสัมภาษณ์ การสังเกต  

       การสอบถาม การสนทนากลุ่ม การบันทึกสิ่งเรยีนรู้ ฯลฯ 

   4) การประเมินติดตามผลภายหลังจากส าเร็จการศกึษา โดยให้บัณฑิตประเมนิ

ตนเองประเมินจากผูใ้ช้บัณฑติ โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม 
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 2. ความรู้ 

      ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

 2.1  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

 2.2  สามารถวิเคราะหป์ัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ทักษะและการใช้เครื่องมอืที่เหมาะสม

กับการแก้ไขปัญหา   

 2.3  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่

ศกึษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ  

 2.4  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

 จัดการเรยีนการสอนโดยเน้นความส าคัญกับการมสี่วนร่วมของนักศึกษา และการใช้

กระบวนการคิดทั้งการวิเคราะห์ สังเคราะห ์และการประมาณค่า เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาการ

เรียนรู้ รวมทั้งมกีารใชส้ื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเสริมสร้างความรู ้

ส าหรับกิจกรรมการเรยีนการสอนจัดในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 

    1) การบรรยายแบบมีสว่นร่วม 

    2) การซักถาม อภิปราย 

    3) การศกึษาค้นคว้าและน าเสนอ 

    4) กระบวนการกลุ่ม 

    5) การลงมอืปฏิบัติและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

    6) การค้นคว้าวิจัย 

    7) การจ าลองสถานการณ์และบทบาทสมมุตฯิลฯ         

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ดว้ยวิธีการต่าง ๆ 

ดังนี้ 

    1) การทดสอบย่อย 

    2) การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

    3) การประเมินผลงาน 

    4) การประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

    5) ประเมนิการน าเสนอและรายงาน 
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 3. ทักษะทางปัญญา 

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 3.1 คิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

 3.2 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วเิคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใชใ้นการแก้ไข

ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

 จัดการเรยีนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรยีนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา ทั้ง

ระดับบุคคลและกลุ่มใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ การอภปิรายกลุ่ม การใช้

กรณีศกึษา  การสะท้อนคิด การจ าลองสถานการณ์และบทบาทสมมุต ิการท าโครงงาน การลงมอื

ปฏิบัติ การศกึษาค้นคว้าอิสระ ฯลฯ 

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

 1)  การทดสอบวัดความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหาโดยใช้กรณีศึกษา และ 

  สถานการณ์จ าลอง 

 2)  การประเมนิผลงานที่เกิดจากการใชก้ระบวนการแก้ไขปัญหา การศกึษาค้นคว้า

อย่างเป็นระบบ การวิเคราะหว์ิจารณ์ เช่น รายงาน การศกึษาอิสระ  

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ             

 4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 4.2 สามารถใช้ความรูใ้นศาสตร์มาชีน้ าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของ 
ตนเองและของกลุ่ม       
  4.3 มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

  และความรับผิดชอบ  

   1) การศกึษาค้นคว้าและน าเสนอ 

   2) กระบวนการกลุ่ม 

3) การลงมอืปฏิบัติและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

4) การจ าลองสถานการณ์และบทบาทสมมติ 

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 

  รับผิดชอบ 
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   1) การประเมินพฤติกรรมการท างาน 

   2) การประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

   3) ประเมนิการน าเสนอและรายงาน 

 

 5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

  สารสนเทศ  

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

  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

    1) การมอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้า น าเสนอ และจัดท ารายงานรูปเล่ม 

    2) การลงมอืปฏิบัติและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

    1) การประเมินผลงาน 

    2) การประเมินการน าเสนอและรายงาน 

 

 6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

     ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

     6.1 มคีวามเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูท้ี่มรีูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ 

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

     6.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูส้ าหรับผูเ้รียนที่หลากหลาย ทั้งผูเ้รียนที่มี

ความสามารถพิเศษ ผู้เรยีนที่มคีวามสามารถปานกลาง และผูเ้รียนที่มคีวามตอ้งการพิเศษอย่างมี

นวัตกรรม 

     6.3 มคีวามเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูใ้นวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ 
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     กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

    1) การมอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้าและน าเสนอ 

    2) การจ าลองสถานการณ์และบทบาทสมมต ิ 

    3) การลงมือปฏิบัติและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

    4) การท าวิจัยในช้ันเรียน 

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

    1) การประเมนิพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ 

    2) การประเมนิการน าเสนอและรายงาน 

    3) การประเมนิแผนการจัดการเรียนรู้ 

    4) การประเมนิผลการวิจัย
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

(2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                     

 2.1 วิชาแกน (วิชาชพีคร)ู                     

 2.1.1 วิชาแกนบังคบั                     

100109  แบบอย่างความเป็นครูในหอ้งเรียน
ยุคใหม ่  
Model of Teacherness for Modern 
Classroom 

                    

100110 โลกาภิวัตนก์ับการศึกษาเพ่ือความ
เป็นพลเมอืงช้ันเลิศ  
Globalization and Education for 
Smart Citizenship 

                    

100111 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แนว
ใหม ่                          
Curriculum and Learning 
Management in Modern Trends 

                    

100112 จิตวทิยาเพื่อการพัฒนาผู้เรียนยุค
ดิจิทัล 
Psychology for Student 
Development in Digital Era 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

100191 การปฏบัิตกิารสอนในสถานศกึษา 1  
Teaching Profession Practicum in 
School 1 

                    

100228 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครูยุค
ดิจิทัล    
Communicative Language for 
Teachers in Digital Era 

                    

100229 นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อ
การเรียนรู้ยุคใหม ่                     
Innovation and Digital Technology 
for Learning in Modern Era 

                    

100230 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
แนวใหม ่                          
Learning Measurement and 
Evaluation in Modern Trends 

                    

100231 การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ความเป็นเลิศ  
Educational Quality Assurance for 
Excellence 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

100291 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 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 

                    

100317 การฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค 
Microteaching Skills Practice 

                    

100391 การปฏบัิตกิารสอนในสถานศกึษา 3 
Teaching Profession Practicum in 
School 3 
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ
จัดการเรียนรู ้

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

100404 การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
Research for Learners’ Quality 
Development 

                    

100491 การปฏบัิตกิารสอนในสถานศกึษา 4 
Teaching Profession Practicum in 
School 4 

                    

 2.1.2 วิชาแกนเลือก                     

100214  การจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏบัิติ
Active Learning Management 

                    

100216  การเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง
ความแตกตา่งระหวา่งบุคคล
Differentiated Instruction 

                    

100217  สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ 
Information for Learning 

                    

100220  การบูรณาการศลิปะเชิงสร้างสรรค์
ในการศึกษา 
Creative Art Integration in 
Education 
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ
จัดการเรียนรู ้

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

100222  โลกศกึษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชวีติ 
Global Education for Lifelong 
Learning 

                    

100232 กฎหมายส าหรับวชิาชีพคร ู
Laws for Teaching Profession 

                    

100233 สะเต็มศึกษาเพ่ือชวีติ เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
STEM Education for Life, 
Economy, Society and 
Environment 

                    

 2.2 วิชาเอก                     
 2.2.1 วิชาเอกทางด้านเนื้อหา                     
 1) วิชาบังคบั                     
057140 ปรัชญาการกีฬาและโอลมิปิกศกึษา 

Sports Philosophy and Olympic Studies 
                    

057284 ฟุตบอลศึกษา 

Football Study 
                    

057285 วา่ยน้ าศกึษา 

Swimming Study                     
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ
จัดการเรียนรู ้

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

057286 วอลเลยบ์อลศึกษา 

Volleyball Study 
                    

057287 กรฑีาศกึษา 

Track and Field Study 
                    

057288 บาสเกตบอลศึกษา 

Basketball Study                     

057294 เทเบิลเทนนิสศึกษา  

Table Tennis Study 
                    

057295 กระบ่ีกระบองและดาบไทยศกึษา  

Sword and Pole and Thai 

Fencing Studies 
                    

057297 เซปักตะกรอ้ศึกษา  

Sepak Takraw Study 

 
                    

057298 มวยไทยศึกษา  

Muaythai Study 
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ
จัดการเรียนรู ้

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

057300 หลักวิทยาศาสตร์ใน 

การฝึกกีฬา  

Scientific Principles of Athletic 

Training 

                    

057301 วทิยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

ส าหรับพลศึกษา 

Kinesiology for Physical 

Education 

                    

057366 การฝึกด้วยน้ าหนกั  

Weight Training 
                    

057420 การจัดการแข่งขัน  

Organizing Events 
                    

057428 ลูกเสอื-เนตรนารี  

Scout                     

301361 กายวิภาคศาสตร์ส าหรับนักศกึษา

และสุขศกึษา Anatomy for 

Educational Students 
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ
จัดการเรียนรู ้

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

321371 สรีรวทิยาของมนุษย์  

Human Physiology 
                    

321406 สรีรวทิยาของการ 

ออกก าลังกาย  

Physiology of Exercise 
                    

 2) วิชาเลือก                     

057201 การจัดค่ายพักแรม 

Camping Management 
                    

057205 เทคนิคและทักษะเกมน า  

Technique and Skill in Lead Up 

Games 
                    

057207 การชีวิตชว่ยเหลอืชีวิต 

Lifesaving 
                    

057208 กิจกรรมทางกายและการละเลน่

พื้นบ้านไทย 

Physical Activity and Thai 

Traditional Plays 
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ
จัดการเรียนรู ้

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

057215 นันทนาการเบือ้งต้น 

Introduction to Recreation 
                    

057273 แฮนด์บอลศึกษา  

Handball Study 
                    

057274 ฟุตซอลศึกษา  

Futsal Study                     

057276 เทควันโดศกึษา  

Taekwondo Study 
                    

057278 ฮอกกีศ้กึษา  

Hockey Study 
                    

057279 ยูโดศกึษา 

Judo Study                     

057280 มวยสากลศกึษา  

Boxing Study 
                    

057283 กิจกรรมเข้าจังหวะศกึษา 

Rhythmic Activity Study 
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ
จัดการเรียนรู ้

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

057289 แบดมนิตันศึกษา  

Badminton Study 
                    

057290 เทนนิสศึกษา  

Tennis Study 
                    

057293 การออกก าลังกายแบบ 

แอโรบิค 

Aerobic Exercise 
                    

057296 ยมินาสติกศึกษา  

Gymnastic Study                     

057302 การสร้างสมรรถภาพทางกาย 

Body Conditioning                     

057305 กิจกรรมส าหรับเด็ก  

Children Activities 
                    

057324 

 

การจัดการความรู้ดา้นพลศึกษา

และการกีฬา 

Knowledge Management for 

Physical Education and Sports 
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ
จัดการเรียนรู ้

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

057325 กิจกรรมทางกายส าหรับคนพกิาร 

Physical Activity for the Disabled 
                    

057351 ศลิปะการปูองกันตัวศกึษา Martial 

Arts Study 
                    

057403 การออกแบบการสอนกิจกรรม 

ทางกาย  

Instructional Design for Physical 

Activities 

                    

057404 การประเมินสมรรถภาพและการ

ก าหนดการออกก าลังกาย Fitness 

Assessment and Exercise 

Prescription 

 

                    

057410 จิตวทิยาการกีฬาและ 

การออกก าลังกาย  

Sport and Exercise Psychology 
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ
จัดการเรียนรู ้

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

057411 โภชนาการทางการกีฬาและการ

ออกก าลังกาย  

Sport and Exercise Nutrition 
                    

057416 การวจิัยทางพลศึกษาและ

วทิยาศาสตร์การกฬีา 

Research in Physical Education 

and Sports Science  

                    

057419 การจัดการทางการกีฬาและ             

การออกก าลังกาย  

Sport and Exercise Management 

 

                    

057426 การบริหารพลศึกษา  

Physical Education Administration 

 
                    

057450 การตลาดทางการกฬีา 

Sports Marketing 
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีวทิยาการ
จัดการเรียนรู ้

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

 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก                     

057316 หลักการพลศกึษา  

Principles of Physical Education 
                    

057401 การทดสอบ การวดัและ         การ

ประเมนิผลทางพลศกึษา Test, 

Measurement and Evaluation in 

Physical Education 

 

                    

057405 การสอนพลศึกษา  

Teaching of Physical Education 
                    

057407 หลักสูตรพลศกึษา  

Physical Education Curriculum 
                    

057413 บรรดิการพลศึกษา  

Adapted Physical Education                     

 * ความหมายของผลการเรยีนรู้ในตารางเป็นไปตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (เอกสารหน้า 64-68)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  

 ใช้ระบบล าดับขั้น และค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจากกระบวนวิชาที่ก าหนดให้

วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นล าดับขั้น ซึ่งไม่มคี่าล าดับขั้น 
 สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลกระบวนวิชาตา่งๆ ให้ก าหนดดังนี้ 

 (1) อักษรล าดับขั้นที่มคี่าล าดับขั้น ให้ก าหนดดังนี้ 

                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย ค่าล าดับขั้น 
  A ดีเยี่ยม (EXCELLENT) 4.00 

  B+ ดีมาก (VERY GOOD) 3.50 

  B ด ี(GOOD) 3.00 

  C+ ดีพอใช ้(FAIRLY GOOD) 2.50 

  C พอใช้ (FAIR) 2.00 

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

  F ตก (FAILED) 0.00 

 (2) อักษรล าดับขั้นที่ไม่มคี่าล าดับขั้น ให้ก าหนดดังนี้  
                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย 

  S เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY) 

  U ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 
  V ผูเ้ข้าร่วมศกึษา (VISITOR) 

  W การถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN) 

    CE หนว่ยกิตที่ได้จากการทดสอบ 
     (CREDITS FROM EXAMINATION) 

    CP หนว่ยกิตที่ได้จากการเสนอแฟูมสะสมงาน  

     (CREDITS FROM PORTFOLIO) 
    CS หนว่ยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน  

(CREDITS FROM STANDARDIZED TESTS) 

    CT หน่วยกิตทีไ่ด้จากการประเมนิหรอือบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ 

     (CREDITS FROM TRAINING) 

    CX หนว่ยกิตที่ได้รับจากการยกเว้นการเรียน   

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

                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย 

  I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE)  

  P การเรียนการสอนยังไม่สิน้สุด (IN PROGRESS) 

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

หนว่ยกิตของกระบวนวิชานั้นเป็นหนว่ยกิตสะสม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

• การทวนสอบในระดับหลักสูตรพลศกึษา 

1.  ภาวะการได้งานท าของบัณฑติ ท างานตรงสาขา 

2. การทวนสอบจากผูป้ระกอบการ 

3. การทวนสอบจากสถานศกึษาอื่น 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาส าเร็จการศึกษา 

 • ประเมินจากบัณฑติที่จบ 

 • ประเมินจากผู้ใชบ้ัณฑติ 

 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
3.1 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตร ีพ.ศ.2558 คอื เรยีนกระบวนวิชาครบตาม

หลักสูตรก าหนด และมีคา่ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 

3.2 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2561 

3.3 การเขา้รว่มกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3.4 ผ่านการประเมินมาตรฐานบัณฑติตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูให้กับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณเ์พื่อส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศกึษาต่อ ฝกึอบรม ดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรอืการ

ลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณเ์พื่อส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศกึษาต่อ ฝกึอบรม ดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรอื

การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลใหท้ันสมัย 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

(1) การมสี่วนรว่มในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 

(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหมเ่ป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 

1. การก ากับมาตรฐาน  

การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ีและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มกีารจัดการ

เรียนการสอนในหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน มคีุณวุฒิตรงหรอืสัมพันธ์กับ

สาขาวิชาที่เปิดสอน ขัน้ต่ าปริญญาโทหรอืเทียบเท่าหรอืมีต าแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผูช่้วย

ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดในการ

พิจารณาแต่งตัง้ให้บุคคลด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ อย่างนอ้ย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิตรงหรอืสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ขัน้ต่ าปริญญาโท

หรอืเทียบเท่าหรอืมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง

วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดในการพิจารณาแตง่ตั้งให้บุคคลด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

  มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างนอ้ยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม ่

ผูใ้ช้บัณฑิต และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ        

มาประกอบการพิจารณา 

 

2. บัณฑิต 

 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด 

ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) 

ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

 มีการส ารวจข้อมูลบัณฑิตที่ได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่

ส าเร็จการศกึษา เมื่อเทียบกับบัณฑติที่ส าเร็จการศกึษาในปีการศึกษานั้นๆ  
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3. นักศกึษา  

 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของ

นักศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่

หลักสูตรก าหนด 

 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 

เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที ่21 

 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุก

คน โดยอาจารย์จะต้องก าหนดช่ัวโมงใหค้ าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้า

ปรึกษาได้  

 มีการส ารวจขอ้มูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโน้มผล

การด าเนินงาน 

 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความ 

พึงพอใจและผลการจัดการขอ้ร้องเรียน  

 

4. อาจารย์  

 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมี

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับ

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ

อาจารย์ประจ า  

 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

วิสัยทัศนแ์ละนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เปิด

สอน และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างตอ่เนื่อง 

 มีการส ารวจขอ้มูลอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจของอาจารย์ เพื่อประเมิน

แนวโน้มผลการด าเนินงาน 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน  

 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มี เนื้อหาที่ทันสมัย  

ได้มาตรฐานทางวิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

 มีการจัดการเรยีนการสอนที่มีการฝกึปฏิบัติ 

 มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการ  

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแตล่ะกระบวนวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความ

เช่ียวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ

เรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 

 มีการประเมินผูเ้รียน ก ากับให้มกีารประเมนิตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 

(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)  

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน 

ทั้งทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้ อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียน

สามารถเรียนรูไ้ด้อย่างมปีระสิทธิผล 

 มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน

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

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา      

1.  มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม 

และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรอย่างน้อย 

ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยมีอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 

ร้อยละ 80 และมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

     

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตรตาม มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา

ศกึษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 

     

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม    

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่าง

น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา

ให้ครบทุกกระบวนวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวน

วิชา  และรายงานผลการด าเนินการของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 

มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวนวิชา   

ที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลัง  

วันปิดภาคการศกึษา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด   

ปีการศึกษา 
     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3  

และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25     ของ

กระบวนวิชาการที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศกึษา 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา      

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน

กลยุทธ์การสอน หรอืการประเมินผลการเรียนรู้   

จากผลการประเมิน  การด าเนินงานที่รายงาน

ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการ

แตง่ตัง้ใหม่ ได้รับค าแนะน าด้านการบริหาร

จัดการหลักสูตร 
     

9. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการ

พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างนอ้ย

ปีละหนึ่งครั้ง 
     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรอื

วิชาชีพ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี  
     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/

บัณฑติใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่

น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่

บัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

     

13. นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็น

ครูครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็น

ประจ าทุกปี 
     

14. มีการจัดประสบการณบ์ูรณาการการเรียนรู้

กับการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศกึษา

อย่างตอ่เนื่องทุกปีการศึกษา 
     

15. ผู้ส าเร็จการศกึษาอย่างน้อยร้อยละ 50  

     มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ B1  

     หรอืเทียบเท่า B1 ขึน้ไป 
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หมวดที่ 8 กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์

เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้
เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 วิเคราะหเ์พื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศกึษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอน

ให้เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละช้ันปี โดยอาจารย์แตล่ะท่าน 

 1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นักศึกษาได้ประเมนิผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การ

สอน และการใช้สื่อในทุกกระบวนวิชา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 

 ประเมินโดยบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา 

 ประเมินโดยผูใ้ช้บัณฑิต/ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียอื่นๆ 
 การประเมนิหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าเมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชัน้ปีที่ 4 ซึ่งนักศึกษาจะฝึก

ปฏิบัติการสอนในสถานศกึษาตามกระบวนวิชา 100491 เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งจะเป็นช่วงเวลา

ที่อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติการ
สอนเป็นไปตามาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู  บูรณาการความรู้ 

เนื้อหาวิชาเอก ศาสตร์การสอน จิตวิทยาการเรียนรู้ การใช้สื่อ/เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การท าวิจัยในช้ันเรียน และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนบนพื้นฐานของ

ความเคารพในความแตกต่างและหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ รวมทั้ง

ข้อปรับปรุงในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรยีนการสอนในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมนิคุณภาพการศกึษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 
7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างนอ้ย 3 คน ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างนอ้ย 1 คน 

ที่ได้รับการแตง่ตัง้จากมหาวิทยาลัย 
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 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 คะแนน ระดับ 2 คะแนน ระดับ 3 คะแนน 

มีการด าเนินการครบ 7 ข้อ
ตามตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 

มีการด าเนินการครบ 12 ข้อ
ตามตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

  
ทั้งนี ้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดใหทุ้กหลักสูตรมกีารพัฒนาหลักสูตรใหท้ันสมัย แสดงการ

ปรับปรุงดัชนีดา้นมาตรฐานและคุณภาพการศกึษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมิน

เพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการ

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

กระบวนวิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้

หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความตอ้งการของผู้ใชบ้ัณฑติ 
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ภาคผนวก 

 

1. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

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

ENGL 101  Fundamental English 1 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและ

เขียนในระดับเบือ้งตน้ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

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

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

 

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

ENGL 102  Fundamental English 2 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.อ. 101 (001101) หรอืตามความเห็นชอบ 

  ของภาควิชา 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชวีิตประจ าวัน ทักษะการฟังพูด อ่านและเขียน

ในระดับที่ซับซ้อนขึ้นในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

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

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

 

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

ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.อ. 102 (001102) หรอืตามความเห็นชอบ 

                    ของภาควิชา 

 ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านเชิงวิ เคราะห์จากแหล่งข้อมูลและสื่อต่างๆ และ 

การเขียนอย่างมปีระสิทธิผล ในหัวข้อตามความสนใจของผูเ้รียน  

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

writing on topics of students’ interests.  
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ม.ศท. 100 (050100) การใช้ภาษาไทย  3(3-0-6) 

HUGE 100 Usage of the Thai Language 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 ศกึษาและฝกึทักษะการใชภ้าษาไทย 

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

 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ศ.ลส. 201 (063201) 

EDCI 201 

การเรียนรู้ผ่านปรากฏการณ์ในสังคม                          
Learning through Social Phenomenon 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   ไม่มี 

3(3-0-6) 
 

แนวคิดการเรยีนรู้โดยใช้ปรากฏการณเ์ป็นฐาน การคิดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน

สังคมในพหุมิติ ทักษะการเป็นพลเมืองโลกที่เข้มแข็ง การเตรียมความพร้อมเป็นบัณฑิตที่ดี มี

คุณธรรม และหมั่นฝึกฝนตนเองเพื่อออกไปรับใช้สังคมยุคดิจทิัล การเพิ่มโอกาสและสรา้งมูลค่าเพิ่ม

ให้กับตนเอง กรณีศึกษาเกี่ยวกับการตอ่ต้านการคอรัปช่ัน การปูองกันการตั้งครรภ์โดยไม่มีความ

พร้อม และการลดความเสี่ยงในด้านสุขสภาพอนามัย  

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

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

HUGE 103  Thai Society and Culture 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

การศกึษาเชิงแนะน าเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย โดยอาศัยเครื่องมือการวิเคราะหท์ี่มา

จากมรดกทางปัญญาของไทย รวมทั้งการเสนอในเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับทฤษฎีที่มาจากโลกทรรศน์

ตะวันตกที่ใชใ้นการศกึษาสังคม และวัฒนธรรมไทย และทางเลือกอื่นๆ ของความเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจสังคมของไทย 

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

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

Western Worldviews, and alternatives of Socioeconomic changes.   
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ม.ศท. 104 (050104) มนุษย์กับโลกสมัยใหม ่                                                   3(3-0-6) 

HUGE 104  Man and the Modern World 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาคุณลักษณะส าคัญของ "มนุษย์สมัยใหม่" ลักษณะและความเป็นมาของโลกสมัยใหม่ 

ปัญหาที่โลกสมัยใหมเ่ผชิญ และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 Study of the important characteristics of the "modern man" features, and the 

development of the modern world, the problems it faces, and possible solutions. 

 

ม.ศท. 111 (050111) มนุษย์กับการแสวงหาความรู้                                           3(3-0-6) 

HUGE 111  Man and Quest for Knowledge 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 พัฒนาการของความคิดและวิธีคิดอันน าไปสู่ความรู้ การตั้งจุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิตของ

ปัจเจกบุคคลและของสังคม การสบืทอด เชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ ความขัดแย้งทางความคิดใน

องค์ความรู ้แนวทางการอธิบายปรากฏการณ์ในสังคมปัจจุบัน 

 Development of thoughts and methods of thinking, which result in knowledge acquisition. 

Ultimate goals of individuals and societies. Inheritance, interconnection and integration of 

knowledge. Debates in theoretical approaches to knowledge. Modes of explanation on present 

social phenomena. 

 

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

FAGE 100     Man and Art        

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี  

 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับศิลปะ ความเป็นมา โครงสร้างศิลปะ อิทธิพล บทบาท และ

หนา้ที่ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ คุณค่าของศลิปะในบริบททางสังคม 

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

responsibilities between man and art; value of art in social context 
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วจ.ศป. 115 (109115) ชีวติกับสุนทรียะ                                                           3(3-0-6) 

FAGE 115     Life and Aesthetics 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 ความงามโดยรวมซึ่งสามารถพบเห็นได้ในธรรมชาติ งานศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนสื่อ

สมัยใหม่ในชีวิตประจ าวัน สุนทรียะในงานศิลปะตะวันตกและตะวันออก ขนบจารีตวัฒนธรรม  

คติ ความเช่ือ และผลผลติทางวัฒนธรรมที่สะท้อนจากภูมิปัญญาของสังคม 

Beauty in general found in nature, works of art, traditions and culture and modern media 

used in daily life. Aesthetics in western and eastern art. Traditions and culture, beliefs and 

cultural creations that reflect social wisdom.  

 

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

LAGE 100  Law and Modern World 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคม

ระหว่างประเทศ กฎหมายกับปัญหาท้องถิ่น และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับ

ท้องถิ่น ระดับสังคมเมือง และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจาก

กรณีศกึษาต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายและโลกสมัยใหม่ 

 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.  

 

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

ECON 100  Economics for Everyday Life 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การบริโภค 

ตลาด รายได้ประชาชาติ การคลังสาธารณะ การเงินและการธนาคาร ภาวะเงินเฟูอและเงินฝืด การ

จา้งงาน เศรษฐกิจการคา้และการเงนิระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

Basic economic concepts and application for everyday life concerning production, 

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

environment. 

 

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

MC 103   Life and Society Through Media 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 การวิเคราะห์และวิจารณ์ความหมายและคุณค่าของชีวิต ในมิติของปรัชญา ประวัติศาสตร์ 

สังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ ผ่านสื่อ ได้แก่ ภาพยนตร์ วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 

นิตยสาร รวมทั้งนวนยิาย เรื่องสั้นและหนังสอืการต์ูน 

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 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

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

SC 100 Integrated Science 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โลกและจักรวาล แหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติ การน าไปใช้และการอนุรักษ์ รูปแบบและแหล่งพลังงาน การน าไปใช้และการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมลพิษ ร่างกายของเรา อาหารและยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการ

คมนาคม การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวก วิทยาศาสตร์และ

สังคม  

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

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

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

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

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

for science-based students. 
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ว.วท. 114 (201114) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน   3(3-0-6) 

SC 114 Environmental Science in Today’s World  

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 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) ชีววทิยาในชีวติประจ าวัน                         3(3-0-6) 

BIOL 100 Biology in Everyday Life 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 การศกึษาหลักส าคัญพืน้ฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต โดยเน้นเฉพาะปรากฏการณ์

ที่ได้พบบ่อย ๆ ในชีวติประจ าวัน กระบวนวิชานีเ้หมาะส าหรับนักศกึษาที่ไม่ได้เรียนทางวิทยาศาสตร์มา

ก่อน 

 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.สถ. 101 (208101) สถิติส าหรับการด ารงชีวติและการท างาน                           3(2-2-5) 

STAT 101  Statistics for Everyday Life and Work 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

สถิติกับการด ารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพในโลกปัจจุบันและอนาคต กระบวนการเชิง

เหตุผลเพื่อแก้ไขปัญหาที่น าไปสู่พัฒนาการที่ยั่งยืน การใช้สถิติส าหรับอธิบายเหตุและผลของ

ปรากฏการณ์ต่างๆ การอธิบายปรากฏการณ์ที่ไม่แน่นอนด้วยความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นและ
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สถิติศาสตร์ ระเบียบวิธีสถิติขั้นพื้นฐาน ความเชื่อถือได้ของข้อสรุปและการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

สถิต ิการใช้ประโยชน์จากข้อสรุปที่ได้จากระเบียบวิธีทางสถิติ 

Statistics in everyday and professional life in the present and future world, Reasoning 

process in problem solving for sustained development, Explaining causes and outcomes of 

phenomena with statistics, Explaining stochastic phenomena with probability, Probability and 

statistics, Fundamental statistical methodologies, reliability of conclusions, and the use of statistical 

packages and Utilization of conclusions from statistical methodologies. 

 

ภ.วภ. 100 (461100) สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม                       3(3-0-6) 

PHPS 100   Herbs for Health and Beauty 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 พืชสมุนไพรที่ใช้เพื่อเสริมสุขภาพ กลุ่มที่ใช้รักษาโรคพื้นฐาน กลุ่มผักพื้นบ้าน รวมถึงพืชพิษ

ต่างๆ และการแก้พิษ สมุนไพรทั้งลักษณะพืชสดและพืชแห้ง พร้อมทั้งยาเตรียมและผลิตภัณฑ์ใน

รูปแบบต่างๆ สรรพคุณ ทั้งที่เป็นยา อาหาร และเครื่องส าอาง เน้นที่มีใช้ประจ าวัน ช่วยให้สามารถ

น ามาใช้ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยตามหลักวิชา 

 Herbs for health promotion, those used to treat common diseases, indigenous vegetables 

including some toxic plants. Medicinal plants, both in fresh and dry forms and their various 

products. Their uses as drugs, food and cosmetic emphasizing daily usage for proper and safe 

use. 

 

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

PHPC 130  Medications in Everyday Life 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 แนะน าความรูพ้ืน้ฐานเกี่ยวกับการใช้ยา ชนิดของยา ข้อควรระวังในการใช้ยา ผลข้างเคียงของ

ยา พิษของยา การใช้สมุนไพรใกล้ตัว และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองและเพื่อ

ประโยชน์ในด้านความปลอดภัยในการใชย้า และส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

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

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

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

NGGE 111        Critical Thinking and Creative Thinking 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 แนวคิดพื้นฐานของการคิด ประเภทของการคดิ ความหมายของการคิดเชิงวิพากษ์และการคิด

สร้างสรรค ์หลักการและองค์ประกอบของการคดิเชิงวิพากษ์และการคิดสร้างสรรค์ ประโยชน์ของการ

คิดเชิงวิพากษ์และการคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่มีผลต่อการคิดเชิงวิพากษ์และการคิดสร้างสรรค์      

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 าหรับชีวติประจ าวัน                                       3(3-0-6) 

SE 111      Software for Everyday Life 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

 แนะน าลักษณะ องค์ประกอบ และบทบาทของซอฟต์แวร์ในชีวิตประจ าวัน การน าซอฟต์แวร์

มาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มสมรรถภาพ และยกระดับคุณภาพของชีวิต 

ด้านองค์กรทางธุรกิจ เพื่อประสิทธิภาพและการบริหารจัดการ และด้าน การค้นคว้าวิจัย หัวข้อที่

น่าสนใจในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เช่น อาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อควรระวัง และพึงปฏิบัติในการใช้

งานซอฟต์แวร ์ตลอดจนทิศทางของเทคโนโลยีซอฟต์แวรใ์นอนาคต 

 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. 
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1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม                                                                 

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

EDPE 131  Exercise and Health 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 ความส าคัญของการออกก าลังกายและสุขภาพ แนวทางในการออกก าลังกาย การออกแบบ

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การประเมินผลการออกก 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.ศท. 101 (099101)   การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1         1(0-3-1) 

EDGE 101 Learning Through Activities 1 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 การจัดท าโครงการค่ายอาสาที่เน้นการบูรณาการความรู้ทางศาสตร์การสอนที่เสริมสร้าง

ความเป็นครูอุดมคติไทยในการฝึกภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  

ในพืน้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา 

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

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

management for disadvantage educational area. 

 

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

EDGE 102 Learning Through Activities 2 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

การจัดกิจกรรมที่แสดงความเป็นพลเมืองดีเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตครูตาม

ปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่แสดงความรัก ความเมตตาและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเป็ น

คุณลักษณะของครูที่ดีและพลเมอืงที่พึงประสงค์ 

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

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

a good teacher and desirable citizen. 
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ศ.ศท. 103 (099103)  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3  1(0-3-1) 

EDGE 103 Learning Through Activities 3 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : นักศกึษาชั้นปีที่ 4 

 การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูตลอดหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่นักศึกษา

ต้องปฏิบัติตามองค์ประกอบของมาตรฐานผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพครู โดยมีการประเมินผลเป็นน่า

พอใจ (S) หรอืไม่น่าพอใจ (U) 

The activities participation for the teacher characteristic development and students have to 

do base on the component on the standard of teacher profession. The evaluations are satisfactory 

(S) or unsatisfactory (U). 

 

 (2)  หมวดวิชาเฉพาะ 

 2.1  วิชาแกน (วิชาชีพครู)  

 2.1.1 วิชาแกนบังคับ 

ศ.ช. 109 (100109)  

EDPF 109 

แบบอย่างความเป็นครูในห้องเรียนยุคใหม่  
Model of Teacherness for Modern Classroom
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ไม่มี     

2(1-2-3) 

 ความเป็นครูและคุณลักษณะพื้นฐานของความเป็นครูยุคสมัยใหม่ การประพฤติตนเป็น

แบบอย่างที่ดีและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวิชาชีพครูและธรรมาภิบาล 
การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ การแสดงออกถึงการมีจิตวิญญาณความเป็นครู การ

วิเคราะหก์รณีศกึษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพครู 

การศกึษาสภาพงานครู การส่งเสริมและเอาใจใส่การเรียนรู้ตามลีลาการเรียนรู้และพหุปัญญา และ
การยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล การออกแบบกลยุทธ์การสร้างแรงบันดาลใจและ

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝุเรียนรู้ตลอดชีวิต และการสร้างนวัตกรรมในฐานะครูมืออาชีพ การพัฒนา

ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง การวิพากษ์กรณีศึกษาครูผู้สร้างการ
เปลี่ยนแปลง การจัดการความรูสู้่การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

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

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

governance. Being a role model based on teaching profession standards and expressing 

teacher spirituality. Case studies about laws related to teacher and teaching profession and 

teacher professional standards. Teaching descriptions and cultivating students’ individual 
learning styles and multiple intelligences and accepting students’ individual differences. 

Teaching strategies to enhance students’ inspiration and developing students’ to be lifelong 
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learners and creating innovation as professional teachers. Self-development to be well-

rounded, up-to-dates, and corresponds with the changes. Case studies about teachers as 
change agents and knowledge management strategies for building professional learning 

community. 
 
ศ.ช. 110 (100110)  

EDPF 110 

โลกาภิวัตน์กับการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองช้ันเลิศ  
Globalization and Education for Smart Citizenship
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ไม่มี     

2(1-2-3) 

            แนวคิดโลกาภวิัตน์และทฤษฎีโลกาภวิัตน์ในสังคมโลกและสังคมไทย อิทธิพลของโลกโลกา

ภิวัตน์ต่อแนวคิดปรัชญาการศึกษาสมัยใหม่และลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวคิดและรูปแบบ

การจัดการศึกษาในบริบทโลกาภิวัตน์ การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาเพื่อความเป็ น

ธรรมและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียน การประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีและหลักการปรัชญาการศึกษา
สมัยใหมเ่พื่อบ่มเพาะพลเมืองโลกที่มีวิถีคิด ทักษะชีวิต ยืดหยุ่น ติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก 

รู้เท่าทันสังคม และตระหนักรู้พลวัตโลกสมัยใหม่ 

 Concepts and theories of globalization in global and Thai society. Influences of a 
globalized world on modern philosophy of education, learner characteristics, and learning styles 

of students. Educational thoughts and types of educational management in the context of 

globalization. Education for sustainable development, education for equity, lifelong learning, and 
education based on philosophy of sufficiency economy and education for creating immunity in 

students. Applying concepts, theories, and principles of philosophy of education to cultivate 

skillful, flexible, responsive, and vigilant global citizens in the dynamic and fast-paced modern 
world. 
 

ศ.ช. 111 (100111)  

EDPF 111 

หลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้แนวใหม่  2(1-2-3) 

Curriculum and Learning Management in Modern Trends  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ไม่มี     

 แนวคิดและทฤษฎีหลักสูตร การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร โดย

อาศัยการติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและรู้เท่าทันสังคม การวิเคราะห์รูปแบบของ
กระบวนการการพัฒนาหลักสูตรที่น าไปสู่การออกแบบหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ และประเมิน

หลักสูตร หลักสูตรระดับการศึกษาต่างๆ ประกอบด้วย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้น

พื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สมองและธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ คุณลักษณะผู้เรียน
ยุคใหม่กับธรรมชาติการเรียนรู้ที่ท้าทาย แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการ

จัดการเรยีนรู้เชงิรุก ทักษะและลีลาการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน การคัดสรรแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ 
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เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในบริบทที่หลากหลาย 

การออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และรายวิชา การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้อย่างครูมอือาชีพ             

 Curriculum approaches and theories. Analysis of factors which influence curriculum 

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

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

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

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

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

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

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

EDPF 112 

จติวิทยาเพื่อการพัฒนาผู้เรยีนยุคดจิทิัล  
Psychology for Student Development in Digital Era 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ไม่มี     

2(1-2-3) 

  ความหมายและความส าคัญของจิตวิทยาการศึกษากับการพัฒนาผู้เรียน  แนวคิดและ

ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ และจิตวิทยาการแนะแนว

และให้ค าปรึกษา  การสร้างความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและสังคมแห่งความ

แตกต่างหลากหลาย  การใช้จิตวิทยาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ จูงใจ และเสริมแรงผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝุ

เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม รวมทั้งเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การประยุกต์ใช้จิตวิทยาใน

การจัดการช้ันเรียนในยุคดิจิทัล การใช้ข้อมูลทางจิตวิทยาและเครื่องมือในยุคดิจิทัลในการสืบค้น 

วิเคราะห ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

 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. 
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ศ.ช. 191 (100191)  

EDPF 191 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  
Teaching Profession Practicum in School 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ไม่มี     

1(0-3-0) 

การปฏิบัติงานในสถานศึกษาโดยการสังเกตและสัมภาษณ์นักเรียน ครู ผู้บริหาร และ

บุคลากรในสถานศึกษาตามบริบทสภาพจริง การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ การวิเคราะห์สภาพจริงจากการศึกษา สังเกต สัมภาษณ์ และบันทึก

อย่างเป็นระบบ แล้วน ามาประสบการณ์มาสะท้อนและเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้

เกี่ยวกับวิชาชีพครูและสภาพงานครู ถอดบทเรียนค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู และการ

ปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา การเขียนสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะรายบุคคล

และจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา ภายใต้การ

แนะน า ดูแล และร่วมมือกันของสถานศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 

 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 าหรับครูยุคดิจทิัล    
Communicative Language for Teachers in Digital Era 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ไม่มี     

2(1-2-3) 

หลักการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ถูกต้องส าหรับวิชาชีพครู การฝึกฝนและใช้

ทักษะทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครูทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา 

เกี่ยวกับภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษากาย และภาษาสื่อและเทคโนโลยีดิจทิัล เทคนิคการสื่อสารในช้ัน

เรียนอย่างมีประสิทธิภาพส าหรับผูเ้รียนในยุคดิจิทัล 

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

EDPF 229 

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

2(1-2-3) 

มโนทัศนเ์กี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษาส าหรับผู้เรียนยุค

ใหม่ ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับระบบการสอน การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมสมัยกับการ

ออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนการสอนด้วยโมเดล

การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ การใช้และการประเมิน สื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีดจิทิัลเพื่อการจัดการเรยีนรู้ การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างนวัตกรรมการ

เรียนรู้ยุคใหม ่

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

contemporary learning theories in designing innovation and digital technology for learning. 

Design of instruction by using digital technology-integrated learning models. Utilization and 
evaluation of media, innovation, and digital technology for learning. Integration of digital 

technology for creating learning innovation in new era. 
 
ศ.ช. 230 (100230)  

EDPF 230 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่                         
Learning Measurement and Evaluation in Modern 
Trends 

2(1-2-3) 

 เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ศ.ช. 111 (100111) และนักศึกษาช้ันปีที่ 2 

แนวคิด หลักการ และวิธีการในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แนวคิด หลักการ และ

วิธีการประเมินการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือในการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ การปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ผลการวัดและ

การประเมนิเพื่อพัฒนาการสอนและการพัฒนาผูเ้รียน   

 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. 
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ศ.ช. 231 (100231)  

EDPF 231 

การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ  
Educational Quality Assurance for Excellence
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ไม่มี     

2(1-2-3) 

 หลักการบริหารการศึกษาเบื้องต้น หลักการ แนวคิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา การออกแบบและด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกอบด้วย การก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา การ

ด าเนินการตามแผน การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การติดตามผลการ

ด าเนินการโดยใช้การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และการจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเอง ความสัมพันธ์ของการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกเพื่อพัฒนา

สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ปัญหาและแนวโน้มในการ

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

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

including educational standards statement, educational development plan conducting, operation 

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

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

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

educational standards for excellence. Problems and tendencies of educational quality 

assurance. 

 

ศ.ช. 291 (100291)  

EDPF 291 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Teaching Profession Practicum in School 2 

1(0-3-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ศ.ช. 191 (100191) และนักศกึษาชั้นปีที่ 2 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยการเป็นผู้ช่วยครู ประกอบด้วย การช่วยงานประจ าช้ัน 

การช่วยงานสอนภายใต้การแนะน าดูแลของอาจารย์ผู้สอนและครูพี่เลี้ยง ทั้งการสอนในช้ันเรียนและ

การสอนซ่อมเสริม การช่วยงานดูแลนักเรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจและเสริมแรงให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝุเรียนรู้ 

การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายร่วมกับครูและผูบ้ริหารอย่างสรา้งสรรค ์และมีส่วนร่วมในกิจกรรม

การพัฒนาวิชาชีพในสถานศึกษา แล้วน ามาประสบการณ์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และองค์

ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและสภาพงานครู ถอดบทเรียนค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู 

ประเด็นด้านความรู้และศาสตร์การสอน และการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา โดยอาศัยการสังเกต

และบันทึก การเขียนสะท้อนผลสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะรายบุคคลและจัด

สัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา ภายใต้การแนะน า 
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ดูแล และร่วมมือกันของสถานศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 

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

under guidance of course instructors and co-teacher both in classroom and remedial teaching, 
helping students’ affair to motivate and reinforce students to be a learning person, doing other 

jobs with teachers and administrators creatively, and participating in profession development 

activities in school. Appling all experiences to connect approaches, theories, and knowledge about 
teaching profession and teacher’s job description. Conducting lesson learned on values and 

attributes of teacherness, knowledge and pedagogy, and school practicum through observation 

and records. Writing reflective conclusion, making an individual report, and setting academic 
seminar for creating professional learning community in institute. All activities are under close 

supervision of the school members and the course instructors. 
 
ศ.ช. 315 (100315)  

EDPF 315 

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

2(1-2-3) 

 ความหมาย ความเป็นมา และความส าคัญของพหุวัฒนนิยมและพหุวัฒนธรรมศึกษา 

แนวคิดและทฤษฎีพหุวัฒนธรรมศึกษา ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมไทย การจัดการ

ศกึษาในสังคมพหุวัฒนธรรมของไทย การจัดการความรู้ทางพหุวัฒนธรรม แนวคิดชุมชนกับการจัด

การศึกษา การจัดการศึกษาบนฐานชุมชนเพื่อเข้าถึงบริบทชุมชนและสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม การร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ การสรา้งเครือขา่ยความรว่มมอืกับผูป้กครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการ

เรียนรู้ที่มคีุณภาพของผู้เรยีน แนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

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

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

managements/models for multicultural society in Thailand. Multicultural knowledge 

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

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

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

network with parents and community for enhancing quality learning of students. Guidelines for 

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

 

EDPF 316 

การศึกษาพิเศษเพื่อส่งเสรมิศักยภาพผู้เรยีนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพเิศษ  
Special Education for Enhancing Potentials of 
Students with Special Needs  

2(1-2-3) 

 เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ศ.ช. 112 (100112) และนักศกึษาชั้นปีที่ 3 

มโนทัศน์และกระบวนการทางการศึกษาพิเศษ กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ประเภท

และลักษณะของผู้เรียนพิการ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษและด้อยโอกาส การคัดกรอง การ

วินิจฉัย การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การอ านวยความสะดวก การปรับแต่ง 

เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ความร่วมมือและท างานเป็นทีมระหว่าง ครู ผู้ปกครอง นักสห

วิชาชีพ หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

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

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

diagnosis. Organizing an appropriate individualized education plan, accommodations, 

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

and paraprofessionals. Relevant organizations. 

 

ศ.ช. 317 (100317)  

EDPF 317 

การฝึกทักษะการสอนแบบจุลลภาค 
Microteaching Skills Practice 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    นักศกึษาชั้นปีที่ 3     

3(2-3-5) 

การศึกษา การฝึก และการพัฒนาทักษะการสอนที่จ าเป็นส าหรับครู การวางแผนการสอน

และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชาเอก สาระในหลักสูตร ศาสตร์

การสอน เทคโนโลยีดจิทิัล และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในช้ันเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ การทดลองปฏิบัติการสอนแบบ

จุลภาคในสถานการณจ์ 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 

4(0-12-0)             

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ศ.ช. 291 (100291) และนักศกึษาชั้นปีที่ 3 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาในช้ันเรียน 

การวางแผนและจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ การจัดการช้ันเรียน การผลิตสื่อหรือนวัตกรรมที่

ส่งเสริมการเรยีนรู้ การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลในการจัดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมและ

สร้างบรรยากาศที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีสุขภาวะที่ดี การวัดผลและ

ประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ การ

สร้างแรงจูงใจและเสริมแรงให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝุเรียนรู้ การร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและ

แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายร่วมกับครูและ

ผู้บริหารอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพในสถานศึกษาและชุมชน 

แล้วน ามาประสบการณม์าเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและสภาพ

งานครู ถอดบทเรียนค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ประเด็นด้านความรู้และศาสตร์การสอน 

ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา โดยอาศัยการสังเกต

และบันทึก การเขียนสะท้อนผลสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะรายบุคคลและจัด

สัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา ภายใต้การแนะน า 

ดูแล และร่วมมือกันของสถานศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 

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

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

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

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

evaluating learning for developing learning quality in each student systematically, creating 

motivation and reinforcement for students to be a learning person, cooperating with parents in 

developing and problem-solving for enhancing student to have desirable characteristics, doing 

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

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

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

Conducting lesson learned on values and attributes of teacherness, knowledge and pedagogy, 

parents and community engagement, and school practicum through observation and records. 

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

creating professional learning community in institute. All activities are under close supervision of 
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ศ.ช. 404 (100404)  

EDPF 404 

การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

Research for Learners’ Quality Development 

2(1-2-3) 

 เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ศ.ช. 230 (100230) และนักศกึษาชั้นปีที่ 3 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และระเบียบวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทิศทางและ

แนวโน้มการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุคใหม่ การวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อก าหนดปัญหาวิจัย การ

ออกแบบและการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การน าเสนอผลการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพผูเ้รียน การน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรยีน  

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 

                                   
6(0-18-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ศ.ช. 391 (100391) และนักศกึษาชั้นปีที่ 4 

การปฏิบัติงานหน้าที่ครูในสถานศึกษา ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตร การจัดการ

เรียนรู้และการจัดการช้ันเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร การสร้าง

สื่อหรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการ

เรียนรู้ของผู้เรียน การจัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้อย่างมี

ความสุขและมีสุขภาวะที่ดี การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ การช่วยเหลือดูแลและพัฒนา

ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและจัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ การท าวิจัย

ในช้ันเรยีนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การสรา้งเครือขา่ยความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนใน

การพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพโดยเข้าถึง

บริบทของชุมชนและเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม การสง่เสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายร่วมกับครูและผู้บริหารอย่างสร้างสรรค์ และมี

ส่วนรว่มในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพในสถานศกึษาและชุมชน แล้วน ามาประสบการณ์มาเชื่อมโยง

กับแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและสภาพงานครู ถอดบทเรียนค่านิยมและ

the school members and the course instructors. 
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คุณลักษณะความเป็นครู ประเด็นด้านความรู้และศาสตร์การสอน ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและ

ชุมชน และการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา โดยอาศัยการสังเกตและบันทึก การเขียนสะท้อน

ผลสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะรายบุคคลและจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสร้าง

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา ภายใต้การแนะน า ดูแล และร่วมมือกันของ

สถานศกึษาและอาจารย์นเิทศ 

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

classroom management to promote students to have cognitive intelligences and become 

innovative person, producing media or innovation to promote learning, applying digital 

technology to benefit students’ learning, organizing environment and atmosphere to enhance 

learning with happiness and good health, measuring and evaluating learning, helping and 

developing each student, conducting student quality development report systematically, doing 

classroom action research for developing learning quality, creating parents and community 

connection for developing and problem-solving to enhance student to have desirable 

characteristics and learning with quality based on community by understanding and cultural 

diversity respect, supporting and conserving cultures and local wisdom, doing other jobs with 

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

school and community. Appling all experiences to connect approaches, theories, and 

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

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

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

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

under close supervision of the school members and supervisor. 

 
 2.1.2  วิชาแกนเลือก 

ศ.ช. 214 (100214) 

EDPF 214  

การจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ  
Active Learning Management  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   ไม่มี         

2(1-2-3) 

 แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และระดับของการคิด ความหมาย รูปแบบ และล าดับขั้นของการ

ปฏิบัติ  การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดและการปฏิบัติสู่การจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน  

มาตรฐานตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลักษณะการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนสู่การแก้ปัญหาและการเกิดความคิดขั้นสูง เทคนิคการออกแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อ

การสอนและแหล่งเรียนรู้ เทคนิคการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ  ลักษณะ
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และบทบาทของครูในการจัดการเรยีนรู้ผ่านการปฏิบัติ  ลักษณะและบทบาทของผู้เรียนในการจัดการ

เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ   
 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 

การเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่าง

บุคคล                          

Differentiated Instruction  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   ไม่มี   

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. 

  
ศ.ช. 217 (100217) 

EDPF 217 

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  
Information for Learning  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   ไม่มี   

2(1-2-3) 

 ความหมายและความส าคัญของสารสนเทศ การศึกษาค้นคว้า การเก็บรวบรวม และ            

การวิเคราะห์สารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การอ้างอิงข้อมูลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การ

เขียนหนังสือราชการ การส่งเสริมกระบวนการสืบค้นข้อมูลส าหรับผู้เรียนในสังคมแห่งการเรียนรู้ 

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและหอ้งสมุดเพื่อการจัดการศกึษา 

 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 
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technology and library for education. 

 
ศ.ช. 220 (100220) 

EDPF 220 

การบูรณาการศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในการศึกษา 
Creative Art Integration in Education 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   ไม่มี   

2(1-2-3) 

 การบูรณาการองค์ความรู้ทางศิลปะในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความหมาย 
ความส าคัญและวิธีการในการบูรณาการสาระความรู้ทางทัศนศิลป์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

กระตุน้กระบวนการคิดผ่านกิจกรรมในการรับรู้และสร้างสรรค์ช้ินงานศลิปะ 

 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 

โลกศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
Global Education for Lifelong Learning  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   ไม่มี   

2(2-0-4) 

 ปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตกับสังคมโลกหลังสมัยใหม่ กลวิธีการจัดการศึกษาแบบองค์รวม
เพื่อเสริมสร้างพลเมืองที่เข้มแข็ง การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาชนพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเครือข่ายการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ ทฤษฎีการศกึษาเพื่อพัฒนาจติส านึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การจัดการเรียนรู้โลก

ศกึษาเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคในสังคมที่มคีวามหลากหลายทางวัฒนธรรม การจัดการช้ันเรียนเชิง
สร้างสรรค์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม การจัดโครงงานการศึกษาทางเลือก

เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของพลเมืองโลก 
 Philosophy of lifelong education and postmodern global society. Holistic education 

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

develop lifelong learning network. Theories of education for the development of social and 
environmental consciousness. Global education management to promote equality in diverse 

culture society. Creative classroom management using digital technology for cross-cultural 

learning. Alternative education projects for sustainable environmental management in global 
issues. Lifelong learning activity management to improve the quality of life for global citizens. 
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ศ.ช. 232 (100232) 

EDPF 232 

กฎหมายส าหรับวิชาชีพครู 
Laws for Teaching Profession  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  ไม่มี 

2(2-0-4) 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งที่เกี่ยวกับครูและ

บุคลากรทางการศึกษา แนวปฏิบัติในการเลื่อนวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณี

ตัวอย่างการใชก้ฎหมายทางการศึกษา 

 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 

สะเต็มศกึษาเพื่อชีวติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
STEM Education for Life, Economy, Society and 
Environment 

2(1-2-3) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   ไม่มี 
 แนวคิดและการบูรณาการวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สะ

เต็ม) เหตุผลและความจ าเป็นของสะเต็มที่มีต่อชีวิตของบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ลักษณะส าคัญของสะเต็มศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาที่เชื่อมโยงบุคคล 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การพัฒนานักสะเต็มศกึษา 

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

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

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

economics, society and environment. Development of STEM educators. 
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     2.2 วิชาเอก 

 2.2.1 วิชาทางด้านเน้ือหา  

                  1) วิชาบังคับ  

ศ.ล. 140 (057140)   ปรัชญาการกีฬาและโอลิมปิกศึกษา                                2(2-0-4) 

EDPE 140             Sports Philosophy and Olympic Studies 

                                เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

ประวัติ ปรัชญา และแนวความคิดทางการกีฬาที่มอีิทธิพลต่อการพัฒนาการกีฬา ปรัชญาการ

กีฬาในยุคต่าง ๆ และการประยุกต์หลักปรัชญาสูก่ารปฏิบัติ ประวัตโิอลิมปิก อุดมการณ์โอลิมปิก และ

วัฒนธรรมของกิจการโอลิมปิก 

 Sports history, philosophy, and concepts influencing sports development. Sports 

philosophy in different periods. Application of philosophy to practice. Olympic history. The values 

of Olympism. Culture of the Olympics. 

 

ศ.ล. 284 (057284) ฟุตบอลศกึษา                          2(2-0-4) 

EDPE 284    Football Study 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

ประวัติ  กติกา ทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานและขั้นสูง การเล่นเป็นทีม การแข่งขัน และ 

การตัดสิน 

 History, rules, basic and advanced football skills, team playing, competition and 

refereeing. 

 

ศ.ล. 285 (057285) ว่ายน้ าศึกษา                                       2(2-0-4) 

EDPE 285    Swimming Study 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

ประวัติ กติกา ทักษะว่ายน้ าขั้นพื้นฐานและขั้นสูง การแขง่ขัน และการตัดสิน 

 History, rules, basic and advanced swimming skills, competition and refereeing. 
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ศ.ล. 286 (057286) วอลเลย์บอลศกึษา                2(2-0-4) 

EDPE 286   Volleyball Study 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

ประวัติ กติกา ทักษะวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐานและขั้นสูง การเล่นเป็นทีม การแข่งขัน และการ

ตัดสิน 

 History, rules, basic and advanced volleyball skills, team playing, competition and 

refereeing. 

 

ศ.ล. 287 (057287) กรีฑาศึกษา                                   2(2-0-4) 

EDPE 287   Track and Field Study 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

ประวัติ กติกา การฝึกทักษะกรีฑาประเภทลู่และลาน  การแขง่ขัน และการตัดสินกรีฑา  

History, rules, track and field skills practice, competition and refereeing. 

 

ศ.ล. 288 (057288) บาสเกตบอลศกึษา                                    2(2-0-4) 

EDPE 288    Basketball Study 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

ประวัติ กติกา ทักษะบาสเกตบอลขั้นพื้นฐานและขั้นสูง การเล่นเป็นทีม การแข่งขัน และการ

ตัดสิน 

 History, rules, basic and advanced basketball skills, team playing, competition and 

refereeing. 

 

ศ.ล. 294 (057294) เทเบิลเทนนิสศึกษา                         2(2-0-4) 

EDPE 294    Table Tennis Study  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

ประวัติ กติกา ทักษะ และเทคนิคการเล่นเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐานและขั้นสูง การแข่งขัน

ประเภทเดี่ยวและคู ่ตลอดจนการจัดการแขง่ขันและการตัดสิน 

History, rules, skills and techniques of basic and advanced table tennis. Single and double 

matches including competition and refereeing. 
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ศ.ล. 295 (057295) กระบี่กระบองศึกษา                                          2(2-0-4) 

EDPE 295    Sword and Pole Study 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

ประวัติ ความส าคัญ ชนิดของอาวุธ การขึ้นพรหมไม้ร า การตั้งท่า การตีรุกและรับของไม้

ต่างๆ ทักษะการร าและการต่อสู้ ล าดับการแสดง การประยุกต์ศิลปะการต่อสู้มาใช้ในการแสดง และ

การแสดงกระบี่กระบอง ทักษะเบือ้งตน้ของดาบไทย การแขง่ขันและตัดสนิกีฬาดาบไทย  

History, significance, types of weapons, ritual dance, offending and defending positions, 

dancing and fighting skills, procedure and application of martial arts in performance and sword 

and pole performance. Basic skills of Thai fencing and its competition and refereeing. 

 

ศ.ล. 297 (057297) เซปักตะกร้อศึกษา                         2(2-0-4) 

EDPE 297  Sepak Takraw Study 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ไม่มี 

ประวัติ กติกา ทักษะเซปักตะกร้อขั้นพืน้ฐานและขั้นสูง การเล่นเป็นทีม การแข่งขัน และการตัดสิน 

 History, rules, basic and advanced sepak takraw skills, team playing, competition and refereeing. 

 

ศ.ล. 298 (057298) มวยไทยศกึษา                          2(2-0-4) 

EDPE 298   Muaythai Study 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

ประวัติ กติกา การไหว้ครู แม่ไม้และลูกไม้มวยไทย ทักษะและเทคนิคมวยไทยขั้นพื้นฐานและ

ขั้นสูง การชกบนเวทีและการตัดสิน 

History, rules, Wai Kru , Mae Mai and Look Mai Muaythai. Basic and advanced skills and 

techniques of Muaythai. Boxing on the ring and refereeing. 

 

ศ.ล. 300 (057300)   หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา                                     2(2-0-4) 

EDPE 300     Scientific Principles of Athletic Training 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

การประยุกต์พื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการออกก าลังกายเพื่อ

สุขภาพและการแข่งขัน ระบบพลังงาน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย รูปแบบการฝึกซ้อมกีฬา

และการออกก าลังกายในสภาพแวดล้อมต่างๆ  หลักการชดเชยการสูญเสียน้ าและเกลือแร่ในร่างกาย 

และการวางแผนและการเขียนโปรแกรมการฝึกซ้อมกีฬาและการออกก าลังกาย   
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Application of basic knowledge in sports science in exercise for health and competition. 

Energy system.  Physical fitness. Sports training forms. Exercise in various environments. 

Principles of compensation for loss of water and minerals in the body. Planning and programming 

for sports training and exercise.   

 

ศ.ล. 301 (057301)    วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวส าหรับพลศึกษา                       2(2-0-4) 

EDPE 301     Kinesiology for Physical Education 

     เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

           การประยุกต์หลักกายวิภาค สรีรวิทยา และกลศาสตร์เข้าด้วยกัน ในเรื่องของมุม ความเร็ว 

และอัตราเร่ง การใช้โปรแกรมการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเพื่อช่วยในการเคลื่อนไหวของร่างกายได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ และน ามาใช้ในการสอนพลศึกษาและกีฬาได้ 

Application of anatomy and kinetics to the total, in areas terms of angle, speed, and 

acceleration. Using motion analysis program to assist in the movement of the body effectively and 

teach physical education and sports. 

 

ศ.ล. 366 (057366)   การฝึกด้วยน้ าหนัก                                  2(2-0-4) 

EDPE 366   Weight Training 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคการฝึกด้วยน้ าหนักทั้งเครื่องมือประเภทรวมชุดหรือประเภทแยก

เดี่ยว และอุปกรณ์อสิระ การจัดโปรแกรมการฝึกกับชนิดกีฬาต่างๆ และการประเมนิผลโปรแกรม 

 Principles, theories and techniques of weight lifting by the use of both multiple weighing 

machine and single unit and free weight. Program planning for various kinds of sports and 

program evaluation. 

 

ศ.ล. 420 (057420)  การจัดการแข่งขัน                         2(2-0-4) 

EDPE 420  Organizing Events 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : นักศกึษาชั้นปีที่ 4 หรอืตามความเห็นชอบ 

  ของภาควิชา 

 ปรัชญาและอุดมการณ์ของการแข่งขันกีฬา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการแข่งขัน หลักการ

จัดด าเนินการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแขง่ขัน ข้อบังคับและระเบียบการแข่งขัน วิธีจัดการแข่งขัน 

พิธีเปิดและพิธีปิด  
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Philosophy and ideal of sport competition. Factors affecting to sport competition 

organizing. Principles of organizing events. Organizing committee. Rules and regulation of 

competition. Competition management. Opening and closing ceremony. 

 

ศ.ล. 426 (057426) การบรหิารพลศกึษา                         2(2-0-4) 

EDPE 426   Physical Education Administration 

 เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : นักศกึษาชั้นปีที่ 4 หรอืตามความเห็นชอบ 

 ของภาควิชา 

 ทฤษฎี แนวคิด และหลักการบริหาร รูปแบบการบริหารและการจัดการพลศึกษา กิจกรรม

ทางกาย และกีฬาในโรงเรียน องค์กร และชุมชน การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางพลศึกษา 

กิจกรรมทางกาย และกีฬาในโรงเรยีน  องค์กร และชุมชน  

Administrative theories, concepts and principles. Administration and management models 

of physical education, physical activity and sports in schools, organizations, and community. 

Facilities management for physical education, physical activity and sports in schools, organizations 

and community. 

 

ศ.ล. 428 (057428) ลูกเสือ-เนตรนารี                         2(2-0-4) 

EDPE 428    Scout 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : นักศกึษาชั้นปีที่ 4 หรอืตามความเห็นชอบ 

ของภาควิชา 

หลักการ แนวคิด ประเภทและปรัชญาของลูกเสือ-เนตรนารี ทักษะปฏิบัติต่างๆของลูกเสือ-

เนตรนารี การวางแผนการจัดกิจกรรมค่ายพักแรม และการอบรมลูกเสือ-เนตรนารี หลักสูตรผู้ก ากับ

ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขัน้ความรู้เบื้องต้น 

 Principles, concepts, types and philosophy of scout. Scout practicing skills. Planning for 

scout camping activities .Senior scout basic training course camp. 
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พ.กว. 361 (301361) กายวิภาคศาสตร์ส าหรับนักศกึษาและสุขศกึษา    3(2-2-5) 

ANAT 361    Anatomy for Educational Students 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ว.ชว. 100 (202100) หรอื ว.ชว. 101 (202101)               

หรอืตามความเห็นชอบของภาควชิา 

 การศึกษากายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ซึ่งเน้นหนักเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย

โดยเฉพาะระบบกระดูกและกระดูกอ่อน ข้อต่อ กล้ามเนื้อและระบบประสาทที่มาควบคุมการท างาน

ของกล้ามเนื้อและข้อต่อ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการศึกษาทางจุลกายวิภาคศาสตร์ ในระดับเซลล์และ

เนื้อเยื่อพื้นฐานอีกด้วย การเรียนการสอนประกอบด้วยการบรรยาย อภิปรายกลุ่ม ภาพยนตร์ และ

ปฏิบัติการโดยดูร่างช าแหละของมนุษย์รวมทั้งกล้องที่แสดงเซลล์และเนื้อเยื่อพื้นฐานที่ประกอบเป็น

อวัยวะต่างๆ ของรา่งกาย 

Study of gross structures of the human body, emphasizing on locomotion especially bones 

and cartilages, joints, muscular system and nervous system. Moreover microscopic studies of cells 

and primary tissues are also included. Learning experience is composed of series of lectures, 

group discussions, films and laboratory demonstrations. 

 

พ.สร. 371 (321371) สรีรวทิยาของมนุษย์                        2(1-3-2) 

PHSO  371    Human Physiology 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : พ.กว. 361 (301361) 

  เป็นวิชาที่กล่าวถึงหนา้ที่การท างานและกลไกต่างๆ ที่ควบคุมการท างานของอวัยวะต่างๆ ทั้ง

ในภาวะปกติและผดิปกติ   

The normal basic functions of human body are provided. Learning experiences are gained 

by attending lectures, laboratory practices, demonstrations, conferences and seminars. 

 

พ.สร. 406 (321406) สรีรวทิยาการออกก าลังกาย                       2(1-3-2) 

PHSO 406     Physiology of Exercise 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : พ.สร. 371 (321371) 

 เป็นวิชาที่กล่าวถึงการท างานของร่างกายและกลไกระบบต่างๆ ที่ตอบสนองและสัมพันธ์กับ

การออกก าลังกาย นักศึกษาจะได้เรยีนรู้เกี่ยวกับสมมตฐิานโดยทั่วไป, การตอบสนองและการประเมิน

การตอบสนองของระบบไหลเวียนโลหิต, ระบบหายใจ, ระบบประสาท และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
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 This course is designed to provide necessary scientific background and laboratory 

experiences essential for an understanding of the physiological responses associated with 

muscular activity. Traditional concepts will be evaluated regarding to cardiovascular, respiratory 

and nervous system adaptation to physical stress.  

 

 2) วิชาเลือก 

ศ.ล. 201 (057201)  การจัดค่ายพักแรม                                       2(2-0-4) 

EDPE201     Camping Management  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาประวัติ  ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของค่ายพักแรม ลักษณะขอบข่ายของค่ายพักแรม

การสันททนาการและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  การเป็นผู้น าและผู้ร่วมกิจกรรมของ  

ค่ายพักแรม การประเมินผลค่ายพักแรม  ความรู้ เกี่ยวกับธรรมชาติ  ปุาไม้และการสงวน

ทรัพยากรธรรมชาติ และมีการฝึกภาคปฏิบัติอยู่คา่ยพักแรมด้วย 

History, philosophy, objectives nature and scope of recreation, developments in leisure 

and recreation, the significance of recreation in the present society, kinds of recreation, facilities 

program and leaders, procedures of camping evaluation. Knowledge about forests and 

conservation are included. Practice out-door camping activities are required. 

 

ศ.ล. 205 (057205)   เทคนิคและทักษะเกมน า                            1(1-0-2) 

EDPE 205   Technique and Skill in Lead Up Games 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 วัตถุประสงค์ เทคนิค และทักษะของความเป็นผู้น าเกมทั้งประเภทเกมเบ็ดเตล็ด และเกม

น าไปสู่กีฬาใหญ่ และการใชเ้ครื่องมือง่ายๆประกอบการเล่นเกม 

 Purposes, techniques and skills of leadership in minor games and activities that lead up to 

main sports. Small apparatus use in games. 
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ศ.ล. 207 (057207)      การช่วยเหลือชีวิต                                                    3(3-0-6) 

EDPE 207             Lifesaving 

                                เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ไม่มี 

  การใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายในการช่วยเหลือผู้ได้รับอันตรายต่างๆ จากน้ า การฝึกการ

ช่วยเหลือผู้ได้รับอันตรายในบริเวณสระว่ายน้ าแบบใช้อุปกรณ์และไม่ใช้อุปกรณ์ การช่วยเหลือ

ผูบ้าดเจ็บบนบกและในน้ า การปั๊มหัวใจ การใชเ้ครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัต ิการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 

    The use of different parts of the body to help those affected by the water. Rescue training for 

aggrieved persons in swimming pool area by using tools and without tools. Rescue injured persons on 

land and in water. Cardiopulmonary resuscitation (CPR). Usage of automated external defibrillator (AED). 

First aid. 

 

ศ.ล. 208 (057208)      กิจกรรมทางกายและการละเล่นพื้นบ้านไทย            3(3-0-6) 

EDPE 208             Physical Activity and Thai Traditional Plays   

                                เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ไม่มี 

 ความเป็นมา ความหมาย ความส าคัญ ประเภท กติกา ประโยชน์ การจัดกิจกรรม และการ

ตัดสินกิจกรรมทางกายและการละเล่นพืน้บ้านไทย 

Backgrounds, Meanings, importance, types, rules, benefits, activity arrangement and 

judgment of physical activity and traditional plays. 

 

ศ.ล. 215 (057215) นันทนาการเบื้องต้น                         2(2-0-4) 

EDPE 215    Introduction to Recreation 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

ประวัติ ปรัชญา วัตถุประสงค์ ลักษณะ และขอบข่ายของนันทนาการและเกม การใช้เวลาว่าง

ให้เป็นประโยชน์ ความส าคัญของนันทนาการในสังคมปัจจุบัน ชนิดของนันทนาการและเกม เครื่องมือ

เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ การเป็นผู้น ากิจกรรมนันทนาการและเกม ความสัมพันธ์ระหว่างนันทนาการ 

และเกมกับกิจกรรมของวชิาอื่นๆ 

History, philosophy, objectives, nature and scope of recreation and games. Development 

in leisure and recreation. Significance of recreation in the present society. Kinds of recreation and 

games. Facilities and leadership in recreation and games. Relationship between recreation,  

games and general education and other specific subjects. 
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ศ.ล. 273 (057273) แฮนด์บอลศกึษา                          1(1-0-2) 

EDPE 273    Handball Study 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ไม่มี 

ประวัติ กติกา ทักษะและเทคนิคแฮนด์บอล รูปแบบการเล่นเป็นทีม ตลอดจนการแข่งขันและ

การตัดสิน 

  History, rules, skills and techniques of handball. Team styles in play, competition and 

refereeing. 

 

ศ.ล. 274 (057274) ฟุตซอลศกึษา                           1(1-0-2) 

EDPE 274    Futsal Study 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

ประวัติ กติกา ทักษะฟุตซอล การเล่นเป็นทีม และการแขง่ขัน 

History, rules, futsal skills, team playing and competition. 

 

ศ.ล. 276 (057276)  เทควันโดศึกษา                                   1(1-0-2) 

EDPE 276   Taekwondo Study 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

ประวัติ กติกา การยืน การจูโ่จมด้วยทือ การเตะบนพื้น การเตะกลางอากาศ การปิดปูองด้วย

แขน และท่าร าเทควันโด 

 History, rules, stances, hand attacks, ground kicks, air kicks, hand blocks and patterns of 

taekwondo. 

 

ศ.ล. 278 (057278)  ฮอกกี้ศึกษา                           1(1-0-2) 

EDPE 278   Hockey Study 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

ประวัติ กติกา ทักษะฮอกกี้ การเล่นเป็นทีม และการแข่งขัน  

History, rules, hockey skills, team playing and competition. 
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ศ.ล. 279 (057279)  ยูโดศกึษา                           1(1-0-2) 

EDPE 279    Judo Study 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ไม่มี 

ประวัติ กติกา ทักษะยูโด มารยาทในการเล่น และการเป็นผู้ดูที่ดี 

 History, rules, judo skills, etiquette in playing and watching. 

 

ศ.ล. 280 (057280) มวยสากลศึกษา                                   1(1-0-2) 

EDPE 280    Boxing Study 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

ประวัติ กติกา การเคลื่อนไหวเบื้องต้น ทักษะ และเทคนิคการชกและการปูองกันตัว การชก

บนเวทีและการตัดสิน 
History, rules, basic movement, skills and techniques of punching and self-defense. 

Boxing on the ring and refereeing. 

 

ศ.ล. 283 (057283) กิจกรรมเข้าจังหวะศึกษา                                  1(1-0-2) 

EDPE 283   Rhythmic Activity Study 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

ประวัติ วิวัฒนาการ ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะดนตรี และ

การเต้นร าในจังหวะที่ก าหนด 

 History, evolution, movement skills, rhythmic activity skills and assigned steps of dancing. 

 

ศ.ล. 289 (057289) แบดมินตันศึกษา                                  2(2-0-4) 

EDPE 289    Badminton Study 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

ประวัติ กติกา ทักษะแบดมินตันขัน้พืน้ฐานและขัน้สูง การเล่น การแขง่ขัน และการตัดสิน 

 History, rules, basic and advanced badminton skills, playing, competition and refereeing. 
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ศ.ล. 290 (057290) เทนนิสศึกษา                                          2(2-0-4) 

EDPE 290    Tennis Study 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ไม่มี 

      ประวัติ กฎกติกา และทักษะพืน้ฐานการเล่นเทนนิส  การเป็นผู้เล่นและการเป็นผู้ดูที่ดี 

History, rules and basic tennis skills. Etiquettes in playing and watching. 

 

ศ.ล. 293 (057293) การออกก าลังกายแบบแอโรบิค                          2(2-0-4) 

EDPE 293   Aerobic Exercise 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

หลักการพื้นฐานของการออกก าลังกายแบบแอโรบิค ขอบข่าย เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ 

ประเภทหรือชนิดของกิจกรรม โดยจะเน้นที่การเต้นแอโรบิคและการประยุกต์การออกก าลังกายและ

กีฬาชนิดตา่งๆ ประกอบจังหวะดนตรี รวมทั้งการสรา้งโปรแกรมสมรรถภาพทางกายแบบแอโรบิคของ

ตนเองและฝกึการเป็นผู้น าเต้นแอโรบิค 

Fundamental principles of aerobic exercise, scope, aim and objectives, modes and types 

of activities, with emphasis on aerobic dance and application of various types of exercises and 

sports to the rhythm of music. Development of their aerobic fitness program and practice of 

aerobic dance leader are included. 

 

ศ.ล. 296 (057296)  ยิมนาสติกศึกษา                                  1(1-0-2) 

EDPE 296    Gymnastic Study 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

ประวัติ วิวัฒนาการ ความส าคัญ ประโยชน์ การเล่นด้วยความปลอดภัย และทักษะกีฬา

ยิมนาสติก ประเภทฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ 

 History, evolution, significance, benefits, safe playing and gymnastics skills in the floor 

exercise type. 
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ศ.ล. 302 (057302) การสร้างสมรรถภาพทางกาย                           2(2-0-4) 

EDPE 302     Body Conditioning 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านทักษะของสมรรถภาพทางกาย ประโยชน์ของการมี

สมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางกายของกีฬาชนิดต่างๆ การฝึกความทนทาน ความเร็ว ความ

แคล่วคล่องว่องไวและการเร่ง ความแข็งแรง พลัง และความอ่อนตัว การวางแผนและการปฏิบัติตาม

โปรแกรมการสรา้งสมรรถภาพทางกาย 

 Concepts, concerning components of physical fitness skills and advantages of body 

conditioning. Physical fitness for various types of sports, program management and schedule 

organization of body conditioning and athletic training. The place of physical fitness activities in 

the physical education program and current trends and fitness program and current test of 

fitness, participation in selected activities designed  for fitness. Planning and administering of 

program of fitness. 

 

ศ.ล. 305 (057305) กิจกรรมส าหรับเด็ก                2(2-0-4) 

EDPE 305   Children Activities 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 การเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต พัฒนาการ และความต้องการของเด็ก  

การบูรณาการกิจกรรมพลศึกษาที่สัมพันธ์กับกิจกรรมของวิชาอื่นๆ รวมถึงการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น 

การเล่นเกม การเล่นเป็นละคร การเล่นแบบผาดโผน การเล่นรเีลย์ และกิจกรรมเข้าจังหวะ 

 Selection of suitable activities based on the growth, development and needs of children. 

Integration of activities with other school subject, including such activities as games, story plays,  

stunts, relays and rhythmical activities. 
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ศ.ล. 324 (057324)      การจัดการความรู้ด้านพลศึกษาและการกีฬา                   3(3-0-6) 

EDPE 324 Knowledge Management for Physical Education and Sports               

                              เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : นักศกึษาชั้นปีที่ 3 หรอืตามความเห็นชอบ

 ของภาควิชา 

             ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของการจัดการความรู้ด้านพลศึกษาและการ

กีฬา ปัจจัยและกระบวนการจัดการความรูด้้านพลศึกษาและการกีฬา เครื่องมือและสารสนเทศในการ

จัดการความรู้ด้านพลศึกษาและการกีฬา การมีส่วนร่วมของชุมชนแห่งการเรียนรู้ การน าการจัดการ

ความรูไ้ปใช้ในการแก้ปัญหา แนวทางการจัดการความรู้ด้านพลศึกษาและการกีฬาระดับโรงเรียนและ

ชุมชน 

  Meaning, significance and components of knowledge management for physical 

education and sports. Factors and processes of knowledge management for physical education 

and sports. Tools and information technology of knowledge management for physical education 

and sports. Community of practice participation. Implementing knowledge management to solve 

problems. Guideline of knowledge management for physical education and sports in school and 

community. 

 

ศ.ล. 325 (057325)      กิจกรรมทางกายส าหรับคนพิการ                                 2(2-0-4) 

EDPE 325             Physical Activity for the Disabled   

                                เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : นักศกึษาชั้นปีที่ 3 หรอืตามความเห็นชอบ

 ของภาควิชา 

ความส าคัญ ประเภท รูปแบบ ประโยชน ์การประเมินผล และการจัดกิจกรรมทางกายส าหรับ

คนพิการ 

          Importance, types, formats, benefits, evaluation and activity arrangement of physical 

activity for the disabled. 

 

ศ.ล. 351 (057351) ศิลปะการป้องกันตัวศกึษา                                1(1-0-2) 

EDPE 351   Martial Arts Study 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

ศลิปะการปูองกันตัว ทักษะและกลวิธีของการปูองกันตัวด้วยมือเปล่า การเตรียมอุปกรณ์เพื่อ

ใช้ปูองกันตัวและการน าเอาหลักของวิทยาศาสตร์เคลือ่นไหวมาใช้ในการปูองกันตัว 
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Martial arts. Skills and tactics of self-defense with bare hands. Preparation of self-

defense and applying the principles of motion science for self-defense. 

 

ศ.ล. 403 (057403) การออกแบบการสอนกิจกรรมทางกาย                             2(2-0-4) 

EDPE 403   Instructional Design for Physical Activities 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ไม่มี 

 ความหมาย ความส าคัญ สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มการออกแบบการสอนกิจกรรม

ทางกาย หลักการและ ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบการสอนกิจกรรมทางกาย รูปแบบกิจกรรมทาง

กาย การออกแบบระบบการสอน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและผู้เรียน กระบวนการจัดการและ

ออกแบบกิจกรรมทางกาย การจัดท าโปรแกรมกิจกรรมทางกายในรูปแบบต่างๆ การประเมินผลการ

จัดกิจกรรมทางกาย 

Meaning, importance, current situation and trends in instructional design for physical 

activities. Principles and  theory in instructional design for physical activities. Models of physical 

activities. Teaching system design. Analysis of the environment and students. Process of 

organizing and designing physical activities. Program construction of physical activities in various 

forms. Evaluation of physical activities. 

 

ศ.ล. 404 (057404)  การประเมินสมรรถภาพ                                                 2(2-0-4) 

และการก าหนดการออกก าลังกาย                                 

EDPE 404    Fitness Assessment and Exercise Prescription  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 การเสนอเทคนิคที่เหมาะสมในการคัดกรองเพื่อการออกก าลังกาย การประเมินทางสุขภาพ 

การประเมนิสมรรถภาพทางกายและการก าหนดการออกก าลังกาย ส าหรับบุคคลที่มสีุขภาพดี 

Appropriate techniques for screening for exercise, health appraisal, physical fitness 

assessment and exercise prescription for healthy individuals. 
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ศ.ล. 410 (057410) จติวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย                      3(3-0-6) 

EDPE 410    Sport and Exercise Psychology 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

ปัจจัยทางจิตวิทยาส่วนบุคคลและหลักการต่างๆทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความสามารถใน

การเล่นกีฬาและการออกก าลังกาย  แรงจูงใจ พฤติกรรมกลุ่ม การตั้งเปูาหมาย กลยุทธ์ทักษะทาง

จิตวิทยา ความก้าวร้าวและความวิตกกังวล การวิเคราะห์ข้อค้นพบจากการวิจัยด้านจิตสังคม  

ที่มีต่อความสามัคคีในทีม ความเป็นผู้น า การส่งเสริมการออกก าลังกายและการส่งเสริมสมรรถภาพ

ทางกาย 

Individual psychological factors and psychological principles relating to athletic 

performance and exercise. Motivation, group behavior, goal setting, psychological skills strategies, 

aggression and anxiety. Analysis of social-psychological research findings on team cohesion, 

leadership, exercise promotion and fitness promotion. 

 

ศ.ล. 411 (057411) โภชนาการทางการกีฬาและการออกก าลังกาย            2(2-0-4) 

EDPE 411   Sport and Exercise Nutrition 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 ความหมาย ความส าคัญ สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มทางโภชนาการทางการกีฬาและ

การออกก าลังกาย หลักการและความต้องการทางโภชนาการที่เหมาะสมส าหรับนักกีฬาและบุคคล

ทั่วไป อาหารชนิดตา่งๆ ที่มีความส าคัญต่อการเล่นกีฬา วิธีการที่อาหารถูกน าไปใช้และข้อมูลที่ไม่จริง

เกี่ยวกับโภชนาการ การควบคุมน้ าหนักและการเพิ่มความสามารถในการเล่นกีฬา  

Meaning, importance, current situation and trends in sport and exercise nutrition. 

Principles and nutritional requirements corresponding whit athletes and general people. Different 

kinds of foods that are important for sport. Way that foods are used and wrong information about 

nutrition. Weight control and enhancement of sport performance. 

 

ศ.ล. 416 (057416)    การวิจัยทางพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา                  2(2-0-4) 

EDPE 416   Research in Physical Education and Sports Science 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยเชิงทดลองในทางพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา การวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิตดิ้วยโปรแกรม SPSS การอา่นผลและการน าไปใช้ในการเรียนการสอนและการฝกึกีฬา 
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 A survey of experimental research related to physical education and sport science. Use of 

SPSS for Windows computer software in data analysis, interpretation, presentation and 

implementation in classroom instruction and sports training. 

 

ศ.ล. 419 (057419) การจัดการทางการกีฬาและการออกก าลังกาย             2(2-0-4) 

EDPE 419   Sport and Exercise Management 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 ความหมาย ความส าคัญ สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มของการจัดการทางการกีฬาและ

การออกก าลังกาย หลักการและแนวคิดของการจัดการองค์กรและการบริหาร รวมทั้งการสื่อสาร 

เทคโนโลยี การจัดการทัพยากรบุคคล การจัดการทรัพยากรทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม สถานที่และ

สิ่งอ านวยความสะดวก การเงนิ เวลา ธุรกิจกีฬาและการออกก าลังกาย 

Meaning, importance, current situation and trends of sport and exercise management.  

Principles and concepts of sport organization including communication, technology, human 

resource management, management of physical resource and environment, facilities and 

equipment, finance, time, sport and exercise business. 

 

ศ.ล. 450 (057450) การตลาดทางการกีฬา                                  2(2-0-4) 

EDPE 450   Sports Marketing 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ไม่มี 

 ความหมาย ความส าคัญ สถานการณ์ และแนวโน้มการตลาดทางการกีฬา ประเภทธุรกิจ

ทางการกีฬา  การวิเคราะหก์ลยุทธ์การบริหารที่มีประสิทธิภาพและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการประกอบ

อาชีพในการบริหารการกีฬา การท าวิจัยและพัฒนา หลักการและกระบวนการต่างๆเกี่ยวกับ

การตลาด การส่งเสริมและการสนับสนุนทางการกีฬา การท าโฆษณาและการจัดจ าหน่ายสินค้า

ทางการกีฬา 

Meaning, importance, situation and trends in sports marketing. Types of sport business. 

Analysis of effective management strategies and knowledge about career in sport administration. 

Research and development. Principles and processes of marketing. Sports promotion and support. 

Advertising and distribution of sport goods. 
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2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก 

ศ.ล. 316 (057316) หลักการพลศึกษา                                        2(2-0-4) 

EDPE 316   Principles of Physical Education 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

           หลักการพลศึกษา รากฐานทางปรัชญา จิตวิทยาและสังคมวิทยา บทบาทของพลศึกษา 

ในสังคมปัจจุบัน อิทธิพลทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่มตี่อพลศกึษา การจัดพลศกึษาในโรงเรยีน 

Foundation and principles of physical education, physiological psychological and  

sociological foundation in physical education. Role of physical education in modern society, 

influence of economics, politics, and culture to physical education. 

 

ศ.ล. 401 (057401)    การทดสอบ การวัดผลและการประเมินผลทางพลศึกษา       2(2-0-4) 

EDPE 401    Test, Measurement and Evaluation in Physical Education 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ศ.ช. 209 (100209) หรอื ศ.ช. 230 (100230)  

หรอื ศ.ช. 311 (100311) หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา 

 หลักการทดสอบ การวัดผลและการประเมินผลทางพลศึกษา จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทาง

พลศึกษา การทดสอบทักษะกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ

และเกณฑก์ารทดสอบ การวัดผล และประเมินผลทางพลศกึษา 

Principles of test. Measurement and evaluation in physical education. Behavioral 

objectives in physical education. Sports skill test. Physical fitness test. Designing and development 

of tools and criterias for test, measurement and evaluation in physical education. 

 

ศ.ล. 405 (057405)     การสอนพลศึกษา                                2(2-0-4) 

EDPE 405     Teaching of Physical Education 

 เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

             ศึกษาถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสอนพลศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  เน้นหลักการของ

การสอน วธิีการสอน การท าโครงการสอน บันทึกการสอน  และทดลองสอน การใช้เครื่องมืออุปกรณ์

การสอน การวิเคราะหป์ัญหาต่าง ๆ ในสภาพการปัจจุบัน เพื่อจัดหาวิธีการสอนพลศึกษาแบบใหม่ 

The problems of teaching physical education in the secondary school including purposes, 

procedures, methods, equipment and instructional materials, special consideration will be given to 

current problems and findings in teaching physical education. 
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ศ.ล. 407 (057407)  หลักสูตรพลศกึษา                           2(2-0-4) 

EDPE 407      Physical Education Curriculum 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

               ปรัชญาพื้นฐานทางพลศึกษา ตัวชี้วัด สาระและมาตรฐานการเรียนรู้และการวัดและ

ประเมินผลทางพลศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การด าเนินการสอนพลศึกษา 

การจัดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน หลักการ 

ความมุง่หมาย และผลที่ได้จากหลักสูตรพลศึกษา วิวัฒนาการของหลักสูตรพลศึกษา 

Basic philosophy in physical education. Indicators, learning substance, learning standards 

and measurement and evaluation of physical education according to basic core curriculum. 

Teaching of physical education. Organizing activities to meet the interests, aptitudes and needs of 

students. Principles, objectives and outcomes of the physical education curriculum. Evolution of 

physical education curriculum. 

 

ศ.ล. 413 (057413) บรรดิการพลศกึษา                                        2(2-0-4) 

EDPE 413   Adapted Physical Education 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ศ.ช. 307 (100307) หรอื ศ.ช. 314 (100314) 

หรอื ศ.ช. 316 (100316) หรอืตามความเห็นชอบของภาควชิา 

 ความต้องการกิจกรรมทางกายของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ   การประเมินทางด้าน

ร่างกายและทักษะการเคลื่อนไหวของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  กระบวนการส าหรับการปรับ

โปรแกรมพลศึกษาให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความตอ้งการพเิศษ 

 Physical activity needs of children with special needs. Assessment of the physical and 

motor skill of children with special needs. Procedure for adapting regular physical education 

program to meet the needs of children with special needs. 
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2. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรอืแต่งต าราของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ไข่เกตุ 

วงศพ์ัทธ์ ชูด า, ชินวัฒน์  ไข่เกตุ และไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์. (2561). ผลของการฝกึความแข็งแรง

แกนกลางล้าตัวที่มตี่อความเร็วในการว่ายน้้าท่าฟรีสไตล์. วารสารวิชาการ สถาบันการพล

ศกึษา, 10(3), 101-114. 

ชินวัฒน์ ไข่เกตุ. (2558). การศกึษาพฤติกรรมความรู้ และความสามารถในการสอนของนักศกึษา 

 ฝกึประสบการณว์ิชาชีพ วิชาพลศึกษา ของสถาบันอุดมศกึษาในเขตจังหวัดเชยีงใหม่  

 เพื่อน้าไปสู่รูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. เชยีงใหม่: คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 102 หนา้. 

 

อาจารย์ประกรณ์   ตุ้ยศรี 

สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์, ประกรณ์ ตุ้ยศรี และณัชชาจารย์ โรจนว์ัฒนดิษกุล. (2560). การบริหาร    

จัดการศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ในมหาวิทยาลัย. ศกึษาศาสตร์สาร, 1(2),  52-60. 

                 

อาจารย์ธัชกร  พุกกะมาน 

สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์, ภัทร  ยันตรกร และธัชกร พุกกะมาน (2560). พฤติกรรมสุขภาพของ  

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศกึษาศาสตร์สาร, 1(1), 34-44. 

                 

อาจารย์ณัชชาจารย์  โรจน์วัฒนดิษกุล 

สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์, ประกรณ์ ตุย้ศรี และณัชชาจารย์ โรจน์วัฒนดิษกุล. (2560). การบริหาร    

จัดการศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ในมหาวิทยาลัย. ศกึษาศาสตร์สาร, 1(2), 52-60. 

 

อาจารย์ภัทร  ยันตรกร 

สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์, ภัทร  ยันตรกร และธัชกร พุกกะมาน (2560). พฤติกรรมสุขภาพของ  

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศกึษาศาสตร์สาร, 1(1), 34-44. 
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3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชพลศกึษา 
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4. ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง และตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาของหลักสูตรที่ปรับปรุง 

 4.1 ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

  
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 

1. หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป 30  หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป 30  หน่วยกิต  

 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12  หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12  หน่วยกิต  

001101 ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3  หน่วยกิต      

001102 ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3  หน่วยกิต      

001201 ม.อ. 201 การอา่นเชิงวิเคราะห์และการเขียน 3  หน่วยกิต   เหมือนเดิม    

  อย่างมีประสิทธิผล       

050100 ม.ศท. 100 การใชภ้าษาไทย 3  หน่วยกิต      

         

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6  หน่วยกิต  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6  หน่วยกิต  

       063201 ม.ศท. 201 การเรียนรู้ผ่านปรากฏการณ์ในสังคม 3  หน่วยกิต - สรา้งเสรมิประสบการณ์การเรียนรู้ 

  เลือกจากกระบวนวชิาต่อไปนี ้   เลือกจาก 1 กระบวนวิชาต่อไปนี้  ที่สอดคล้องกับชีวติจริงในสงัคม 

050103 ม.ศท. 103 สังคมและวฒันธรรมไทย 3  หน่วยกิต     

050104 ม.ศท. 104 มนุษย์กับโลกสมัยใหม ่ 3  หน่วยกิต      

050111 ม.ศท. 111 มนุษย์กับการแสวงหาความรู้ 3  หน่วยกิต      

109100 วจ.ศป. 100 มนุษย์กับศิลปะ 3  หน่วยกิต  เหมือนเดิม    

109115 วจ.ศป.115 ชีวติกับสุนทรียะ 3  หน่วยกิต      

176100 น.ศท.100 กฎหมายและโลกสมัยใหม ่ 3  หน่วยกิต      

751100 ศศ.100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3  หน่วยกิต      

851103 สม.103 ชีวติและสงัคมผ่านสื่อ 3  หน่วยกิต      
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9  หน่วยกิต  1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9  หน่วยกิต  

      เลือกจากกระบวนวชิาต่อไปนี ้        เลือกจากกระบวนวชิาต่อไปนี ้   

201100 ว.วท. 100 วิทยาศาสตร์บูรณาการ 3  หน่วยกิต      

201114 ว.วท.114 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโลก 3  หน่วยกิต      

  ปัจจุบัน       

202100 ว.ชว. 100 ชีววทิยาในชีวิตประจ าวัน 3  หน่วยกิต      

208101 ว.สถ. 101 สถิตสิ าหรับการด ารงชีวติและ 3  หน่วยกิต      

  การท างาน   เหมือนเดิม    

461100 ภ.วภ. 100 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 3  หน่วยกิต      

462130 ภ.บก.130 ยาในชีวติประจ าวัน 3  หน่วยกิต      

571111 พย.ศท.111 การคิดเชิงวิพากษแ์ละการคิด 3  หน่วยกิต      

  สรา้งสรรค์       

953111 ศท.วว. 11 ซอฟต์แวรส์ าหรับชีวติประจ าวัน 3  หน่วยกิต      

         

1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม 3  หน่วยกิต 1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม 3  หน่วยกิต  

057131 ศ.ล.131 การออกก าลังกายและสุขภาพ 2  หน่วยกิต      

 และเลือก 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี้     

099101 ศ.ศท.101 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 1  หน่วยกิต  เหมือนเดิม    

099102 ศ.ศท.102 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 1  หน่วยกิต      

099103 ศ.ศท.103 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 1  หน่วยกิต      
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 

2. หมวดวิชาเฉพาะ : ไม่น้อยกว่า 132 หน่อยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ : ไม่น้อยกว่า 107 หน่อยกิต - ลดจ านวนหน่วยกิตลงเพื่อให ้

 2.1  วชิาแกน (วชิาชีพครู) 51 หน่วยกิต  2.1  วชิาแกน (วชิาชีพครู) 39 หน่วยกิต สอดคล้องกับโครงสรา้งหลกัสูตร 4 ปี  

 2.1.1 วชิาแกนบังคับ 49 หน่วยกิต  2.1.1 วชิาแกนบังคับ 37 หน่วยกิต ตาม มคอ.1 

100105 ศ.ช. 105 ปรัชญาและทฤษฏทีางการศึกษา 3 หน่วยกิต     - เนือ้หาสาระไม่สอดคล้องตาม 

100106 ศ.ช. 106 จิตวิทยาส าหรับครู 3 หน่วยกิต     มาตรฐานวิชาชีพครูที่ประกาศใหม ่

100107 ศ.ช. 107 ภาษาและวฒันธรรมไทยส าหรับครู 2 หน่วยกิต     โดยคุรุสภา 

100108 ศ.ช. 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพครู 2 หน่วยกิต      

100210 ศ.ช. 210 ความเป็นครูและจรรยาบรรณ 

วิชาชีพครู 

3 หน่วยกิต      

100211 ศ.ช. 211 การพัฒนาหลกัสูตร 2 หน่วยกิต      

100212 ศ.ช. 212 การจัดการเรียนรู้และการจัดการ 

ชั้นเรียน 

2 หน่วยกิต 

 

     

100213 ศ.ช. 213 แหลง่เรียนรู้และการบูรณาการ   

เทคโนโลยกีับการเรียนรู้สมัยใหม่ 

2 หน่วยกิต      

100281 ศ.ช. 281 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

ระหว่างเรียน 1 

1 หน่วยกิต 

 

 
ยกเลิก 

   

100311 ศ.ช. 311 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต      

100312 ศ.ช. 312 การประกันคุณภาพการศึกษา 2 หน่วยกิต      

100313 ศ.ช. 313 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทาง

การศึกษา 

2 หน่วยกิต      

100314 ศ.ช. 314 การศึกษาพิเศษส าหรับครู 2 หน่วยกิต      

100381 ศ.ช. 381 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

ระหว่างเรียน 2 

1 หน่วยกิต 

 

     

100403 ศ.ช. 403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต      

100481 ศ.ช. 481 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

ระหว่างเรียน 3 

1 หน่วยกิต      

100488 ศ.ช. 488 การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค 3 หน่วยกิต      
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100591 ศ.ช. 591 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 6 หน่วยกิต  
ยกเลิก 

   

100592 ศ.ช. 592 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 6 หน่วยกิต     

    100109 ศ.ช. 109 แบบอย่างความเป็นครูในห้องเรียนยุคใหม่ 2 หน่วยกิต - เพื่อให้วิชาแกนใหม่สอดคล้องกับ 

    100110 ศ.ช. 110 โลกาภิวัตน์กับการศึกษาเพื่อความเปน็

พลเมืองชั้นเลิศ 

2 หน่วยกิต มาตรฐานวิชาชีพครูที่ประกาศใหม ่

โดยคุรุสภา 

    100111   ศ.ช. 111 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แนวใหม่  2 หน่วยกิต  

    100112 ศ.ช. 112 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาผู้เรียนยุคดิจิทัล 2 หน่วยกิต  

    100191 ศ.ช. 191 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  1 หน่วยกิต  

    100228 ศ.ช. 228 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครูยุคดจิิทัล    2 หน่วยกิต  

    100229 ศ.ช. 229 นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการ

เรียนรู้                         

2 หน่วยกิต  

    100230 ศ.ช. 230 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

แนวใหม่                         

2 หน่วยกิต  

    100231 ศ.ช. 231 การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ 

ความเป็นเลิศ  

2 หน่วยกิต  

    100291 ศ.ช. 291 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 1 หน่วยกิต  

    100315 ศ.ช. 315 พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัดการศึกษา

บนฐานชุมชน 

2 หน่วยกิต  

    100316  ศ.ช. 316 การศึกษาพิเศษเพื่อสง่เสรมิศักยภาพ

ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพเิศษ  

2 หน่วยกิต  

    100317  ศ.ช. 317 การฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค  3 หน่วยกิต  

    100391  ศ.ช. 391 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 4 หน่วยกิต  

    100404  ศ.ช. 404 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2 หน่วยกิต  

    100491 ศ.ช. 491 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6 หน่วยกิต  
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 2.1.2 วชิาแกนเลือก : ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต  2.1.2 วชิาแกนเลือก : ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต  

 เลือกจากกระบวนวชิาดังต่อไปนี ้    เลือกจากกระบวนวชิาดังต่อไปนี ้   

100214  ศ.ช. 214 การจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ  2 หน่วยกิต  เหมือนเดิม    

100215  ศ.ช. 215 ลีลาการสอนส าหรับครูมืออาชีพ 2 หน่วยกิต  ยกเลิก   - ซ้ าซ้อนกับวิชาแกนบงัคบั 

100216  ศ.ช. 216 การเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความ

แตกต่างระหว่างบุคคล 

2 หน่วยกิต   

เหมือนเดิม 

   

100217  ศ.ช. 217 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  2 หน่วยกิต      

100218  ศ.ช. 218 สะเต็มศึกษา  2 หน่วยกิต  
ยกเลิก 

  - เปิดเป็นวิชาใหม่ทดแทน 

100219  ศ.ช. 219 สถิตสิ าหรับครู  2 หน่วยกิต    - ซ้ าซ้อนกับวิชาแกนบงัคบั 

100220  ศ.ช. 220 การบูรณาการศิลปะเชิงสรา้งสรรค ์

ในการศึกษา 

2 หน่วยกิต  เหมือนเดิม    

100221  ศ.ช. 221 การศึกษาเพื่อการพัฒนาชมุชน  2 หน่วยกิต  ยกเลิก   - ซ้ าซ้อนกับวิชาแกนบงัคบั 

100222 ศ.ช. 222 โลกศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ 2 หน่วยกิต  เหมือนเดิม    

100223 ศ.ช. 223 การผลิตสื่อดิจิทัลกราฟิกส าหรับการสอน 2 หน่วยกิต     - ซ้ าซ้อนกับวิชาบงัคบั 

100224 ศ.ช. 224 ดิจิทัลมัลติมเีดียเพื่อการศึกษา 2 หน่วยกิต      

100225 ศ.ช. 225 พหุวัฒนธรรมศึกษาส าหรับครู 2 หน่วยกิต      

100226 ศ.ช. 226 การบรหิารและการจัดการสถานศึกษา 

แห่งนวัตกรรม 

2 หน่วยกิต  ยกเลิก    

100227 ศ.ช. 227 กฎหมายการศึกษา 2 หน่วยกิต     - เปิดเป็นวิชาใหม่ทดแทน 

    100232 ศ.ช. 232 กฎหมายส าหรับวิชาชีพครู 2 หน่วยกิต - เปิดกระบวนวิชาใหม่ให้สอดคล้อง 

    100233 ศ.ช. 233 สะเต็มศึกษาเพื่อชีวติ เศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม 

2 หน่วยกิต กับวิชาชีพครูมากขึน้ 
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 2.2 วชิาเอก : ไม่น้อยกว่า 81  หน่วยกิต  2.2 วชิาเอก : ไม่น้อยกว่า 68  หน่วยกิต - ปรับลดจ านวนหน่วยกิต ให้เป็นไป 

 ต้องมีกระบวนวิชาระดับ 300 ขึน้ไป ไม่นอ้ยกว่า 45  

หน่วยกิต และในจ านวนนี้ต้องมกีระบวนวิชาระดับ 400 ขึน้ไป  

ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต 

  ต้องมีกระบวนวิชาระดับ 300 ขึน้ไป ไม่นอ้ยกว่า 36  

หน่วยกิต และในจ านวนนี้ต้องมกีระบวนวิชาระดับ 400 ไม่น้อยกว่า 

18 หน่วยกติ 

 ตาม มคอ.1 

       2.2.1 วชิาทางด้านเนื้อหา : ไม่น้อยกว่า 69  หน่วยกิต        2.2.1 วชิาทางด้านเนื้อหา : ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต  

               1) วชิาบังคับ  52  หน่วยกิต               1) วชิาบังคับ  37 หน่วยกิต  

057201 ศ.ล.201 การจัดค่ายพักแรม 2  หน่วยกิต  ย้ายไปเป็นวิชาเลือก   

    057140 ศ.ล.140 ปรัชญาการกีฬาและโอลิมปกิศึกษา 2  หน่วยกิต - เพิ่มพูนความรู้ที่มีความเป็นสากล 

057215 ศ.ล.215 นันทนาการเบือ้งตน้ 2  หน่วยกิต  ย้ายไปเป็นวิชาเลือก  มากขึน้ 

057284 ศ.ล.284 ฟุตบอลศึกษา 2  หน่วยกิต      

057285 ศ.ล.285 ว่ายน้ าศึกษา 2  หน่วยกิต      

057286 ศ.ล.286 วอลเลย์บอลศึกษา 2  หน่วยกิต  เหมือนเดิม    

057287 ศ.ล.287 กรีฑาศึกษา 2  หน่วยกิต      

057288 ศ.ล.288 บาสเกตบอลศกึษา 2  หน่วยกิต      

057289 ศ.ล.289 แบดมินตันศกึษา 2  หน่วยกิต      

057290 ศ.ล.290 เทนนิสศึกษา 2  หน่วยกิต  
ย้ายไปเป็นวิชาเลือก 

  

057293 ศ.ล.293 การออกก าลังกายแบบแอโรบิค 2  หน่วยกิต   

057294 ศ.ล.294 เทเบิลเทนนิสศกึษา 2  หน่วยกิต       

057295 ศ.ล.295 กระบี่กระบองและดาบไทยศกึษา 2  หน่วยกิต      

057297 ศ.ล.297 เซปักตะกร้อศึกษา 2  หน่วยกิต      

057298 ศ.ล.298 มวยไทยศึกษา 2  หน่วยกิต      

057300 ศ.ล.300 หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา 2  หน่วยกิต      

057301 ศ.ล.301 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวส าหรับ 2  หน่วยกิต      

  พลศึกษา   เหมือนเดิม    

057351 ศ.ล. 351 ศิลปะการปูองกันตัวศึกษา 1 หน่วยกิต  ย้ายไปเป็นวิชาเลือก   

057366 ศ.ล.366 การฝึกด้วยน้ าหนัก 2  หน่วยกิต  เหมือนเดิม   

057419 ศ.ล.419 การจัดการทางการกีฬาและการออกก าลัง

กาย 

2  หน่วยกิต     

057420 ศ.ล.420 การจัดการแขง่ขัน 2  หน่วยกิต  เหมือนเดิม   

ย้ายไปเป็นวิชาเลือก 
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057426 ศ.ล.426 การบรหิารพลศึกษา 2  หน่วยกิต  ย้ายไปเป็นวิชาเลือก   

057427 ศ.ล.427 หลักการฝึกกีฬา 2  หน่วยกิต  ยกเลิก   - ซ้ าซ้อนกับวิชาการสอนวิชาเอก 

057428 ศ.ล.428 ลูกเสือ-เนตรนารี 2  หน่วยกิต      

301361 พ.กว.361 กายวิภาคศาสตร์ส าหรับนักศึกษา 3  หน่วยกิต      

  และสุขศกึษา   เหมือนเดิม    

321371 พ.สร.371 สรรีวิทยาของมนุษย์ 2  หน่วยกิต      

321406 พ.สร.406 สรรีวิทยาของการออกก าลงักาย 2  หน่วยกิต      

         

          2) วชิาเลือก : ไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต          2) วชิาเลือก : ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต - เพิ่มจ านวนหน่วยกิตลงให้สอดคล้อง 

 เลือกจากกระบวนวชิาต่อไปนี ้   เลือกกระบวนวิชาระดับ 300 ขึน้ไป ไม่นอ้ยกว่า 9 หน่วยกติ 

ในจ านวนนี้ต้องเป็นกระบวนวชิาระดบั 400 ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

 กับ มคอ.1 (หลกัสูตร 4 ปี) 

    057201 ศ.ล.201 การจัดค่ายพักแรม 2  หน่วยกิต - ให้สอดคล้องกบันโยบายการสอน 

057205 ศ.ล.205 เทคนิคและทกัษะเกมน า 1  หน่วยกิต  เหมือนเดิม   ของกระทรวงศกึษาธิการ 

    057207 ศ.ล.207 การช่วยเหลือชีวติ 3 หน่วยกิต - เปิดกระบวนวิชา 057207 และ 

    057208 ศ.ล.208 กิจกรรมทางกายและการละเล่น 3 หน่วยกิต 057208 เพื่อให้สอดคล้องกบั 

      พืน้บ้านไทย  มาตรฐานความรู้และการฝึกปฏิบัต ิ

        ย้ายมาจากวิชาการสอนวิชาเอก 

057213 ศ.ล.213 พลศึกษาเบื้องต้น 2  หน่วยกิต  ยกเลิก 

ศ.ล. 215 

ยกเลิก 

  - ซ้ าซ้อนกับวิชาเอกการสอน 

    057215 นันทนาการเบือ้งตน้ 2 หน่วยกิต - ย้ายมาจากวิชาบังคับ 

057272 ศ.ล.272 ซอฟท์บอลศึกษา 1  หน่วยกิต    - เน้นกีฬาพื้นบา้นมากขึน้ 

057273 ศ.ล.273 แฮนด์บอลศึกษา 1  หน่วยกิต  
เหมือนเดิม 

   

057274 ศ.ล.274 ฟุตซอลศึกษา 1  หน่วยกิต     

057275 ศ.ล.275 เปตองศึกษา 1  หน่วยกิต  ยกเลิก   - เน้นกีฬาพื้นบา้นมากขึน้ 

057276 ศ.ล.276 เทควันโดศึกษา 1  หน่วยกิต  เหมือนเดิม    

057277 ศ.ล.277 รักบี้ฟุตบอลศึกษา 1  หน่วยกิต  ยกเลิก   - เน้นกีฬาพื้นบา้นมากขึน้ 

057278 ศ.ล.278 ฮอกกีศ้ึกษา 1  หน่วยกิต      

057279 ศ.ล.279 ยูโดศกึษา 1  หน่วยกิต  
เหมือนเดิม 

   

057280 ศ.ล.280 มวยสากลศึกษา 1  หน่วยกิต     

057283 ศ.ล.283 กิจกรรมเข้าจังหวะศึกษา 1  หน่วยกิต      
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    057289 ศ.ล. 289 แบดมินตันศกึษา 2 หน่วยกิต  

    057290 ศ.ล.290 เทนนิสศึกษา 2  หน่วยกิต     ย้ายมาจากวิชาบังคับ 

    057293 ศ.ล.293 การออกก าลังกายแบบแอโรบิค 2  หน่วยกิต  

057296 ศ.ล.296 ยิมนาสติกศึกษา 1  หน่วยกิต      

057302 ศ.ล.302 การสรา้งสมรรถภาพทางกาย 2  หน่วยกิต  เหมือนเดิม    

057305 ศ.ล.305 กิจกรรมส าหรับเดก็ 2  หน่วยกิต      

057307 ศ.ล.307 พลศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา 2  หน่วยกิต  ยกเลิก   - เน้นการสอนทัง้ประถมและมธัยม 

    057324 ศ.ล.324 การจัดการความรู้ด้านพลศกึษาและกีฬา 3 หน่วยกิต - เปิดกระบวนวิชาใหม่เพื่อเสรมิสรา้ง 

    057325 ศ.ล.325 กิจกรรมทางกายส าหรับคนพกิาร 2 หน่วยกิต ความรู้ใหม่ทางพลศึกษาในยุค 4.0 

    057351 ศ.ล.351 ศิลปะการปูองกันตัวศึกษา 1 หน่วยกิต - ย้ายมาจากวิชาบังคับ 

    057403 ศ.ล.403 การออกแบบการออกก าลงักาย 2  หน่วยกิต - ย้ายมาจาก วิชาการสอนวิชาเอก 

057404 ศ.ล.404 การประเมินสมรรถภาพและ 2  หน่วยกิต      

  การก าหนดการออกก าลงักาย       

057410 ศ.ล.410 จิตวิทยาการกีฬาและ 3  หน่วยกิต      

  การออกก าลังกาย   
เหมือนเดิม 

   

057411 ศ.ล.411 โภชนาการทางการกีฬาและ 2  หน่วยกิต     

  การออกก าลังกาย       

057416 ศ.ล.416 การวิจัยทางพลศึกษาและ 2  หน่วยกิต      

  วิทยาศาสตร์การกีฬา       

    057419 ศ.ล.419 การจัดการทางการกีฬาและ 

การออกก าลังกาย 

2 หน่วยกิต - ย้ายมาจากวิชาบังคับ 

057425 ศ.ล.425 การตัดสินกีฬา 2  หน่วยกิต  ยกเลิก   - เน้นวิชาด้านการสอนมากขึน้ 

    057426 ศ.ล.426 การบรหิารพลศึกษา 2 หน่วยกิต - ย้ายมาจากวิชาบังคับ 

057450 ศ.ล.450 การตลาดทางการกีฬา 2  หน่วยกิต  เหมือนเดิม    
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 

 2.2.2 วชิาการสอนวชิาเอก 12 หน่วยกิต           2.2.2 วชิาการสอนวชิาเอก 10 หน่วยกิต  

057316 ศ.ล.316 หลักการพลศึกษา 2  หน่วยกิต      

057401 ศ.ล.401 การทดสอบ การวัดผลและ 2  หน่วยกิต  เหมือนเดิม    

  ประเมินผลทางพลศกึษา       

057403 ศ.ล.403 การออกแบบการสอนกิจกรรมทางกาย 2  หน่วยกิต  ย้ายไปเป็นวิชาเลือก   

057405 ศ.ล.405 การสอนพลศึกษา 2  หน่วยกิต      

057407 ศ.ล.407 หลักสูตรพลศกึษา 2  หน่วยกิต  เหมือนเดิม    

057413 ศ.ล.413 บรรดิการพลศึกษา 2  หน่วยกิต      

         

 2.3 วิชาโท  (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 

 นักศึกษาทีป่ระสงค์จะเรยีนวิชาโท อาจเลือกเรียนวิชาโท

ในสาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง 

วิชาโทที่เปิดสอนส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ไม่น้อย

กว่า 15 หน่วยกิต  โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึง่จะ

ท าให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรเพิ่มขึน้อีก ไมน่้อยกว่า 

15 หน่วยกิต 

15  หน่วยกิต  2.3 วิชาโท  (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 

 เหมือนเดิม 

15  หน่วยกิต  

     

3. หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต  

     

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต - เพื่อให้สอดคล้องกบั มคอ.1 สาขาครุ

ศาสตร์และศึกษาศาสตร์ หลกัสูตร 4 ปี 
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4.2 ตารางเปรยีบเทียบข้อแตกต่างระหวา่งแผนการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่ 

 

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

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 1 

 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต  ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

001101    ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 

057284 ฟุตบอลศึกษา 2 057284 ฟุตบอลศึกษา 2 

057285 ว่ายน้ าศึกษา 2 057285 ว่ายน้ าศึกษา 2 

057288 บาสเกตบอลศกึษา 2 057288 บาสเกตบอลศกึษา 2 

057131 การออกก าลังกายและสุขภาพ 2 057131 การออกก าลังกายและ สุขภาพ 2 

100106 จิตวิทยาส าหรับครู 3 057140 ปรัชญาการกีฬาและโอลิมปกิศึกษา  2 

100108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพครู 2 100109 แบบอย่างความเป็นครูใน 2 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3  ห้องเรียนยุคใหม ่  

วิชาทางด้านเนือ้หา (เลือก) 3 100111 หลักสูตรและการจัดการ 2 

    เรียนรู้แนวใหม่  

   วิชาทางด้านเนือ้หา (วิชาเลือก) 3 

รวม 22 รวม 20 

ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

001102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 001102   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 

057286 วอลเลย์บอลศึกษา 2 057286 วอลเลย์บอลศึกษา 2 

057287 กรีฑาศึกษา 2 057287 กรีฑาศึกษา 2 

057289 แบดมินตันศกึษา 2 100110 โลกาภิวัตน์กับการศึกษาเพื่อ 2 

057290 เทนนิสศึกษา 2  ความเป็นพลเมืองชั้นเลิศ  

100105 ปรัชญาและทฤษฎทีางการศึกษา 3 100112 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนา 2 

100107 ภาษาและวฒันธรรมไทยส าหรับครู 2  ผู้เรียนยุคดิจิทัล  

          100191 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 1 

     

กลุ่มวิชามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 

วิชาทางด้านเนือ้หา (เลือก) 3 วิชาทางด้านเนือ้หา (วิชาเลือก) 5 

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

ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

001201 การอา่นเชิงวิเคราะห์และการเขียน  3 001201 การอา่นเชิงวิเคราะห์และ 3 

 อย่างมีประสิทธิผล   การเขียนอย่างมีประสิทธิผล  

057201 การจัดค่ายพักแรม 2 057294 เทเบิลเทนนิสศกึษา   2 

057215 นันทนาการเบือ้งตน้ 2 057316 หลักการพลศึกษา 2 

057294   เทเบิลเทนนิสศกึษา   2 100228 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับ  2 

057351 ศิลปะการปูองกันตัวศึกษา 1  ครูยุคดิจิทัล     

100210 ความเป็นครูและจรรยาบรรณ 3 100230 การวัดและประเมินผลการ 2 

 วิชาชีพครู   เรียนรู้แนวใหม่  

100211 การพัฒนาหลกัสูตร 2 100291 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 1 

100213 แหลง่เรียนรู้และการบูรณาการ        2    

 เทคโนโลยกีับการเรียนรู้สมัยใหม่     

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 

  วิชาทางด้านเนือ้หา (วิชาเลือก) 4 

รวม 20  19 

ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

050100 การใชภ้าษาไทย   3 050100 การใชภ้าษาไทย 3  

057295 กระบี่กระบองและดาบไทยศกึษา 2 057295 กระบี่กระบองและดาบไทยศกึษา 2 

057297 เซปักตะกร้อศึกษา 2 057297 เซปักตะกร้อศึกษา 2 

057298 มวยไทยศึกษา 2 057298 มวยไทยศึกษา 2 

301361 กายวิภาคศาสตร์ส าหรับนักศึกษา 3 063201 การเรียนรู้ผ่านปรากฏการณ์ในสังคม 3 

 และสุขศกึษา  100229 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 2 

100212 การจัดการเรียนรู้และการจัดการ 2  ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ยุคใหม่  

 ชั้นเรียน  100231 การประกันคุณภาพการศึกษา 2 

100281 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1  เพื่อความเป็นเลิศ  

                ระหว่างเรียน 1  301361 กายวิภาคศาสตร์ส าหรับ 3 

วิชาแกนเลือก 2  นักศึกษาและสขุศึกษา  

วิชาทางด้านเนือ้หา (เลือก) 4 วิชาแกนเลือก 2 

รวม 21  21 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) 

ชั้นปีท่ี 3 ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

057293 การออกก าลังกายแบบแอโรบิค  2 057300 หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา  2 

057300 หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา 2 100315 พหุวัฒนธรรมศึกษากับ 3 

100313 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 2  การจัดการศึกษาบนฐานชมุชน  

 สารสนเทศทางการศึกษา  100317 การฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค 2 

100314   การศึกษาพิเศษส าหรับครู 2 321371 สรรีวิทยาของมนุษย์ 2 

321371   สรรีวิทยาของมนุษย์ 2 กลุ่มวิชามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 3 

กลุ่มวิชามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 

วิชาทางด้านเนือ้หา (เลือก) 2 วิชาทางด้านเนือ้หา (วิชาเลือก) 2 

วิชาเลือกเสร ี 3 วิชาเลือกเสร ี 3 

รวม 18 รวม 20 

ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

057301 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวส าหรับ  2 057301 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว  2 

 พลศึกษา   ส าหรับพลศึกษา     

057316 หลักการพลศึกษา 2 057366 การฝึกด้วยน้ าหนัก 2 

057366 การฝึกด้วยน้ าหนัก 2 057407 หลักสูตรพลศกึษา 2 

057407 หลักสูตรพลศกึษา 2 057420 การจัดการแขง่ขัน  2 

100311 การวัดและการประเมินผลการ 3 100316 การศึกษาพิเศษเพื่อสง่เสรมิ 2 

 เรียนรู้   ศักยภาพผู้เรียนที่มีความต้องการ  

100312 การประกันคุณภาพการศึกษา 2  จ าเป็นพิเศษ  

100381 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 100391 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 4 

 ระหว่างเรียน 2  100404 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 2 

321406 สรรีวิทยาของการออกก าลงักาย 2  ผู้เรียน  

วิชาเลือกเสร ี 3 321406 สรรีวิทยาของการออกก าลงักาย 2 

  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 

    

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

ชั้นปีท่ี 4 ชั้นปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

057403 การออกแบบการสอนกิจกรรม 2 057401 การทดสอบ การวัดและ 2 

 ทางกาย   การประเมินผลทางพลศกึษา  

057405 การสอนพลศึกษา 2 057405 การสอนพลศึกษา 2 

057420 การจัดการแขง่ขัน 2 057413 บรรดิการพลศึกษา 2 

057426 การบรหิารพลศึกษา 2 057428 ลูกเสือ-เนตรนารี 2 

057428 ลูกเสือ-เนตรนารี 2    

100488 การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค 3    

วิชาทางด้านเนือ้หา (เลือก) 5 วิชาทางด้านเนือ้หา (เลือก) 7 

  วิชาเลือกเสร ี 3 

รวม 18 รวม 18 

ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

057401 

 

การทดสอบ การวัดและประเมินผล 

ทางพลศึกษา 

2 100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6 

057413 บรรดิการพลศึกษา 2    

057419 

 

การจัดการทางกีฬาและ 

การออกก าลังกาย 

2    

057427   หลักการฝึกกีฬา 2    

100403  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3    

100481 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1    

 ระหว่างเรียน 3     

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3   

กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1   

รวม 16 รวม 6 

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

ชั้นปีท่ี 5 ชั้นปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

100591 

 

การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

ในสถานศึกษา 1 

6  - - 

รวม 6 รวม 0 

ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

100592 

 

การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

ในสถานศึกษา 2 

6  - - 

รวม 6 รวม 0 
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5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2561 
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