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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาอุตสาหกรรมศึกษา (4 ปี) 

(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2563) 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา :    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

                                  คณะศึกษาศาสตร์  ภาควิชาอาชีวศึกษาและส่งเสริมสุขภาวะ 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (4 ปี) 

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education Program in Industrial Education 

 

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา  

 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม   ศึกษาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมศึกษา)  

  : ชื่อย่อ    ศษ.บ. (อุตสาหกรรมศึกษา)  

 ภาษาองักฤษ : ชื่อเต็ม   Bachelor of Education (Industrial Education) 

  : ชื่อย่อ    B.Ed. (Industrial Education) 

 

3. วิชาเอก (ถ้าม)ี - 

 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกวา่  144  หนว่ยกติ  

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปรญิญาตรี  หลักสูตร 4 ปี   

 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

       ปรญิญาตรทีางวิชาชีพ 

 5.3 ภาษาท่ีใช้  

 ภาษาไทย  

 ภาษาต่างประเทศ  

     5.4 การรับเข้าศึกษา  

 นักศึกษาไทย  

 นักศึกษาต่างชาติ  
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     5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรยีนการสอนโดยตรง 

     5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 ให้ปรญิญาเพยีงสาขาวิชาเดียว 

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 สภาวิชาการให้ความเหน็ชอบหลักสูตร ในการประชุมครัง้ที่ 12/2562 

เมื่อวันที ่4 ธนัวาคม 2562 

 สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิหลักสูตร ในการประชุมครัง้ที่ 12/2562 

เมื่อวันที ่20 ธันวาคม 2562 
 สภาวิชาชีพ ให้การรับรอง เมือ่วันที่............เดือน............................... พ.ศ.............. 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรท่ีมคีุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

ปรญิญาตร ีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร ์(หลักสตูรสีป่ี) พ.ศ.2562 ในปีการศกึษา 2565 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 ครูช่างอุตสาหกรรมในระดับอาชีวศึกษา 

 พนักงานของรัฐบาลที่ปฏิบตัิงานเก่ียวกับอุตสาหกรรมศึกษาด้านการฝึกอบรมบุคลากรในสถาน

ประกอบการ 

 พนักงานเอกชนการที่ปฏิบตัิงานเก่ียวกับอุตสาหกรรมศึกษา 

 ผู้ประกอบการเก่ียวกับอุตสาหกรรมศึกษา 
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9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัวประชาชน 

1. รองศาสตราจารยม์านูนณย์  สุตีคา 

 

- ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา),   

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2529 

- ค.อ.บ. (ไฟฟูา),   

   วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา,   

   2523 

 (X XXXX XXXXX XX X) 

(3 5099 01176 49 2) 

 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์สุระเดช  ศรีวชัิย 

 

- วศ.ม. (เครื่องกล). 

   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

   ธนบุร,ี 2527 

- วศ.บ. (เครื่องกล),   

   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

   ธนบุร,ี 2522 

- ค.อ.บ. (เครื่องกล),   

   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

   ธนบุร,ี 2521 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(3 1012 02325 33 9) 

3. อาจารยอ์ านาจ  เลศิปัญญาธิกุล 

 

- ศษ.ม. (อาชีวศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2543 

- ศษ.บ. (อุตสาหกรรม),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2538 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(3 5209 00147 78 4) 

4. อาจารย์พงษศ์ธร  สยุะมูล 

 

 

- ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟาู),  

   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

   พระนครเหนือ, 2557 

- ศษ.บ. (อุตสาหกรรม),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2542 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(3 5014 00580 81 1) 

5. อาจารยไ์ชยรัตน ์ นิติกาญจนโภคนิ 

 

- ศษ.ม. (อาชีวศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2552 

- ศษ.บ. (อุตสาหกรรมศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2547 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(3 5012 00002 15 6) 
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  10.สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 ในสถานทีต่ั้งมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

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

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

 จากแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) การพัฒนาเศรษฐกจิที่

ผ่านมาส่งผลให้ประเทศไทยมรีะดับการพัฒนาทีสู่งขึน้ มีฐานการผลิตและบรกิารที่มีความเข้มแข็งและโดดเดน่

ในหลายสาขา และมีความร่วมมือกับมติรประเทศทั้งในรูปทวภิาคแีละพหภุาค ีรวมถงึการรว่มมือกับประเทศ

ในอนภุาคและอาเซยีนมีความเข้มข้นและชัดเจนขึน้ ขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทนุของไทยเพิ่มขึน้ 

ประเทศไทยก าลังเผชิญกับความท้าทายของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะพบกับแรงกดดนัภายนอกได้แก่การ

เปลี่ยนแปลงของบรบิทเศรษฐกจิและสังคมโลก เปน็โลกไร้พรมแดน มีการเคลื่อนย้ายคน เงินทนุ องคค์วามรู้ 

เทคโนโลยี ข่าวสาร สินคา้และการบรกิารอย่างเสร ีท าให้การแขง่ขันในตลาดโลกรุนแรงขึน้ เกิดการรวมตัวของ

เศรษฐกจิกลุ่มต่างๆ อยา่งเข้มข้น การเปลีย่นแปลงสูอุ่ตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) การ

ด าเนินงานเพื่อบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยัง่ยนืขององคก์รสหประชาชาต ิ2573 (Sustainable Development 

Goals : SDGs) ประกอบด้วย 17 เปูาหมายและ 169 เปาูประสงค ์ซึง่จะมสี่วนส าคัญในการก าหนดทศิทางการ

พัฒนาประเทศไทยในอนาคต เช่นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนนิการเก่ียวกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและผลกระทบที่เกดิขึน้เป็นตน้ ท าให้ประเทศไทยตอ้งมีการก าหนดเปาูหมายและ

แนวทางการพัฒนาเพือ่รักษาฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่กับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกจิที่มีการใช้

ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยัง่ยนื ดงันั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกจิดังกล่าวจงึได้ก าหนดเปูาหมายยุทธศาสตรแ์ละ

แนวทางในการพัฒนาประเทศระยะ 5 ป ีเพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมทีม่ีความสุข

อย่างมั่นคง มัง่คั่งและยั่งยืน สอดคลอ้งตามยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี ที่มุง่เน้นยุทธศาสตรส์ าคัญในการก าหนด

ทิศทางของประเทศไวห้ลักๆ 10 ยุทธศาสตรค์อื  1) การเสรมิสรา้งและพัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์  2) การสรา้ง

ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  3) การสรา้งความเข้มแขง็ทางเศรษฐกจิและแข่งขันไดอ้ย่าง

ยั่งยนื  4) การเติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้มเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  5) การเสริมสรา้งความมัน่คง

แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมัง่คั่งและยั่งยืน  6) การบรหิารจัดการในภาครัฐ การปอูงกันการทุจรติ

ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  7) การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์  8) การ

พัฒนาวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  9) การพัฒนาภาคเมืองและพืน้ที่เศรษฐกิจ และ  10) 

ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา (คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตรช์าติ, 2560) 

 การวิจัยและพัฒนาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอยา่งกา้วกระโดดจึงเป็นกุญแจส าคัญต่อการ

พัฒนาเศรษฐกจิ สิง่แวดล้อมและการด ารงชีวติในสังคม การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยสีื่อสาร 

เทคโนโลยีชีวภาพท าให้รูปแบบการผลิต การด าเนนิธุรกิจและการใช้ชีวติของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปอยา่ง

รวดเร็ว มนุษย์สามารถสือ่สารทัง้ภาพและเสียงได้อยา่งไร้พรมแดน มีการท าธุรกิจบนโครงข่ายดิจติอลเพิม่ 
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มากขึ้น มีการเกิดสาขาอตุสาหกรรมและบรกิารใหม่ๆ  ที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยสีมัยใหม ่หลากหลาย

สาขา เพื่อตอบสนองความต้องการในภาคการผลิต บรกิาร การเกิดอุตสาหกรรมใหม่ 5 กลุ่มหลักได้แก่ กลุม่

อาหารเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุม่เครื่องมือ

อุปกรณอ์ัจฉริยะ หุน่ยนต์และระบบเครื่องมือกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่มดิจติอล เทคโนโลย ี

อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณต์่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยสีมองกลฝงัตัว  กลุ่ม

อุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์วัฒนธรรมและบรกิารที่มมีูลคา่สงู รวมทั้งรูปแบบและกระบวนการประกอบธุรกิจ

บรกิารจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและหลากหลาย 

 จากปัจจยัดังกล่าว การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรูด้้านทักษะการด ารงชวีิตและด้าน

อุตสาหกรรมศึกษา จงึมีความส าคัญตอ่เยาวชนรุน่ใหม่ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเปน็ต้นไป ทั้งเรื่องการด ารงค์

ชีวติและความตอ้งการแรงงานด้านอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้ เช่นจากขอ้มลูความตอ้งการแรงงานด้านอาชีวศึกษา

ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มศีักยภาพ (First S-Curve) และอตุสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ภาพรวมในอีก 5 

ปีข้างหนา้ มีความตอ้งการแรงงานประมาณ 103,508 คนจากกลุ่ม First S-Curve และประมาณ 72,017 คน

จากกลุ่ม New S-Curve และขณะเดียวกันภาคการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เรง่ด าเนินการปฏิรูป

การศึกษาตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยมีเปาูหมายเพื่อผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการ

ของภาคอตุสาหกรรม จากเหตุผลดงักล่าว การศึกษาด้านอุตสาหกรรมศึกษาจึงต้องเร่ิมตั้งแต่ระดับการศึกษา

ขั้นพืน้ฐานและต่อยอดไปสูอ่าชีวศึกษาและอดุมศึกษาต่อไป ดังนั้นจึงจ าเป็นตอ้งผลิตครูผู้สอนในดา้น

อุตสาหกรรมศึกษาให้เพยีงพอกับความต้องการของการศกึษาดังกลา่วและสอดคล้องกับของรัฐบาลที่เรง่

ด าเนินการผลิตบุคลากรจ านวน 115,626 คนในโครงการ “ผลิตอาชีวะพันธุใ์หม”่ “และบัณฑติพันธุ์ใหม”่ เพื่อ

สรา้งก าลังคนที่มสีมรรถนะสงูส าหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยป ี

2561-2565 ซึ่งถอืเปน็วาระเรง่ด่วนของประเทศ โดยมีเปูาหมายเพื่อผลติผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาที่เปน็

ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมดังกล่าว ดงันัน้คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่จึงได้เปดิ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบ์ัณฑติ สาขาอุตสาหกรรมศึกษา เพือ่จะได้ร่วมกันสรา้งและผลิตบุคลากรแกส่ังคมด้าน

อุตสาหกรรมศึกษาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ สามารถชีน้ าและท างานรว่มกับผู้อืน่ในทางวชิาการและวิชาช่าง

อุตสาหกรรมที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จรยิธรรม ทักษะ ความรู้ เป็นผู้รูจ้รงิ คิดเป็น ปฏิบตัิได้และกา้วไกล

เทคโนโลยี และเป็นไปตามแผนการพัฒนาบัณฑติพันธุ์ใหมข่องรัฐบาล 7 ขอ้ (ค าแถลงนโยบายของ

คณะรัฐมนตรทีี่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้วสิัยทัศน์ของรัฐบาล “มุ่งมั่นใหป้ระเทศไทย เป็น

ประเทศที่พัฒนาแล้ว ในศตวรรษที่ 21” ดังนี ้ 1) ปรับรูปแบบการเรยีนรูแ้ละการสอน เพื่อพัฒนาทักษะและ

อาชีพของคนทุกช่วงวัยส าหรับศตวรรษที่ 21  2) จดัการศกึษาเชิงบูรณาการกับการท างาน  3) พัฒนาอาชีวะ

พัฒนาคุณภาพวิชาชีพและพฒันาแรงงานรองรับอตุสาหกรรม 4.0  4) ดึงดูดคนเกง่จากทั่วโลกเข้ามารว่ม

ท างานกับคนไทย  5) วิจัยและพัฒนานวตักรรมที่ตองโจทยก์ารพัฒนาประเทศ  6) ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละ

พัฒนาทักษะทุกช่วงวัย  7) จดัท าระบบปรญิญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสัน้ 

จากเหตุผลดังกลา่วมาคณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่จงึได้เปิดหลักสตูรศึกษาศาสตร์

บัณฑติ สาขาอตุสาหกรรมศกึษา เพื่อผลติครูด้านอุตสาหกรรมศึกษาเพื่อจะได้ร่วมพัฒนาสงัคมให้เปน็ไปตาม

แผนการศึกษาชาติและเสริมสรา้งความรักสามัคคใีห้เกดิแกป่ระเทศชาติต่อไป 
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11.2 สถานการณ์หรอืการพฒันาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 จากยุทธศาสตรช์าติ 6 ด้าน เปูาหมายการพัฒนาประเทศ การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมจัดอยูใ่น

เปาูหมายหลักของยุทธศาสตรก์ล่าวคือด้านการสรา้งความสามารถในการแขง่ขัน ดา้นการพัฒนาและ

เสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ดา้นการสรา้งการ

เติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ที่กล่าวมาคือส่วนหนึ่งของยุทธศาสตรช์าติที่เกี่ยวข้องกับ

สังคมและวัฒนธรรมโดยตรง ประเทศไทยเป็นประเทศที่พฒันาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอยา่งมีเสถยีรภาพและ

ยั่งยนื จงึท าให้ประเทศไทยมีขดีความสามารถในการแขง่ขันที่สูงขึน้โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซยีน ประเทศไทยอยู่

ในระดับต้นๆ ในส่วนของคนไทยก็ได้รับการพัฒนาเปน็คนเกง่ คนด ีมีคุณภาพพร้อมส าหรับวถิชีีวติในศตวรรษ

ที่ 21 สงัคมไทยมีสภาพแวดลอ้มที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชวีิต สงัคมไทยผูกตดิกับ

วัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทยท าให้ชว่ยสรา้งเสรมิศักยภาพของคนไทยให้เปน็สังคมแห่งความเอือ้เพือ้เผื่อแผ่ 

สรา้งโอกาสและความเสมอภาคในสงัคม สรา้งความเปน็ธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม เพิม่ขีด

ความสามารถของชุมชนทอ้งถ่ินในการพัฒนารว่มกนัอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ

วัฒนธรรมเพื่อสง่ต่อให้คนรุน่ใหม่จากรุ่นสู่รุ่น 

 แนวทางในการพัฒนายุทธศาสตร ์การเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์ก็คอืการมุ่งเน้นการ

วางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ ์มีคุณธรรม จรยิธรรม มีระเบียบวนิัย สุขภาพดตีลอดจนเป็นคนเกง่ที่มี

ทักษะความรูค้วามสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวติ ดงัพระราชด ารขิองพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หัวภูมิพลอดลุยเดชฯ วา่การพัฒนาประเทศอย่างแรกต้องมีคนดี คอืมีปัญญา มีความรับผิดชอบ มีความ

วิริยะอุตสาหะอย่างที่สอง ต้องมีวิทยาการที่ดีเป็นเครื่องใชป้ระกอบการอย่างที่สาม ต้องมีการวางแผนทีด่ีให้

พอเหมาะพอควรโดยค านงึถงึประโยชน์อนัพึงประสงคข์องประเทศและประชาชนเป็นหลักปฏิบัติ (พธิี

พระราชทานปรญิญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์25 ก.ค. 2539) 

 ทั้งนีห้ลักสูตรศึกษาศาสตรบ์ณัฑติ สาขาอตุสาหกรรมศึกษา ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิง่ในกลุม่สาระ

การงานอาชีพซ่ึงเป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เพราะนั่นคอืเครื่องมือซึง่ทุกคนต้องใช้ในการประกอบ

อาชีพต่างๆ และด ารงคชี์วติอย่างมีคุณภาพ เพื่อการเสรมิสรา้งและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ มีการศึกษา 

พัฒนาวิธีการและเทคโนโลยอีย่างต่อเนื่องและกา้วหน้าเพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอด

ชีวติ มีการศึกษาพัฒนาระบบและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมเพื่อพัฒนาก าลงัคนรองรับอุตสาหกรรม

ในอนาคต 

 จากทฤษฎีของการพัฒนาหลกัสูตรนั้น หลักการของการพฒันาหลักสูตรจะต้องพัฒนาให้สอดคล้อง

กับความต้องการและความจ าเป็นของสังคม ซึ่งจะเห็นได้ขดัเจนจากทศิทางของยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ี(2560-

2579) ทีไ่ด้กลา่วมาแล้วตอนต้น ดังนัน้เพื่อเปูาหมายภาพอนาคตของสังคมไทยที่เป็นคนที่มีคุณภาพและมี

ความเป็นสากล มีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข มีการศึกษาทีด่ี ก้าวหน้าทนัโลก การเรียนรูบ้างอย่างก็ตอ้ง

เปลี่ยนไป การจัดการเรยีนรูใ้นโลกสมัยใหมต่้องจัดการเรียนรูจ้รงิ ได้ฝึกปฏิบัติและท างานจรงิอีกทั้งเขา้ใจกับ

การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สรา้งสังคมแห่งการเรียนรูท้ี่ครบวงจร จากที่กล่าวมาจึงท าให้ไดห้ลักสตูรการผลิต

ครูในสมัยใหม่ต้องมีการเปลีย่นแปลงไปตามความตอ้งการและบรบิทของสังคม 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกบัพันธกจิของสถาบนั 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 จากสถานการณห์รือการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่กล่าวมา จงึท าให้ตอ้งมีการ

พัฒนาคนใหม้ีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรูแ้ละรูเ้ทา่ทนัการเปลี่ยนแปลง ดงันั้นในการจัดการศึกษาจึง

จ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะต้องปลูกฝงัและจดัการเรียนรูต้ั้งแต่การศึกษาขั้นพืน้ฐาน โดยเฉพาะการเรยีนรูด้้านทักษะ

และการด ารงชีวติ ดังนัน้สถาบันการศึกษาและครูถอืเป็นกลไกส าคัญในการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสตูร

เพื่อผลิตครูที่มีความสามารถ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิง่เพื่อให้การจัดการศึกษาไดต้องสนองความตอ้งการและ

พัฒนาประเทศ 

 การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองการ

พัฒนาประเทศนัน้ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ ได้ก าหนดให้ระบบกระบวนการผลิต การพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง โดยได้มีการ

ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา มาตรฐานความรู้และประสบการณ ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัตงิาน

และมาตรฐานการปฏิบัตติน นอกจากนั้นผู้ประกอบวิชาชพีทางการศึกษาตอ้งประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐาน

และจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อให้เกดิคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สรา้งความเชื่อมัน่ศรัทธาให้แก่

ผู้รับบรกิาร 

 จากเหตุผลดังกลา่ว การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบนัที่รับผิดชอบจ าเปน็ต้องจดั

การศึกษาให้ได้มาตรฐานและสอดคลอ้งกับความต้องการของสงัคม ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

 12.2 ความเกีย่วข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เปน็สถาบันอดุมศึกษาภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทยและเปน็ต้นแบบด้าน

การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษามากวา่ 50 ป ีจึงตระหนักถึงบทบาทความเป็นผู้น าด้านการผลิตครูและ

บุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธภิาพเพื่อให้ได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มสีมรรถนะในการ

บรหิารและการจัดการเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิผลและมีคุณภาพตามอัตลักษณข์องบัณฑติแห่ง

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ที่วา่ “อตฺตาน  ทมยนฺติ ปณฺฑติา” บณัฑติทั้งหลายย่อมฝึกตน เป็นผู้รูจ้รงิ คดิเป็น ปฏิบัติ

ได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตส านึกต่อสังคม 

 คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จึงตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท าหลักสตูรเพื่อผลิต

ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหส้อดคล้องกับวชิาชีพทางการศึกษา เป็นไปตามกรอบงานแผนการศึกษาชาติ

ภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี และเป็นไปตามความต้องการของชุมชนและสังคมอีกทั้งเพื่อให้เป็นไป

ตามอตัลักษณข์องคณะศึกษาศาสตร ์ที่วา่ “ครูดีมีปัญญา พัฒนาทักษะ เพื่อการศึกษาและสงัคม” 

 ดังนัน้คณะศึกษาศาสตรจ์งึไดด้ าเนินการพัฒนาหลักสูตรศกึษาศาสตรบ์ัณฑติ เพื่อผลิตบัณฑติให้มี

ความรู้ ความสามารถในทางวิชาการและวิชาชีพทางการศกึษา สืบสานเจตนารมณใ์นการผลิตครูและบุคลากร

ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/กระบวนวชิา ในหลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

    หมวดวิชาเฉพาะ 

    หมวดวิชาเลือกเสร ี

 13.2 กลุ่มวิชา/กระบวนวชิาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนและสามารถให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นมา

เรียนเปน็ 

    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

    หมวดวิชาเฉพาะ 

    หมวดวิชาเลือกเสร ี

    ไม่ม ี

 13.3 การบริหารจัดการ 

 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะด าเนินการโดยคณะที่เกีย่วข้อง เช่น

คณะมนุษยศาสตร ์คณะสงัคมศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร ์คณะศึกษาศาสตรเ์ป็นตน้ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรของแตล่ะหลักสตูรจะด าเนนิประสานงานและแจ้งไปยังคณะที่จัดการเรยีนการสอนให้ทราบล่วงหนา้

ถงึจ านวนนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนในแตล่ะปีการศึกษา ในส่วนของวิชาเฉพาะ จะจดัการเรียนการสอน

โดยสาขาวิชา ทั้งนีก้ารจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาตติามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 โดยมีคณะกรรมการก ากับติดตามการจัดการเรยีนการ

สอน และมีการประเมินผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ในทุกภาค

การศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ทุกปกีารศึกษา นอกจากนี้ทาง

มหาวิทยาลยัยงัได้จัดให้มีการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการเรียนรูข้องนักศึกษาและส่งเสรมิ

นักศึกษาที่มีศักยภาพสงูให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมปีระสิทธิภาพสงูสดุ 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคญั และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

   1.1 ปรัชญา  

 มุ่งผลติบัณฑติเพื่อเป็นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพครูในดา้นอตุสาหกรรมศึกษา ทีส่ามารถ 

ผลิตนวตักรรมทางอตุสาหกรรมศึกษา และพัฒนาผู้ประกอบการทางด้านงานช่าง เพื่อพฒันาชุมชน สังคม 

และประเทศชาต ิ    

 1.2  วัตถุประสงค์   เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะต่อไปนี ้

 1. มีทักษะในการจัดการเรยีนการสอนด้านอุตสาหกรรมศึกษาทุกระดับและประกอบอาชีพอื่นที่

เก่ียวข้องกับการให้บริการสง่เสรมิความรู้ดา้นอตุสาหกรรมศึกษา 

 2. สามารถวิเคราะห์ เช่ือมโยง และบูรณาการศาสตรท์างดา้นอุตสาหกรรมศึกษาและศาสตรอ์ื่น 

เพื่อประยุกต์ใชอ้งคค์วามรู้ไดอ้ย่างเหมาะสมกับวิชาชีพ 

 3. มีความคดิสรา้งสรรคแ์ละรว่มสรา้งนวตักรรมเพื่อการพฒันาผู้เรยีนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21  

 4. มีโลกทัศน์กว้าง มีคุณธรรม จรยิธรรม ปฏิบตัิตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครูและ

สามารถท างานรว่มกับชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนได ้

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

 มีการปรับปรุงหลักสตูรทุก 5 ปี

โดยพิจารณาจาก KPI ที่อยู่ใน

การประเมินคุณภาพการศึกษา

ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

 มีการตรวจสอบและทบทวนผล

การด าเนินงานในแตล่ะป ีเพื่อ

น ามาสู่การปรับปรุงการเรียน

การสอนให้มีประสิทธภิาพ 

รวบรวมติดตามผลการประเมนิ QA 

ของหลักสูตรรวมทุก 5 ปี ในด้าน

ความพึงพอใจ และภาวะ 

การได้งานท าของบัณฑติ 

 - รอ้ยละของบัณฑติระดับ

ปรญิญาตรทีี่ไดง้านท าและการ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน  1 ปี 

 - รอ้ยละของบัณฑติระดับ

ปรญิญาตรทีี่ได้รับเงนิเดือน

เร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ ์

 - ระดับความพงึพอใจของ

นายจา้ง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้

บัณฑติ 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  

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

  ระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศึกษาปกติ 

 มีระยะเวลาศึกษาไมน่้อยกวา่ 15 สัปดาห์ 

 ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

   มีภาคฤดูรอ้น       

   ไมม่ีภาคฤดูรอ้น 

1.3 การเทยีบเคียงหนว่ยกติในระบบทวภิาค   

 - 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

   ระบบการศึกษาตลอดปี (เดือนมิถนุายน ถงึมีนาคม) 

 ระบบทวิภาค 

  ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดอืนมิถุนายน ถึง ตุลาคม 

  ภาคการศึกษาที่ 2 ตัง้แต่เดอืนพฤศจิกายน ถึง มีนาคม 

  ในเวลาราชการ 

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

    ระบบหน่วยการศึกษา (เดอืนมิถุนายน ถงึมนีาคม) 

 

2.2 คุณสมบัตขิองผูเ้ขา้ศึกษา  

ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคา่นิยมเจตคติที่ดี

และคุณลักษณะที่เหมาะสมกบัวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑข์อง

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรอืเป็นไปตามระเบยีบข้อบงัคับการคัดเลือก ซึ่งสถาบันอุดม 

ศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

  ความรูด้้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 

  ความรู้ด้านคณิตศาสตร/์วิทยาศาสตรไ์ม่เพียงพอ 

  การปรับตัวจากการเรยีนในระดับมัธยมศึกษา  

  นักศึกษาย้ายคณะเนือ่งจากไม่ได้ให้ความส าคัญกับวิชาชีพครู 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปญัหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  

  จัดสอนเสริมเตรยีมความรูพ้ืน้ฐานกอ่นการเรียน  

  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่แนะน าการวางเปาูหมายชีวติ เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลยั 

และการแบง่เวลา 

  จัดใหม้ีระบบอาจารย์ที่ปรกึษาเพื่อท าหนา้ที่สอดสอ่งดแูล ตักเตอืน ให้ค าแนะน าแกน่ักศึกษา และ

ให้เน้นย้ าในกรณีที่นักศึกษามปีัญหาตามข้างต้นเปน็กรณีพเิศษ 

  จัดกจิกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนกัศึกษาและการดูแลนักศึกษา ได้แก่ วนั

แรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วนัพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 จากอาจารย์

ผู้สอน และจดักจิกรรมสอนเสริมถ้าจ าเป็น 

  นักศึกษาตอ้งได้รับการทดสอบวดัแววความเป็นครูกอ่นเข้าศึกษา 

  

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

 

จ านวน

นักศกึษา 

ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

ช้ันปีที่ 1 30 30 30 30 30 

ช้ันปีที่ 2  30 30 30 30 

ช้ันปีที่ 3   30 30 30 

ช้ันปีที่ 4    30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

คาดว่าจะ

ส าเร็จ

การศกึษา 

   30 30 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

 1. รายงานขอ้มลูงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ปี โดยจ าแนกรายละเอยีดตามหัวข้อการเสนอตัง้

งบประมาณ 

 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ

เงินรายได ้

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ

เงินรายได ้

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ

เงินรายได ้

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

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

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

การท านุบ ารุงศาสนา ศลิปะ 

วัฒนธรรมและสิง่แวดล้อม 

- - - - - - 

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

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

บูรณาการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

30,000,000 - - - - - 

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

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

2. คา่ใช้จา่ยต่อหัว ประมาณ 284,600 บาท  354,550 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบช้ันเรยีน 

 แบบทางไกลผา่นสือ่สิง่พิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผา่นสือ่แพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนกิส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์น็ต 

 
2.8 การเทยีบโอนหนว่ยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรยีนขา้มมหาวิทยาลยั  

  1)  กระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณารับโอน จะต้องเป็นกระบวนวิชาที่มีเนื้อหาอยู่ใน

ระดับเดียวกันหรือมีความใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือเป็นกระบวนวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของนักศึกษา และต้องได้รับความ

เห็นชอบจากคณะที่เกี่ยวข้อง   

  2)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณาโอนกระบวนวิชา จ านวนหน่วยกติ ล าดับขั้นของกระบวนวิชา 

ที่นักศึกษาเรียนมาจากมหาวทิยาลยัอืน่ โดยความเห็นชอบของคณะที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้อาจต้องมีการพจิารณา

ปรับเข้าสู่ระบบล าดับขั้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2561 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จ านวนหนว่ยกิต รวมตลอดหลักสูตร           ไม่น้อยกว่า       144      หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร       

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 

     1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12 หน่วยกิต 

     1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต 

     1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 

     1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้า่นกจิกรรม  3 หน่วยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 

     2.1 วิชาแกน (วิชาชีพครู)  ไม่น้อยกวา่ 39 หน่วยกิต 

         2.1.1 วิชาแกนบังคับ  37 หน่วยกิต 

         2.1.2 วิชาแกนเลือก ไม่น้อยกวา่ 2 หน่วยกิต 

     2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกวา่ 69 หน่วยกิต 

         2.2.1 วิชาเอกทางดา้นเนือ้หา ไม่น้อยกวา่ 60       หน่วยกิต 

              1) วิชาบังคับ  42 หน่วยกิต 

              2) วิชาเลอืก ไม่น้อยกวา่ 18 หน่วยกิต 

         2.2.2 วิชาเอกทางดา้นการสอน ไม่น้อยกวา่ 9 หน่วยกิต 

              1) วิชาบังคับ                 6 หน่วยกิต 

              2) วิชาเลอืก  ไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต 

     2.3 วิชาโท (ถา้มี) ไม่น้อยกวา่ 15 หน่วยกติ 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี 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 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 1  3(3-0-6) 

  ENGL 101 Fundamental English 1  

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

  ENGL 102 Fundamental English 2   

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

  ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing  

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

  HUGE 100 Usage of the Thai Language  

  1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์                  9 หน่วยกิต 

                           Humanities and Social Sciences                     9  Credits 

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

  EDCI 201 Learning through Social Phenomenon  

        เลอืก 6 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี ้

        Select 6 credits from the followings: 

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

  PSY 110 Psychology and Daily Life  

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

  HUGE 104 Man and the Modern World   

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

  HUGE 106 Humanistic Arts  

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

  DART 271          Music Appreciation  
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 154130 ส.ภม. 130 ภูมิสารสนเทศในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 

  GEO 130 Geo-Information in Daily Life  

 154153 ส.ภม. 153 ภัยพิบัติในโลกสมยัใหม ่ 3(3-0-6) 

  GEO 153 Disaster in Modern World  

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

  LAGE 100 Law and Modern World  

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

  FINA 101 Finance for Daily Life  

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

  ECON 100 Economics for Everyday Life   

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

  MC 103  Life and Society through Media   

  1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์                    6  หน่วยกิต 

       Science and Mathematics                        6  Credits 

       เลือกจากกระบวนวิชาตอ่ไปนี ้

                 Select from the followings: 

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

  SC 100  Integrated Science  

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

  SC 114 Environmental Science in Today’s World  

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

  BIOL 100 Biology in Everyday Life   

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

  CHEM 100 Chemistry in Everyday Life  

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

  CS 100  Information Technology and Modern Life   

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

  MATH 109 Mathematics in Today’s World  
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 362211        ก  .อร. 211    หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

  CONS 211 Principles of Conservation   

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

  PHPC 130 Medications in Everyday Life  

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

  SE 111       Software for Everyday Life  

  1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม                                          3  หน่วยกิต 

                          Learning through Activities                                                   3  Credits                                    

                          เลือกเรยีน 2 หน่วยกติ จากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

       Select 2 credits from the followings: 

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

  EDPE 131 Exercise and Health  

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

  EDPE 132 Happy Life in Camping   

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

  EDPE 133 Recreation for Quality of Life   

                          และเลือกเรยีน 1 หน่วยกติ จากกระบวนวิชาต่อไปนี ้

                          And select 1 credit from the followings: 

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

  EDGE 101 Learning through Activities 1  

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

  EDGE 102 Learning through Activities 2  

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

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

                Field of Specialization                                           a minimum of     108  Credits 

  2.1 วิชาแกน (วชิาชพีครู)                                       ไม่น้อยกว่า        39  หน่วยกิต 

                         Core Courses                                              a minimum of      39  Credits 

       2.1.1 วิชาแกนบังคับ                                 37  หน่วยกิต 

 Required Core Courses                                                  37  Credits  

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

  EDPF 109 Model of Teacherness for Modern Classroom  

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

  EDPF 110 Globalization and Education for Smart Citizenship   

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

  EDPF 111 Curriculum and Learning Management in Modern 

Trends 

 

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

  EDPF 112 Psychology for Student Development in Digital Era  

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

  EDPF 191 Teaching Profession Practicum in School 1   

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

  EDPF 228 Communicative Language for Teachers in Digital Era  

 100229 ศ.ช. 229 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิลัเพื่อการเรยีนรูยุ้คใหม่                      2(1-2-3) 

  EDPF 229 Innovation and Digital Technology for Learning in 

Modern Era 

 

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

  EDPF 230 Learning Measurement and Evaluation in Modern 

Trends 

 

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

  EDPF 231 Educational Quality Assurance for Excellence  
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 100291 ศ.ช. 291 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2 1(0-3-0) 

  EDPF 291 Teaching Profession Practicum in School 2   

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

  EDPF 315 Multicultural Education and Community-based 

Education 

 

 100316 ศ.ช. 316 การศึกษาพิเศษเพื่อส่งเสรมิศกัยภาพผู้เรยีนทีม่ีความ

ต้องการจ าเปน็พิเศษ  

2(1-2-3) 

  EDPF 316 Special Education for Enhancing Potentials of Students 

with Special Needs 

 

 100317 ศ.ช. 317 การฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค 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  

                          2.1.2 วิชาแกนเลอืก                               ไม่น้อยกว่า       2  หน่วยกิต 

                         Elective Core Courses                           a minimum of    2  Credits 

                         เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี ้    

                         Select from the followings: 

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

  EDPF 214 Active Learning Management  

 100216 ศ.ช. 216 การเรียนการสอนเพือ่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง

บุคคล 

2(1-2-3) 

  EDPF 216 Differentiated Instruction   

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

  EDPF 217 Information for Learning   
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 100220  ศ.ช. 220 การบูรณาการศิลปะเชิงสรา้งสรรคใ์นการศึกษา 2(1-2-3) 

  EDPF 220 Creative Art Integration in Education   

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

  EDPF 222 Global Education for Lifelong Learning  

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

  EDPF 232 Laws for Teaching Profession   

 100233  ศ.ช. 233 สะเต็มศึกษาเพื่อชีวติ เศรษฐกจิ สังคมและสิง่แวดล้อม  2(1-2-3) 

  EDPF 233 STEM Education for Life, Economy, Society and 

Environment 

 

 2.2 วิชาเอก                       ไม่น้อยกว่า        69  หน่วยกิต 

       Major                                                         a minimum of   69  Credits 

ต้องมีกระบวนวิชาระดับ 300 ขึน้ไปไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกติและในจ านวนนีต้้องมีกระบวน  

วชิาระดับ 400 ขึ้นไป ไม่นอ้ยกว่า 18 หน่วยกติ 

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

                       minimum of 18 credits in 400 level. 

       2.2.1 วชิาเอกทางดา้นเนื้อหา                                 60  หน่วยกิต  

                                  Major Academic Content Courses                                  60  Credits 

                                  1) วิชาบังคับ                                                                 42  หน่วยกิต 

                                     Required Courses                                                      42  Credits 

 079169  ศ.อก. 169 การเรียนรูภ้าษาองักฤษเชิงเทคนิคส าหรับ           

อุตสาหกรรมศึกษา 

2(2-0-4) 

  EDIE 169 Technical English Learning for Industrial Education  

 079260 ศ.อก. 260   งานฝึกทักษะฝีมอืส าหรับอุตสาหกรรมศึกษา 3(2-2-5) 

  EDIE 260 Skill Training for Industrial Education  

 079264 ศ.อก. 264   ปัญญาประดิษฐ์และขอ้มูลขนาดใหญ่ส าหรับ

อุตสาหกรรมศึกษา 

3(2-2-5) 

  EDIE 264 Artificial Intelligence and Big Data for Industrial 

Education  
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 079268  ศ.อก. 268 การจัดการเรียนรูเ้ทคโนโลยีการผลิตส าหรับ

อุตสาหกรรมศึกษา 

2(2-0-4) 

  EDIE 268 Learning Management of Production Technology for 

Industrial Education 

 

 079270 ศ.อก. 270   การจัดการเรยีนรูง้านเขียนและอ่านแบบอุตสาหกรรม

ศึกษา 

3(2-2-5) 

  EDIE 270 Learning Management of Drawing and Reading in 

Industrial Education 

 

 079272 ศ.อก. 272   ปรัชญาอาชีวศึกษา  3(3-0-6) 

  EDIE 272 Philosophy of Vocational Education  

 079371 ศ.อก. 371   อุตสาหกรรมสรา้งสรรคส์ าหรับอุตสาหกรรมศึกษา 3(2-2-5) 

  EDIE 371 Creative Industry for Industrial Education  

 079373 ศ.อก. 373  การจัดการเรียนรูเ้ทคโนโลยีงานไมส้ าหรับอุตสาหกรรม

ศึกษา 

3(2-2-5) 

  EDIE 373 Learning Management of Wood Working Technology 

for Industrial Education 

 

 079375 ศ.อก. 375   เทคโนโลยีไฟฟูา-อิเล็กทรอนกิส์ส าหรับอุตสาหกรรม

ศึกษา 

3(2-2-5) 

  EDIE 375 Electricity-Electronics Technology for Industrial 

Education 

 

 079377 ศ.อก. 377   เทคโนโลยีโลหะส าหรับอุตสาหกรรมศึกษา 3(2-2-5) 

  EDIE 377 Metal Working Technology for Industrial Education   

 079379 ศ.อก. 379   เทคโนโลยีเคร่ืองยนต์ส าหรับอุตสาหกรรมศึกษา 3(2-2-5) 

  EDIE 379 Engine Technology for Industrial Education  

 079410 ศ.อก. 410 การจัดการเรียนรูเ้พื่อเป็นผู้ประกอบการทาง

อุตสาหกรรมศึกษา 

2(2-0-4)   

  EDIE 410 Learning Management for Entrepreneurship in 

Industrial Education 
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 079482 ศ.อก. 482   การจัดการเรียนรูเ้พื่อความปลอดภัยและการบรหิาร 

โรงฝึกงานในสถานศึกษา 

3(3-0-6) 

  EDIE 482 Learning Management for Safety and Workshop 

Management in Educational Institution 

 

 079487 ศ.อก. 487   การออกแบบอินโฟกราฟิกส าหรับอุตสาหกรรมศึกษา 3(2-2-5) 

  EDIE 487 Infographic Design for Industrial Education  

 079490 ศ.อก. 490 นวัตกรรมงานปัน้ดนิเผาส าหรบัอุตสาหกรรมศึกษา 3(2-2-5) 

  EDIE 490 Pottery Innovation for Industrial Education  

                             2) วิชาเลือก                                                                   18  หน่วยกิต 

                                     Elective Courses                                                        18  Credits 

                                     เลือกกระบวนวิชา 400 ขึ้นไป ไมน่้อยกวา่ 9 หน่วยกิต 

                                      A minimum of 9 credits in 400 level. 

 079212 ศ.อก. 212   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ 3(2-2-5) 

   อุตสาหกรรมศึกษา  

  EDIE 212 Innovation and Information Technology for Industrial 

Education 

 

 079214 ศ.อก. 214   การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานส าหรับ 

อุตสาหกรรมศึกษา 

3(3-0-6) 

  EDIE 214 Environment and Energy Management for Industrial 

Education 

 

 079218 ศ.อก. 218   การจัดการเรยีนรูอุ้ตสาหกรรมโลจสิติกสส์ าหรับ

อาชีวศึกษา 

3(3-0-6) 

  EDIE 218 Learning Management of Logistics Industry for 

Vocational Education 

 

 079220 ศ.อก. 220   ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูใ้นอุตสาหกรรมศึกษา 3(3-0-6) 

  EDIE 220 Thinking Skills for Learning in Industrial Education  

 079320 ศ.อก. 320   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการอาชีวศึกษา 3(3-0-6) 

  EDIE 320 Human Resource Development and Vocational 

Education 
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 079416 ศ.อก. 416   การจัดการเรียนรูก้ฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ      

อุตสาหกรรมศึกษา 

3(3-0-6) 

  EDIE 416 Learning Management of Law Relating to 

Industrial Education 

 

 079445 ศ.อก. 445   การบรรยายพิเศษส าหรับอตุสาหกรรมศึกษา 3(3-0-6) 

  EDIE 445 Special Lecture for Industrial Education  

 079467 ศ.อก. 467 การศึกษาด้วยตนเองส าหรับอุตสาหกรรมศึกษา 3(3-0-6) 

  EDIE 467 Independent Study for Industrial Education  

 079485 ศ.อก. 485   นวัตกรรมผลิตภัณฑป์ระดิษฐส์ าหรับอตุสาหกรรมศึกษา  3(2-2-5) 

  EDIE 485 Craft Product Innovation for Industrial Education   

     2.2.2 วิชาเอกทางด้านการสอน                       9  หน่วยกิต 

                                 Major Educational Courses:                                            9  Credits 

                                 1) วิชาบังคับ                                                                   6  หน่วยกิต 

                                     Required Courses                                                         6  Credits 

 079383 ศ.อก. 383   หลักการและการพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษา    

ยุคใหม ่

3(3-0-6) 

  EDIE 383 Principles and Development of Modern Industrial 

Education Curriculum 

 

 079385 ศ.อก. 385   การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุกส าหรบัอุตสาหกรรมศึกษา 3(3-0-6) 

  EDIE 385 Active Learning Management for Industrial Education  

                            2) วิชาเลือก                                                                    3  หน่วยกิต 

                                     Elective Course                                                          3  Credits 

 079322 ศ.อก. 322   การประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับอุตสาหกรรม

ศึกษา 

3(3-0-6) 

  EDIE 322 Educational Quality Assurance for Industrial Education  

 079368 ศ.อก. 368 การเรียนรูท้างอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 

  EDIE 368          Vocational Learning in the 21st Century  
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     2.3  วิชาโท (ถ้ามี)                                       ไม่นอ้ยกว่า                   15 หน่วยกิต 

                        Minor (If any)                                      a minimum of              15 Credits  

         นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนวิชาโทในสาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 15 

หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะท าให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพิ่มขึ้นอีก 

ไม่น้อยกวา่ 15 หน่วยกิต 

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

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

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

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

 

 (3) หมวดวิชาเลือกเสร ี              ไม่น้อยกว่า            6  หน่วยกิต 

                  Free Electives:                                           a minimum of                6  Credits 
 
จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                  ไม่น้อยกว่า                 144  หน่วยกิต 

Total                                                                          a minimum of             144  Credits 

 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 

รหัสกระบวนวิชาที่ใชก้ าหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังต่อไปนี้ 

1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถงึ คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา ที่กระบวนวิชานั้นสงักัด 

2. เลข 3 ตัวท้าย จ าแนกได้ดังนี้ 

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

2) เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

3) เลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงถงึ อนุกรมในหมวดหมู่ของสาขาวิชา 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

001101 

 

050100 

 

079169 

 

 

 

 

079260 

 

 

 

100109 

 

 

 

100111 

 

 

 

ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1                   

Fundamental English 1 

การใช้ภาษาไทย   

Usage of the Thai Language  

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชงิ

เทคนิคส าหรับอุตสาหกรรม

ศกึษา 

Technical English Learning for 

Industrial Education  

งานฝึกทักษะฝีมอืส าหรับ

อุตสาหกรรมศึกษา 

Skill Training for Industrial 

Education  

แบบอย่างความเป็นครูใน                   

ห้องเรียนยุคใหม่              

Model of Teacherness for 

Modern Classroom 

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้                       

แนวใหม ่ 

Curriculum and Learning 

Management in Modern 

Trends 

หนว่ยกิต 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

2(2-0-4) 

 

 

 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

2(1-2-3) 

 

 

 

2(1-2-3) 

 

 

 

 

001102 

 

079264 

 

 

 

079268 

 

 

 

 

100110 

 

 

 

100112 

 

 

 

100191 

 

ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2                      

Fundamental English 2 

ปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลขนาด

ใหญ่ส าหรับอุตสาหกรรมศึกษา 

Artificial Intelligence and Big 

Data for Industrial Education 

การจัดการเรียนรู้เทคโนโลยกีาร

ผลิตส าหรับอุตสาหกรรมศึกษา 

Learning Management of 

Production Technology for 

Industrial Education 

โลกาภิวัตนก์ับการศึกษาเพ่ือ

ความเป็นพลเมอืงช้ันเลิศ 

Globalization and Education for 

Smart Citizenship 

จิตวทิยาเพื่อการพัฒนาผู้เรียนยุค

ดิจิทัล 

Psychology for Student 

Development in Digital Era 

การปฏบัิตกิารสอนใน

สถานศกึษา 1 

Teaching Profession Practicum 

in School 1 

หนว่ยกิต 

3(3-0-6) 

 

3(2-2-5) 

 

 
 

2(2-0-4) 

 

 

 
 

2(1-2-3) 

 

 

 

2(1-2-3) 

 

 

 

1(0-3-0) 

 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

Science and Mathematics 

6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      

Humanities and Social Sciences  

6 

 

รวม           21 รวม           19 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

001201 

 

 

 

079270 

 

 

 

 

079272 

 

 
079371 

 

 
 

100228 

 

 

 

100231 

 

 

 

 

การอา่นเชงิวเิคราะห์และการ           

เขียนอยา่งมีประสิทธิผล 

Critical Reading and Effective 

Writing 

การจัดการเรียนรู้งานเขียนและ

อา่นแบบอุตสาหกรรมศึกษา 

Learning Management of 

Drawing and Reading in 

Industrial Education 

ปรัชญาอาชวีศึกษา 

Philosophy of Vocational 

Education 

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ส าหรับอุตสาหกรรมศึกษา 

Creative Industry for 

Industrial Education 

ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับ              

ครูยุคดิจิทัล             

Communicative Language for 

Teachers in Digital Era 

การประกันคุณภาพการศึกษา         

เพื่อความเป็นเลิศ       

Educational Quality Assurance  

for Excellence 

หนว่ยกิต 

3(3-0-6) 

 

 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

2(1-2-3) 

 

 

 

2(1-2-3) 

 

 

 

 

063201 

 

 

 

079373 

 

 

 

 

079375 

 

 

 

079377 

 

 

 

079383 

 

 

 

 

100229 

 

    

 

การเรียนรู้ผ่านปรากฏการณ ์          

ในสังคม   

Learning through Social 

Phenomenon 

การจัดการเรียนรู้เทคโนโลยงีานไม้

ส าหรับอุตสาหกรรมศึกษา        

Learning Management of Wood 

Working Technology for Industrial 

Education  

เทคโนโลยไีฟฟาู-อเิล็กทรอนิกส์

ส าหรับอุตสาหกรรมศึกษา 

Electricity-Electronics Technology 

for Industrial Education 

เทคโนโลยโีลหะส าหรับอุตสาหกรรม

ศกึษา 

Metal Working Technology for 

Industrial Education  

หลักการและการพัฒนาหลักสูตร

อุตสาหกรรมศึกษายุคใหม ่

Principles and Development of 

Modern Industrial Education 

Curriculum  

นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัล         

เพื่อการเรียนรู้ยุคใหม่ 

Innovation and Digital Technology  

หนว่ยกิต 

3(3-0-6) 

 

 
 

3(2-2-5) 

 

 

 
 

3(2-2-5) 

 

 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

 
 

2(1-2-3) 

 

วชิาแกนเลอืก 

Elective Core Courses 

กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม             

Learning through Activities 

2 

 

2 

               for Learning in Modern Era 

100230     การวัดและประเมินผลการ                 

               เรียนรู้แนวใหม่          

               Learning Measurement and  

               Evaluation in Modern Trends 

100291     การปฏบัิตกิารสอนในสถานศึกษา 2      

               Teaching Profession Practicum in       

               School 2 

 

2(1-2-3) 

 

 

 

1(0-3-0) 

 

รวม           20 รวม           20 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

079379 

 

 

 

079385 

 

 

 

079410 

 

 

 

 

 

079482 

  

 

 

 

  

079487 

 

เทคโนโลยเีครื่องยนต์ส าหรับ

อุตสาหกรรมศึกษา  

Engine Technology for Industrial 

Education  

การจัดการเรียนรู้เชงิรุกส าหรับ

อุตสาหกรรมศึกษา 

Active Learning Management for 

Industrial Education  

การจัดการเรียนรู้เพื่อเป็น

ผู้ประกอบการทางอุตสาหกรรม

ศกึษา 

Learning Management for 

Entrepreneurship in Industrial 

Education  

การจัดการเรียนรู้เพื่อความปลอดภัย

และการบริหารโรงฝึกงานใน

สถานศกึษา 

Learning Management for Safety 

and Workshop Management in 

Educational Institution  

การออกแบบอนิโฟกราฟิกส าหรับ

อุตสาหกรรมศึกษา 

หนว่ยกิต 

3(2-2-5) 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

2(2-0-4) 

 

 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

3(2-2-5) 

 

079490 

 

 

 

100316 

 

 

 

 

 

 

100317 

 

 

100391 

 

 

 

100404 

 

นวัตกรรมงานป้ันดนิเผาส าหรับ

อุตสาหกรรมศึกษา          

Pottery Innovation for Industrial 

Education 

การศึกษาพิเศษเพื่อสง่เสริม

ศักยภาพผู้เรียนท่ีมีความ

ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ   

Special Education for 

Enhancing Potentials of 

Students with Special Needs 

การฝึกทักษะการสอนแบบ

จุลภาค     

Microteaching Skills Practice 

การปฏบัิตกิารสอนในสถาน              

ศกึษา 3 

Teaching Profession Practicum  

in School 3 

การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 

Research for Learners’ Quality 

Development 

 

หนว่ยกิต 

3(2-2-5) 

 

 

 

2(1-2-3) 

 

 

 

 

 

 

3(2-3-5) 

 

 

4(0-12-0) 

 

 

 

2(1-2-3) 

 

 

100315 

 

Infographic Design for Industrial 

Education  

พหุวัฒนธรรมศึกษากับการ                

จัดการศกึษาบนฐานชุมชน 

Multicultural Education and  

Community-based Education 

 

 

2(1-2-3) 

 

วชิาเอกเลอืกทางด้านเนื้อหา 

Major Academic Content 

Elective Courses  

3 

 

 

 

กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม           

Learning through Activities 

วชิาเอกเลอืกทางด้านเนื้อหา 

Major Academic Content 

Elective Courses 

1 

 

3 

  

รวม           20 รวม           17 
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ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

            

วชิาเอกเลอืกทางด้านเนื้อหา           

Major Academic Content Elective Courses 

วชิาเอกเลอืกทางด้านการสอน            

Major Educational Elective Courses 

วชิาเลอืกเสรี              

Free Elective 

 

หนว่ยกิต 

12 

 

3 

 

6 

 

 100491    การปฏบัิตกิารสอนใน              

               สถานศกึษา 4     

               Teaching Profession  

               Practicum in School 4  

 

หนว่ยกิต 

6(0-18-0) 

รวม           21 รวม           6 
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3.1.5 ค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 

  ระบุไว้ในภาคผนวก 

3.2 ชื่อ ต าแหนง่และคุณวฒุขิองอาจารย์  

3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร / อาจารย์ประจ า 

ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวนผลงาน

วชิาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 รองศาสตราจารย ์
มานูนณย์  สตุีคา * 
(X XXXX XXXXX XX X) 
(3 5099 01176 49 2) 
 

- ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการ 
   ศึกษา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  
   2529 
- ค.อ.บ. (ไฟฟาู), วิทยาลยั 
   เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา,  
   2523 

6  - 9 - 18(13)  

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

สุระเดช  ศรีวชัิย * 
(X XXXX XXXXX XX X) 
(3 1012 02325 33 9) 
 

- วศ.ม. (เครื่องกล), สถาบัน 
   เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  
   2527 
- วศ.บ. (เครื่องกล), สถาบัน 
   เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  
   2522 
- ค.อ.บ. (เครื่องกล), สถาบัน 
   เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,   
   2521 

6  - 9 - 4(1)  

3 อาจารยอ์ านาจ   
เลิศปัญญาธิกุล * 
(X XXXX XXXXX XX X)  
(3 5209 00147 78 4)  

- ศษ.ม. (อาชีวศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2543 
- ศษ.บ. (อุตสาหกรรม),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2538 

12 - 12 -  1(1) 

4 อาจารย์พงษ์ศธร   
สุยะมูล * 
(X XXXX XXXXX XX X) 
(3 5014 00580 81 1) 
 

- ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟาู),  
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอม 
   เกล้าพระนครเหนอื, 2557 
- ศษ.บ. (อุตสาหกรรม),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2542 

12 - 12 - 1(1)  

5 อาจารยไ์ชยรัตน ์ 
นิติกาญจนโภคนิ *  
(X XXXX XXXXX XX X) 
(3 5012 00002 15 6) 

- ศษ.ม. (อาชีวศึกษา),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2552 
- ศษ.บ. (อุตสาหกรรมศึกษา),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2547 

3  - 12  -  1(1) 



29 

ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวนผลงาน

วชิาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 
ดร.กรัณย์ ปัญโญ 
(X XXXX XXXXX XX X) 
(3 5099 00140 150) 

- กศ.ด. (การบริหารการศึกษา), 
มหาวิทยาลยันเรศวร, 2550 

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

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

18 - 13 - 6(-) 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 
ดร.กรฑีา  แกว้คง 
(X XXXX XXXXX XX X) 
(3 6009 00019 599) 

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

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

11 6 11 6 13(-) 

8 รองศาสตราจารย์  

ดร.เกียรติสดุา  ศรสีุข 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(3 5005 00037 710) 

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

6 6 8 6 8(-) 

9 อาจารย์จารว ี 

เพชรแก้ว 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(3 9602 00342 85 8) 

 

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

9 - 12 - 3(-) 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.เจนสมุทร   

แสงพันธ ์

(X XXXX XXXXX XX X) 

(3 5205 00157 057) 

- ปร.ด. (คณิตศาสตรศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยขอนแกน่, 2555 

- ศษ.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2545 

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร)์ ,  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 

 

9 6 9 6 10(-) 



30 

ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวนผลงาน

วชิาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

11 อาจารย์ชญานิตย ์

ยิม้สวสัดิ ์

(X XXXX XXXXX XX X) 

(1 5099 00061 130) 

- ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2552 

- ค.บ. (สังคมศึกษา),   

   มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม,่  

   2549 

 

18 2 21 2 7(-) 

12 รองศาสตราจารย์  

ดร.ชรินทร ์ มัง่คั่ง 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(3 3213 00157 200) 

- ศษ.ด. (หลักสตูรและการสอน), 

มหาวิทยาลยั 

   เกษตรศาสตร์, 2549 

- ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา),  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

2540 

- ค.บ.(สังคมศึกษา),  

   วิทยาลัยครูบุรรีัมย์, 2533 

 

15 10 12 16 58(-) 

13 อาจารย์ชัยณรงค ์  

จารุพงศ์พัฒนะ 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(3 5005 00036 918) 

- ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา),  

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

 

18 2 11 2 10(-) 

14 อาจารย ์ดร.ชนิวัฒน์   

ไข่เกตุ 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(3 7301 00708 22 4) 

 

 

 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตรก์ารออก   

   ก าลังกายและการกฬีา),  

   มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555 

- วท.ม. (วิทยาศาสตร ์

   การกีฬา), มหาวิทยาลยั 

   เชียงใหม,่ 2545 

- วท.บ. (วิทยาศาสตร ์

   การกีฬา), มหาวิทยาลยั 

   ราชภัฏเชียงใหม,่ 2541 

 

18 - 18 - 2(-) 



31 

ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวนผลงาน

วชิาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.เชษฐภูมิ    

วรรณไพศาล 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(3 5101 00274 838) 

- ค.ด. (อุดมศึกษา),  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  

  2559 

- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)์,  

  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2553 

- ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์  

   การเมือง), จุฬาลงกรณ ์

   มหาวิทยาลัย, 2550 

- ร.บ. (ความสัมพนัธ์ระหว่าง 

   ประเทศ และการเมือง 

   การปกครองเปรียบเทียบ),  

   มหาวิทยาลัยสุโขทยั 

   ธรรมาธิราช, 2552 

- ศษ.บ. (สงัคมศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2547 

23 9 12 12 30(-) 

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.ณัชชา กมล 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(3 3207 00520 203) 

- กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

   วโิรฒ, 2548 

- ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร)์,  

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  

   2543 

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร)์,   

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2539 

9 6 9 6 12(-) 

17 อาจารย์ณัชชาจารย์  

โรจน์วัฒนดิษกุล 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(3 2401 00448 120) 

 

 

- วท.ม. (วิทยาศาสตร ์

   การกีฬา), มหาวิทยาลยั 

   เชียงใหม,่ 2546 

- ศษ.บ. (พลศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2544 

12 - 12 - 10(-) 



32 

ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวนผลงาน

วชิาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

18 อาจารย์ณฐันันท ์ 

นิเวศน์วรการ 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(1 509901025 722) 

 

- ศษ.ม. (หลักสตูร การสอน  

   และเทคโนโลยีการเรยีนรู)้,  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่  

2560 

- ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2557 

 

9 - 12 - 3(-) 

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.ดวงหทัย กาศวิบลูย ์

(X XXXX XXXXX XX X) 

(3 5099 00921 691) 

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

- M.S. (Mathematics  

   Education), Oregon State  

   University, USA, 2000 

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร)์,  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2536 

 

9 9 9 9 21(-) 

20 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.เดชา ศุภพิทยาภรณ ์

(X XXXX XXXXX XX X) 

(3 5020 00048 01 3) 

 

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

9 3 12 3 18(-) 

21 รองศาสตราจารย์  
ดร.ถนอมพร  
เลาหจรัสแสง 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(3 1004 00405 958) 

- 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,  

3 6 1.5 6 4(-) 



33 

ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวนผลงาน

วชิาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

  USA, 1992 
- ค.บ. (ภาษาองักฤษ),  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  
  2532 

22 อาจารย ์ดร.ทิพย์รัตน ์    
นพฤทธิ ์

(X XXXX XXXXX XX X) 
(3 5099 01501 806) 

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

6 6 6 6 11(-) 

23 อาจารย ์ดร.ธารณ ์ 

ทองงอก 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(3 3498 00128 133) 

 

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

9 3 9 3 2(-) 

24 รองศาสตราจารย์  

ดร.นงเยาว ์เนาวรัตน ์

(X XXXX XXXXX XX X) 

(3 8001 01937 021) 

- Ph.D. (Development  

   Studies), University of  

   Leeds, UK, 2004 

- M.A. (Women Studies),  

   York University, UK., 2001  

- สม.ม. (สงัคมวิทยาและ 

   มานุษยวิทยา), มหาวิทยาลยั 

   ธรรมศาสตร,์ 2531 

-  ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)์, 

    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์  

    2520  

10 14 9 6 14(-) 



34 

ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวนผลงาน

วชิาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

25 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 
ดร.นทัต อัศภาภรณ ์

(X XXXX XXXXX XX X) 
(3 1002 03492 497) 
 
 

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

6 2 6 3 3(-) 

26 อาจารย ์ดร.นัฐจิรา บุศยด์ ี

(X XXXX XXXXX XX X) 

(3 5009 00611 219) 

 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตรแ์ละ 

   เทคโนโลยีศึกษา) (หลักสูตร   

   นานาชาติ), มหาวิทยาลยั 

   มหดิล ,2553 

- ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา), 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2549 

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร)์, 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 

 

 

 

 

9 8 9 6 24(-) 

27 อาจารยน์ันทกา  

ฟูสีกุล 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(1 5060 100094 442) 

 

- ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา 

   และการแนะแนว),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 

- วท.บ. (จติวิทยา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 

 

 

 

12 - 12 - 1(-) 



35 

ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวนผลงาน

วชิาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

28 อาจารย ์ดร.นันทน์ภัส  

แสงฮอง 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(2 5711 00021 100) 

 

 

 

- Ph.D. (Educational Policy  

 Studies), University of   

 Illinois at Urbana   

 Champaign, USA, 2558 

- M.A. (Educational Policy   

  Studies), University of  

  Illinois at Urbana  

  Champaign, USA, 2552 

- บธ.บ. (การจัดการทั่วไป),  

   มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548 

 

12 3 12 6 2(-) 

29 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.น้ าผึง้ อินทะเนตร 

 (X XXXX XXXXX XX X) 

(3 5507 00551 263) 

- กศ.ด. (การทดสอบและ  

  วัดผลการศึกษา), 

  มหาวิทยาลยัศรีนครินทร- 

   วโิรฒ, 2554 

- ศษ.ม. (คณิตศาสตรศ์ึกษา), 

  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2546 

-  ศษ บ.  (คณิตศาสตร์),   

  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2541 

 

12 9 12 9 19(-) 

30 อาจารย ์ดร.บุษร ีเพง่เลง็ด ี

(X XXXX XXXXX XX X) 
(3 3201 01797 224) 
 

- Ph.D. (Chemistry,  
   Education), Western Sydney  
   University), Australia, 2559 
- กศ.ม. (การสอน 
   วิทยาศาสตร)์, มหาวิทยาลยั 
   มหาสารคาม, 2545 
- กศ.บ. (การสอนเคมี),  
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  
   2540  
 

13 - 16 - 2(-) 



36 

ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวนผลงาน

วชิาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

31 อาจารย ์ประกรณ์ 
ตุ้ยศร ี

(X XXXX XXXXX XX X) 

(3 5007 00430 25 3) 

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

 

12 

 

- 12 - 1(-) 

32 อาจารย ์ดร.พรทิพย์  
โรจน์ศิรพิศาล 

(X XXXX XXXXX XX X) 
(3 50130 00793 945) 

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

9 6 9 6 10(-) 

33 อาจารย ์ดร.พิกุล  
เลียวสิริพงศ ์

(X XXXX XXXXX XX X) 

(3 5701 01294 981) 
 
 

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

9 3 9 3 3(-) 

34 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.พิชัยณรงค ์กงแกว้ 

(3 5099 00679 725) 

 

 

 

- ปร.ด. (การศกึษา),  

   มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557 

- วท.ม. (วิทยาศาสตร ์

   การกีฬา), มหาวิทยาลัย 

   เชยีงใหม่, 2545 

- ศษ.บ (พลศกึษา),  

   มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2540 

 

 

12 - 12 - 6(-) 



37 

ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวนผลงาน

วชิาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

35 รองศาสตราจารย์  

ดร.เพ็ชรี  รูปะวิเชตร ์

(X XXXX XXXXX XX X) 

(3 5799 00112 547) 

- Ed.D (Business Education),   

 Queensland University of  

 Technology, Australia, 2544 

- ศษ.ม. (การศกึษานอก 

  ระบบ), มหาวิทยาลัย 

   เชยีงใหม่, 2539 

- ร.บ. (รัฐศาสตร)์, มหาวิทยาลัย  

   รามค าแหง, 2557 

- ศษ.บ. (การสอน 

  ภาษาอังกฤษบริหารธุรกิจ) 

  เกียรตินิยมอันดับ 1,   

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 

 

12 - 9 - 10(-) 

36 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.มนต์นภสั มโนการณ์ 

(X XXXX XXXXX XX X) 
(5 5505 00360 258) 

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

9 3 9 3 3(-) 

37 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(3 5101 00821 944) 

 

- กศ.ด. (การบริหาร 

   การศึกษา), มหาวิทยาลัย 

   นเรศวร, 2552  

- ศษ.ม. (การบริหาร 
   การศึกษา), มหาวิทยาลัย 
   สุโขทยัธรรมาธิราช, 2548 
- ศษ.ม. (เทคโนโลยีทาง 

9 12 12 9 12(-) 



38 

ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวนผลงาน

วชิาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

   การศึกษา), มหาวิทยาลัย 
   เชียงใหม,่ 2536 
- ค.บ. (วิทยาศาสตร)์,  
   วิทยาลัยครูล าปาง, 2528 

38 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.รัชชุกาญจน์  

ทองถาวร 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(3 1002 03141 851) 

- 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),    

  มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

   วโิรฒ, 2530 

 

15 3 15 3 10(-) 

39 รองศาสตราจารย์  

ดร.รัชนีกร  ทองสุขด ี

(X XXXX XXXXX XX X) 

(3 6599 00293 737) 

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

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

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

- ค.บ. (การสอนสังคมศึกษา),  
  วิทยาลยัครูพิบูลสงคราม  
  พิษณุโลก, 2527 

 

18 6 15 6 16(-) 



39 

ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวนผลงาน

วชิาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

40 รองศาสตราจารย์  

ดร.ฤตินันท ์ สมุทรท์ยั 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(3 5019 00693 735) 

- ค.ด. (อุดมศึกษา),  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,   

  2550 

- ศษ.ม. (การวัดและประเมินผล 

  การศึกษา), มหาวิทยาลยั 

   เชียงใหม่, 2528 

- ศษ.บ. (ประถมศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมา 

   ธิราช, 2527 

 

 

6 6 9 6 11(-) 

41 อาจารย ์ดร.ลฎาภา  
ลดาชาต ิ

(X XXXX XXXXX XX X) 

(3 5101 00130 127) 

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

- ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู),   
  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2546 

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

 
 

12 - 12 3 7(-) 

42 อาจารย์วิชญา ผิวค า 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(1 5299 00073 456) 

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

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

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

- - 12 - 5(-) 



40 

ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวนผลงาน

วชิาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

43 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.สมเกยีรติ อนิทสิงห ์

(X XXXX XXXXX XX X) 

(1 5099 00037 336) 

 

 

 

- ปร.ด. (หลกัสูตรและ 

   การสอน), มหาวิทยาลยั 

   เกษตรศาสตร์, 2558 

- ศษ.ม. (หลักสูตรและ 

   การสอน), มหาวิทยาลยั 

   เชยีงใหม่, 2554 

- วท.บ. (คณิตศาสตร์),  

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 

 

10 - 9 - 12(-) 

44 รองศาสตราจารย์  

สร้อยสุดา วิทยากร 

(X XXXX XXXXX XX X) 

 

- วท.บ. (ผดุงครรภ์),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2517 
10 - 9 - 1(-) 

45 อาจารย์ ดร.สราวุฒ ิ 

พงษพ์ิพัฒน ์

(X XXXX XXXXX XX X) 

(3 5099 00940 377)  

- ปร.ด. (วิยาศาสตร์การออก   

   ก าลังกายและการกีฬา),  

   มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554 

- วท.ม. (วิทยาศาสตร ์

   การกีฬา), มหาวิทยาลัย 

   เชยีงใหม่, 2544 

- ศษ.บ. (พลศกึษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537 

 

12 - 12 - 5(-) 

46 ผูช้่วยศาสตราจารย์  

ดร.สุทธิกัญจน์  

ทพิยเกษร 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(3 6399 00174 614) 

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

16 9 19 9 15(-) 



41 

ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวนผลงาน

วชิาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

47 ผูช้่วยศาสตราจารย์  

ดร.สุทธิดา จ ารัส 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(3 5605 00636 702) 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา),  

   มหาวิทยาเกษตรศาสตร์,  

   2552 

- ป.บัณฑิต. (การสอน),  

   มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545 

- วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัย 

   นเรศวร, 2544 

 

13 3 16 3 22(-) 

48 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.สุนทรพจน์   

ด ารงพานิช 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(3 6206 00112 623) 

- ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย 

   การศึกษา), จุฬาลงกรณ์  

   มหาวิทยาลัย, 2551 

- ศษ.ม. (วิจยัและประเมินผล 

   การศึกษา), มหาวิทยาลัย 

   เกษตรศาสตร,์ 2545 

- กศ.บ. (คณิตศาสตร)์, 

   มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2542 

 

12 9 12 9 4(-) 

49 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

สุนทร ีคนเที่ยง 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(3 5012 00583 957) 

- ศษ.ม. (หลักสตูรและ 

   การสอน), มหาวิทยาลัย 

   เชียงใหม,่ 2535 

- ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ),  

  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2528 

 

3 5 6 6 4(-) 

50 อาจารย ์ดร.สุนยี์ เงินยวง 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(3 6205 00685 281) 

- กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล  

  การศึกษา), มหาวิทยาลยั 

  ศรีนครินทรวโิรฒ, 2554 

- ศษ.ม. (คณิตศาสตรศ์ึกษา),  

  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2546 

- ศษ.บ.(คณิตศาสตร)์,  

  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2540 

12 9 12 9 13(-) 



42 

ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวนผลงาน

วชิาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

51 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.อุไรวรรณ หาญวงค ์

(X XXXX XXXXX XX X) 

(3 5012 00709 641)  

 

 

 

- ศษ.ด. (หลักสตูรและ 

   การสอน), มหาวิทยาลัย 

   เชียงใหม,่  2551 

- ศษ.ม. (การวัดและ  

  ประเมนิผลการศึกษา),   

  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2540 

- ศษ.บ. (วิทยาศาสตร)์,   

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2533 

 

11 5 11 5 23(-) 

หมายเหตุ  *  หมายถงึ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

     ล าดับที ่1 – 5 เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

                      ล าดับที ่6 – 51 เป็นอาจารย์ประจ า 

 
3.2.2 อาจารย์พิเศษ     

- ไม่มี - 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

 ความคาดหวังในผลการเรียนรูป้ระสบการณภ์าคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

  4.1.1 ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริตมีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพครู 

  4.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 

  4.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญ 

  4.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ 

  4.1.5 สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาเอกและศาสตรอ์ื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   

  4.1.6 คดิวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินคา่ รวมทั้งคดิอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

  4.1.7 สามารถสืบคน้ข้อเท็จจริง รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิด

จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และสรุปเพื่องานสอนและงานครู วินิจฉัยผู้เรยีน วิจัยพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งใช้ใน

การแก้ไขปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

  4.1.8 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง

เหมาะสม รวมทั้งมีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมี

วิสัยทัศน์ 

  4.1.9 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความไวในการรับความรู้สึกของผู้เรียนด้วยความเข้าใจและความรู้สึกเชิงบวกมี

วุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 

  4.1.10 สามารถใช้ความรู้ในศาสตรม์าชีน้ าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็น

ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของ

กลุ่ม รวมทั้งมีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาต่อความสัมพันธ์ในกลุ่ม และระหว่าง

กลุ่มผู้เรยีนอย่างสรา้งสรรค์ 

  4.1.11 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมี

ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนเป็นผู้น าและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 

  4.1.12 มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ

และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจาก

ผู้เรยีนอย่างรวดเร็วทัง้ที่เป็นตัวเลขเชิงสถติิหรอืคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน 

  4.1.13 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ

แกป้ัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ รวมทั้งสามารถใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมายและ

เลือกใช้ขอ้มูลสารสนเทศที่เก่ียวกับวิชาที่สอนและงานครูที่รับผิดชอบ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 
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  4.1.14 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ

น าเสนออย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้เรียน 

  4.1.15 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ 

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

  4.1.16 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูส้ าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถ

พิเศษ ผู้เรยีนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรยีนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

  4.1.17 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูใ้นวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ 

4.2 ช่วงเวลา  

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมีระยะเวลาเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 4 

ช่วงเวลา ได้แก่ 

  4.2.1 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ส าหรับช้ันปีที่ 1 

  4.2.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ส าหรับช้ันปีที่ 2 

  4.2.3 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ส าหรับช้ันปีที่ 3 

  4.2.4 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ส าหรับช้ันปีที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

  4.3.1   กระบวนวิชา 100191 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ก าหนดให้ฝึกปฏิบัติการใน

สถานศึกษาไม่น้อยกวา่ 45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา ในช้ันปีที่ 1 

   4.3.2 กระบวนวิชา 100291 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ก าหนดให้ฝึกปฏิบัติการใน

สถานศึกษาไม่น้อยกวา่ 45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา ในช้ันปีที่ 2 

   4.3.3 กระบวนวิชา 100391 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ก าหนดให้ฝึกปฏิบัติการใน

สถานศึกษาไม่น้อยกวา่ 180 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา ในช้ันปีที่ 3 

   4.3.4 กระบวนวิชา 100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ก าหนดให้ฝึกปฏิบัติการใน

สถานศึกษาไม่น้อยกว่า 270 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา ในช้ันปีที่ 4 โดยจัดให้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่

น้อยกวา่ 9-12 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ไม่น้อยกวา่ 6-9 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  

4.4 กระบวนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู  

   4.4.1 การคัดเลือกสถานศึกษาที่เป็นเครอืข่ายสถานศึกษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครูกับหน่วยพัฒนาการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีคุณภาพและผ่านการประเมินและได้รับ

มาตรฐานคุณภาพจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยเป็นไปประกาศของคุรุ

สภา เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติของสถานศึกษาส าหรับปฏิบัติการสอน 

   4.4.2 การจัดนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาโดยกระบวนการมีส่วนร่วม คือ หน่วย

พัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู นักศึกษา และอาจารย์ในวิชาเอก 

       4.4.3 การเตรยีมความพร้อมกอ่นการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

           (1) เตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้วยการปฐมนิเทศและการส่งตัวเพื่อให้นักศึกษารายงาน

ตัวต่อสถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอน  
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           (2) เตรียมความพร้อมของอาจารย์นิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

           (3) เตรียมความพร้อมหน่วยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ด้วยการเชิญ ผู้บริหารและครูพี่

เลี้ยงจากสถานศึกษารว่มพัฒนาวิชาชีพครูประชุมสัมมนาประจ าทุกปกีารศึกษา 

       4.4.4 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

           (1) การรายงานตัวต่อหน่วยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

           (2) การแต่งตั้งผู้บรหิารและครูพี่เลีย้งเพื่อดูแล ให้ค าแนะน า ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑค์ุรุสภา 

           (3) ด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมี

ระยะเวลาเทยีบเทา่ไม่น้อยกวา่ 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา 

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

การศึกษา 

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

การศึกษา 

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

การศึกษา 

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

การศึกษา โดยมีช่ัวโมงปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า 9-12 คาบ/สัปดาห์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 6-9 

ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

           (4) ติดตามปัญหาและอุปสรรค และการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยพัฒนาการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพครูเป็นระยะๆ ตลอดภาคการศึกษา  

           (5) การสัมมนาเชิงวิชาการระหว่างและสิน้สุดการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

           (6) การสรุปประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

     ข้อก าหนดในการท าโครงร่างวิจัยในช้ันเรียนและรายงานการวิจัยในช้ันเรียนฉบับสมบูรณ์ ก าหนดให้

นักศึกษาท าวิจัยในช้ันเรียน 1 คน ต่อ 1 เรื่อง ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา ในช่วงเวลาของการปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา โดยมีคณาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์/ครูพี่เลี้ยง เป็นผู้ให้ค าแนะน า ควบคุม และ

ประเมินผลการท าวิจัย โดยก าหนดให้มีการน าเสนอผลงานวิจัยและการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

      5.1 ค าอธบิายโดยย่อ  

      การบูรณาการความรู้เร่ืองการวิจัย กระบวนการวิจัย องค์ความรู้วิชาเอก และศาสตร์การสอน เพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรยีนในแต่ละระดบัการศึกษา และระดับความสามารถที่แตกต่างกัน โดย

ท าวิจัยในลักษณะของวิจัยในช้ันเรยีน 

      5.2 ผลการเรียนรู้  

  5.2.1 มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิคการวิจัยทางการศึกษา  

  5.2.2 มีจรรยาบรรณในการท าวิจัย 
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  5.2.3 สามารถวางแผนการจัดท าโครงการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

และการจัดการเรียนรูต้ามศาสตรข์องแต่ละสาขาวิชาเอก 

  5.2.4 สามารถปฏิบัติการวจิัยตามแผนการวิจัยที่ได้วางไว้ 

  5.2.5 สามารถเขียนน าเสนอผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรยีน 

     5.3 ช่วงเวลา  

      ท าควบคู่กับกระบวนวิชา 100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ในขณะปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษาของการศึกษาในช้ันปีที่ 4 

     5.4 จ านวนหน่วยกิต  

  การด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมีระยะเวลา

รวมเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา (รวมไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห์) คิดเป็น 12 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 

ช่วงเวลา แบ่งจ านวนหน่วยกิตดังนี้ 

  5.4.1 กระบวนวิชา 100191 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จ านวน 1 หน่วยกิต (รวมไม่น้อยกว่า 

2 สัปดาห์) 

  5.4.2 กระบวนวิชา 100291 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จ านวน 1 หน่วยกิต (รวมไม่น้อย

กวา่ 2 สัปดาห์) 

  5.4.3 กระบวนวิชา 100391 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 จ านวน 4 หน่วยกิต (รวมไม่น้อย

กวา่ 8 สัปดาห์) 

  5.4.4 กระบวนวิชา 100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 จ านวน 6 หน่วยกิต (รวมไม่น้อย

กวา่ 18 สัปดาห์) 

     5.5 การเตรยีมการ  

      แบ่งนักศึกษาตามจ านวนอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาเลือกหัวข้อตามปัญหาและ

ความสนใจที่มีส่วนในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน โดยมีการประชุมชี้แจงให้ความรู้ ก าหนดการน าเสนอ

โครงร่างการวิจัย การให้ปรึกษา และการเสนอผลงาน จัดท ารูปเล่มรายงานวิจัยทุกคน และรวบรวมไว้ที่แต่ละ

สาขาวิชา 

5.6 กระบวนการประเมินผล  

       ประเมินผลตามข้อก าหนดของหน่วยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร์ ควบคู่

กับกระบวนวิชา 100191 100291 100391 และ 100491  

 ความคาดหวังในผลการเรียนรูป้ระสบการณภ์าคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

 วัตถุประสงค์กระบวนวิชา : นักศึกษาสามารถ 

            1) ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาทั้งการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการความรู้ 

เนือ้หาวิชาเอก สาระเกี่ยวกับหลักสูตร ศาสตรก์ารสอน การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลส่งเสริมการเรียนการสอน การผลิตสื่อและหรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การช่วยเหลือดูแลและ

พัฒนาผู้เรยีนเป็นรายบุคคล และท าวิจัยในช้ันเรยีนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูข้องผู้เรยีน ภายใต้การแนะน า 

ดูแล และรว่มมือกันของครูพี่เลี่ยง สถานศึกษา และอาจารย์นิเทศก์ 
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2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะที่พงึประสงค์และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยเข้าถึงบริบทของชุมชนและเคารพความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม 

3) มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพในสถานศึกษาและชุมชน และส่งเสริมและอนุรักษ์

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4) เขียนสะท้อนสรุปการถอดบทเรียนค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ประเด็นด้านความรู้และ

ศาสตรก์ารสอน ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา 

5) รายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะรายบุคคลและจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสร้างชุมชนการ

เรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรอืกิจกรรมนักศึกษา 

1. มีความสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์

สาขาอุตสาหกรรมศึกษายคุใหม่ 

 การจัดกระบวนการเรียนรูใ้นกระบวนวิชา

ต่างๆ 

 การฝึกปฏิบัติในกระบวนวิชาที่เรยีน 

 การจัดกจิกรรมเสรมิหลักสตูรในลักษณะ

พัฒนาองค์ความรู้และฝึกการบูรณาการองค์

ความรู้สู่การจัดการเรยีนรู ้

2. มีทักษะในการจัดการเรยีนรู้ในสาขา

อุตสาหกรรมศึกษาเชิงสร้างสรรค์อย่างมี

นวัตกรรม 

 การจัดกจิกรรมเสรมิหลักสตูรในลักษณะของ

การเพิ่มประสบการณแ์ละการเตรยีมความ

พรอ้มส าหรับการจัดการเรียนรูใ้นสาขาวิชา

อุตสาหกรรมศึกษา 

 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพในสถานศึกษา 

3. มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณใน

วิชาชีพครูในยคุดจิิทัล 

 การสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพครูในทุกกระบวนวิชา 

 จัดกจิกรรมเสรมิหลักสตูรในลักษณะการ

ส่งเสรมิด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณใน

วิชาชีพครู 

 จัดกจิกรรมที่ส่งเสรมิ สนับสนุน ยกย่อง 

นักศึกษาที่เป็นแบบอยา่งด้านคุณธรรม 

จรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพครู 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น (หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป) 

    2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

         ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม  

             1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ และซื่อสตัยส์ุจรติ มจีรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ      

                1.2 มีวินยั ตรงตอ่เวลา และความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอ้บังคับ

ต่างๆ ขององคก์รและสังคม 

             1.3 มีภาวะความเปน็ผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขข้อขัดแยง้และ

ล าดับความส าคัญ 
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             1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้อืน่ รวมทั้งเคารพในคุณคา่และศักดิ์ศรขีองความเป็น

มนุษย ์

             1.5 คุณลักษณะทั้งหมดเกิดขึน้จากความเข้าใจ “สังคมและวัฒนธรรมไทย”      

 กลยุทธก์ารสอนที่ใช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

  1) การสอดแทรกในภาคบรรยายของกระบวนวิชา 

  2) การจัดกจิกรรมส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม ความซือ่สตัย์ สุจรติ 

  3) การมีกระบวนวิชาเฉพาะทีเ่ก่ียวข้องกับการพัฒนาจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

  1) การประเมินจากพฤติกรรมของการตรงตอ่เวลาการเขา้ช้ันเรยีนและการเขา้ฝึกงาน 

  2) การประเมินจากการซื่อสตัย์ในการเรียน และการสอบ  

  3) การประเมินจากความรับผดิชอบในงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

  4) การประเมินจากการมสี่วนรว่มของนักศึกษาในการท ากจิกรรมเสรมิหลักสตูร 

  5) การประเมินจากผูใ้ช้บัณฑิต 

 2.2 ความรู ้

       ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

               2.1 มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาทีศ่ึกษา 

               2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับ

การแก้ปัญหา       

               2.3 สามารถตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรูใ้นแนวกวา้งของสาขาวิชาที่ศึกษา

เพื่อให้เลง็เห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบเทคโนโลยใีหม่ๆ  

               2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาทีศ่ึกษากับความรู้ในศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

               2.5 ความรู้ทั้งหมดเกิดขึ้นได้จากการท าให้นักศกึษามีมุมมองที่แตกต่างและหลากหลาย 

  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

  จัดการเรียนการสอน โดยจัดล าดับการเรียนรูจ้ากง่ายไปยาก มีการเชื่อมโยงและบูรณาการ

 ความรู้ โดยใช้สือ่การสอน และเทคโนโลยีการศึกษา มีการเรยีนในหลายรูปแบบดงันี้ 

  1) การบรรยาย 

  2) การฝึกปฏิบัติในหอ้งปฏิบัตกิาร 

  3) การศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง 

      กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

  มีการประเมินการสอบวัดความรู้ โดยมีการสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษา และ 

 การประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติงาน วธิีการประเมินมีหลายรูปแบบดังนี้ 

  1) การสอบภาคทฤษฎ ี

  2) การสอบภาคปฏิบตั ิ

  3) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 
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3. ทักษะทางปญัญา 

       ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    3.1 คดิอยา่งมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

    3.2 สามารถสืบคน้ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการ 

         แกไ้ขปญัหาสรา้งสรรค์ 

    3.3 สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 

    3.4 ทักษะทางปัญญาเกิดขึน้ได้จากการมองเห็นกระบวนการเช่ือมโยง “ความรู้” 

  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

   1) ให้ท ากจิกรรมกลุ่ม, กจิกรรมในวันเรียนและการน าเสนอผลงาน   

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

         1) ประเมินจากการวัดความรู้ โดยใช้ขอ้สอบทีม่ีมาตรฐาน 

         2) การประเมินผลระหว่างการอภิปรายกลุ่ม การปฏบิัติงาน การน าเสนอรายงานในช้ันเรยีน 

 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

      ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ  

  4.1 การมมีนุษยสัมพนัธด์ี ชว่ยเหลอื เสยีสละ และปรับตัวได้อยา่งเหมาะสมกับสภาวการณ์ 

  4.2 การสามารถท างานรว่มกับผู้อื่น ทัง้ในภาวะผูน้ า และผูต้าม       

  4.3 การยอมรับฟังความคดิเห็นของผูอ้ื่น 

  4.4 ความสามารถท างานไดต้ามก าหนดเวลา 

 

          กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  

  1) การจัดกจิกรรมการสอนใหผู้้เรยีนไดม้ีปฏสิัมพันธ์กับผูอ้ื่น ใหม้ีการท างานเป็นกลุม่  

มีการประสานงานกับผูอ้ื่น มกีารค้นควา้จากแหล่งข้อมูล มีการมอบหมายงานให้ 

  2) ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการด าเนนิการเรียนรูด้้วยตนเองและรว่มกับผู้อื่น 

กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรูด้้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

ประเมินพฤติกรรมการแสดงออก และทักษะความสัมพันธ ์ในแตล่ะบทบาทของผู้เรยีนในช้ันเรยีน หรือระหวา่ง

ท ากิจกรรม ประเมินผลงานตามความรับผิดชอบทีไ่ด้รับมอบหมาย 

  

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

    5.1 สามารถใช้เทคนิคคณิตศาสตรแ์ละสถติิเพื่อการวเิคราะห์ข้อมูล 

     5.2 สามารถแปลความหมายข้อมลู สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารและบทสรุป 
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    5.3 สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งปากเปล่า และ 

                  การเขยีนและเลือกใชรู้ปแบบการน าเสนอและเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม 

  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

  จัดกจิกรรมการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณก์ารวิจัย การแก้ไขปัญหา จากกรณศีึกษาหรอื

สถานการณภ์าคสนาม 

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

   ประเมินผลงาน หรือ พัฒนาการด้าน การใช้เทคนิควิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ขอ้สอบหรอืตรวจสอบจาก
รายงาน ประเมินทักษะการสือ่สารจากความสามารถในการน าเสนอหนา้ช้ันเรยีน 
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3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping) 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข         

การสื่อสารและ  

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

(General Education) 
                     

   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

Language and Communication 
    

          
   

    

001101  ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1 

Fundamental English 1 
    

 
     

    
       

001102  ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2 
Fundamental English 2 

              
       

001201  การอา่นเชงิวเิคราะห์และ      
การเขียนอยา่งมีประสิทธิผล
Critical Reading and Effective 
Writing 

         
 
       

 
   

050100  การใช้ภาษาไทย 

Usage of the Thai Language 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข         

การสื่อสารและ  

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละ 

สังคมศาสตร ์

Humanities and Social Science 
                     

063201 การเรียนรู้ผ่านปรากฏการณใ์น

สังคม  
Learning through Social 

Phenomenon 

                     

013110  จิตวทิยากับชวีติประจ าวัน

Psychology and Daily Life 
                     

050104 มนุษยก์ับโลกสมัยใหม ่ 

Man and the Modern World 
     ●  ● ●  ●       

 
   

050106 ศลิปะแห่งการเป็นมนุษยท่ี์มี

คุณค่า 

Humanistic Arts 

                     



 
 

54 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข         

การสื่อสารและ  

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

103271 สังคตีวิจักษ ์

Music Appreciation 
                 

 
   

154130 ภูมิสารสนเทศใน

ชีวติประจ าวัน 

Geo-Information in Daily Life 

                 

 

   

154153 ภัยพิบัติในโลกสมยัใหม ่

Disaster in Modern World 
                 

 
   

176100 กฎหมายและโลกสมัยใหม ่

Law and Modern World 
     ●     ●       

 
   

702101  การเงินในชีวิตประจ าวัน 

Finance for Daiky Life 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข         

การสื่อสารและ  

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

751100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Economics for Everyday Life 
    

 
● ● ●  

 
● ● ● 

 
   

 
   

851103  ชวีติและสังคมผ่านสื่อ 

Life and Society Through  

Media 

                     

   1.3 กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และ 

คณิตศาสตร ์

Science and Mathematics 

                     

201100  วทิยาศาสตร์บูรณาการ 

Integrated Sciece 
                     

201114  วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้มในโลก

ปัจจุบัน 

Environmental Science in 

Today’s World 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข         

การสื่อสารและ  

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

202100  ชวีวทิยาในชวีติประจ าวัน 

Biology in Everyday Life 
                     

203100  เคมีในชีวิตประจ าวัน 

Chemistry in Everyday Life 
     

     
    

    
   

204100  

 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และชวีติสมัยใหม ่

Information Technology and 

Modern Life 

    

 

    

 

   

 

   

 

   

206109  คณิตศาสตร์ในโลกปจัจุบัน 

Mathematics in Today’s  

World 

    

 
    

 
   

 
   

 
   

362211  หลักการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม 

  ● ● ●  ● ● ●     
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข         

การสื่อสารและ  

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

Principles of Conservation 

462130  ยาในชวีติประจ าวัน 

Medications in Everyday Life 
    

 

● ●   
 

   

 

  ● 
 

   

953111  ซอฟตแ์วร์ส าหรับชวีติประจ าวัน 

Software for Everyday Life 
    

 

● ● ● ● 
 

   

 

   

 

●   

1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผา่นกจิกรรม    
Learning through Activities 

   

 

    
 

   
 

  

 

  

057131  การออกก าลังกายและสุขภาพ 

Exercise and Health 
    

 

● ●  ● 
 

● ● ● 
 

   

 

   

057132  ชวีติมสีุขในค่ายพักแรม 
Happy Life in Camping 

 ● ●  
 

●    

 

   

 

   

 

   

057133  นันทนาการเพื่อคุณภาพชวีติ 
Recreation for Quality of Life 
 

 ● ●  

 
●    
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข         

การสื่อสารและ  

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

099101  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 
Learning Through Activities 1 

 ● ●  
 
   

 

            

099102  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 
Learning Through Activities 2 

 ●   

 

   

 

       ● ●    

099103  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 
Learning Through Activities 3 

● ● ●  
 

       
 

   ● ●    

ความหมายของผลการเรียนรู้ในตาราง เป็นไปตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน (เอกสารหนา้  48 – 51) 
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาเฉพาะ) 

1. PLO 1 แสวงหา วิเคราะห์ และสรุปองคค์วามรู้ส าคญัเกี่ยวกับอุตสาหกรรมศึกษา 

  Sub PLO 1.1  สรุปมโนทัศนส์ าคัญของหลักการอาชีวศึกษาและอุตสาหกรรมศึกษา 

  Sub PLO 1.2  เช่ือมโยงองคค์วามรู้เก่ียวกับอาชีวศึกษาและอุตสาหกรรมศึกษาอย่างเป็นระบบ 

  Sub PLO 1.3  สืบคน้ สังเคราะห์ และน าเสนอประเดน็ความรู้ใหมด่้านอุตสาหกรรมศึกษาใน

ปัจจุบันและอนาคต  

    กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู ้PLO 1 

 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้กระบวนการคิดทั้งการวิเคราะห์ สงัเคราะห ์และการ

ประมาณค่า เพือ่การแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู ้รวมทัง้มีการใชส้ื่อการเรยีนการสอนและ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเสรมิสรา้งความรู้ ส าหรับกิจกรรมการเรยีนการสอนจดัในหลากหลาย

รูปแบบ ได้แก่ 

  1) การบรรยายแบบมีส่วนรว่ม 

  2) การซักถาม อภิปราย 

  3) การศึกษาคน้คว้าและน าเสนอ 

  4) กระบวนการกลุ่ม 

  5) การลงมือปฏิบัติและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

  6) การค้นควา้วิจัย 

  7) การจ าลองสถานการณแ์ละบทบาทสมมุติ ฯลฯ 

          กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู ้PLO 1 

      ประเมินจากผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ด้วยวธิีการต่าง ๆ ดังนี้ 

   1) การทดสอบย่อย 

   2) การทดสอบกลางภาคเรยีนและปลายภาคเรยีน 

   3) การประเมินผลงาน 

   4) การประเมินผลการปฏิบัตงิานวิชาชีพครู 

   5) ประเมินการน าเสนอและรายงาน 

 

2. PLO 2 มีทักษะในการพฒันาสื่อการสอนและใช้อุปกรณ์เครื่องมือเฉพาะทางอตุสาหกรรม

ศึกษา 

  Sub PLO 2.1  พัฒนาสื่อการสอนทางอตุสาหกรรมศึกษา 

  Sub PLO 2.2  เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในงานช่างต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม 

  Sub PLO 2.3  ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวงัตามหลักความปลอดภยัของระบบงาน

อุตสาหกรรม 
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  Sub PLO 2.4  ด าเนินการบ ารุงรักษาอุปกรณแ์ละเครื่องมอืเฉพาะทางอุตสาหกรรมศึกษาได้

อย่างถูกต้อง 

  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรยีนรู้ PLO 2  

  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการฝึกปฏิบัติการทัง้ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และโรงฝกึ 

รวมทั้งมีการใชส้ือ่การเรยีนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเสริมสรา้งความรู้ ส าหรับ

กจิกรรมการเรียนการสอนจัดในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 

  1) การฝึกปฏิบัติการในโรงฝึก 

  2) กระบวนการกลุม่ 

  3) การวางแผนและใช้งานอุปกรณ์งานช่างตา่งๆ 

  4) การน าเสนอวิธีการใชง้าน และเก็บรักษาอุปกรณ์ช่างต่างๆ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ PLO 2  

       ประเมนิการปฏิบัติและการสังเกตพฤติกรรมของนักศกึษา ด้วยวิธีการตา่ง ๆ ดังนี้ 

   1) การทดสอบการปฏิบตัิในสถานจรงิและสถานการณจ์ าลอง 

   2) การประเมนิชิน้งานทางอุตสาหกรรมศึกษา 

   3) การประเมินการน าเสนอและรายงาน 

   4) การสังเกตพฤติกรรม 

 

3. PLO 3 ประยุกต์ศาสตร์การสอน การวิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่ยกระดับ

คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรยีน 

  Sub PLO 3.1  วิเคราะห์ ประเมิน และสรุปสาระความรู้เก่ียวกับศาสตรก์ารสอนและความเป็น

ครูสู่การจัดการเรยีนรูอุ้ตสาหกรรมศึกษา 

  Sub PLO 3.2  ออกแบบและท าวิจัยในช้ันเรยีนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอุ้ตสาหกรรม

ศึกษาของผู้เรยีนตามบรบิท 

  Sub PLO 3.3  เขียนแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาการเรียนรูอุ้ตสาหกรรมศึกษา 

    กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู ้PLO 3 

 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้กระบวนการคิดทั้งการวิเคราะห์ สงัเคราะห ์และการ

ประมาณค่า เพือ่การแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู ้รวมทัง้มีการใช้สื่อการเรยีนการสอนและ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเสรมิสรา้งความรู้ ส าหรับกิจกรรมการเรยีนการสอนจดัในหลากหลาย

รูปแบบ ได้แก่ 

  1) การบรรยายแบบมีส่วนรว่ม 

  2) การซักถาม อภิปราย 

  3) การศึกษาคน้คว้าและน าเสนอ 
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  4) กระบวนการกลุ่ม 

  5) การลงมือปฏิบัติและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

  6) การค้นควา้วิจัย 

  7) การจ าลองสถานการณแ์ละบทบาทสมมุติ ฯลฯ 

           กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู ้PLO 3 

       ประเมนิจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ด้วยวธิีการต่าง ๆ ดังนี้ 

   1) การทดสอบย่อย 

   2) การทดสอบกลางภาคเรยีนและปลายภาคเรยีน 

   3) การประเมินผลงาน 

   4) การประเมินผลการปฏิบัตงิานวิชาชีพครู 

   5) ประเมินการน าเสนอและรายงาน 

 

4. PLO 4 มีทักษะในการจัดการเรียนรู้อุตสาหกรรมศึกษาในบริบทโลกยุคดจิิทัล โดยบูรณาการ

วิธวีิทยาการจัดการเรยีนรู้สมัยใหม่ 

  Sub PLO 4.1  จัดการเรียนรูใ้นวิชาทางอตุสาหกรรมศึกษาโดยใช้กรอบแนวคดิ TPCK 

  Sub PLO 4.2  รเิร่ิมการจัดการเรยีนรูเ้ชิงรุกอย่างสรา้งสรรคท์ี่เหมาะสมกับผู้เรียนในบรบิท

ต่างๆ 

 Sub PLO 4.3  บูรณาการองคค์วามรู้เก่ียวกับปัญญาประดษิฐ์และข้อมูลขนาดใหญสู่่การ

จัดการเรียนรูอ้ยา่งมีประสิทธภิาพ 

  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ PLO 4 

  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการฝึกปฏิบัติการทัง้ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และโรงฝกึ 

รวมทั้งมีการใชส้ือ่การเรยีนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเสริมสรา้งความรู้ ส าหรับ

กจิกรรมการเรียนการสอนจัดในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 

  1) การฝึกปฏิบัติการในโรงฝึก 

    2) การบูรณาการใช้เทคโนโลยีการเรยีนรู ้

  2) กระบวนการกลุม่ 

  3) การวางแผนและใช้งานอุปกรณ์งานช่างตา่งๆ 

  4) การน าเสนอวิธีการใชง้าน และเก็บรักษาอุปกรณ์ช่างต่างๆ 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ PLO 4 

        ประเมินการปฏิบตัิและการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดงันี ้

   1) การประเมินชิน้งานทางอุตสาหกรรมศึกษา 

   2) การทดสอบการปฏิบตัิในสถานจรงิและสถานการณจ์ าลอง 
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   3) การประเมินการน าเสนอและรายงาน 

   4) การสังเกตพฤติกรรม 

 

5. PLO 5 แสดงออกถงึจิตวญิญาณความเป็นครูมืออาชีพและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ครู 

  Sub PLO 5.1  แสดงออกถึงความรัก ศรัทธา และมีเจตคตทิี่ดีต่อวิชาชีพครูอุสาหกรรมศกึษา 

  Sub PLO 5.2  ปฏิบัติหน้าที่ครูด้วยความมุง่มัน่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความเมตตา 

ท างานรว่มกับผู้อื่นโดยมีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ด ีรวมทั้งเปน็แบบอย่างที่ดตี่อศิษย์ 

  Sub PLO 5.3  ประสานความรว่มมือกับผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานทางอตุสาหกรรมเพื่อ

จัดการเรียนรูท้ี่มีประสิทธิภาพ 

  Sub PLO 5.4  รอบคอบและระมัดระวงัในการจัดการเรยีนรูง้านช่างทางอุตสาหกรรมศึกษา 

  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ PLO 5 

   1) สอดแทรกในการจดัการเรียนการสอนทุกกระบวนวิชา 

   2) การใช้กรณศีึกษา สถานการณจ์ าลอง และบทบาทสมมติ 

   3) การเป็นแบบอย่างทีด่ีของคณาจารย์ 

   4) จัดกจิกรรมเพื่อการเสรมิสรา้งคุณลักษณะที่พงึประสงคท์ั้งในและนอกหลักสตูร 

   5) จัดกระบวนวิชาเฉพาะเพื่อพัฒนาจรยิธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู   

        กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ PLO 5 

         1) การประเมินจากพฤติกรรมการเรยีน การท างาน การทดสอบ และการวจิัย โดยไม่

คัดลอกผลงานของผู้อืน่มาเป็นผลงานของตนเอง และไม่ทจุรติในการสอบ 

         2) การประเมนิจากการเข้าร่วมและมสี่วนร่วมในกจิกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรทีจ่ัด

ขึน้          

        3) การประเมินตนเอง ประเมินโดยกลุม่เพื่อน อาจารย์ ครูพี่เลีย้งในสถานศึกษา 

ผู้ใชบ้รกิารและชุมชน โดยใช้วธิีการที่หลากหลาย ได้แก่ การสัมภาษณ ์การสังเกต การสอบถาม การ

สนทนากลุ่ม การบันทึกสิง่เรียนรู ้ฯลฯ 

 

6. PLO 6 มคีุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการท่ีสัมพนัธ์กับศาสตร์อุสาหกรรมศกึษาในสังคม

ยุคดจิิทัล 

  Sub PLO 6.1  มีจิตสรา้งสรรคใ์นการรว่มสรา้งนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและคณุภาพ

ชีวติ 

  Sub PLO 6.2  เสาะแสวงหาอาชีพใหม่ทีส่ัมพันธ์กับศาสตรอ์ุสาหกรรมศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง

และผู้เรยีนในสงัคมยุคดิจิทลั 
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  Sub PLO 6.3  แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอ่ตนเอง สังคม สิง่แวดล้อม และโลก     

    กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู ้PLO 6 

 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้กระบวนการคิดทั้งการวิเคราะห์ สงัเคราะห ์และการ

แกป้ัญหาเชิงสรา้งสรรค์และพัฒนาการเรียนรู ้รวมทัง้มีการใชส้ื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยี

สารสนเทศในการเสรมิสรา้งความรู้ ส าหรับกิจกรรมการเรียนการสอนจัดในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 

  1) การบรรยายแบบมีส่วนรว่ม 

  2) การซักถาม อภิปราย 

  3) การศึกษาคน้คว้าและน าเสนอ 

  4) กระบวนการกลุ่มผ่านกระบวนการคิดเชงิออกแบบ 

  5) การลงมือปฏิบัติและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

  6) การส ารวจและคน้คว้าวิจยั 

  7) การจ าลองสถานการณแ์ละบทบาทสมมุติ  

           กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู ้PLO 6 

       ประเมนิจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ด้วยวธิีการต่างๆ ดังนี้ 

   1) การทดสอบย่อย 

   2) การทดสอบกลางภาคเรยีนและปลายภาคเรยีน 

   3) การประเมินผลงาน 

   4) การสังเกตพฤติกรรม 

   5) การประเมินผลการปฏิบัตงิานวิชาชีพครู 

  6) ประเมนิการน าเสนอและรายงาน 
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กระบวนวิชา 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1.1 1.2 1.3 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 5.4 6.1 6.2 6.3 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

(Field of Specialization) 
                    

   2.1 วิชาแกน 

Core Courses                     

2.1.1 วิชาแกนบังคบั 

Required Core Courses 
                    

100109 แบบอย่างความเป็นครูในหอ้งเรียน

ยุคใหม ่

Model of Teacherness for Modern 

Classroom 

                    

100110 โลกาภิวัตนก์ับการศึกษาเพ่ือความ

เป็นพลเมอืงช้ันเลิศ 

Globalization and Education for 

Smart Citizenship 

 

                    

100111  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แนว
ใหม ่                          
Curriculum and Learning 

Management in Modern Trends 
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กระบวนวิชา 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1.1 1.2 1.3 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 5.4 6.1 6.2 6.3 

100112 จิตวทิยาเพื่อการพัฒนาผู้เรียนยุค

ดิจิทัล 

Psychology for Student 

Development in Digital Era 

                    

100191 การปฏบัิตกิารสอนในสถานศึกษา 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 in Modern Era 

 

                    

100230 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

แนวใหม ่ 

Learning Measurement and 

Evaluation in Modern Trends 
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กระบวนวิชา 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1.1 1.2 1.3 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 5.4 6.1 6.2 6.3 

100231 การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ

ความเป็นเลิศ  

Educational Quality Assurance for 

Excellence 

                    

100291 การปฏบัิตกิารสอนในสถานศึกษา 2 

Teaching Profession Practicum in 

School 2 

                    

100315 พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัด

การศึกษาบนฐานชุมชน  

Multicultural Education and 

Community-Based Education 

                    

100316 การศึกษาพิเศษเพื่อสง่เสริม

ศักยภาพผู้เรียนท่ีมีความต้องการ

จ าเป็นพิเศษ 

Special Education for Enhancing 

Potentials of Students with Special 

Needs 

 

                    

100317 การฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค    

Microteaching Skills Practice 
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กระบวนวิชา 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1.1 1.2 1.3 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 5.4 6.1 6.2 6.3 

100391 การปฏบัิตกิารสอนในสถานศึกษา 3 
Teaching Profession Practicum in 
School 3 

                    

100404 การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

Research for Learners’ Quality 

Development 

                    

100491 การปฏบัิตกิารสอนในสถานศึกษา 4 
Teaching Profession Practicum in 
School 4 

                    

2.1.2 วิชาแกนเลือก 

               Elective Core Courses 
                    

100214  การจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏบัิต ิ

Active Learning Management 
                    

100216  การเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง

ความแตกตา่งระหวา่งบุคคล 

Differentiated Instruction 
 

                    

100217  สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้  

Information for Learning 
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กระบวนวิชา 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1.1 1.2 1.3 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 5.4 6.1 6.2 6.3 

100220  การบูรณาการศลิปะเชิงสร้างสรรค์

ในการศึกษา 

Creative Art Integration in 

Education 

                    

100222  โลกศกึษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

Global Education for Lifelong 

Learning 

                    

100232 กฎหมายส าหรับวชิาชีพคร ู

Laws for Teaching Profession 
                    

100233 สะเต็มศึกษาเพื่อชีวิต เศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลอ้ม                          

STEM Education for Life, Economy, 

Society and Environment 
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กระบวนวิชา 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1.1 1.2 1.3 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 5.4 6.1 6.2 6.3 

      2.2 วิชาเอก 

            Major Courses 

 
                    

2.2.1 วิชาทางด้านเนื้อหา 

Academic Content Courses 
                    

1) วิชาบังคบั 

Required Courses 
                    

079169   การเรียนรูภ้าษาองักฤษเชิง

เทคนิคส าหรับอุตสาหกรรม

ศึกษา 

Technical English Learning 

for Industrial Education 

                  

 

   

079260   งานฝึกทักษะฝีมอืส าหรับ

อุตสาหกรรมศึกษา 

Skill Training for Industrial 

Education 

                  

 

    

079264     ปัญญาประดิษฐ์และขอ้มูล

ขนาดใหญส่ าหรับ

อุตสาหกรรมศึกษา 

Artificial Intelligence and Big 
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กระบวนวิชา 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1.1 1.2 1.3 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 5.4 6.1 6.2 6.3 

Data for Industrial Education 

079268   การจัดการเรียนรูเ้ทคโนโลยี

การผลิตส าหรับอุตสาหกรรม

ศึกษา 

Learning Management of 

Production Technology for 

Industrial Education 

                  

 

   

079270   การจัดการเรียนรูง้านเขียน

และอ่านแบบอุตสาหกรรม

ศึกษา 

Learning Management of 

Drawing and Reading in 

Industrial Education 

                  

 

   

079272   ปรัชญาอาชีวศึกษา 

Philosophy of Vocational 

Education 
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กระบวนวิชา 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1.1 1.2 1.3 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 5.4 6.1 6.2 6.3 

079371 อุตสาหกรรมสรา้งสรรค์

ส าหรับอตุสาหกรรมศึกษา 

Creative Industry for 

Industrial Education 

                 

 

   

079373   การจัดการเรียนรูเ้ทคโนโลยี

งานไม้ส าหรับอตุสาหกรรม

ศึกษา 

Learning Management of 

Wood Working Technology 

for Industrial Education 

                 

 

    

079375   เทคโนโลยีไฟฟูา-

อิเล็กทรอนิกสส์ าหรับ

อุตสาหกรรมศึกษา 

Electricity-Electronics 

Technology for Industrial 

Education 
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กระบวนวิชา 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1.1 1.2 1.3 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 5.4 6.1 6.2 6.3 

079377   เทคโนโลยีโลหะส าหรับ

อุตสาหกรรมศึกษา 

Metal Working Technology 

for Industrial Education 

                 

 

 

 
   

079379   เทคโนโลยีเคร่ืองยนต์ส าหรับ

อุตสาหกรรมศึกษา 

Engine Technology for 

Industrial Education 

                  

 

    

079410   การจัดการเรียนรูเ้พื่อเป็น

ผู้ประกอบการทาง

อุตสาหกรรมศึกษา 

Learning Management for 

Entrepreneurship in Industrial 

Education 

                  

 

   

079482   การจัดการเรียนรูเ้พื่อความ

ปลอดภัยและการบรหิาร   

โรงฝึกงานในสถานศึกษา 
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กระบวนวิชา 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1.1 1.2 1.3 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 5.4 6.1 6.2 6.3 

Learning Management for 

Safety and Workshop 

Management in Educational 

Institution 

079487   การออกแบบอินโฟกราฟิก

ส าหรับอตุสาหกรรมศึกษา 

Infographic Design for 

Industrial Education 

                 

 

   

079490   นวัตกรรมงานปัน้ดนิเผา

ส าหรับอตุสาหกรรมศึกษา 

Pottery Innovation for 

Industrial Education 

                  

 

   

2) วิชาเลือก 

Elective Courses 

                  
 

079212   นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศส าหรับ

อุตสาหกรรมศึกษา 
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กระบวนวิชา 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1.1 1.2 1.3 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 5.4 6.1 6.2 6.3 

Innovation and Information 

Technology for Industrial 

Education 

079214   การจัดการสิ่งแวดล้อมและ

พลังงานส าหรับอตุสาหกรรม

ศึกษา  

Environment and Energy 

Management for Industrial 

Education 

                 

 

   

079218   การจัดการเรียนรู้

อุตสาหกรรมโลจสิติกส์

ส าหรับอาชีวศึกษา 

Learning Management of 

Logistics Industry for 

Vocational Education 

 

                 

 

   



 
 

75 

 
กระบวนวิชา 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1.1 1.2 1.3 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 5.4 6.1 6.2 6.3 

079220   ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้

ในอุตสาหกรรมศึกษา 

Thinking Skills for Learning in 

Industrial Education 

                  

 

   

079320   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กับการอาชีวศึกษา 

Human Resource 

Development and Vocational 

Education 

                  

 

   

079416   การจัดการเรียนรูก้ฎหมายที่

เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม

ศึกษา 

Learning Management of 

Law Relating to Industrial 

Education 

                 

 

   

079445   การบรรยายพิเศษส าหรับ

อุตสาหกรรมศึกษา 

Special Lecture for Industrial 

Education 
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กระบวนวิชา 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1.1 1.2 1.3 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 5.4 6.1 6.2 6.3 

079467   การศึกษาด้วยตนเองส าหรับ

อุตสาหกรรมศึกษา 

Independent Study for 

Industrial Education 

                  

 

    

079485   นวัตกรรมผลิตภัณฑป์ระดิษฐ์

ส าหรับอตุสาหกรรมศึกษา 

Craft Product Innovation for 

Industrial Education 

                

 

   

2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก 

Educational Courses 

                   
 

1) วิชาบังคบั 

Required Courses 

                   
 

079383   หลักการและการพัฒนา

หลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษา

ยุคใหม ่

Principles and Development 

of Modern Industrial 

Education Curriculum 
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กระบวนวิชา 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1.1 1.2 1.3 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 5.4 6.1 6.2 6.3 

079385   การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก

ส าหรับอตุสาหกรรมศึกษา 

Active Learning 

Management for Industrial 

Education 

                  

 

   

2) วิชาเลือก 

Elective Courses 

                   
 

079322   การประกันคุณภาพการศึกษา

ส าหรับอตุสาหกรรมศึกษา 

Educational Quality 

Assurance for Industrial 

Education 

                  

 

    

079368   การเรียนรูท้างอาชีวศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 

Vocational Learning in the 

21st Century 

                 

 

   

 

ความหมายของผลการเรียนรู้ในตาราง เป็นไปตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน (เอกสารหนา้  59 – 63) 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

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

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

หน่วยกิตของกระบวนวิชานั้นเป็นหน่วยกติสะสม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา 

1. มีคณะกรรมการติดตามการจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเนือ้หาและวธิีการ 

ที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดของกระบวนวิชา  

2. มีการประเมินการให้คะแนน/ล าดับขัน้ โดยคณะกรรมการบรหิารหลักสตูรหรอื

กรรมการประจ าสาขาวิชา และกรรมการบรหิารประจ าคณะ 

3. มีการประเมินการเรียนการสอนในระดับกระบวนวิชาโดยนกัศึกษา 

 2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

1. มีการติดตามผลสมัฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาในหลักสตูรวา่เป็นไปตาม

แผนการศึกษา และส าเร็จการศึกษาภายในเวลาของหลักสตูร 

2. มีกระบวนการส่งเสรมิและสนบัสนุนทางวิชาการแก่นักศึกษาที่ไมส่ามารถเรียนได้

อย่างเป็นผลสัมฤทธิต์ามแผนการศึกษา 

3. มีกระบวนการส่งเสรมิผู้มีศักยภาพพิเศษในการเรียน 

4. มีการสอบถามความคิดเหน็จากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และอาจารย์ที่ปรึกษาของ

นักศึกษา เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพัฒนาหลักสูตร 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาส าเร็จการศึกษา 

1. มีการส ารวจการได้งานท าและการท างานตรงสาขาของบัณฑิต 

2. มีการส ารวจความสามารถในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและ

ต่างประเทศ 

3.  มีการประเมินหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สอน บัณฑติ ผู้ใชบ้ัณฑติ 

และกรรมการบรหิารหลักสูตร 

4. มีการประเมินบัณฑติโดยผู้ใชบ้ัณฑติ 

 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 3.1 เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตร ีพ.ศ.2558 คือ เรียนกระบวนวิชา 

ครบตามหลักสูตรก าหนด และมีคา่ล าดับขั้นสะสมเฉลีย่ไมน่้อยกวา่ 2.00 

 3.2 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วา่ด้วยการศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ.2561 

 3.3 ผ่านการประเมินมาตรฐานบณัฑติตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู  
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย ์

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูให้กับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสรมิอาจารย์ใหม้ีการเพิ่มพูนความรู้ สรา้งเสริมประสบการณเ์พื่อส่งเสรมิการสอนและการ

วิจัยอยา่งตอ่เนื่อง การสนับสนุนดา้นการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องคก์รต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ

เพิ่มพูนประสบการณ ์

 

2. การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจดัการเรยีนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสริมอาจารย์ใหม้ีการเพิ่มพูนความรู้ สรา้งเสรมิประสบการณเ์พื่อส่งเสรมิการสอนและ

การวิจัยอยา่งตอ่เนื่อง การสนับสนนุด้านการศึกษาตอ่ ฝกึอบรม ดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองคก์รต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรอื

การลาเพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์ 

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพดา้นอืน่ๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกจิกรรมบรกิารวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 

(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

(3) ส่งเสรมิการท าวิจัยสรา้งองคค์วามรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชพี 
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หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1.  การก ากับมาตรฐาน  

การบรหิารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดับปรญิญาตร ีและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศกึษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวฒุิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการ

เรียนการสอนในหลักสตูร 

 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร มีจ านวนไม่น้อยกวา่ 5 คน มคีุณวุฒิตรงหรอืสัมพนัธ์กับ 

สาขาวิชาที่เปดิสอน  ขั้นต่ าปรญิญาโทหรือเทยีบเทา่หรือมตี าแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ ากวา่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน

การพิจารณาแต่งตัง้ให้บุคคลด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี

ย้อนหลัง 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคณุวุฒติรงหรอืสมัพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ขัน้ต่ าปรญิญาโท

หรือเทียบเท่าหรอืมีต าแหนง่ทางวิชาการไมต่่ ากวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง

วิชาการที่ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ให้บุคคลด ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการ อย่างนอ้ย 1 รายการในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

 มีการปรับปรุงหลักสตูรอยา่งน้อยทุก 5 ป ีโดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑติใหม่ 

ผู้ใชบ้ัณฑติ และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มา

ประกอบการพิจารณา  

2.  บัณฑิต 

 มีการประเมินคุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาต ิในมมุมอง

ของผู้ใชบ้ัณฑติ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พงึประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่ง

ครอบคลุมผลการเรียนรูอ้ย่างน้อย 5 ดา้น คอื 1) ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 2) ดา้นความรู้ 3) 

ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

5) ดา้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 มีการส ารวจขอ้มูลบัณฑติทีไ่ด้งานท า/ประกอบอาชีพอสิระ ภายในระยะเวลา 1 ปนีับจากวันที่

ส าเร็จการศึกษา เมือ่เทียบกบับัณฑติที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ  

3.  นักศึกษา  

 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑก์ารคัดเลือกและคุณสมบัติของ

นักศึกษาใหส้อดคล้องกับลักษณะของหลักสตูร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

เพื่อให้นักศึกษามีความพรอ้มในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่

หลักสูตรก าหนด 
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 มีการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศกัยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 

เสริมสรา้งความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ และเสริมสรา้งทักษะการเรียนรูใ้น

ศตวรรษที่ 21 

 มีการแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรกึษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แกน่ักศึกษาทุก

คน โดยอาจารย์จะต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรกึษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้า

ปรกึษาได้  

 มีการส ารวจขอ้มูลการคงอยูข่องนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพื่อประเมนิแนวโน้มผล

การด าเนินงาน 

 มีระบบการจัดการขอ้ร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมนิความพงึพอใจ

และผลการจดัการข้อรอ้งเรียน  

4.  อาจารย์  

 มีระบบการรับอาจารยใ์หม่ทีส่อดคลอ้งกับระเบยีบ/ข้อบังคบัของมหาวิทยาลัย และตอ้งมี

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาองักฤษตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคลอ้งกับ

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ

อาจารย์ประจ า  

 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารยม์ีความรูค้วามเชี่ยวชาญในสาขาวิชาทีเ่ปิด

สอน และมีความกา้วหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอยา่งต่อเนื่อง 

 มีการส ารวจขอ้มูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก ต าแหนง่ทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพงึพอใจของอาจารย์ เพือ่ประเมิน

แนวโน้มผลการด าเนินงาน 

5.  หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผู้เรียน  

 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสตูรและกระบวนวิชาให้มีเนือ้หาที่ทันสมยั ได้มาตรฐาน

ทางวิชาการ/วิชาชีพ สอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ  

 มีการจัดการเรียนการสอนทีม่ีการฝึกปฏิบัต ิ

 มีการจัดการเรียนการสอนทีม่ีการบูรณาการกับการวจิัย การบรกิารวิชาการ และการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านงึถงึความรู้ความสามารถและความ

เช่ียวชาญในกระบวนวิชาทีส่อน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ

เรียนรู ้และการจัดการเรยีนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 
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 มีการประเมินผู้เรยีน ก ากับใหม้ีการประเมินตามสภาพจรงิ และมีวธิีการประเมินทีห่ลากหลาย  

(มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7)  

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 มีระบบการด าเนนิงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนรว่มของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ี่จ าเป็นต่อการเรยีนการสอน 

ทั้งทางด้านกายภาพ อุปกรณ ์เทคโนโลย ีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรอืทรัพยากรที่เอือ้ต่อ

การเรียนรู ้ อย่างเพยีงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียน

สามารถเรียนรูไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิผล 

 มีการส ารวจความพงึพอใจและความต้องการของอาจารยผ์ู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนบัสนุน

การเรียนรู ้และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 

7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

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

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา      

1.  มีการประชุมหลักสตูรเพื่อวางแผน  ตดิตาม  และทบทวน

การด าเนินงานหลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 คร้ัง  

โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรเข้าร่วมประชุมอย่าง

น้อย รอ้ยละ 80  และมีการบนัทึกการประชุมทุกครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตรตาม มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตร ีสาขาครุศาสตรแ์ละ 

สาขาศึกษาศาสตร ์(หลักสูตรสี่ป)ี พ.ศ.2562  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอยีดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ  

มคอ.4 อย่างน้อยกอ่นการเปดิสอนในแต่ละภาคการศึกษา

ให้ครบทุกกระบวนวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา และ

รายงานผลการด าเนนิการของประสบการณภ์าคสนาม 

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

วิชาที่เปิดสอนในหลักสตูร ภายใน 30 วัน หลังวนัปิดภาค

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูรตามแบบ 

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

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา      

6.  มีการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผล

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

น้อยรอ้ยละ 25 ของกระบวนวิชาการที่เปิดสอนในแตล่ะปี

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์

การสอน หรอืการประเมนิผลการเรียนรู ้จากผลการ

ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแตง่ตั้งใหม่  

ได้รับค าแนะน าดา้นการบรหิารจัดการหลักสตูร      

9.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

    (ถา้มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรอืวิชาชพี ไม่นอ้ย
กวา่รอ้ยละ 50 ต่อปี  

     

11. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมน่้อยกวา่ 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

   
  

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ 
เฉลี่ยไมน่้อยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

   
  

13.  นักศึกษาได้เขา้รว่มกิจกรรมเสรมิความเป็นครูครบถว้น

ทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 
     

14.  มีการจัดประสบการณบ์รูณาการการเรยีนรูก้ับการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาอยา่งตอ่เนื่องทุกปี

การศึกษา 
     

15. ผูส้ าเร็จการศึกษาอย่างนอ้ยรอ้ยละ 50 มีทักษะ 

 ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ B1 หรือเทียบเท่า B1 ขึน้ไป 
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หมวดท่ี 8 กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

 

1.  การประเมนิประสิทธผิลของการสอน 

1.1  กระบวนการประเมนิและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์

เพื่อหาจุดอ่อนและจดุแข็งในการสอนของอาจารย์ผูส้อน เพือ่ปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

 มีการประเมินผลการเรยีนรูข้องนักศึกษาโดยการสอบ  

 มีการประเมินผลการเรยีนรูข้องนักศึกษาโดยการปฏิบัตงิานกลุ่ม 

 วิเคราะห์เพื่อหาจดุออ่นและจดุแข็งในการเรยีนรูข้องนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอน

ให้เหมาะสมกับนักศึกษาแตล่ะช้ันปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

 1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ให้นักศึกษาได้ประเมนิผลการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น ทั้งในดา้นทักษะ กลยุทธ์การ

สอน และการใชส้ื่อในทุกกระบวนวิชา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

  ประเมินโดยนักศึกษาปีสดุท้าย 

 ประเมินโดยบัณฑติทีส่ าเร็จการศึกษา 

 ประเมินโดยผูใ้ช้บัณฑิต/ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีอืน่ๆ 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนัน้จะกระท าเมื่อนกัศึกษาเรียนอยู่ช้ันปีที่ 4 ซึ่งนักศึกษาจะฝึก

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามกระบวนวิชา 100491 เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งจะเป็นช่วงเวลา

ที่อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติการ

สอนเป็นไปตามาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู บูรณาการความรู ้

เนื้อหาวิชาเอก ศาสตร์การสอน จิตวิทยาการเรียนรู้ การใช้สื่อ/เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมเพื่อ

ส่งเสรมิการเรยีนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การท าวิจัยในช้ันเรียน และสร้างเครือข่ายความ

รว่มมือกับผูป้กครองและชุมชนในการพัฒนาและส่งเสรมิคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนบนพื้นฐานของ

ความเคารพในความแตกต่างและหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ รวมทั้ง

ข้อปรับปรุงในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจน

ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบง่ชีผ้ลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 

7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน 

ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

 เกณฑ์การประเมนิ 

ระดับ 1 คะแนน ระดับ 2 คะแนน ระดับ 3 คะแนน 

มีการด าเนนิการครบ 7 ข้อตาม

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

มีการด าเนนิการครบ 12 ข้อ

ตามตัวบง่ชีผ้ลการด าเนินงาน 

มีการด าเนนิการครบทุกข้อ 

  

ทั้งนี ้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสตูรมีการพัฒนาหลกัสูตรให้ทันสมยั แสดงการ

ปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปน็ระยะๆ อยา่งนอ้ยทุกๆ 5 ปี และมกีารประเมิน

เพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ป ี

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรงุ 

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

หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ 
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ภาคผนวก 

1.  ค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา 

1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

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

ENGL 101  Fundamental English 1 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและ

เขียนในระดับเบื้องต้นในบรบิททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรยีนรูต้ลอดชีวติ 

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

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

 

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

ENGL 102  Fundamental English 2 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ม.อ.101 หรือ ตามความเห็นชอบ 

                                                                 ของภาควิชา 

 การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวติประจ าวัน ทักษะการฟังพูด อ่านและเขียน 

ในระดับที่ซับซอ้น ขึน้ในบรบิททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรยีนรูต้ลอดชีวติ 

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

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

 

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

ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ม.อ. 102 หรอื ตามความเห็นชอบ 

                                                                  ของภาควิชา 

 ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านเชิงวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลและสื่อต่างๆ และการเขียน

อย่างมีประสิทธิผล ในหัวข้อตามความสนใจของผู้เรยีน   

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

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

HUGE 100 Usage of the Thai Language 

  เงือ่นไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย 

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

 
 1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

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

EDCI 201          Learning through Social Phenomenon 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ไม่มี  

           แนวคิดการเรยีนรูโ้ดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน การคิดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม

ในพหุมติิ ทักษะการเป็นพลเมอืงโลกที่เข้มแข็ง การเตรยีมความพร้อมเป็นบัณฑติที่ด ีมีคณุธรรม และ

หมั่นฝึกฝนตนเองเพื่อออกไปรับใชส้ังคมยุคดิจิทลั การเพิ่มโอกาสและสรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้ับตนเอง 

กรณีศึกษาเกี่ยวกับการต่อต้านการคอรัปชั่น การปูองกันการตั้งครรภ์โดยไมม่ีความพรอ้ม และการลด

ความเสี่ยงในด้านสุขสภาพอนามัย  

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

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

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

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

reducing heath risk. 

 

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

PSY 110  Psychology and Daily Life 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :  ไม่มี; ส าหรับนักศึกษาท่ีไม่ใช่วิชาเอก      

 จิตวิทยากับชีวิตประจ าวัน ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่าง

บุคคล ปัจจัยด้านสังคม 

 Psychology and daily life. Individual factors. Interpersonal factors. Social factors. 
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ม.ศท. 104 (050104) มนุษย์กับโลกสมัยใหม่       3(3-0-6) 

HUGE 104  Man and the Modern World 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :  ไม่มี      

 ศึกษาคุณลักษณะส าคัญของ "มนุษย์สมัยใหม่" ลักษณะและความเป็นมาของโลกสมัยใหม่ 

ปัญหาที่โลกสมัยใหม่เผชญิ 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. 106 (050106) ศิลปะแห่งการเป็นมนุษย์ทีม่ีคุณค่า     3(3-0-6) 

HUGE 106  Humanistic Arts  

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :  ไม่มี      

 การศึกษาธรรมชาติและความหมายของความเป็นมนุษย์เพื่อความเข้าใจและรู้จักตนเองและ

ผู้อื่น มนุษย์ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน เปูาหมายของมนุษย์ แนวทางวิธีการหรือศิลปะที่น าไปสู่

เปูาหมายของมนุษย์ ความรู้เชิงข้อเท็จจริงและเชิงคุณค่า การใช้ชีวิตและท างานร่วมกับผู้อื่นในสังคม

อย่างสันติ ด้วยมโนธรรมและส านึกต่อสังคม 

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

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

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

peacefully and with a sense of social responsibility. 

 

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

DART 271  Music Appreciation 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :  ไม่มี      

 การฟังและการชื่นชมผลงานชิ้นเยี่ยมของดนตรีตะวันตกและไม่ใช่ตะวันตก พื้ นฐาน

องค์ประกอบของดนตรี บริบทของดนตรี เครื่องดนตรี นักประพันธ์และนักดนตรีที่มีชื่อเสียงของโลก 

สุนทรยีภาพทางดนตร ีรูปแบบดนตร ีและประวัติของดนตรี 
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 Listening and appreciation of the masterpieces of Western and non-Western music; 

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

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

 

ส.ภม. 130 (154130) ภูมิสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 

GEO 130  Geo-Information in Daily Life 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :  ไม่มี      

 ภูมิสารสนเทศและการใช้งานภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีแผนที่ ระบบ

ระบุต าแหน่งโลกด้วยดาวเทียม การส ารวจรังวัดด้วยภาพถ่ายทางอากาศและการแปลภาพถ่ายทาง

อากาศ การส ารวจระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การบูรณาการเพื่อใช้งานเทคโนโลยีภู มิ

สารสนเทศ 

 Geo-information and geo-information application. Geo-informatics technology. Mapping 

technology. Global Positioning System (GPS). Photogrammetry and aerial photo interpretation. 

Remote sensing. Geographic Information Systems (GIS). Integration for application of geo-

informatics technology. 

 

ส.ภม. 153 (154153) ภัยพิบัติในโลกสมัยใหม่                                          3(3-0-6)        

GEO 153  Disaster in Modern World    

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :  ไม่มี      

 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับภัยพิบัติธรรมชาติ ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับภัยพิบัติมนุษย์และเทคโนโลยี 

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ การปูองกันและบรรเทาภัยพิบัติ สิ่งที่ควรท าเมื่อเกิดภัย

พิบัติและการให้ความช่วยแหลือผู้ประสบภัย การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการภัยพิบัติ 

Basic knowledge of natural disasters. Basic knowledge of man-made disasters and 

technology. Disaster preparedness. Disaster prevention and mitigation. Things to do when 

disasters occur and giving help for casualty. Technologies for disaster management. 
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น.ศท. 100 (176100) กฎหมายและโลกสมัยใหม่      3(3-0-6) 

LAGE 100  Law and Modern World  

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :  ไม่มี      

 แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคม

ระหว่างประเทศ กฎหมายกับปัญหาท้องถิ่น และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับ

ท้องถิ่น ระดับสังคมเมือง และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจาก

กรณีศึกษาต่างๆ เก่ียวกับกฎหมายและโลกสมัยใหม่ 

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

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

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

to law and modern world. 

 

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

FINA 101  Finance for Daily Life 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :  ไม่มี      

 ความรู้เบื้องต้นของการบรหิารการเงินในชีวติประจ าวัน การสรา้งฐานะมั่นคงทางการเงิน การ

ส ารวจสุขภาพทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน การบริหารรายได้ รายจ่าย และภาระหนี้สิน 

บรกิารของสถาบันการเงิน การออมเงิน การให้เงินท างาน การวางแผนการเงินส าหรับเหตุการณ์ของ

ชีวติ การประกันความเสี่ยง การวางแผนภาษี และการเตรยีมความพร้อมเพื่อความสุข 
 Basic knowledge of financial management for daily life. Wealth creation. Financial health 

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

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

insurance. Tax planning. Preparing for happiness. 
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ศศ. 100 (751100) เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 

ECON 100  Economics for Everyday Life 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :  ไม่มี      

 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การบริโภค 

ตลาด รายได้ประชาชาติ การคลังสาธารณะการเงินและการธนาคาร ภาวะเงินเฟอูและเงินฝืด การจ้าง

งาน เศรษฐกจิการค้าและการเงินระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกจิและสิ่งแวดล้อม  

 Basic economic concepts and application for everyday life concerning production, 

consumption, markets, national income, public finance, money and banking, inflation and deflation, 

employment, international trade and finance, and economic development and environment. 

 

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

MC 103  Life and Society Through Media 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :  ไม่มี      

 การวิเคราะห์และวิจารณ์ความหมายและคุณค่าของชีวิต ในมิติของปรัชญา ประวัติศาสตร ์

สังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ ผ่านสื่อ ได้แก่ ภาพยนตร์ วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 

นิตยสาร รวมทั้งนวนิยาย เรื่องสั้นและหนังสือการ์ตูน 

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

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

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

 

1.3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

 

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

SC 100 Integrated Science 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

 วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โลกและจักรวาล แหล่ง

ทรัพยากร ธรรมชาติ การน าไปใช้และการอนุรักษ์ รูปแบบและแหล่งพลังงาน การน าไปใช้และการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมลพิษ ร่างกายของเรา อาหารและยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการ

คมนาคม การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวก วิทยาศาสตร์และ

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

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

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

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

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

science-based students. 

 

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

SC 114 Environmental Science in Today’s World  

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

สิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมในเวที

นานาชาติ ความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ; การอนุรักษ์เพื่ออนาคต การใช้ทรัพยากร 

การเติบโตของประชากรและมลพิษ การแตกตัวของโอโซน ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ วิกฤติพลังงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อรักษาสมดุลในการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ

และการทดแทน สถานการณส์ิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 

Environment and impacts from anthropogenic activities, Environmental concerns in 

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

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

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

environmental issues. 

 

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

BIOL 100 Biology in Everyday Life 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

 การศึกษาหลักส าคัญพื้นฐานทางชีววทิยาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชวีิต โดยเน้นเฉพาะปรากฏการณ์

ที่ได้พบบ่อย ๆ ในชีวติประจ าวัน กระบวนวิชานีเ้หมาะส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนทางวิทยาศาสตร์มา

กอ่น 

 The study of general biological principles concerning living organisms with particular stress 

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

 

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

CHEM 100 Chemistry in Everyday Life 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

แนวคิดพืน้ฐานทางเคมีเพื่อการด ารงชีวติที่ดีขึน้ อาหาร อาหารเสรมิและสุขภาพมนุษย์ อาหาร

และมะเร็ง การเขา้ใจยา นิติวทิยาศาสตรแ์ละชีวติประจ าวัน เคมีในชีวิตสมัยใหม่ เช่น น้ าหอม สบู่ เป็น
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ต้น ภาวะมลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น ผลกระทบเรือนกระจก ภาวะโลกร้อน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม การแปรใช้ใหม่ทรัพยากรธรรมชาติ  

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

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

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

and environmentally friendly products and Recycling natural resources. 

 

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

CS 100 Information Technology and Modern Life 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

คอมพิวเตอร์กับการใช้งานในชีวติประจ าวัน การประมวลผลข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ 

ซอฟต์แวร์ส านักงานอัตโนมัติส าหรับชวีิตสมัยใหม่ อินเทอร์เน็ตและการสรา้งเว็บเพจ 

Computers in everyday life, Data processing and information management, Office 

automation software for modern life and Internet and webpage construction. 

 

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

MATH 109  Mathematics in Today’s World  

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

 คณิตศาสตรก์ับสิ่งต่างๆ ในโลกปัจจุบัน คณิตศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์กับนิเวศวิทยา 

คณิตศาสตร์กับการเงิน คณิตศาสตร์กับการจัดการทรัพยากร คณิตศาสตร์กับการแข่งขัน คณิตศาสตร์

กับโบราณคดี คณิตศาสตรก์ับการคดิโดยใช้ปัญญาส านึกและการคดิแบบมีเหตุผล 

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

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

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

rational thinking. 

 

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

CONS 211 Principles of Conservation 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

 ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความหมายและขอบเขตของ

ทรัพยากรและการอนุรักษ์ทรัพยากร หลักการอนุรักษ์ทรัพยากร บรรยากาศ น้ า ปุาไม้ สัตว์ปาุ ดิน พืช 

พรรณไม้ แร่ และอื่นๆ 

 Problems concerning deterioration of natural resources and environments. Principles and 

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

PHPC 130  Medications in Everyday Life 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

 แนะน าความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการใชย้า ชนิดของยา ข้อควรระวังในการใช้ยา ผลข้างเคียงของ

ยา พิษของยา การใช้สมุนไพรใกล้ตัว และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองและเพื่อ

ประโยชน์ในด้านความปลอดภัยในการใช้ยา และส่งเสรมิสุขภาพอนามัย 

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

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

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

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

SE 111  Software for Everyday Life 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

  แนะน าลักษณะ องคป์ระกอบ และบทบาทของซอฟต์แวรใ์นชีวิตประจ าวัน การน าซอฟต์แวร์มา

ประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มสมรรถภาพ และยกระดับคุณภาพของชีวิต ด้าน

องคก์รทางธุรกจิ เพือ่ประสิทธิภาพและการบริหารจัดการ และด้านการค้นคว้าวิจัย หัวข้อที่น่าสนใจใน

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์เช่น อาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อควรระวัง และพึงปฏิบัติในการใช้งานซอฟต์แวร ์

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. 

 

1.4) กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 

 

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

EDPE 131  Exercise and Health 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

 ความส าคัญของการออกก าลังกายและสุขภาพ แนวทางในการออกก าลังกาย การออกแบบ

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การประเมินผลการออกก าลังกายและ

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

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

 

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

EDPE 132  Happy Life in Camping 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับค่ายพักแรม ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของค่ายพักแรม ประเภทของค่าย

พักแรม กจิกรรมต่างๆ ที่อาจเลือกจัดในค่ายพักแรม การศึกษาธรรมชาติ ปุาไม้ และการอนุรักษ์ การ

วางแผนจัดค่ายพักแรม การเป็นผู้น าค่ายพักแรม การประเมินผลค่ายพักแรม และฝึกปฏิบัติการจัด

คา่ยพักแรม 

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

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

Camping evaluation and practice on camping activities. 

 

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

EDPE 133  Recreation for Quality of Life 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการและคุณภาพชีวิต ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของนันทนาการ 

ประเภทของกจิกรรมนันทนาการ การเป็นผู้น านันทนาการ การจัดนันทนาการเพื่อส่งเสรมิคุณภาพชวีิต 

การประเมินผลนันทนาการ และฝึกปฏิบัติจัดนันทนาการ 

 Introduction to recreation and quality of life. Philosophy and objectives of recreation. 

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

of life. Recreation evaluation and recreation practice. 

 

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

EDGE 101  Learning Through Activities 1 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

 การจัดท าโครงการค่ายอาสาที่เน้นการบูรณาการความรู้ทางศาสตร์การสอนที่เสริมสร้าง

ความเป็นครูอุดมคติไทยในการฝึกภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่

ด้อยโอกาสทางการศึกษา 

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

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

management for disadvantage educational area. 
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ศ.ศท. 102  (099102)   การเรียนรู้ผา่นกิจกรรม 2  1(0-3-1) 

EDGE 102  Learning Through Activities 2 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

 การจัดกิจกรรมที่แสดงความเป็นพลเมืองดีเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตครูตาม

ปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่แสดงความรัก ความเมตตาและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเป็น

คุณลักษณะของครูที่ดีและพลเมืองที่พงึประสงค์ 

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

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

good teacher and desirable citizen. 

 

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

EDGE 103  Learning Through Activities 3 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :   นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 

 การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูตลอดหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่นักศึกษา

ต้องปฏิบัติตามองค์ประกอบของมาตรฐานผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพครู โดยมีการประเมินผลเป็นน่า

พอใจ (S) หรือไม่น่าพอใจ (U) 

 The activities participation will develop teachers’ characteristics throughout the curriculum 

according to teacher professional standards. The evaluation is determined by S (satisfactory) or U 

(unsatisfactory). 

 

     (2) หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1  วิชาแกน (วชิาชพีครู) 

 2.1.1 วิชาแกนบังคับ 

 
ศ.ช. 109 (100109)  

EDPF 109 

แบบอย่างความเปน็ครูในหอ้งเรียนยคุใหม่  

Model of Teacherness for Modern Classroom 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :   ไม่มี     

2(1-2-3) 

ความเป็นครูและคุณลักษณะพืน้ฐานของความเป็นครูยุคสมัยใหม่ การประพฤติตนเป็นแบบอย่าง

ที่ดีและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวิชาชีพครูและธรรมาภิบาล การปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ การแสดงออกถึงการมีจิตวิญญาณความเป็นครู การวิเคราะห์กรณีศึกษา

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพครู การศึกษาสภาพงานครู 

การส่งเสรมิและเอาใจใส่การเรยีนรูต้ามลีลาการเรียนรูแ้ละพหุปัญญา และการยอมรับความแตกต่างของ

ผู้เรยีนแต่ละบุคคล การออกแบบกลยุทธ์การสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝุเรียนรู้ตลอด

ชีวิต และการสร้างนวัตกรรมในฐานะครูมืออาชีพ การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ
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การเปลี่ยนแปลง การวิพากษก์รณีศึกษาครูผูส้รา้งการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้สู่การพัฒนาชุมชน

การเรียนรูท้างวิชาชีพ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

learning community. 

 
ศ.ช. 110 (100110)  

EDPF 110 

โลกาภิวัตน์กับการศึกษาเพือ่ความเป็นพลเมืองชัน้เลศิ  

Globalization and Education for Smart Citizenship

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :   ไม่มี     

2(1-2-3) 

            แนวคดิโลกาภิวัตน์และทฤษฎีโลกาภิวัตน์ในสังคมโลกและสังคมไทย อิทธิพลของโลกโลกาภิวัตน์ต่อ

แนวคิดปรัชญาการศึกษาสมัยใหม่และลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวคิดและรูปแบบการจัดการศึกษาใน

บริบทโลกาภิวัตน์ การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาเพื่อความเป็นธรรมและการศึกษาเพื่อการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียน 

การประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีและหลักการปรัชญาการศึกษาสมัยใหม่เพื่อบ่มเพาะพลเมืองโลกที่มีวิถีคิด 

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

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

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

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

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

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

and vigilant global citizens in the dynamic and fast-paced modern world. 
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ศ.ช. 111 (100111)  

EDPF 111 

หลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้แนวใหม ่                          

Curriculum and Learning Management in Modern 

Trends  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :   ไม่มี     

2(1-2-3) 

แนวคิดและทฤษฎีหลักสูตร การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร โดยอาศัย

การติดตามการเปลี่ยนแปลงบรบิทของโลกและรู้เท่าทันสังคม การวิเคราะห์รูปแบบของกระบวนการการ

พัฒนาหลักสูตรที่น าไปสู่การออกแบบหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร หลักสูตร

ระดับการศึกษาต่างๆ ประกอบด้วย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และ

อุดมศึกษา สมองและธรรมชาติการเรยีนรูข้องมนุษย์ คุณลักษณะผู้เรียนยุคใหม่กับธรรมชาติการเรียนรู้ที่

ท้าทาย แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ทักษะและลีลาการ

จัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน การคัดสรรแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในบริบทที่หลากหลาย การออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร

ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู ้และรายวิชา การเขยีนแผนการจัดการเรยีนรูอ้ย่างครูมืออาชีพ             

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

by monitoring world context changes and social literacy. Analysis of curriculum development process models 

leading to curriculum design, curriculum implementation, and curriculum evaluation. Curriculum in each 

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

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

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

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

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

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

ศ.ช. 112 (100112)  

EDPF 112 

จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาผูเ้รยีนยุคดจิิทัล 

Psychology for Student Development in Digital Era 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :   ไม่มี         

2(1-2-3) 

ความหมายและความส าคัญของจิตวิทยาการศึกษากับการพัฒนาผู้เรียน  แนวคิดและทฤษฎี

เกี่ยวกับจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ และจิตวิทยาการแนะแนวและให้

ค าปรึกษา  การสร้างความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและสังคมแห่งความแตกต่าง

หลากหลาย  การใช้จติวิทยาเพื่อสรา้งแรงบันดาลใจ จูงใจ และเสริมแรงผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝุเรียนรู้และสร้าง

นวัตกรรม รวมทั้งเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การประยุกต์ใช้จิตวิทยาในการจัดการช้ันเรียนใน

ยุคดิจิทัล การใช้ขอ้มูลทางจิตวิทยาและเครื่องมือในยุคดิจิทัลในการสืบค้น วิเคราะห์ และสร้างนวัตกรรม

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

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

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

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

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

analyze learner behaviors, and create innovations for individual development. 

 

ศ.ช. 191 (100191)  

EDPF 191 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  

Teaching Profession Practicum in School 1 

เงื่อนไขท่ีต้องผา่นก่อน :   ไม่มี        

1(0-3-0) 

การปฏิบัติงานในสถานศึกษาโดยการสังเกตและสมัภาษณน์ักเรยีน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรใน

สถานศึกษาตามบรบิทสภาพจรงิ การปฏิบัตงิานรว่มกับผูอ้ืน่อยา่งสรา้งสรรคแ์ละมีส่วนรว่มในกจิกรรม

พัฒนาวิชาชีพ การวเิคราะห์สภาพจรงิจากการศึกษา สังเกต สมัภาษณ ์และบันทึกอย่างเป็นระบบ แล้ว

น ามาประสบการณม์าสะท้อนและเช่ือมโยงกับแนวคดิ ทฤษฎี และองคค์วามรู้เก่ียวกับวชิาชีพครูและ

สภาพงานครู ถอดบทเรียนคา่นิยมและคุณลักษณะความเป็นครู และการปฏิบตัิหนา้ที่ครูในสถานศึกษา 

การเขยีนสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะรายบุคคลและจัดสมัมนาเชิงวิชาการเพื่อสรา้ง

ชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา ภายใต้การแนะน า ดูแล และรว่มมือกนัของสถานศึกษา

และอาจารย์ผูส้อน 

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

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

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

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

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

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

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

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

the course instructors. 
 

ศ.ช. 228 (100228)  

EDPF 228 

ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครูยุคดจิิทัล    

Communicative Language for Teachers in Digital Era 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :   ไม่มี        

2(1-2-3) 

หลักการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ถูกต้องส าหรับวิชาชีพครู การฝึกฝนและใช้ทักษะทาง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครูทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา เกี่ยวกับภาษาพูด ภาษา

เขียน ภาษากาย และภาษาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล เทคนิคการสื่อสารในช้ันเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
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ส าหรับผู้เรียนในยุคดิจิทัล 

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

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

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

effective classroom communication for students in digital era. 

 

ศ.ช. 229 (100229)  

EDPF 229 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการเรียนรู้ยคุใหม่  

Innovation and Digital Technology for Learning in 

Modern Era  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :   ไม่มี     

2(1-2-3) 

มโนทัศน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษาส าหรับผู้เรียนยุ คใหม่ 

ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับระบบการสอน การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมสมัยกับการออกแบบ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนการสอนด้วยโมเดลการบูรณาการ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู ้การใช้และการประเมิน สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการ

เรียนรู ้การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสรา้งนวัตกรรมการเรยีนรูยุ้คใหม่ 

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

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

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

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

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

 

ศ.ช. 230 (100230)  

EDPF 230 

การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้แนวใหม่  

Learning Measurement and Evaluation in Modern 

Trends  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ศ.ช. 111 (100111) และ 

                                  นักศึกษาชัน้ปีท่ี 2 

2(1-2-3) 

แนวคิด หลักการ และวิธีการในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แนวคิด หลักการ และวิธีการ

ประเมินการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

การปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ผลการวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาการสอน

และการพัฒนาผู้เรยีน   

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

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

measurement and evaluation instruments. Practice in learning measurement and evaluation.  
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Application of measurement and evaluation results for teaching and student development. 

ศ.ช. 231 (100231)  

EDPF 231 

การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลศิ  

Educational Quality Assurance for Excellence 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี 

2(1-2-3) 

หลักการบริหารการศึกษาเบื้องต้น หลักการ แนวคิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา การออกแบบและด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 

การก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา การด าเนินการตามแผน การ

ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การติดตามผลการด าเนินการโดยใช้การสร้างชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ และการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ความสัมพันธ์ของการประกัน

คุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ปัญหาและแนวโน้มในการประกันคุณภาพการศึกษา 

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

educational quality assurance. Design and operation related educational quality assurance 

including educational standards statement, educational development plan conducting, operation 

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

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

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

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

 

ศ.ช. 291 (100291)  

EDPF 291 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

Teaching Profession Practicum in School 2 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :   ศ.ช. 191 (100191) และ 

                                   นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 

1(0-3-0) 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยการเป็นผู้ช่วยครู ประกอบด้วย การช่วยงานประจ าช้ัน การ

ช่วยงานสอนภายใต้การแนะน าดูแลของอาจารย์ผู้สอนและครูพี่เลี้ยง ทั้งการสอนในช้ันเรียนและการสอน

ซอ่มเสริม การช่วยงานดูแลนักเรยีนเพื่อสรา้งแรงจูงใจและเสริมแรงให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝุเรียนรู้ การปฏิบัติงาน

อื่นที่ได้รับมอบหมายร่วมกับครูและผู้บริหารอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ

ในสถานศึกษา แล้วน ามาประสบการณม์าเช่ือมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และองคค์วามรู้เก่ียวกับวิชาชีพครูและ

สภาพงานครู ถอดบทเรียนค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ประเด็นด้านความรู้และศาสตร์การสอน 

และการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา โดยอาศัยการสังเกตและบันทึก การเขียนสะท้อนผลสรุปและ
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รายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะรายบุคคลและจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา ภายใต้การแนะน า ดูแล และรว่มมือกันของสถานศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

instructors. 

 

ศ.ช. 315 (100315)  

EDPF 315 

พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัดการศึกษาบนฐานชุมชน  

Multicultural Education and Community-Based 

Education 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี     

2(1-2-3) 

ความหมาย ความเป็นมา และความส าคัญของพหุวัฒนนิยมและพหุวัฒนธรรมศึกษา แนวคิดและ

ทฤษฎีพหุวัฒนธรรมศึกษา ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมไทย การจัดการศึกษาในสังคมพหุ

วัฒนธรรมของไทย การจัดการความรู้ทางพหุวัฒนธรรม แนวคิดชุมชนกับการจัดการศึกษา การจัดการ

ศึกษาบนฐานชุมชนเพื่อเข้าถึงบริบทชุมชนและสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

การร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การสร้าง

เครอืข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน แนวทางการ

ส่งเสรมิและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

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

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

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

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

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

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

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

 

EDPF 316 

การศึกษาพเิศษเพื่อส่งเสรมิศักยภาพผูเ้รียนท่ีมี

ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

Special Education for Enhancing Potentials of 

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

                                         นักศึกษาชัน้ปีท่ี 3 

2(1-2-3) 

มโนทัศน์และกระบวนการทางการศึกษาพิเศษ กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ประเภทและ

ลักษณะของผู้เรียนพิการ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษและด้อยโอกาส การคัดกรอง การวินิจฉัย การ

จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การอ านวยความสะดวก การปรับแต่ง เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ

สะดวก ความรว่มมือและท างานเป็นทีมระหว่าง ครู ผู้ปกครอง นักสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

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

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

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

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

organizations.  

 

ศ.ช. 317 (100317)  

EDPF 317 

การฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค  

Microteaching Skills Practice  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :   นักศึกษาชั้นปีท่ี 3     

3(2-3-5) 

การศึกษา การฝึก และการพัฒนาทักษะการสอนที่จ าเป็นส าหรับครู การวางแผนการสอนและการ

เขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชาเอก สาระในหลักสูตร ศาสตร์การสอน 

เทคโนโลยีดิจิทัล และการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้การฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารในช้ันเรยีนอย่างมีประสิทธิภาพ การทดลองปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคในสถานการณจ์ าลอง 

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

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

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

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

situations. 
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ศ.ช. 391 (100391)  

EDPF 391 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

Teaching Profession Practicum in School 3 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :   ศ.ช. 291 (100291) และ 

                                   นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 

4(0-12-0) 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาในช้ันเรียน การ

วางแผนและจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ การจัดการช้ันเรียน การผลิตสื่อหรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่

เอือ้อ านวยต่อการเรียนรูอ้ย่างมีความสุขและมีสุขภาวะที่ดี การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

คุณภาพการเรียนรูข้องผู้เรยีนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ การสรา้งแรงจูงใจและเสริมแรงให้ผู้เรียนเป็นผู้

ใฝุเรียนรู้ การร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การ

ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายร่วมกับครูและผู้บริหารอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

พัฒนาวิชาชีพในสถานศึกษาและชุมชน แล้วน ามาประสบการณ์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และองค์

ความรู้เก่ียวกับวิชาชีพครูและสภาพงานครู ถอดบทเรียนค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ประเด็นด้าน

ความรู้และศาสตร์การสอน ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา 

โดยอาศัยการสังเกตและบันทึก การเขียนสะท้อนผลสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะ

รายบุคคลและจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสรา้งชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา ภายใต้การ

แนะน า ดูแล และรว่มมือกันของสถานศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EDPF 404 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

Research for Learners’ Quality Development 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :   ศ.ช. 230 (100230) และ 

                                   นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 

2(1-2-3) 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และระเบียบวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทิศทางและแนวโน้ม

การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุคใหม่ การวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อก าหนดปัญหาวิจัย การออกแบบและการ

ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การน าเสนอผลการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การน า

ผลการวิจัยไปใช้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรยีน  

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

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

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

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

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

 

ศ.ช. 491 (100491)  

EDPF 491 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 

Teaching Profession Practicum in School 4 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :   ศ.ช. 391 (100391) และ 

                                   นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 

6(0-18-0) 

การปฏิบัติงานหน้าที่ครูในสถานศึกษา ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และ

การจัดการช้ันเรยีนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีปัญญารูค้ดิและมีความเป็นนวัตกร การสร้างสื่อหรือนวัตกรรมที่

ส่งเสริมการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัด

สภาพแวดล้อมและสรา้งบรรยากาศที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรูอ้ย่างมีความสุขและมีสุขภาวะที่ดี การวัดผล

และประเมินผลการเรียนรู้ การช่วยเหลือดูแลและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดท ารายงานผลการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ การท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงคแ์ละเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพโดยเข้าถงึบริบทของชุมชนและเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม การ

ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายร่วมกับครูและ

ผู้บริหารอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพในสถานศึกษาและชุมชน แล้วน ามา

ประสบการณ์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและสภาพงานครู ถอด

บทเรียนค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ประเด็นด้านความรู้และศาสตร์การสอน ความสัมพันธ์กับ

ผู้ปกครองและชุมชน และการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา โดยอาศัยการสังเกตและบันทึก การเขียน

สะท้อนผลสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะรายบุคคลและจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสร้าง
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ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา ภายใต้การแนะน า ดูแล และร่วมมือกันของสถานศึกษา

และอาจารย์นิเทศ 

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

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

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

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

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

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

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

have desirable characteristics and learning with quality based on community by understanding and 

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

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

and community. Appling all experiences to connect approaches, theories, and knowledge about 

teaching profession and teacher’s job description. Conducting lesson learned on values and attributes of 

teacherness, knowledge and pedagogy, parents and community engagement, and school practicum. 

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

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

supervisor. 

 

 2.1.2  วิชาแกนเลือก 

ศ.ช. 214 (100214) 

EDPF 214  

การจัดการเรยีนรู้ผา่นการปฏิบัต ิ  
Active Learning Management  
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :   ไม่มี            

2(1-2-3) 

 แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และระดับของการคิด ความหมาย รูปแบบ และล าดับขั้นของการปฏิบัติ  

การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดและการปฏิบัติสู่การจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน  มาตรฐาน

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลักษณะการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่

การแก้ปัญหาและการเกิดความคิดขั้นสูง เทคนิคการออกแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนและแหล่ง

เรียนรู ้เทคนิคการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูผ้่านการปฏิบัติ  ลักษณะและบทบาทของครูในการ

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

  
ศ.ช. 216 (100216) 
 

EDPF 216 

การเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความแตกตา่ง 
ระหว่างบุคคล                          
Differentiated Instruction  
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :   ไม่มี     

2(1-2-3) 

   แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคล เทคนิคการจัดกลุ่มผู้เรียน 

กลวิธีการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนกลุ่มต่างๆ โดยจ าแนกตามลีลาการเรียนรู้ พหุปัญญา 

และระดับความสามารถ ตัวอย่างของสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนเพือ่

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

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

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

instruction. 

  

ศ.ช. 217 (100217) 

EDPF 217 

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  
Information for Learning  
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :   ไม่มี     

2(1-2-3) 

 ความหมายและความส าคัญของสารสนเทศ การศึกษาค้นคว้า การเก็บรวบรวม และ            

การวิเคราะห์สารสนเทศจากแหล่งเรยีนรูต้่าง ๆ การอ้างอิงข้อมูลให้ถูกต้องตามหลักวชิาการ การเขยีน

หนังสือราชการ การส่งเสริมกระบวนการสืบค้นข้อมูลส าหรับผู้เรียนในสังคมแห่งการเรียนรู้ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุดเพื่อการจัดการศึกษา 

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

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

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

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

EDPF 220 

การบูรณาการศิลปะเชิงสรา้งสรรค์ในการศึกษา 
Creative Art Integration in Education 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :   ไม่ม ี    

2(1-2-3) 

 การบูรณาการองคค์วามรู้ทางศิลปะในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความหมาย ความส าคัญ

และวิธีการในการบูรณาการสาระความรู้ทางทัศนศิลป์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้น

กระบวนการคิดผ่านกจิกรรมในการรับรูแ้ละสรา้งสรรคชิ์น้งานศิลปะ 

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

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

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

EDPF 222 

โลกศึกษาเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
Global Education for Lifelong Learning  
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :   ไม่มี       

2(2-0-4) 

 ปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตกับสังคมโลกหลังสมัยใหม่ กลวิธีการจัดการศึกษาแบบองค์รวม

เพื่อเสริมสร้างพลเมืองที่เข้มแข็ง การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาชนพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเครือข่ายการ

เรียนรูต้ลอดชีวติ ทฤษฎีการศึกษาเพื่อพัฒนาจิตส านึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การจัดการเรียนรู้โลก

ศึกษาเพื่อส่งเสรมิความเสมอภาคในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การจัดการช้ันเรียนเชิง

สรา้งสรรค์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 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. 
   
ศ.ช. 232 (100232) 

EDPF 232 

กฎหมายส าหรับวิชาชีพคร ู
Laws for Teaching Profession  
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :   ไม่ม ี    

2(2-0-4) 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ ขอ้บังคับ ประกาศ และค าสัง่ที่เกี่ยวกับครูและ

บุคลากรทางการศึกษา แนวปฏิบัติในการเลื่อนวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณี



  110 

ตัวอยา่งการใช้กฎหมายทางการศึกษา 

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

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

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

educational laws.   

 
ศ.ช. 233 (100233) 

EDPF 233 

 

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

2(1-2-3) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :   ไม่ม ี    
 แนวคิดและการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สะ

เต็ม) เหตุผลและความจ าเป็นของสะเต็มที่มีต่อชีวิตของบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ลักษณะส าคัญของสะเต็มศึกษา กจิกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาที่เชื่อมโยงบุคคล เศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม การพัฒนานักสะเต็มศึกษา 

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

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

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

and environment. Development of STEM educators. 

 

2.2) วิชาเอก  

         2.2.1 วชิาเอกทางดา้นเนื้อหา 

              1) วิชาบังคับ 
ศ.อก. 169 (079169)     การเรียนรู้ภาษาองักฤษเชิงเทคนิคส าหรับ                         2(2-0-4)            

                                 อุตสาหกรรมศึกษา 

EDIE 169  Technical English Learning for Industrial Education 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ไม่มี 

 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคส าหรับอุตสาหกรรมศึกษา ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

ส าหรับอุตสาหกรรมศึกษา  ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับช่าง เครื่องมือช่าง และคู่มือช่าง การ

ประยุกต์ใชภ้าษาอังกฤษในการสอนเชิงเทคนิคส าหรับอุตสาหกรรมศึกษา 

 Technical English learning for industrial education. English reading skills for industrial 

education. English vocabulary about mechanics, hand tools and mechanic's manual. Application of 

English in technical teaching for industrial education. 
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ศ.อก. 260 (079260)    งานฝึกทักษะฝีมอืส าหรับอุตสาหกรรมศึกษา           3(2-2-5) 

EDIE 260  Skill Training for Industrial Education 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ไม่มี 

 การจัดการเรียนรู้และทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือวัด เครื่องมือกล และเครื่องมือ

งานโลหะ การน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้กับการสอน การสาธิตการสอนงานฝึกทักษะฝีมือ 

การจัดท าสื่อการสอนเก่ียวกับงานฝึกทักษะฝีมือ 

 Learning management and operational skills relating to measurement tools, mechanical 

tools and metalworking tools. Applying knowledge and skills to teaching. Demonstration of skill 

training. Creating teaching media about skill training. 

 

ศ.อก. 264 (079264)    ปญัญาประดษิฐ์และข้อมูลขนาดใหญ่ส าหรับ                3(2-2-5) 

                                อุตสาหกรรมศึกษา   

EDIE 264 Artificial Intelligence and Big Data for Industrial                                

Education    

                                เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน  :  ไมม่ี 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์  พื้นฐานความรู้คณิตศาสตร์ส าหรับปัญญาประดิษฐ์

และข้อมูลขนาดใหญ่  การเขียนโมเดลปัญหาทางอุตสาหกรรมศึกษา การหาค าตอบด้วยการค้นหา

แบบไม่มีตัวน าและมีตัวน า การเตรียมข้อมูล การแบ่งกลุ่มข้อมูล และการจัดกลุ่มข้อมูลทางด้าน

การศึกษา การท าเหมืองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมศึกษา 

 Basic knowledge of artificial intelligence. Basic Mathematic knowledge for artificial        

intelligence and big data.  Modeling problems in industrial education. Finding the answer by 

searching without conductors and with conductors. Data preparation, data segmentation, and 

grouping of educational information. Data mining related to industrial education. 

 

ศ.อก. 268 (079268)     การจัดการเรยีนรูเ้ทคโนโลยีการผลติส าหรับ     2(2-0-4) 

อุตสาหกรรมศึกษา            

EDIE 268  Learning Management of Production Technology  

for Industrial Education 

               เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ไม่ม ี

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตส าหรับอุตสาหกรรมศึกษา การจัดการเรียนรู้

เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตวัสดุอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ แนวทางการประยุกต์ใช้เครื่องมือการผลิตสู่

การสอน การจ าแนกและเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตกับการสอน การออกแบบแผนการเรียนรู้ด้าน

เทคโนโลยีการผลิตส าหรับการเรียนการสอน 
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 Basic knowledge of production technology for industrial education. Learning management 

related to technology for producing various types of industrial materials. Guidelines for the 

application of production tools to teaching. Identification and selection of production technology and 

teaching. Design of production technology learning plans for teaching and learning. 

 

ศ.อก. 270 (079270)     การจัดการเรยีนรูง้านเขียนและอ่านแบบ     3(2-2-5)        

อุตสาหกรรมศึกษา      

EDIE 270  Learning Management of Drawing and Reading  

in Industrial Education                                 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ไม่มี 

 ประวัติและความส าคัญของวิชาเขียนแบบ การใช้เครื่องมือเขียนแบบ การจัดการเรียนรู้

ส าหรับการเขียนแบบส าหรับอุตสาหกรรมศึกษา การจัดการเรียนรู้ส าหรับการอ่านแบบส าหรับ

อุตสาหกรรมศึกษา การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาเขียนแบบที่ทันสมัยและเหมาะสมกับหลักสูตร

ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ 

 History and importance of technical drawing subjects. Use of drawing tools. Leaning 

management in technical drawing for industrial education. Leaning management in technical 

reading for industrial education. The creation of teaching and learning medias for drawing which 

are modern and suitable for curriculum in different educational institutions. 

 

ศ.อก. 272 (079272)     ปรัชญาอาชีวศึกษา                3(3-0-6)        

EDIE 272  Philosophy of Vocational Education 

               เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ไม่ม ี

 ปรัชญาอาชีวศึกษา ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างการศึกษาสายสามัญและสาย

อาชีพ องค์ประกอบของหลักสูตรอาชีวศึกษา การวิเคราะห์องค์ประกอบ ปัจจัย และแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 ความรับผิดชอบในด้าน

อาชีวศึกษาที่มีต่อสังคม 

 Philosophy of vocational education. Relationships and differences between ordinary and 

vocational education. Composition of vocational education curriculum. Analysis of components, 

factors and trends of changes affecting vocational education management in the 21st century. 

Responsibility for vocational education towards society. 
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ศ.อก. 371 (079371)     อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ส าหรับอุตสาหกรรมศึกษา     3(2-2-5) 

EDIE 371  Creative Industry for Industrial Education 

                                เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน  :  นักศึกษาชัน้ปีท่ี 2 

 ความหมาย ความเป็นมา และแนวคิดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประเภทของอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การสอนอุตสาหกรรมศึกษา การสอนความคิด

สรา้งสรรคส์ าหรับอุตสาหกรรมศึกษา 

 Meanings, background and concepts of creative industry. Types of creative industry. 

Connecting the creative industry to teaching industrial education. Teaching creative thinking for 

industrial education. 

 

ศ.อก. 373 (079373)     การจัดการเรยีนรูเ้ทคโนโลยีงานไม้ส าหรับ     3(2-2-5) 

อุตสาหกรรมศึกษา                 

EDIE 373  Learning Management of Wood Working Technology 

for Industrial Education 

               เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ศ.อก. 260 (079260) 

 ความรู้เกี่ยวกับไม้และปุาไม้กับอุตสาหกรรมศึกษา การจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีงานไม้ การ

สาธิตการสอนงานไม้ การดูแลรักษาผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์จากงานไม้ การวิเคราะห์แบบเรียน การ

จัดท าบทเรียน อุปกรณ ์และสิ่งประดิษฐ์เพื่อการจัดการเรียนการสอน 

 Knowledge of wood and forest with industrial education. Learning management of wood 

working technology. Wood working teaching demonstration. Maintenance of work pieces or 

artifacts from wood working. Textbook analysis. Creating lessons, equipment and inventions for 

teaching and learning management. 

 

ศ.อก. 375 (079375)    เทคโนโลยีไฟฟ้า-อิเล็กทรอนกิส์ส าหรับอุตสาหกรรมศึกษา  3(2-2-5) 

EDIE 375  Electricity-Electronics Technology for Industrial  

Education                

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ศ.อก. 260 (079260) 

 แหล่งก าเนิดไฟฟูาและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟูา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานอิเล็กทรอนิกส์ 

วิวัฒนาการไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องมืองานไฟฟูา เครื่องใช้

ในบ้าน แหล่งพลังงานไฟฟูา วงจรไฟฟูา และทักษะงานไฟฟูาที่น าไปใช้กับการเรียนการสอน การสาธิต
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การสอนวิชางานไฟฟูา-อิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์แบบเรียนและการจัดท าบทเรียน การผลิตสื่อ 

อุปกรณ ์และกจิกรรม 

 Power source and general knowledge about electricity. Basic knowledge about electronic 

work. Electricity evolution and intelligent electronics. The use and maintenance of electrical tools. 

Home appliances. Electric power sources. Electrical circuits and electrical work skills applied to 

teaching and learning. Demonstration of teaching electrical-electronic work. Textbook analysis and 

making lessons. Producing media, equipment and activities. 

 

ศ.อก. 377 (079377)     เทคโนโลยีโลหะส าหรับอุตสาหกรรมศึกษา     3(2-2-5) 

EDIE 377  Metal Working Technology for Industrial Education                                            

               เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ศ.อก. 260 (079260) 

 ความรู้เนือ้หาพืน้ฐาน ความปลอดภัย การสืบคน้ข้อมูลและฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับโลหะที่ใช้ใน

งานอุตสาหกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษาต่างๆ การใช้สัญลักษณ ์เครื่องมือ อุปกรณ์ งานเชื่อมโลหะ

ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสอนวิชาทางด้านโลหะพื้นฐานใน

สถานศึกษา การศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมโลหะ การบริหารจัดการอุตสาหกรรมโลหะเบื้องต้น 

การก าจัดมลพิษหรอืเศษวัสดุที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 

 Basic content knowledge. Safety. Information retrieval and practice related to metal used 

in industrial work according to educational institution curriculums. Use of symbols, tools, welding 

equipment both theory and practice. Applying knowledge to teaching basic metal subjects in 

educational institutions. Field trip in metal factory industry. Basic metal industry management. 

Removal of pollution or material debris caused by operations. 

 

ศ.อก. 379 (079379)     เทคโนโลยเีครื่องยนต์ส าหรบัอุตสาหกรรมศึกษา            3(2-2-5) 

EDIE 379  Engine Technology for Industrial Education 

               เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ศ.อก. 260 (079260) 

 การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและประวัติของเทคโนโลยีเครื่องยนต์ หลักการ

ท างานของเครื่องยนต์แบบต่างๆ การบ ารุงรักษา การซ่อมแซม การปรับแต่งเครื่องยนต์ การตรวจ

ข้อขัดข้องของเครื่องยนต์ ทักษะที่ใชส้อนงานช่างยนต์ในสถานศึกษา การก าจัดวัสดุเหลือใช้ในงานช่าง

ยนต์เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในโรงฝึกงานของสถานศึกษา การจัดท าสื่อการเรียนการสอนงานช่าง

ยนต์เบื้องต้น  
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 Learning management in basic knowledge and history of the engine technology. Principle 

of various engine working. Maintenance and repair. Engine tuning. Checking engine crashes. Skills 

used to teach various mechanics in educational institute. Removal of waste materials in mechanic 

work to maintain the environment of workshop in educational institute. Creating instructional 

media of basic mechanic work. 

 

ศ.อก. 410 (079410)     การจัดการเรยีนรูเ้พื่อเปน็ผูป้ระกอบการ       2(2-0-4)     

   ทางอุตสาหกรรมศึกษา 

EDIE 410 Learning Management for Entrepreneurship                                

in Industrial Education 

             เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ศ.อก. 264 (079264) 

 การเป็นผู้ประกอบการทางอุตสาหกรรมศึกษา การจัดการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการทาง

อุตสาหกรรมศึกษา การบูรณาการการจัดการเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการเป็น

ผู้ประกอบการทางอุตสาหกรรมศึกษา 

 Entrepreneurship in the industrial education. Learning management to become 

entrepreneur in industrial education. Integration of learning management according to the 

philosophy of sufficiency economy as entrepreneur   in industrial education. 

 
 

ศ.อก. 482 (079482)     การจัดการเรยีนรูเ้พื่อความปลอดภัยและการบริหาร      3(3-0-6)  

   โรงฝึกงานในสถานศึกษา 

EDIE 482  Learning Management for Safety and Workshop  

Management in Educational Institution                               

                                เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน  :  ศ.อก. 270 (079270) 

 การจัดการเรียนรู้ในโรงฝึกงานของสถานศึกษา การวางแผนและการจัดอุปกรณ์เครื่องมือใน

โรงฝึกงาน ความปลอดภัยในโรงฝึกงานของสถานศึกษา การบริหารโรงฝึกงานในสถานศึกษา       

การบูรณาการโครงงานอาชีพของนักเรยีนกับโรงฝึกงาน 

 Learning management in workshop of educational Institution. Planning and arrangement 

of equipment in workshop. Safety in workshop of educational Institution. Management of 

workshop in educational Institution. Integrating student career projects with workshop. 
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ศ.อก. 487 (079487)     การออกแบบอนิโฟกราฟิกส าหรับอุตสาหกรรมศึกษา     3(2-2-5)        

EDIE 487  Infographic Design for Industrial Education 

             เงื่อนไขท่ีต้องผา่นก่อน  :  ศ.อก. 260 (079260) 

 ความหมายและความส าคัญของการออกแบบอินโฟกราฟิก รูปแบบ องค์ประกอบ และ

แนวคิดการน าอินโฟกราฟิกไปใช้งานในสื่อประชาสัมพันธ์งานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และ

อุตสาหกรรมศึกษา การพัฒนาสื่อการสอนโดยใช้อินโฟกราฟิก 

 Meaning and importance of infographic design. Models, components and concepts of 

using infographic in promotion media of creative industry and industrial education. Development of 

teaching media using infographic. 

 

ศ.อก. 490 (079490)     นวัตกรรมงานปั้นดนิเผาส าหรับอุตสาหกรรมศึกษา     3(2-2-5)        

EDIE 490  Pottery Innovation for Industrial Education 

             เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ศ.อก. 260 (079260) 

 พื้นฐานกระบวนการผลิตงานปั้นดินเผา ความหมายของผลิตภัณฑ์ปั้นดินเผา การประยุกต์

ความรู้ทางด้านปัญญาประดิษฐแ์ละข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ปั้นดินเผา การ

วางแผนและสร้างงานนวัตกรรมงานปั้นดินเผาอย่างมีคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับนักเรียน

และสถานศึกษา การผลิตผลิตภัณฑต์ามบรบิทของชุมชนและสถานศึกษา การน าเสนอผลิตภัณฑ์ด้วย

สื่อผสม 

 Basic production process of pottery. Meaning of pottery products. Applying knowledge in 

artificial intelligence and big data to develop and design pottery products. Planning and creating 

innovative work for pottery molding with value and improving the quality of life for students and 

educational institutes. Production of products in the context of communities and educational 

institutes. Product presentation with multimedia. 

 

         2) วิชาเลือก 

ศ.อก. 212 (079212)     นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ               3(2-2-5)        

   อุตสาหกรรมศึกษา           

EDIE 212  Innovation and Information Technology for 

                                Industrial Education 

            เงื่อนไขที่ต้องผา่นกอ่น  :  ไม่มี 

 แนวคิดและทฤษฎีนวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประสมและสื่อการ

เรียนรูส้ าหรับอุตสาหกรรมศึกษา การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ การพัฒนาสื่อการสอน
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ทางอุตสาหกรรมศึกษา การวิเคราะห์ การออกแบบ และการน านวัตกรรมทางการศึกษาและ

เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ การประเมินผลสื่อการเรียนรูท้างอุตสาหกรรมศึกษาที่ทันสมัย 

 Concepts and theories of educational innovation. Information technology, multimedia and 

learning media for industrial education. Searching data from various sources. Development of 

instructional media in industrial education. Analysis, design and implementation of educational 

innovation and information technology. Evaluation of modern industrial education media. 

 

ศ.อก. 214 (079214)     การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน                 3(3-0-6)    

       ส าหรับอุตสาหกรรมศึกษา 

EDIE 214  Environment and Energy Management for  

                                Industrial Education 

               เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ไม่ม ี

 หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานส าหรับอุตสาหกรรมศึกษา กฎ ระเบียบ และ

มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในปัจจุบัน การอนุรักษ์พลังงานและ

พลังงานทดแทนในชุมชนและสถานศึกษา การท าโครงงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานในชุมชน

และสถานศึกษา 

 Principles of environmental and energy management for industrial education. Regulations 

and standards for environment and energy in accordance with current international standards. 

Energy conservation and alternative energy in communities and schools. Environmental and 

energy conservation projects in communities and schools. 

 

ศ.อก. 218 (079218)     การจัดการเรยีนรู้อุตสาหกรรมโลจิสติกส์         3(3-0-6) 

          ส าหรับอาชีวศึกษา 

EDIE 218  Learning Management of Logistics Industry  

for Vocational Education 

             เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ไม่มี 

 หลักการของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน บทบาทของ

อาชีวศึกษากับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในห่วงโซ่อุปทาน การเรียนการสอนระบบคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 

แนวทางการวางแผนการด าเนินงานโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานเพื่อการสอน การจัดท าสื่อการสอน

ด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานส าหรับอาชีวศึกษา 
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 Principles of logistics and supply chain instructional activities management. Roles of 

vocational education with logistics industry in supply chain. Computer system and information 

technology instruction for logistics. Various standards related to logistics and supply chain. Logistics 

and supply chain operational planning for teaching. Conducting teaching media in logistics and 

supply chain for vocational education. 
 

ศ.อก. 220 (079220)     ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ในอุตสาหกรรมศึกษา     3(3-0-6) 

EDIE 220  Thinking Skills for Learning in Industrial Education 

               เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ไม่ม ี

 ทฤษฎี หลักการ พัฒนาการ และกระบวนการพัฒนาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ทักษะการคิดทางอุตสาหกรรมศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะการคิด ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

ทักษะการคิดสังเคราะห์ ทักษะการคิดสรา้งสรรค ์ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการคิด

แกป้ัญหา การออกแบบกจิกรรม สื่อการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูท้างอุตสาหกรรม

ศึกษา 

 Theories, principles, development and development processes related to learning 

management in order to develop thinking skills in industrial education. Factors affecting the 

development of thinking skills. Analytical thinking skill, synthesize thinking skill, creative thinking 

skill, critical thinking skill, and problem-solving thinking skill. Activity design. Learning media that 

promote thinking skills for industrial education learning. 

 

ศ.อก. 320 (079320)     การพัฒนาทรัพยากรมนุษยก์ับการอาชวีศึกษา           3(3-0-6) 

EDIE 320  Human Resource Development and Vocational  

                                Education 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ศ.อก. 272 (079272) 

 ทฤษฎี หลักการ และความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

รูปแบบกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การอาชีวศึกษากับการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย การ

ผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่การเป็นประเทศไทย 4.0 บทบาท

อาชีวศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

 Theories, principles and meaning of human resource development. Human resource 

management. Human resource development process model. Vocational education and 

development of Thai labor potential. Production of vocational education manpower. The direction 

of human resource development to become Thailand 4.0. Role of vocational education to support 

national development. 
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ศ.อก. 416 (079416)     การจัดการเรยีนรู้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ      3(3-0-6) 

EDIE 416                    อุตสาหกรรมศึกษา          

                                Learning Management of Law Relating  

to Industrial Education              

                                เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน  :  ศ.อก. 272 (079272) 

 ความรู้ทั่วไปของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมศึกษา การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความ

เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและอาชีพ บทบาทของครูในการเสริมสร้างความเข้าใจ

ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องแกผู่้เรยีน ผู้ปกครอง และชุมชน 

 General knowledge of laws related to industrial education. Learning management in order 

to create an understanding of laws relating to labor and occupation. The role of teachers in 

enhancing legal understanding to learners, parents and communities. 

 

ศ.อก. 445 (079445)    การบรรยายพิเศษส าหรับอุตสาหกรรมศึกษา           3(3-0-6)        

EDIE 445  Special Lecture for Industrial Education   

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ศ.อก. 212 (079212) 

 กระบวนการในการบรรยายพิเศษ ประเด็นปัญหาทางอุตสาหกรรมศึกษา การศึกษา

กระบวนการพัฒนาทางอุตสาหกรรมศึกษา การจัดด าเนินการบรรยายพิเศษ การประเมินผลการ

บรรยายพิเศษ 

 Special lecture process. Industrial education problem issues. Studying the development 

process of industrial education. Organizing special lecture. Special lecture evaluation. 

 

ศ.อก. 467 (079467)     การศึกษาด้วยตนเองส าหรับอุตสาหกรรมศึกษา           3(3-0-6)        

EDIE 467  Independent Study for Industrial Education 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ศ.อก. 212 (079212) 

 กระบวนการในการศึกษาด้วยตนเองในสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา  การเลือกประเด็นหรือ

ปัญหาทางอุตสาหกรรมศึกษา การเขียนโครงการ การน าเสนอโครงการ การด าเนินงานศึกษาด้วย

ตนเอง การประเมินโครงการ 

 Independent study process in industrial education. Selection of issues or problems in 

industrial education. Project writing.  Project presentation. Independent study project conducting.  

Project evaluation. 
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ศ.อก. 485 (079485)    นวัตกรรมผลติภัณฑ์ประดษิฐ์ส าหรับอุตสาหกรรมศึกษา      3(2-2-5) 

EDIE 485  Craft Product Innovation for Industrial Education  

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ศ.อก. 260 (079260) 

 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ตามลักษณะอุตสาหกรรมในครัวเรือน  การสอนเพื่อพัฒนา

ความคิดและการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์ส าหรับอุตสาหกรรมศึกษาอย่างเป็นระบบ การ

ออกแบบผลิตภัณฑป์ระดิษฐ์ตามความต้องการของสถานศึกษาและชุมชน 

 The production process of products according to the characteristics of the household 

industry. Teaching to develop thinking and creating craft product innovations for the education 

industry systematically. Design of craft products according to the needs of education institutes and 

communities. 

 

         2.2.2 วชิาเอกทางด้านการสอน 

              1) วิชาบังคับ                

ศ.อก. 383 (079383)     หลักการและการพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษา     3(3-0-6) 

                                ยุคใหม ่   

EDIE 383  Principles and Development of Modern Industrial  

Education Curriculum            

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ศ.อก. 272 (079272) 

 หลักการพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่มีผลต่อการ

พัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษา โครงสร้างของหลักสูตร รูปแบบและกระบวนการในการพัฒนา

หลักสูตร การวิเคราะห์ปรัชญา หลักการ จุดมุ่งหมาย รายละเอียด และเนื้อหาวิชาหลักสูตร

อุตสาหกรรมศึกษา รูปแบบการจัดการเรยีนรู้ทางอุตสาหกรรมศึกษาโดยใช้กรอบแนวคิด TPACK เพื่อ

บูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ การท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติและตรงกับสภาพความต้องการ 

 Basic principles of economic, social, modern industrial technology affecting the 

development of industrial education curriculum. The structure of the curriculum. Models and 

process of curriculum development. Analyzing philosophy, principles, aims, details, and course 

content of the industrial education curriculum. Model of industrial learning management by using 

the TPACK concept framework (Technological Pedagogical Content Knowledge) to integrate 

various knowledge. Making lesson plans for learning in accordance with the National Education Act 

and the requirements. 
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ศ.อก. 385 (079385)     การจัดการเรยีนรูเ้ชิงรุกส าหรับอุตสาหกรรมศึกษา     3(3-0-6)        

EDIE 385  Active Learning Management for Industrial  

Education                

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ศ.ช. 111 (100111) 

 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงรุก การประยุกต์ใช้ทักษะและ

เช่ือมโยงองคค์วามรู้ตามกรอบ TPACK สู่การปฏิบัติ การจัดกจิกรรมการเรียนรูท้ี่เน้นบทบาทและการมี

ส่วนร่วมของผู้เรยีน การวางแผนการจัดการเรยีนรูเ้ชิงรุกอย่างสรา้งสรรค ์ การพัฒนาสื่อการสอน การ

ออกแบบและท าวิจัยในช้ันเรยีนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอุ้ตสาหกรรมศึกษา 

 Teaching and learning management focusing on developing active learning process. 

Applying skills and connecting knowledge based on the TPACK framework (Technological 

Pedagogical Content Knowledge) to practice. Management of learning activities that emphasize 

the role and participation of learners. Creative active learning management planning. 

Development of teaching media. Design and conducting classroom research to improve the quality 

of the industrial education. 

 

              2) วิชาเลือก  

ศ.อก. 322 (079322)     การประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับ        3(3-0-6) 

อุตสาหกรรมศึกษา              

EDIE 322  Educational Quality Assurance for Industrial Education 

               เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ศ.อก. 272 (079272) 

 ความหมายและความเป็นมาของการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา

ในการศึกษาระดับต่างๆ มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาทางอตุสาหกรรมศึกษาทั้ง

ภายในและภายนอก การรวบรวมข้อมูล การจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา การประสาน

ความร่วมมือกับผูป้กครองและชุมชนเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 Definition and history of educational quality assurance. Educational quality assurance in 

various levels of education. Standards and indicators for educational quality assurance of industrial 

education both internal and external areas. Data collection. Conducting educational quality 

assurance report. Collaboration with parents and communities about educational quality 

assurance. 
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ศ.อก. 368 (079368)     การเรียนรู้ทางอาชวีศึกษาในศตวรรษที่ 21            3(3-0-6) 

EDIE 368  Vocational Learning in the 21st Century 

               เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ศ.อก. 383 (079383) 

 การศึกษาและการปฏิรูปอาชีวศึกษาของประเทศไทย การจัดการเรียนรู้ทางอาชีวศึกษาเพื่อ

พัฒนาในศตวรรษที่ 21 การเรียนรูเ้ชิงรุกแบบโครงงานกับการอาชีวศึกษา การบูรณาการสะเต็มศึกษา

กับการเรยีนรูต้ามกรอบแนวคิด TPACK การพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนรูแ้ละนวัตกรรมในศตวรรษ

ที่ 21 บทบาทผู้สอนและผู้เรยีนในการเรียนรูแ้บบโครงงานเป็นฐาน 

 Education and vocational education reform in Thailand. Vocational education learning 

management for development in the 21st century. Active learning by project work and vocational 

education. Integration of STEM education (Science, Technology, Engineering and Mathematics 

Education) and learning based on the TPACK (Technological pedagogical Content Knowledge) 

framework. Development of learning competencies and innovation in the 21st century. Instructor 

roles and learners in project-based learning. 
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2. ผลงานทางวชิาการ การค้นควา้ วิจัย หรือการแต่งต าราของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

    2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

1. รองศาสตราจารย์ มานนูณย์  สุตีคา     

มานูนณย์  สุตคีา, สุระเดช  ศรีวชัิย,  อ านาจ  เลิศปัญญาธิกุล, พงษ์ศธร  สุยะมูล,  ไชยรัตน์   

 นิติกาญจนโภคนิ และสมเกียรติ  อนิทสงิห์.  (2562).  ผลลัพธ์ของหลักสูตรอตุสาหกรรม 

 ศึกษา : การศึกษาผ่านมุมมองของบัณฑติ คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  

 วารสารศึกษาศาสตรส์าร, ปทีี่ 3(1), 12 – 24. 

มานูนณย์  สุตคีา, ปรชีา  อนิทรสมพันธ์ และสงกรานต์  พรหมวงศ์.  (2561).  การพัฒนากระบวน 

 การจดักจิกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยใช้ทักษะการคิดเป็นฐาน โรงเรียนชุมชน 

 บ้านดง โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ  และโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ อ าเภอสะเมิง  

 จังหวัดเชียงใหม่.  น าเสนอทีป่ระชุมนานาชาติ เบญจมิตรวชิาการ คร้ังที่ 8 มหาวิทยาลัย 

 ธนบุร,ี 31 พฤษภาคม 2561. 

วลัยพร  เตชะสรพัศ สงกรานต์  พรหมวงศ ์และมานูนณย ์ สุตีคา.  (2561).  การพัฒนารูปแบบ 

 การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนทีส่่งเสรมิการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ของนักเรยีน :  

 โรงเรียนบ้านวังลุง ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จงัหวัดเชียงใหม่.  น าเสนอที่ประชุมนานาชาติ 

 เบญจมิตรวชิาการ คร้ังที่ 8 มหาวิทยาลยัธนบุร,ี 31 พฤษภาคม 2561. 

มานูนณย์  สุตคีา และวลัยพร  เตชะสรพัศ  นวพร  ชลารกัษ ์ และฐิติมา  ญาณะวงษา.  (2561). 

 การส่งเสรมิศักยภาพด้านวิชาการ ด้านทักษะชวีิต โดยใช้ทกัษะกระบวนการคิด.  เชียงใหม:่ 

 มหาวิทยาลยัฟารอ์สีเทอร์น. 

ฐิติมา  ญาณะวงษา และมานนูณย์  สุตีคา.  (2560).  ยุววจิัยประวัติศาสตรส์ารภี.  ภายในโครงการ 

 เสริมสรา้งคุณภาพชวีิตด้วยนวัตกรรมเพื่อชุมชนสู่การพัฒนาอยา่งยัง่ยนืของพืน้ที่ก่ึงเมอืง 

 กึ่งชนบท : กรณีศึกษาต าบลสารภี อ าเภอสารภ ีจังหวัดเชียงใหม่ (ระยะที ่2).  เชียงใหม่: 

 มหาวิทยาลยัฟารอ์สีเทอร์น. 

มานูนณย์  สุตคีา  และศรายุทธ  เงาค า.  (2560).  การประเมินความรู้ของนักศึกษาตามสมรรถนะ 

 มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  

 มหาวิทยาลยัฟารอ์สีเทอร์น. วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัฟารอ์ีสเทอร์น, ปีที่ 11(1),  

 285–295.  
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ฐติิมา  ญาณะวงษา  และมานูนณย์  สุตีคา.  (2560).  กรณีศึกษาประวัติศาสตรท์้องถิ่นอยา่งมี 

 ส่วนร่วมของชุมชนคนสารภี อ าเภอสารภ ีจังหวดัเชียงใหม ่ :  ตน้ยางนา และถนนสาย 

เชียงใหม ่– ล าพนู.  วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัฟารอ์สีเทอร์น, ปีที่ 11(1) : มกราคม- 

มีนาคม 2560. 

พรทพิย์  ถาอ้าย  และมานนูณย์  สุตีคา.  (2558).  การประเมินโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรยีน 

 เป็นฐานในการพัฒนาทอ้งถิ่นของโรงเรียนบ้านแม่งอนขีเ้หลก็  อ าเภอฝาง  จังหวดัเชียงใหม่.   

 วารสารวชิามหาวิทยาลยัฟารอ์ีสเทอร์น, ปีที่ 8(2), 69 – 82. 

อุสรา  จินะสุข  และมานูนณย์  สุตีคา.  (2558).  ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลทางการเรยีนของ 

 นักเรยีนกลุ่มเครอืข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม  อ าเภอจอมทอง  จงัหวดัเชียงใหม่.    

 วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัฟารอ์ีสเทอร์น, ปีที่ 8(2), 83 – 94. 

เบญจมาศ  จอมนงค ์ และมานูนณย์  สุตคีา.  (2558).  การเตรยีมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม 

 อาเซยีนด้านการพัฒนาหลักสตูรของโรงเรียนในโครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซยีน 

 อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม.่  วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัฟารอ์สีเทอร์น, 

 ปีที่ 8(2), 168-179. 

นิตยา  กันฉัยพันธ์ และมานนูณย์  สุตีคา.  (2558).  การมีส่วนร่วมของนักเรยีนในการด าเนินงาน 

 ปูองกันปัญหายาเสพตดิของโรงเรยีนแม่อายวิทยาคม จงัหวัดเชียงใหม่.  วารสารวชิาการ 

 มหาวิทยาลยัฟารอ์สีเทอร์น, ปีที่ 3(1), 118-133. 

นิติยา  โนจติร และมานูนณย์  สุตีคา.  (2558).  การมสีว่นร่วมของผู้ปกครองในการบรหิารงานของ 

 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ต าบลบงตัว อ าเภอดอยเต่า จังหวดัเชียงใหม.่ 

 วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัฟารอ์ีสเทอร์น, ปีที่ 3(1), 540-554. 

ปอแก้ว  อนิต๊ะยศ และมานนูณย์  สุตีคา.  (2558).  ปัจจยัที่ส่งผลตอ่การบริหารงานวชิาการของ 

 กลุ่มดอยอนิทนนท ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 34.  วารสารบัณฑิต 

 ศึกษา มหาวิทยาลยัฟารอ์สีเทอร์น, ปีที่ 3(1), 601-613. 
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระเดช  ศรีวิชัย                

มานูนณย์ สุตีคา, สุระเดช ศรวีิชัย, อ านาจ เลศิปัญญาธิกุล, พงษ์ศธร สุยะมลู, ไชยรัตน์ นติิกาญจน

โภคนิ และสมเกียรติ อินทสิงห์. (2562). ผลลัพธ์ของหลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษา:  

 การศึกษาผ่านมมุมองของบณัฑติ. วารสารศึกษาศาสตรส์าร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 3(1), 

12-24. 

 

3. อาจารย ์อ านาจ  เลิศปญัญาธกิุล     

มานูนณย์ สุตีคา, สุระเดช ศรวีิชัย, อ านาจ เลิศปัญญาธกิลุ, พงษ์ศธร สยุะมลู, ไชยรัตน์ นติิกาญจน

โภคนิ และสมเกียรติ อินทสิงห์. (2562). ผลลัพธ์ของหลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษา: 

การศึกษาผ่านมมุมองของบณัฑติ. วารสารศึกษาศาสตรส์าร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 3(1), 

12-24. 

              

4. อาจารย์ พงษ์ศธร  สุยะมูล  

มานูนณย์ สุตีคา, สุระเดช ศรวีิชัย, อ านาจ เลิศปัญญาธิกุล, พงษ์ศธร สุยะมูล, ไชยรัตน ์นิติกาญจน

โภคนิ และสมเกียรติ อินทสิงห์. (2562). ผลลัพธ์ของหลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษา: 

การศึกษาผ่านมมุมองของบณัฑติ. วารสารศึกษาศาสตรส์าร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 3(1), 

12-24. 

 

5. อาจารย์ ไชยรัตน์  นิติกาญจนโภคนิ   

มานูนณย์ สุตีคา, สุระเดช ศรวีิชัย, อ านาจ เลิศปัญญาธิกุล, พงษ์ศธร สยุะมูล, ไชยรัตน ์นิติกาญจน

โภคิน และสมเกียรต ิอนิทสงิห์. (2562). ผลลัพธ์ของหลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษา: 

การศึกษาผ่านมมุมองของบณัฑติ. วารสารศึกษาศาสตรส์าร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 3(1), 

12-24. 
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3.  ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการร่างหลักสูตร 
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4.  ความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรยีนรู้ของบัณฑิต (PLOs) กับมาตรฐานการเรียนรู้ของ 

      บัณฑิตตาม TQF 

 ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ท้ัง 6 ด้าน 

 ของหมวดวิชาเฉพาะ 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจรติ มีจรรยาบรรณทาง 

วิชาการและวิชาชีพ      

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ 

ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขข้อขัดแย้งและ 

ล าดับความส าคัญ 

1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา่และศักดิ์ศรีของความเป็น 

มนุษย์     

2) ด้านความรู ้

  2.1 มคีวามรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎท่ีีส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 

  2.2  สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมท้ังประยุกตค์วามรู้ ทักษะและการใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ไข

ปัญหา   

 2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวชิาการ และมคีวามรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาท่ีศกึษาเพื่อให้ 

เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ ๆ 

  2.4  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาท่ีศกึษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 3) ด้านทักษะทางปัญญา 

  3.1  คิดอยา่งมวีจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 

3.2  สามารถสืบค้น รวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใชใ้นการแก้ไขปัญหาอยา่ง 

สร้างสรรค์ 

  3.3  สามารถประยุกตค์วามรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 4) ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

  4.1  มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อยา่งมี 

ประสิทธิภาพ 

  4.2  สามารถใชค้วามรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสมและเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการ 

แก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ่ม       

  4.3  มคีวามรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังของตนเองและทางวิชาชพีอย่างต่อเนื่อง 
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 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสาร การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5.1  มทัีกษะในการใช้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบันต่อการท างานท่ีเกี่ยวกับการใชส้ารสนเทศและ

เทคโนโลยสีื่อสารอยา่งเหมาะสม 

  5.2  สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิตมิาประยุกตใ์ชใ้นการแก้ปัญหา 

ท่ีเกี่ยวข้องอยา่งสร้างสรรค์ 

  5.3  สามารถสื่อสารอยา่งมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการเขียน เลือกใชรู้ปแบบของสื่อการน าเสนอ

อยา่งเหมาะสม 

6) ดา้นวิธีวทิยาการจัดการเรียนรู้ 

 6.1  มคีวามเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ท้ังรูปแบบท่ีเป็นทางการ (Formal)  

รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อยา่งสร้างสรรค์ 

  6.2  มคีวามเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนท่ีหลากหลาย ท้ังผู้เรียนท่ีมีความสามารถพเิศษ  

ผู้เรียนท่ีมีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนท่ีมีความต้องการพเิศษอยา่งมนีวัตกรรม 

  6.3  มคีวามเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกท่ีจะสอนอยา่งบูรณาการ 
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มาตรฐานการเรียนรู้ตาม TQF PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ 

และซื่อสัตย์สุจรติ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ      

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ

องคก์รและสังคม 

1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็น

ทีมและสามารถแกไ้ขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 

1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง

เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์     

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

ด้านความรู ้

2.1 มคีวามรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎท่ีี

ส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 

2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมท้ังประยุกตค์วามรู้ ทักษะ

และการใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา   

2.3 สามารถตดิตามความก้าวหน้าทางวชิาการ และมคีวามรู้

ในแนวกวา้งของสาขาวชิาท่ีศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการ

เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ๆ  

2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาท่ีศกึษากับความรู้

ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 คิดอย่างมวีจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 

3.2 สามารถสืบค้น รวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ และสรุป

ประเด็นปัญหาเพื่อใชใ้นการแก้ไขปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 

3.3 สามารถประยุกตค์วามรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหา

ได้อยา่งเหมาะสม 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบคุคลและความ

รับผดิชอบ 

4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีด ีสามารถสื่อสารกับกลุ่มคน

หลากหลายท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



  130 

มาตรฐานการเรียนรู้ตาม TQF PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

4.2 สามารถใชค้วามรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นท่ี

เหมาะสมและเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไข

สถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมท้ังแสดงจุดยนื

อยา่งพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ่ม       

4.3 มคีวามรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังของตนเอง

และทางวิชาชพีอยา่งตอ่เนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสาร การใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 มทัีกษะในการใช้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบันต่อ

การท างานท่ีเกี่ยวกับการใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสาร

อยา่งเหมาะสม 

5.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์ 

หรือน าสถิตมิาประยุกตใ์ชใ้นการแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องอยา่ง

สร้างสรรค์ 

5.3 สามารถสื่อสารอยา่งมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและ

การเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออยา่งเหมาะสม 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ด้านวิธีวทิยาการจัดการเรียนรู้ 

6.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ท่ีมีรูปแบบ

หลากหลาย ท้ังรูปแบบท่ีเป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่ง

ทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) 

อยา่งสร้างสรรค์ 

6.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนท่ี

หลากหลาย ท้ังผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนท่ีมี

ความสามารถปานกลาง และผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ

อยา่งมีนวตักรรม 

6.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกท่ีจะสอน

อยา่งบูรณาการ 
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5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 
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