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หลักสูตรที่ขอปรับปรุงนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ า

คณะศึกษาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ก าหนดให้มีผล

บังคับใช้ตัง้แต่ปีการศกึษา 2562 เป็นต้นไป 

 

                                                                              
      (รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรตสิุดา  ศรสีุข) 

     คณบดีคณะศกึษาศาสตร์ 

    7 กุมภาพันธ์ 2562 
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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาประถมศึกษา (4 ปี) 

  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

    คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประถมศึกษา (4 ปี) 

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education Program in Elementary Education 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม ศกึษาศาสตรบัณฑิต (ประถมศกึษา) 

  : ชื่อย่อ ศษ.บ. (ประถมศึกษา) 

 ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Bachelor of Education (Elementary Education) 

  : ชื่อย่อ B.Ed. (Elementary Education) 

3. วิชาเอก   -ไม่ม-ี 

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

    จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 144  หนว่ยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรหีลักสูตร 4 ปี 

  5.2 ประเภทของหลักสูตร  
           ปริญญาตรีทางวิชาชีพ   

 

 
 



2 

 

 5.3 ภาษาที่ใช้  
 ภาษาไทย  

 ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ)  
 5.4 การรับเข้าศึกษา 

 นักศึกษาไทย  

 นักศึกษาต่างชาติ  

      5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
      5.6 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

           กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 มีผลบังคับใช้ตัง้แต่ภาคการศกึษาที่ 1  ปีการศึกษา 2562 

 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครัง้ที่ 2/2562 

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 

 สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิหลักสูตร ในการประชุมครัง้ที่ 2/2562 

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

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

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ในปีการศึกษา 

2564 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 ครู อาจารย์ผูส้อนระดับประถมศึกษา ทั้งในภาครัฐและเอกชน 

 นักวิชาการศกึษา 
 บุคลากรทางการศกึษา 

 อาชีพอิสระอื่น ๆ เช่น นักวิจัย, นักพัฒนาชุมชน ฯลฯ 
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9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.อุไรวรรณ หาญวงค ์

 

- ศษ.ด. (หลักสตูรและการสอน), มหาวิทยาลัย 

  เชียงใหม่, 2551 

- ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2540 

- ศษ.บ. (วิทยาศาสตร์), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,   

  2533 

X XXXX XXXXX XX X 

2. อาจารย์ ดร.ณัฐพล แจ้ง

อักษร 

- ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา), จุฬาลงกรณ ์   

   มหาวิทยาลัย, 2558 

- ค.ม. (วธิีวทิยาการวิจัยการศึกษา), จุฬาลงกรณ ์  

   มหาวิทยาลัย,2554 

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,  

  2552 

X XXXX XXXXX XX X 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุนทร ีคนเที่ยง 

 

 

- ศษ.ม. (หลักสตูรและการสอน), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2538 

- ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 

2528 

X XXXX XXXXX XX X 

4. อาจารย์อมรา   

สุขบุญสังข ์

- ศษ.ม. (ประถมศึกษา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่  

  2550 

- ค.บ. (ดนตรี), สถาบนัราชภฏับ้านสมเด็จ 

  เจา้พระยา, 2541 

X XXXX XXXXX XX X 

5. อาจารย์วิชญา ผิวค า 

 

- ค.ม. (วิจยัการศึกษา), จุฬาลงกรณ์ 

  มหาวิทยาลยั, 2553 

- รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)์,    

   มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช, 2551 

- ศษ.บ. (ประถมศึกษา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,    

  2549 

X XXXX XXXXX XX X 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 การวางแผนพัฒนาหลักสูตรผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านประถมศึกษาจ าเป็นต้อง

ด าเนินการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้กระแส

โลกาภวิัตน์และยุคข้อมูลขา่วสารที่มอีิทธิพลต่อการจัดการศึกษาทุกระดับของทุกประเทศ เพื่อรองรับ

ความต้องการและความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศและสังคมโดยรวม  บริบทที่ต้องพิจารณา

ประกอบด้วยกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับภูมิภาคและสากล บริบททางเศรษฐกิจตลอดจน

บริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์

ส าคัญไว้หลักๆ 10 ด้าน ได้แก่ 1) การเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความเป็น

ธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 3)การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความ

มั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การ

ปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงร้างพื้นฐานและ

ระบบโลจสิติกส์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ, 2559) 

 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ส าคัญไว้หลักๆ  

6 ด้าน  ได้แก่  1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส

ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  5) ยุทธศาสตรด์้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาต,ิ 2559) 

 ในการจัดท าแผนเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

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

2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 เป็นกรอบ

เปูาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต ยกระดับ

การศกึษาและการเรียนรูใ้ห้มคีวามรูอ้ย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจะให้คนไทย 

ทุกคนได้รับการศกึษาและเรียนรู้ตลอดชวีิตอย่างมคีุณภาพ ด ารงชีวติอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับ 

การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ จะท าให้คนไทยเป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะ ที่จะสอดคล้องกับ



5 

 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ

ยุทธศาสตร์ชาติ ส่งผลให้พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รัก

สามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุง่สูก่ารพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  

 

    11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม   

 การจัดการศกึษาสอดคล้องกับแนวทางจัดการศึกษาแผนการศึกษาชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 -

2579) ซึ่งแผนดังกล่าวเป็นกรอบเปูาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนา

ศักยภาพ และขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ สามารถแสวงหาความรู้

และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตซึ่งได้มียุทธศาสตร์หลักๆ กล่าวคือ 1) การจัดการ

ศกึษาเพื่อความม่ันคงของสังคม 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้าง

สังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  

5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ 6) การพัฒนา

ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 จากยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษาในทุกระดับให้มีศักยภาพที่เพียงพอในการพัฒนาผู้เรียนรอบด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 

สังคมและสติปัญญา ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรทางด้านการจัดการเรียนการสอนประถมศึกษาจึง

เป็นบทบาทหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานในระดับอุดมศึกษาที่จะช่วยกันพัฒนาบุคลากรดังกล่าวให้เป็นผู้

ที่มีความรู้ ความสามารถและการเป็นผู้น าทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิเคราะห์  ศึกษา

ค้นคว้า วิจัยและบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษา ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาสากล จากทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรนั้น หลักการของการพัฒนาหลักสูตร

จะต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นของสังคม ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากทิศทาง

ของการจัดการศึกษาของชาติ และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่มีเปูาหมาย

ภาพอนาคตของสังคมประเทศไทย โดยที่คนไทยคุณภาพและมีความเป็นสากล  มีความเป็นอยู่ที่ดี 

และมีความสุข ดังนั้นภาพของห้องเรียนจึงต้องเปลี่ยนไป กับภาพอนาคตที่เกิดขึ้น  ห้องเรียนจะต้อง

เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  เป็นนวัตกร ทันการเปลี่ยนแปลง เป็น

พลเมอืงไทยบนวิถีโลก มีคุณภาพชวีิตที่ดี และเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ท าให้หลักสูตรการผลิตครูต้อง

มีการเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการทางสังคมดังกล่าว นอกจากนี้นั้นต้องเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์

ทั้งร่างกาย จิตใจ คุณธรรม จริยธรรม และลักษณะความเป็นไทย เพื่อให้สามารถพัฒนานักเรียนให้

เป็นผู้มีความรู้ กระบวนการคิด และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ได้มาตรฐานทั้งในระดับชาติและ

สากลต่อไป 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ

ของสถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  สาขาวิชาประถมศึกษา เป็นสาขาวิชาที่สรา้งบัณฑิตให้สามารถท างานที่เกี่ยวข้องกับการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ในเนื้อหาและทักษะการเรียนรู้ ทักษะการ

คิด ทักษะชีวติ ค านึงถึงคุณธรรม จรยิธรรมรูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการศึกษาเพื่อน าไปใช้ใน

ประโยชน์ส่วนตัว การประกอบอาชีพ และการเป็นพลเมืองดีของประเทศ ด้วยการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การเตรียมตัวเข้าสู่การรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคอาเซียนเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Communication) รวมทั้งการปรับเปลี่ยนกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) การ

ก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ท าให้

สาขาวิชาประถมศึกษาเห็นความส าคัญที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับสภาวะการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และกรอบมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความรอบรู้ 

ความเช่ียวชาญในการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานส าหรับผู้เรยีนในหลากหลายรูปแบบ สามารถท างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมความเป็นครู รวมทั้งความพร้อมสามารถ

ปรับตัวและรูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 การพัฒนาหลักสูตรนี ้มุง่หวังที่จะให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีความรู้ ความสามารถในการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบัณฑิตที่จบการศึกษาจากสถาบันช้ันน าในประเทศซึ่งจะต้อง

เพียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพครู ที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะศึกษาศาสตร์ 

ที่ว่า 1) ด้านการจัดการศึกษา – พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม

ความเป็นครู และมีคุณภาพ  2) ด้านการวิจัย – ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์ใน

สาขาธุรกิจศึกษาเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการศึกษาทางธุรกิจศึกษา  3) ด้านการ

บริการวิชาการ – เป็นที่พึ่งพาทางปัญญาในด้านธุรกิจศึกษาแก่สังคม ประเทศ และภูมิภาค 4) ด้าน

การท านุศิลปวัฒนธรรม – ส่งเสริมท านุบ ารุงประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม และ 5) ด้านการบริหาร

การจัดการ – พัฒนาคณะศกึษาศาสตร์ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีและพัฒนาสู่ความเป็นสากล 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอื่นของสถาบัน  

13.1  กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

    หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

    หมวดวิชาเฉพาะ 

    หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2  กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนและสามารถให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นมา  

 เรยีนเป็น 

  หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

  หมวดวิชาเฉพาะ 

  หมวดวิชาเลือก 

    ไม่ม ี

13.3  การบรหิารจัดการ  

 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะด าเนินการโดยคณะที่

เกี่ยวข้อง เช่น คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เป็นต้น 

โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรจะด าเนินการประสานงานและแจ้งไปยังคณะที่

จัดการเรียนการสอนให้ทราบล่วงหน้าถึงจ านวนนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนในแต่ละปีการศึกษา 

ในส่วนของวิชาเฉพาะ จะจัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชา ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนทุก

รายวิชา ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 โดยมีคณะกรรมการก ากับ ตดิตามการจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินผลการจัดการ

เรียนการสอนของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 และมคอ. 6 ในทุกภาคการศึกษา และรายงานผลการ

ด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ทุกปีการศึกษา นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้จัดให้มี

การสอบวัดความรูพ้ืน้ฐานดา้นภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการเรียนรูข้องนักศึกษาและส่งเสริมนักศึกษา

ที่มศีักยภาพสูงให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

   การศึกษาในระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับแรกที่บุคคลมีสิทธิและ

โอกาสเท่าเทียมกัน การศึกษาระดับนี้มีความส าคัญอย่างยิ่ งในการวางรากฐานให้กับผู้เรียน ครู

ประถมศึกษาต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีพลังในตนเองและมีความรู้ความสามารถเต็ม

ตามศักยภาพของตนโดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ การฝึกการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการ

จัดสภาพแวดล้อมที่เกือ้หนุนให้เกิดการเรียนรูแ้ละเป็นบุคคลที่ใฝกุารเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง 

 

   1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

          1) เพื่อผลิตครูที่มคีวามรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพครูประถมศึกษา  

และสามารถบูรณาการองค์ความรูท้ี่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการศกึษาระดับประถมศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

          2) เพื่อผลิตครูที่มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาการและปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนใน

ระดับประถมศึกษา ที่มคีวามกระตือรอืร้นในการแสวงหาองค์ความรูใ้หม่ มีวธิีการคิดและกลวิธีใน

การแก้ปัญหา   

          3) เพื่อผลิตครูที่มศีักยภาพในการบริหารจัดการเรียนการสอนด้านประถมศกึษาได้

อย่างเป็นรูปธรรม 

          4) เพื่อผลิตครูที่มคีวามรับผดิชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

ทางวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก  

5 ปี โดยพิจารณาจาก KPI  

ที่อยู่ในการประเมิน

คุณภาพการศกึษาที่

เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

 มีการตรวจสอบและ

ทบทวนผลการด าเนนิงาน

ในแตล่ะปี เพื่อน ามาสู่การ

ปรับปรุงการเรียนการสอน

ให้มปีระสิทธิภาพ 

 

 รวบรวมตดิตามผล 

    การประเมิน QA ของ   

    หลักสูตรรวมทุก 5 ปี 

    ในด้านความพึงพอใจ และ   

    ภาวะการได้งานของบัณฑติ 

 ร้อยละของบัณฑติระดับ

ปริญญาตรีที่ได้งานท า

และการประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 6 เดือน 

 ร้อยละของบัณฑติระดับ

ปริญญาตรีที่ได้รับ

เงินเดอืนเริ่มตน้เป็นไป

ตามเกณฑ์ 

 ระดับความพึงพอใจของ

นายจ้างผูป้ระกอบการ

และผูใ้ช้บัณฑิต 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ 

 ระบบการศกึษาตลอดปี(ไม่น้อยกว่า ......... สัปดาห์) 

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

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

  มีภาคฤดูร้อน       

  ไม่มภีาคฤดูร้อน 

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

   - ไม่ม-ี 

  

2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ระบบทวิภาค 

 ภาคการศกึษาที่ 1 ตั้งแตเ่ดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 

 ภาคการศกึษาที่ 2 ตั้งแตเ่ดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 

 ในเวลาราชการ 

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

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

  ผูเ้ข้าศกึษาในหลักสูตรต้องส าเร็จการศกึษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า  

 มีคา่นิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผา่นข้อสอบวัดคุณลักษณะ 

 ความเป็นครู และผา่นเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาและ/หรือเป็นไปตาม 

 ระเบียบข้อบังคับการคัดเลือก ซึ่งสถาบันอุดมศกึษาเป็นผู้ก าหนด 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

  ความรูด้้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 

  ความรูด้้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตรไ์ม่เพียงพอ 

  การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา  

  นักศึกษาย้ายคณะเนื่องจากไม่ได้ให้ความส าคัญกับวิชาชีพครู 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  

  จัดสอนเสริมเตรยีมความรูพ้ืน้ฐานภาษาต่างประเทศก่อนการเรยีน  

  จัดการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ แนะน าการวางเปูาหมายชีวติ เทคนิคการเรียน 

                ในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 

  จัดให้มรีะบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อท าหนา้ที่สอดส่องดูแล ตักเตอืน ใหค้ าแนะน าแก่   

                นักศึกษา และใหเ้น้นย้ าในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างตน้เป็นกรณีพิเศษ 

  จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสรา้งความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศกึษา  

                ได้แก่ วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผูป้กครอง การติดตามการเรียน  

                ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจ าเป็น 

  นักศึกษาต้องได้รับการทดสอบวัดแววความเป็นครูก่อนเข้าศกึษา 

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

 

จ านวนนักศกึษา 

ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปีที่ 1 35 35 35 35 35 

ชั้นปีที่ 2  35 35 35 35 

ชั้นปีที่ 3   35 35 35 

ชั้นปีที่ 4    35 35 

รวม 35 70 105 140 140 
จ านวนนักศกึษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
- - - 35 35 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

1) รายงานข้อมูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ปี โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อ 

         การเสนอตั้งงบประมาณ 

 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ

เงินรายได ้

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ

เงินรายได ้

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณเงิน

รายได ้

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

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

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

การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

และสิ่งแวดล้อม 

- - - - - - 

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

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

บูรณาการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ 

30,000,000 - - - - - 

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

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

 

2) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาประถมศึกษา  

          284,400 บาท  

 

2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรยีน 

 แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอนิเตอร์เนต 
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2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต กระบวนวชิาและการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย  

1) กระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณารับโอนจะต้องเป็นกระบวนวิชาที่มี

เนื้อหาอยู่ในระดับเดียวกันหรือมีความใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร

สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือเป็นกระบวนวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของนักศึกษา 

และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะที่เกี่ยวข้อง 

2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณาโอนกระบวนวิชาจ านวนหน่วยกิตล าดับขั้นของ

กระบวนวิชาที่นักศกึษาเรียนมาจากมหาวิทยาลัยอื่นโดยความเห็นชอบของคณะที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้อาจ

ต้องมีการพิจารณาปรับเข้าสู่ระบบล าดับขั้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2561 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร          ไม่น้อยกว่า       144     หนว่ยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร       
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 

     1.1 กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร  12 หนว่ยกิต 

     1.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  6 หนว่ยกิต 

     1.3 กลุ่มวชิาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์  9 หนว่ยกิต 

     1.4 กลุ่มวชิาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม  3 หนว่ยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 

     2.1 วิชาแกน (วิชาชีพครู)  ไม่น้อยกว่า 39 หนว่ยกิต 

         2.1.1 วิชาแกนบังคับ  37 หนว่ยกิต 

         2.1.2 วิชาแกนเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หนว่ยกิต 

     2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 69 หนว่ยกิต 

         2.2.1 วิชาทางดา้นเนื้อหา  43 หนว่ยกิต 

         2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก                ไม่น้อยกว่า 26 หนว่ยกิต 

                 1) วิชาบังคับ  6 หนว่ยกิต 

                 2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 20 หนว่ยกิต 

     2.3 วิชาโท (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 15 หนว่ยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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3.1.3 กระบวนวิชา 

 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            30  หน่วยกิต 

               General Education           30  Credits         

  1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                              12  หน่วยกิต 

        Language and Communication                   12  Credits          

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

   ENGL 101 Fundamental English 1 

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

   ENGL 102 Fundamental English 2  

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

     มีประสิทธิผล  

   ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 

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

   HUGE 100 Usage of the Thai Language 

 

  1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                 6 หน่วยกิต 

                          Humanities and Social Sciences           6  Credits 

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

            EDCI 201 Learning through Social Phenomenon 

        เลือก 3 หนว่ยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

        Select 3 credits from the followings: 

 013110  ม .จว.  110 จติวิทยากับชีวติประจ าวัน   3(3-0-6) 

   PSY 110 Psychology and Daily Life  

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

   HUGE 104 Man and the Modern World  

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

   HUGE 106 Humanistic Arts  

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

   DART 271 Music Appreciation  
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 154130  ส.ภม. 130 ภูมสิารสนเทศในชวีิตประจ าวัน   3(3-0-6) 

   GEO 130 Geo-Information in Daily Life  

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

   GEO 153 Disaster in Modern World 

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

   LAGE 100 Law and Modern World  

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

   FINA 101 Finance for Daily Life  

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

   ECON 100 Economics for Everyday Life  

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

   MC 103 Life and Society through Media  

 

  1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                   9  หน่วยกิต 

       Science and Mathematics           9  Credits 

       เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

                 Select from the followings: 

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

   SC  100 Integrated Science  

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

   SC 114  Environmental Science in Today’s World  

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

   BIOL 100 Biology in Everyday Life  

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

   CHEM 100 Chemistry in Everyday Life 

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

   CS 100  Information Technology and Modern Life  

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

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

     และสิ่งแวดล้อม  

   CONS 211 Principles of Conservation  

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

   PHPC 130 Medications in Everyday Life  

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

   SE  111       Software for Everyday Life  

  

  1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม                                      3  หน่วยกิต 

                         Learning through Activities                                            3  Credits                                    

                         เลือกเรียน 2 หนว่ยกิต 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 ชีวติมสีุขในค่ายพักแรม    2(2-0-4) 

   EDPE 132 Happy Life in Camping  

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

   EDPE 133 Recreation for Quality of Life  

    เลือกเรียน 1 หนว่ยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

                           Select 1 credit from the followings: 

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

   EDGE 101 Learning through Activities 1 

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

   EDGE 102 Learning through Activities 2 

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

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

               Field of Specialization                                a minimum of      108  Credits 

  2.1 วิชาแกน (วิชาชีพครู)                              ไมน้่อยกว่า       39  หน่วยกิต 

                         Core Courses                                   a minimum of      39  Credits 

       2.1.1 วิชาแกนบังคับ                   37  หน่วยกิต 

                                 Required Core Courses                                        37  Credits                                                 

  100109 ศ .ช.  109 แบบอย่างความเป็นครูในห้องเรียนยุคใหม่  2(1-2-3) 
  EDPF 109 Model of Teacherness for Modern Classroom  

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

  EDPF 110 Globalization and Education for Smart Citizenship  

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

 
 

 EDPF 111 Curriculum and Learning Management in Modern 
Trends  

 

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

  EDPF 112 Psychology for Student Development in Digital Era  

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

  EDPF 191 Teaching Profession Practicum in School 1  

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

  EDPF 228 Communicative Language for Teachers  

in Digital Era 

 

 100229 ศ .ช.  229 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิทิัลเพื่อการเรียนรู้ยุคใหม่                      2(1-2-3) 
  EDPF 229 Innovation and Digital Technology for Learning in 

Modern Era 

 

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

  EDPF 230 Learning Measurement and Evaluation in Modern 

Trends 
 

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

  EDPF 231 Educational Quality Assurance for Excellence  

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

  EDPF 291 Teaching Profession Practicum in School 2  
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 100315 ศ .ช.  315 พหุวัฒนธรรมศกึษากับการจัดการศึกษาบนฐานชุมชน  2(1-2-3) 
  EDPF 315 Multicultural Education and Community-Based 

Education 

 

 100316 ศ .ช.  316 การศกึษาพิเศษเพื่อสง่เสริมศักยภาพผูเ้รียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 

2(1-2-3) 

  EDPF 316 Special Education for Enhancing Potentials of 

Students with Special Needs 

 

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

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

  EDPF 391 Teaching Profession Practicum in School 3  
 100404 ศ .ช.  404 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 2(1-2-3) 

  EDPF 404 Research for Learners’ Quality Development  

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

 2.1.2 วิชาแกนเลือก                ไม่น้อยกว่า        2  หน่วยกิต 

    Elective Core Courses                 a minimum of        2  Credits 

    เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้     

    Select from the followings: 

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

  EDPF 214 Active Learning Management  

 100216 ศ .ช . 216 การเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 

2(1-2-3) 

  EDPF 216 Differentiated Instruction  

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

  EDPF 217 Information for Learning  

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

  EDPF 220 Creative Art Integration in Education  

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

  EDPF 222 Global Education for Lifelong Learning  
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 100232 ศ .ช . 232 กฎหมายส าหรับวิชาชีพครู 2(2-0-4) 

  EDPF 232 Laws for Teaching Profession  

 100233 ศ .ช . 233 สะเต็มศึกษาเพื่อชีวติ เศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 

2(1-2-3) 

  EDPF 233 STEM Education for Life, Economy, Society and 

Environment 

 

 
 2.2 วิชาเอก       ไม่น้อยกว่า        69  หน่วยกิต 

       Major                                             a minimum of      69  Credits 

        ต้องมีกระบวนวิชาระดับ 300 ขึน้ไปไม่น้อยกว่า 36 หนว่ยกิตและในจ านวนนีต้้องมีกระบวนวิชา       

ระดับ 400 ไม่น้อยกว่า 18 หนว่ยกิต 

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

of 18 credits in 400 level. 

        2.2.1 วิชาทางด้านเน้ือหา            43  หน่วยกิต 

                         Academic Content Courses                                          43  Credits 

 052201  ศ.ป. 201 หลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน   3(3-0-6) 

     ระดับประถมศึกษา  

   EDEL 201  Basic Education Curriculum  

     at Elementary Education Level 

 052202 ศ.ป. 202 หลักการและทฤษฎีทางการประถมศึกษา 2(2-0-4) 

   EDEL 202  Principles and Theories in  

     Elementary Education 

 052203 ศ.ป. 203 พัฒนาการและการเรียนรู้ของ   2(2-0-4) 

     นักเรียนประถมศกึษา 

   EDEL 203  Development and Learning of  

     Elementary Students 

 052310 ศ.ป. 310 การวิเคราะหส์าระกลุ่มคณิตศาสตร์ระดับ 3(3-0-6) 

     ประถมศึกษา 

   EDEL 310  Analysis of Mathematics at Elementary  

     Education Level 
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 052331 ศ.ป.331 การวิเคราะหส์าระกลุ่มวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 

     ระดับประถมศึกษา 

   EDEL 331  Analysis of Science at Elementary  

     Education Level 

 052353 ศ.ป. 353 การวิเคราะหส์าระกลุ่มภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

     ระดับประถมศึกษา 

   EDEL 353  Analysis of English at Elementary  

     Education Level 

 052419  ศ.ป. 419 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูก้ลุ่มสาระ  3(3-0-6) 

     คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

   EDEL 419  Methodology of Mathematics Learning  

     Provision at Elementary Education Level 

 052441  ศ.ท.441 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูก้ลุ่มสาระภาษาไทย 3(3-0-6) 

     ระดับประถมศึกษา 

   EDEL 441  Methodology of Thai Learning  

     Provision at Elementary Education Level 

 052442 ศ.ป. 442 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูก้ลุ่มสาระ  3(3-0-6) 

     สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

     ระดับประถมศึกษา 

   EDEL 442  Methodology of Social Studies, Religion and  

     Culture  Learning Provision at Elementary  

     Education Level 

 052443 ศ.ป. 443 วิธีวิทยาการจดัการเรียนรูก้ลุ่มสาระ  3(3-0-6) 

     ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 

   EDEL 443 Methodology of English Learning  

     Provision at Elementary Education Level 

 052445 ศ.ป. 445 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูก้ลุ่ม   3(3-0-6) 

     สาระวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

   EDEL 445  Methodology of Science Learning  

     Provision at Elementary Education Level 
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 052447 ศ.ป. 447 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูก้ลุ่มสาระ  3(3-0-6) 

     การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับ 

     ประถมศึกษา 

   EDEL 447  Methodology of Occupations and  

     Technology Learning Provision at Elementary  

     Education Level 

 052448 ศ.ป. 448 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูก้ลุ่มสาระสุขศึกษา 3(3-0-6) 

     และพลศึกษาระดับประถมศกึษา 

   EDEL 448  Methodology of Health and Physical  

     Education Learning Provision at Elementary  

     Education Level 

 052449 ศ.ป. 449 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรูก้ลุ่มสาระศิลปะ 3(3-0-6) 

     ระดับประถมศึกษา 

   EDEL 449 Methodology of Arts Learning Provision  

     at Elementary Education Level 

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

     การศกึษาขั้นพื้นฐาน  

   EDT 311  Thai Grammar in Basic Education  

     Curriculum 

  2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก      ไม่น้อยกว่า       26  หน่วยกิต 

                             Educational Courses:                    a minimum of       26  Credits 

           1)  วิชาบังคับ                      6   หน่วยกิต 

             Required Courses                                              6   Credits 

 052350 ศ.ป. 350 การพัฒนาทักษะการคิดส าหรับนักเรียน  3(3-0-6) 

     ประถมศึกษา 

   EDEL 350  Development of Thinking Skill for  

     Elementary Students 

 052400 ศ.ป. 400 การบูรณาการการจัดการเรียนรูร้ะดับ  3(3-0-6) 

     ประถมศึกษา 

   EDEL 400  Integration of Learning Provision  

     at Elementary Education Level 
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   2) วิชาเลือก                          ไม่น้อยกว่า      20  หน่วยกิต 

                                  Elective Courses:                     a minimum of      20  Credits 

      เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้     

      Select from the followings: 

 052323 ศ.ป. 323 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนระดับ  2(2-0-4) 

     ประถมศึกษา  

   EDEL 323  Students Development Activities  

     Organization at Elementary Education  

     Level 

 052334 ศ.ป. 334 การสอนแบบโครงงานระดับประถมศึกษา 2(1-3-2) 

   EDEL 334  Project Work Teaching at Elementary  

     Education Level 

 052336 ศ.ป. 336 การเขียนเชงิสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียน  2(2-0-4) 

   EDEL 336  Creative Writing of Students 

 052351 ศ.ป. 351 การจัดการช้ันเรยีนและสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4) 

     เพื่อการเรียนรูร้ะดับประถมศกึษา 

   EDEL351  Classroom and Learning Environment  

     Management at Elementary Education  

     Level 

 052352 ศ.ป. 352 การวิเคราะหส์าระกลุ่มสังคมศกึษา ศาสนา  3(3-0-6) 

     และวัฒนธรรมระดับประถมศกึษา 

   EDEL 352  Analysis of Social Studies, Religion and  

     Culture at Elementary Education Level 

 052355 ศ.ป. 355 การวิเคราะหส์าระกลุ่มศลิปะระดับ  3(3-0-6) 

     ประถมศึกษา  

   EDEL 355  Analysis of Arts at Elementary  

     Education Level 

 052357 ศ.ป. 357 การวิเคราะหส์าระกลุ่มการงานอาชีพ  3(3-0-6) 

     และเทคโนโลยีระดับประถมศกึษา 

   EDEL 357 Analysis of Occupations and Technology 

     at Elementary Education Level 

 



23 

 

 052417  ศ.ป. 417 กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีส าหรับครู   2(1-3-2) 

   EDEL 417 Boy and Girl Scouts Activities for  

     Teachers 

 052421  ศ.ป. 421 วาทวิทยาส าหรับครูประถมศกึษา  2(1-3-2) 

   EDEL 421  Speech for Elementary Teacher 

 052466 ศ.ป. 466 การศกึษาด้วยตนเอง    3(3-0-6) 

   EDEL 466 Independent Study 

 059405 ศ.ท. 405 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร  3(2-2-4) 

     เพื่อการศกึษา  

   EDTN 405  Educational information and  

     Communication Technology 

 074414  ศ.สข. 414 หลักสูตรสุขศึกษา– พลศึกษา   3(3-0-6)   

   EDHL 414  Health Education and Physical Education  

     Curriculum 

 

2.3 วิชาโท (ถ้ามี)        ไม่น้อยกว่า         15  หน่วยกิต 

                Minor (If any):                                        a minimum of         15   Credits 

     นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนวิชาโทในสาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนส าหรับนักศกึษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่น้อย

กว่า 15 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะท าให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด

หลักสูตรเพิ่มขึ้นอกี ไม่น้อยกว่า 15 หนว่ยกิต 

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

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

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

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

least 15 credits. 

 

(3) หมวดวิชาเลือกเสร ี      ไม่น้อยกว่า        6  หน่วยกิต 

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

Total                                                                     a minimum of         144  Credits 
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หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 

รหัสกระบวนวิชาที่ใชก้ าหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังตอ่ไปนี ้

1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา ที่กระบวนวิชานั้นสังกัด 

2. เลข 3 ตัวท้าย จ าแนกได้ดังนี้ 

1) เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึง ระดับของกระบวนวิชา 

  “100-200”        แสดงถึง กระบวนวิชาระดับพืน้ฐาน 

  “300-400”        แสดงถึง กระบวนวิชาระดับสูง 

2) เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมูใ่นสาขาวิชา 

3) เลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมู่ของสาขาวิชา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 หน่วยกิต  หน่วยกิต 

001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 

Fundamental English 1 

3(3-0-6) 001102   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

Fundamental English 2 

3(3-0-6) 

050100 

 

052201 

การใชภ้าษาไทย 

Usage of the Thai Language 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา  

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

052203 พัฒนาการและการเรียนรู้ของ

นักเรียนประถมศึกษา 

Development and Learning  

of Elementary Students 

2(2-0-4) 

 

 

052202 

Basic Education Curriculum  at 

Elementary Education Level 

หลักการและทฤษฎีทางการ

ประถมศึกษา 

Principles and Theories in 

 

 

2(2-0-4) 

052350 

 

 

 

100109 

การพัฒนาทักษะการคิดส าหรับ  

นักเรียนประถมศึกษา  

Development of Thinking Skill for 

Elementary Students 

แบบอย่างความเป็นครูในห้องเรียน 

3(3-0-6) 

 

 

 

2(1-2-3) 

 

100110 

Elementary Education 

โลกาภิวัตน์กับการศึกษาเพื่อ

ความเป็นพลเมืองชั้นเลิศ 

Globalization and Education for 

 

2(1-2-3) 

 

 

 

100111 

ยุคใหม ่

Model of Teacherness for Modern 

Classroom 

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แนว    at Elementary Education Leve 

 

 

 

2(1-2-3) 

 

100112 

Smart Citizenship 

จิตวิทยาเพื่อการพัฒนา 

ผู้เรียนยุคดิจิทัล 

Psychology for Student 

Development in Digital Era 

 

2(1-2-3) 

 

 

 

100191 

ใหม่ 

Curriculum and Learning 

Management in Modern Trends 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

Teaching Profession Practicum in 

School 1 

 

 

 

1(0-3-0) 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

Science and Mathematics  

6 

 

 

วิชาการสอนวิชาเอก(เลือก) 

Electives Educational Courses 

กลุ่มวิชามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 

Humanities and Social Sciences 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

Science and Mathematics 

2 

 

3 

 

3 

รวม 21 รวม 21  
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 หน่วยกิต  หน่วยกิต 

001201 

 

 

 

052310 

การอา่นเชิงวิเคราะห์และการ

เขียนอย่างมีประสิทธิผล 

Critical Reading and Effective 

Writing 

การวิเคราะห์สาระกลุ่ม 

3(3-0-6) 

 

 

 

3(3-0-6) 

052353 

 

 

 

100228 

การวิเคราะห์สาระกลุ่ม

ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 

Analysis of English at Elementary 

Education Level 

ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครูยุค 

3(3-0-6) 

 

 

 

2(1-2-3) 

 

 

 

052331 

คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

Analysis of Mathematics at 

Elementary Education Level 

การวิเคราะห์สาระกลุ่ม

วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

Analysis of Science at 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

100230 

ดิจิทัล    

Communicative Language for 

Teachers in Digital Era 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

แนวใหม่  

Learning Measurement and 

 

 

 

2(1-2-3) 

 

067311 

 

Elementary Education Level 

หลักภาษาไทยในหลักสูตร                       

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

Thai Grammar in Basic 

 

3(3-0-6) 

 

100291 

Evaluation in Modern Trends 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

Teaching Profession Practicum in 

School 2 

 

1(0-3-0) 

 

100229 

 

 

 

 

100231 

Education Curriculum 

นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัล

เพื่อการเรียนรู้ยุคใหม่                      

Innovation and Digital 

Technology for Learning in 

Modern Era 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

2(1-2-3) 

 

 

 

 

2(1-2-3) 

 

 

  

 

 

 

 

063201 

เพื่อความเป็นเลิศ 

Educational Quality Assurance 

for Excellence 

การเรียนรู้ผ่านปรากฏการณ์ใน 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 สังคม  

Learning through Social 

Phenomenon 

    

วิชาแกนเลือก 

Elective Core Courses 

2 วิชาการสอนวิชาเอก(เลือก) 

Electives Educational Courses 

กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม                       

Learning through Activities  

8 

 

2 

รวม 21 รวม 18 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 หน่วยกิต  หน่วยกิต 

052419 วิธีวทิยาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม

สาระคณิตศาสตร์ระดับ

ประถมศึกษา 

Methodology of Mathematics 

Learning Provision at Elementary 

Education Level  

3(3-0-6) 052441 

 

 

 

 

052445 

วิธีวทิยาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

ภาษาไทยระดับประถมศึกษา 

Methodology of Thai Learning  

Provision at Elementary  

Education Level 

วิธีวทิยาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

3(3-0-6) 

052442 วิธีวทิยาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม

สาระสังคมศกึษา ศาสนา และ

วัฒนธรรมระดับประถมศึกษา 

Methodology of Social Studies, 

Religion and Culture  Learning 

Provision at Elementary 

Education Level 

3(3-0-6)  

 

 

 

052448 

วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

Methodology of Science Learning  

Provision at Elementary Education 

Level 

วิธีวทิยาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ 

สุขศึกษาและพลศกึษาระดับ 

ประถมศึกษา 

 

 

 

 

3(3-0-6) 

052443 

 

 

 

 

 

100316 

วิธีวทิยาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม

สาระภาษาอังกฤษระดับ

ประถมศึกษา 

Methodology of English Learning  

Provision at Elementary 

Education Level 

การศึกษาพิเศษเพื่อสง่เสรมิ 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

2(1-2-3) 

 

 

 

 

100315 

Methodology of Health and 

Physical Education Learning 

Provision at Elementary Education 

Level 

พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัด

การศึกษาบนฐานชุมชน 

Multicultural Education and 

 

 

 

 

2(1-2-3) 

 ศักยภาพผู้เรียนที่มีความต้องการ

จ าเป็นพิเศษ 

Special Education for Enhancing 

Potentials of Students with 

Special Needs 

  

100391 

Community-Based Education  

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

Teaching Profession Practicum in 

School 3 

 

4(0-12-0) 

100317 การสอนแบบจุลภาคตามวิชาเอก    

Micro Teaching on Major 

Subjects 

3(2-3-5) 100404 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

Research for Learners’ Quality 

Development 

2(1-2-3) 

วิชาการสอนวิชาเอก(เลือก) 

Electives Educational Courses 

กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 

Learning through Activities 

3 

 

1 

วิชาการสอนวิชาเอก(เลือก) 

Electives Educational Courses 

 

3 

รวม 18 รวม 20 
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ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 หน่วยกิต  หน่วยกิต 

052400 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้

ระดับประถมศึกษา 

Integration of Leaning Provision  

at Elementary Education Level 

3(3-0-6) 100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 

Teaching Profession Practicum in 

School 4 

6(0-18-0) 

052447 วิธีวทิยาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการงานอาชีพ และ

เทคโนโลยรีะดับประถมศึกษา 

Methodology of Occupations  

and Technology Learning 

Provision at Elementary 

3(3-0-6)    

052449 วิธีวทิยาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม

สาระศิลปะระดับประถมศกึษา 

Methodology of Arts Learning 

3(3-0-6)    

วิชาการสอนวิชาเอก(เลือก) 

Electives Educational Courses  

4    

วิชาเลือกเสร ี

Free Electives 

6    

รวม 19 รวม 6 

 
3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

ระบุไว้ในภาคผนวก 
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3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์  

      3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ า 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวนผลงาน

วชิาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ ตรี บศ 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.อุไรวรรณ  
หาญวงค ์* 
 

- ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน),     

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2551 

- ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2540 

- ศษ.บ. (วทิยาศาสตร์), มหาวทิยาลัย 

   เชยีงใหม,่ 2533 

 

 

11 

 

 

5 

 

 

11 

 

 

5 

 

 

23(5) 

2 อาจารย์ ดร. 

ณัฐพล แจง้อักษร * 

 

- ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา),     

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 

- ค.ม. (วธิีวทิยาการวิจัยการศึกษา),  

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2554 

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร์),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่2552 

 

 

9 

 

 

- 

 

 

11 

 

 

- 

 

 

20(4) 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุนทรี คนเท่ียง * 

 

- ศษ.ม. (หลักสตูรและการสอน),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

- ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

4(4) 

4 อาจารย์อมรา   

สุขบุญสังข ์* 

 

- ศษ.ม. (ประถมศึกษา), มหาวทิยาลัย  

  เชยีงใหม,่ 2550 

- ค.บ. (ดนตรี), สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ- 

   เจ้าพระยา, 2541 

 

3 

 

- 

 

3 

 

- 

 

2(1) 

5 อาจารย์วิชญา  

ผิวค า * 

 

- ค.ม. (วจิัยการศึกษา), จุฬาลงกรณ ์

   มหาวทิยาลัย, 2553 

- รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์),  

   มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 2551 

- ศษ.บ. (ประถมศึกษา)  

   เกียรตนิยิมอันดับ 1, มหาวทิยาลัย 

   เชยีงใหม,่ 2549 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

6(6) 
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ที่ 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 รองศาสตราจารย์  

ดร.กรัณย์ ปัญโญ 

 

- กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 

   มหาวทิยาลัยนเรศวร, 2550 

- วท.ม. (วทิยาศาสตร์การกฬีา)  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2544 

- ศษ.บ.(พลศึกษา),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2539  

 

 

18 

 

 

- 

 

 

13 

 

 

- 

 

 

6(-) 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.กรฑีา  แก้วคง 

 

- ปร.ด. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี- 

   ศกึษา), มหาวทิยาลัยมหดิล, 2553 

- วท.บ. (ฟิสิกส)์,  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2546 

 

11 

 

6 

 

11 

 

6 

 

13(-) 

8 รองศาสตราจารย์  

ดร.เกียรตสิุดา  

ศรีสุข 

 

-กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา), 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทร- 

วโิรฒ, 2545 

-ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2535 

-ศษ.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวทิยาลัย 

  เชยีงใหม,่ 2528 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

8(-) 

9 อาจารย์จารวี  

เพชรแก้ว 

 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ),    

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2546 

- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2543 

 

 

9 

 

 

- 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

2(-) 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.เจนสมุทร   

แสงพันธ์ 

 

- ปร.ด. (คณิตศาสตรศกึษา),   

   มหาวทิยาลัยขอนแก่น, 2555 

- ศษ.ม. (คณิตศาสตร์ศกึษา),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2545 

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) ,  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2540 

 

 

9 

 

 

6 

 

 

9 

 

 

6 

 

 

 

10(-) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

11 อาจารย์ชญานิตย ์   

ยิ้มสวัสดิ ์

 

- ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา),    

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2552 

- ค.บ. (การศึกษา การสอนสังคม  

   ศกึษา), มหาวทิยาลัยราชภัฎ 

   เชยีงใหม,่ 2549 

 

 

18 

 

 

2 

 

 

21 

 

 

2 

 

 

7(-) 

12 รองศาสตราจารย์  

ดร.ชรินทร์  มั่งคั่ง 

 

- ศษ  .ด. (หลักสูตรและการสอน), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549 

- ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา),  

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2540 

- ค.บ. (สังคมศึกษา),  

   วทิยาลัยครูบุรีรัมย์, 2533 

 

 

 

15 

 

 

 

10 

 

 

 

12 

 

 

 

16 

 

 

 

58(-) 

13 อาจารย์ชัยณรงค์   

จารุพงศ์พัฒนะ 

 

- ศษ.ม. (การสอนสังคมศกึษา),   

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2550 

- ศษ.บ. (สังคมศึกษา),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2544 

 

 

18 

 

 

2 

 

 

11 

 

 

2 

 

 

10(-) 

14 อาจารย์ ดร.ชนิวัฒน ์   

ไข่เกตุ 

 

 

 

- ปร.ด. (วทิยาศาสตร์การออกก าลัง   

  กายและการกีฬา), มหาวทิยาลัย 

  บูรพา, 2555 

- วท.ม. (วทิยาศาสตร์การกฬีา),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2545 

- วท.บ. (วทิยาศาสตร์การกฬีา),    

   มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม,่ 2541 

 

 

 

18 

 

 

 

- 

 

 

 

18 

 

 

 

- 

 

 

 

2(-) 

15 รองศาสตราจารย์  

ดร.ชูชีพ  

พุทธประเสริฐ 

 

- กศ.ด. (การบริหารการศึกษา),  

  มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

  ประสานมิตร, 2532 

- ค.ม. (อุดมศกึษา),  

  จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2523 

- กศ.บ. (ภาษาไทย-ชวีวทิยา),  

  มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

  บางแสน, 2519 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

16(-) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.เชษฐภูม ิ   

วรรณไพศาล 

 

- ค.ด. (อุดมศกึษา),  

   จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2559 

- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2553 

- ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมอืง), 

   จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2550 

- ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    

   และการเมอืงการปกครอง 

   เปรียบเทียบ), มหาวทิยาลัยสุโขทัย 

   ธรรมาธิราช, 2552 

- ศษ.บ. (สังคมศึกษา),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2547 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

30(-) 

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.ณัชชา กมล 

 

- กศ.ด. (คณิตศาสตรศกึษา),     

   มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ,  

   2548 

- ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์), 

   จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2543 

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร์), 

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2539 

 

 

 

9 

 

 

 

6 

 

 

 

9 

 

 

 

6 

 

 

 

 12(-) 

18 อาจารย์ณัชชาจารย์  

โรจน์วัฒนดษิกุล 

 

- วท.ม. (วทิยาศาสตร์การกฬีา),   

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2546 

- ศษ.บ. (พลศึกษา),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2544 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

10(-) 

19 อาจารย์ณัฐนันท์  

นเิวศนว์รการ 

 

 

- ศษ.ม. (หลักสูตร การสอน  

   และเทคโนโลยกีารเรียนรู้),    

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2560 

- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2557 

 

 

9 

 

 

- 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

2(-) 



33 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.ดวงหทัย  

กาศวิบูลย ์

 

- Ph.D. (Mathematics Education), 

   Oregon State University, USA,  

   2004 

- M.S. (Mathematics Education), 

   Oregon State University, USA,  

   2000 

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร์),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2536 

 

 

 

9 

 

 

 

9 

 

 

 

9 

 

 

 

9 

 

 

 

21(-) 

21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.เดชา 

ศุภพทิยาภรณ์ 

 

- ปร.ด. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

   ศกึษา), มหาวทิยาลัยมหดิล, 2552 

- วท.ม. (การสอนฟิสกิส์),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2543  

- ศษ.บ. (วทิยาศาสตร์),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2537 

 

 

 

9 

 

 

 

3 

 

 

 

12 

 

 

 

3 

 

 

 

18(-) 

22 รองศาสตราจารย์  

ดร.ถนอมพร  

เลาหจรัสแสง 

 

- Ph.D. (Computer Education),                    

   The University of Illinois at Urbana– 

   Champaign, USA, 1995 

- M.Ed. (Technology for Education),  

   The University of Illinois at Urbana– 

   Champaign, USA, 1992 

- ค.บ.(ภาษาอังกฤษ),  

   จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2532 

 

 

 

3 

 

 

 

6 

 

 

 

1.5 

 

 

 

6 

 

 

 

4(-) 

23 อาจารย์ ดร.ทิพยรั์ตน์ 

นพฤทธ์ิ 

 

- กศ.ด. (คณิตศาสตรศกึษา),  

   มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ,  

   2548 

- ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์), 

   จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2543 

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร์), 

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2538 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

11(-) 



34 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

24 อาจารย์ ดร.ธารณ ์ 

ทองงอก 

 

 

- ปร.ด. (การบริหารการศึกษา),  

   มหาวทิยาลัยบูรพา, 2555 

- กศ.ม. (การบริหารการศึกษา),  

   มหาวทิยาลัยบูรพา, 2552 

- ค.บ. (คณิตศาสตร์),  

   สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี, 2543 

 

 

 

9 

 

 

 

3 

 

 

 

9 

 

 

 

3 

 

 

 

2(-) 

25 รองศาสตราจารย์  

ดร.นงเยาว ์เนาวรัตน์ 

 

- Ph.D. (Development Studies) 

   University of Leeds, UK, 2004 

- M.A. (Women Studies),  

   York University, UK., 2001  

- สม.ม. (สังคมวทิยาและ 

   มานุษยวิทยา), มหาวทิยาลัย 

   ธรรมศาสตร์, 2531 

- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), 

   มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์, 2520  

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

14(-) 

26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.นทัต อัศภาภรณ์ 

 

 

 

- ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน),   

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2552 

- ค.ม. (คหกรรมศาสตร์),  

  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541 

- ศษ.บ. (คหกรรมศาสตร์),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2538 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

 

 

 

3(-) 

27 อาจารย์ ดร.นัฐจิรา 

บุศย์ดี 

 

- ปร.ด. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   ศกึษา) (หลักสูตรนานาชาติ),    

   มหาวทิยาลัยมหดิล, 2553 

- ศษ.ม. (คณิตศาสตรศกึษา), 

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2549 

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร์), 

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2541 

 

 

 

 

9 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

6 

 

 

 

24(-) 



35 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

28 อาจารย์นันทกา  

ฟูสกีุล 

 

- ศษ.ม. (จิตวทิยาการศึกษา 

   และการแนะแนว),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2555 

- วท.บ. (จิตวทิยา),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2552 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

1(-) 

29 อาจารย์ ดร.นันท์นภัส 

แสงฮอง 

 

 

 

 

 

- Ph.D. (Educational Policy Studies),    

  University of Illinois at Urbana  

  Champaign, USA, 2558 

- M.A. (Educational Policy Studies),    

  University of Illinois at Urbana    

  Champaign, USA, 2552 

- บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป),  

   มหาวทิยาลัยแมโ่จ้, 2548 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2(-) 

30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.น้ าผึง้   

อนิทะเนตร 

 

- กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล   

   การศึกษา), มหาวทิยาลัย 

   ศรีนครนิทรวโิรฒ, 2554 

- ศษ .ม.  (คณิตศาสตร์ศึกษา),     

  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2546 

- ศษ บ.  (คณิตศาสตร์),   

  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2541 

 

 

 

12 

 

 

 

9 

 

 

 

12 

 

 

 

9 

 

 

 

19(-) 

31 รองศาสตราจารย์  

ดร.นธิิดา  

อดภิัทรนันท์ 

 

- Ph.D. (Language Education),  

   Indiana University, USA, 2535 

- M.Sc. (Applied Linguistic),  

  Indiana University, USA, 2529 

- กศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ),    

  มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

  ปทุมวัน, 2521 

 

 

 

9 

 

 

 

9 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

 

 

 

7(-) 

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


36 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.บุญรอด โชติวชริา 

 

- ค.ด. (อุดมศกึษา),  

   จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2559 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย),     

  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2547 

- ศศ.บ. (ภาษาไทย), 

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2544 

 

 

 

9 

 

 

 

- 

 

 

 

12 

 

 

 

- 

 

 

 

8(-) 

33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ปทุมวด ี ศิริสวัสดิ์ 

 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย),   

  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2537 

- ศษ.บ. (ภาษาไทย),   

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2525 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

15 

 

 

- 

 

 

11(-) 

34 อาจารย์ประกรณ์ 

ตุย้ศรี 

 

- วท.ม. (วทิยาศาสตร์การกฬีา),  

  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2546 

- ศษ.บ. (พลศึกษา),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2543 

 

 

12 

 

 

 

- 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

1(-) 

35 อาจารย์ ดร.พรทิพย ์

โรจน์ศิรพศิาล 

 

- Ph.D. (Mathematics Education), 

   Oregon State University, USA,  

   2003 

- M.S. (Mathematics Education), 

   Oregon State University, USA,1999 

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร์), 

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2538 

 

 

9 

 

 

6 

 

 

9 

 

 

6 

 

 

10(-) 

36 อาจารย์ ดร.พกิุล  

เลียวสริิพงศ์ 

 

 

 

- ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2551 

- ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2533 

- ค.บ. (เกษตรศาสตร์),  

   วทิยาลัยครูเชยีงราย, 2525 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

3 

 

 

 

9 

 

 

 

3 

 

 

 

3(-) 



37 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.พชิัยณรงค์ กงแก้ว 

- ปร.ด. (การศึกษา), มหาวทิยาลัย 

  นเรศวร, 2557 

- วท.ม. (วทิยาศาสตร์การกฬีา),    

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2545 

- ศษ.บ (พลศึกษา),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2540 

 

 

 

12 

 

 

 

- 

 

 

 

12 

 

 

 

- 

 

 

 

6(-) 

38 รองศาสตราจารย์  

ดร.เพ็ชรี  รูปะวิเชตร์ 

 

- Ed.D. (Business Education),  

  Queensland University of  

  Technology, Australia, 2544 

- ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ), 

  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2539 

- ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ   

  บริหารธุรกิจ)เกียรตนิยิมอันดับ 1,    

  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2528 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2(-) 

39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.มนต์นภัส  

มโนการณ ์

 

- กศ.ด. (การบริหารการศึกษา),  

   มหาวทิยาลัยนเรศวร, 2555 

- ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), 

   มหาวทิยาลัยรามค าแหง, 2551 

- ศษ.ม. (วทิยาศาสตร์ศึกษา),  

   มหาวทิยาลัยนเรศวร, 2544 

- ค.บ. (วทิยาศาสตร์ท่ัวไป),  

   วทิยาลัยครูเทพสตรี, 2536 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3(-) 

40 รองศาสตราจารย์ 

มนัส ยอดค า 

 

- ค.ม. (พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์  

  มหาวทิยาลัย, 2525 

- วท.บ. (พลศึกษา), มหาวทิยาลัย    

  เชยีงใหม,่ 2523 

 

 

 

9 

 

 

- 

 

 

9 

 

 

- 

 

 

3(-) 



38 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง 

 

- กศ.ด. (การบริหารการศึกษา),  

   มหาวทิยาลัยนเรศวร, 2552  

- ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา),  

   มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช,  

   2548 

- ศษ.ม. (เทคโนโลยทีางการศกึษา),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2536 

- ค.บ. (วทิยาศาสตร์),  

   วทิยาลัยครูล าปาง, 2528 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

12(-) 

42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.รัชชุกาญจน์  

ทองถาวร 

 

- Ed.D. (Curriculum & Instruction   

  Concentration on Early Childhood    

  Education), Indiana University of   

  Pennsylvania, USA, 2003 

- M.S. (Early Childhood Education), 

  Bloomsburg University, USA, 1989 

- กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),  

  มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ,  

  2530 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

10(-) 

43 รองศาสตราจารย์  

ดร.รัชนีกร  ทองสุขด ี

 

- Post Doctorate in Autism, Southern   

  Illinois University at Carbondale, IL,   

  USA, 2005 

- Ph.D. (Higher Education), Southern   

  Illinois University at Carbondale, IL,  

  USA, 1994 

- MAT (Special Education-Gifted   

  education), Oklahoma City  

  University, OK, USA, 1986 

- ค.บ. (การสอนสังคมศึกษา),   

 วทิยาลัยครูพิบูลสงคราม พษิณุโลก,  

 2527 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

16(-) 



39 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

44 รองศาสตราจารย์  

ดร.ฤตินันท์  สมุทร์ทัย 

 

- ค.ด. (อุดมศกึษา), จุฬาลงกรณ์    

  มหาวทิยาลัย, 2550 

- ศษ.ม. (การวัดและประเมินผล  

  การศึกษา), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่,    

  2528 

- ศษ.บ. (ประถมศึกษา),มหาวิทยาลัย 

   สโุขทัยธรรมาธิราช, 2527 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

9 

 

 

 

6 

 

 

 

11(-) 

45 อาจารย์ ดร.ลฎาภา 

ลดาชาติ 

 

- ปร.ด. (วทิยาศาสตร์ศึกษา),    

  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554 

- ป.บัณฑิต (วชิาชีพคร)ู,    

  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2546 

- วท.บ. (ชวีวทิยา),  

  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2545 

 

 

 

12 

 

 

 

- 

 

 

 

12 

 

 

 

3 

 

 

 

7(-) 

46 อาจารย์วราภรณ์  

สิทธิวงศ์ 

 

- ศษ.ม. (การอาชีวศกึษา),   

  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2543 

- ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ),   

  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2531 

 

 

10 

 

 

- 

 

 

9 

 

 

- 

 

 

4(-) 

47 อาจารย์วรีะยุทธ  

สุภารส 

 

- ศษ.ม. (การศึกษาพิเศษ),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2556 

- ค.บ. (การศึกษา),  

   มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม,่ 2550 

 

 

9 

 

 

- 

 

 

9 

 

 

- 

 

 

1(-) 

48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.สมเกียรต ิ 

อนิทสิงห์ 

 

 

 

- ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน),   

   มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558 

- ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2554 

- ป.บัณฑิต (วชิาชีพครู), มหาวทิยาลัย 

   ฟาร์อีสเทอร์น, 2553 

- วท.บ. (คณิตศาสตร์),มหาวทิยาลัย   

   เชยีงใหม,่ 2549 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

12(-) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

49 รองศาสตราจารย์  

สร้อยสุดา วทิยากร 

 

- วท.บ. (ผดุงครรภ์),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2517 

(3 5001 00413 234) 

 

9 

 

3 

 

9 

 

3 

 

1(-) 

50 อาจารย์  ดร.สราวุฒ ิ 

พงษ์พิพัฒน์ 

 

- ปร.ด. (วยิาศาสตร์การออกก าลัง 

  กายและการกีฬา), มหาวทิยาลัย 

  บูรพา, 2554 

- วท.ม. (วทิยาศาสตร์การกฬีา),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2544 

- ศษ.บ. (พลศึกษา), มหาวทิยาลัย    

   เชยีงใหม,่ 2537 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

5(-) 

51 อาจารย์ ดร.สิระ  

สมนาม 

 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2548 

- ศษ.บ. (ภาษาไทย),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2544 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

22(-) 

52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.สุทธิกัญจน ์ 

ทิพยเกษร 

 

- ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน),    

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2553 

- ศษ.ม. (วทิยาศาสตร์), มหาวทิยาลัย  

   เชยีงใหม,่ 2545 

- ศษ.บ. (การสอนวทิยาศาสตร์),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2540 

 

 

 

16 

 

 

 

9 

 

 

 

19 

 

 

 

9 

 

 

 

15(-) 

53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.สุทธิดา จ ารัส 

 

- ปร.ด. (วทิยาศาสตร์ศึกษา),  

   มหาวทิยาเกษตรศาสตร์, 2552 

- ป.บัณฑิต. (การสอน), มหาวทิยาลัย  

   นเรศวร, 2545 

- วท.บ. (เคม)ี, มหาวทิยาลัยนเรศวร,    

   2544 

 

 

 

 

13 

 

 

 

3 

 

 

 

16 

 

 

 

3 

 

 

 

22(-) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.สุนทรพจน ์ 

ด ารงค์พานชิ 

 

- ค.ด. (วธีิวิทยาการวจิัยการศึกษา),    

   จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2551 

- ศษ.ม. (วจิัยและประเมินผล 

   การศึกษา), มหาวทิยาลัย 

   เกษตรศาสตร์, 2545 

- กศ.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวทิยาลัย   

   นเรศวร, 2542 

 

 

 

12 

 

 

 

9 

 

 

 

12 

 

 

 

9 

 

 

 

4(-) 

55 อาจารย์ ดร.สุนยี ์ 

เงินยวง 

 

- กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล  

  การศึกษา), มหาวทิยาลัย 

  ศรีนครนิทรวโิรฒ, 2554 

- ศษ.ม.(คณิตศาสตร์ศึกษา),    

  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2546 

- ศษ.บ.(คณิตศาสตร์), มหาวทิยาลัย  

  เชยีงใหม,่ 2540 

 

 

 

12 

 

 

 

9 

 

 

 

12 

 

 

 

9 

 

 

 

13(-) 

56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

เสาวนติย์ เจรญิชัย 

 

- ศษ .ม.  (หลักสูตรและการสอน),   

  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2529 

- ศศ.บ. (การสอนธุรกิจ),  

  มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2518 

 

 

13 

 

 

- 

 

 

9 

 

 

- 

 

 

5(-) 

หมายเหตุ     * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ล าดับที่ 1 – 5   เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

           ล าดับที่ 6 – 56 เป็นอาจารย์ประจ า 
3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

             -ไม่ม-ี 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1  ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

 ความคาดหวังในผลการเรยีนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี ้

  4.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู เสียสละ ซื่อสัตย์สุจรติมี

จรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพครู 

  4.1.2 มีวนิัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

  4.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

และล าดับความส าคัญ 

  4.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรขีอง

ความเป็นมนุษย์ 

  4.1.5 สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาเอกและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   

  4.1.6 คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า รวมทั้งคิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็น

ระบบ 

  4.1.7 สามารถสืบค้นขอ้เท็จจริง รวบรวม ศกึษา วิเคราะห์และประเมินขอ้มูลสารสนเทศและ

แนวคิดจากแหลง่ข้อมูลที่หลากหลาย และสรุปเพื่องานสอนและงานครู วินจิฉัยผูเ้รียน วิจัยพัฒนา

ผูเ้รียน รวมทั้งใชใ้นการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

  4.1.8 สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูไ้ด้

อย่างเหมาะสม รวมทั้งมคีวามเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรยีนรูอ้ย่าง

สร้างสรรค์และมีวสิัยทัศน์ 

  4.1.9 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้อย่างมปีระสิทธิภาพ รวมทั้งมคีวามไวในการรับความรู้สกึของผูเ้รียนด้วยความเข้าใจ

และความรูส้ึกเชิงบวกมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 

  4.1.10 สามารถใช้ความรูใ้นศาสตร์มาชีน้ าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดง

ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของ

ตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งมคีวามเอาใจใส่ มีสว่นช่วยเหลอืและเอื้อต่อการแก้ปัญหาต่อ

ความสัมพันธ์ในกลุ่ม และระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 

  4.1.11 มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้งมคีวามสัมพันธ์ที่ดกีับผูเ้รียนเป็นผู้น าและผูต้ามที่มคีวามรับผดิชอบต่อสว่นรวมทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  4.1.12 มีทักษะในการใชเ้ครื่องมอืที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม รวมทั้งมคีวามไวในการวิเคราะหแ์ละเขา้ใจข้อมูล
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สารสนเทศที่ได้รับจากผูเ้รียนอย่างรวดเร็วทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิตหิรอืคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือ

ภาษาเขียน 

  4.1.13 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรอืน าสถิติมาประยุกต์ใชใ้น

การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถใช้ดุลยพินิจที่ดใีนการประมวลผล แปล

ความหมายและเลือกใช้ขอ้มูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับวิชาที่สอนและงานครูที่รับผดิชอบ โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 

  4.1.14 สามารถสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ

สื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้เรยีน 

  4.1.15 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูท้ี่มรีูปแบบที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น

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

สร้างสรรค์ 

  4.1.16 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนที่หลากหลาย ทั้งผูเ้รียนที่มี

ความสามารถพิเศษ ผู้เรยีนที่มคีวามสามารถปานกลาง และผูเ้รียนที่มคีวามตอ้งการพิเศษอย่างมี

นวัตกรรม 

  4.1.17 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูใ้นวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ 

4.2  ช่วงเวลา  

   การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา โดยมีระยะเวลาเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา ได้แก่ 

  4.2.1 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1 ส าหรับช้ันปีที่ 1 

  4.2.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2 ส าหรับช้ันปีที่ 2 

  4.2.3 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 3 ส าหรับช้ันปีที่ 3 

  4.2.4 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 4 ส าหรับช้ันปีที่ 4 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  

  4.3.1  กระบวนวิชา 100191 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1 ก าหนดให้ฝึกปฏิบัติการใน

สถานศกึษาไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง/ภาคการศกึษา ในช้ันปีที่ 1 

   4.3.2 กระบวนวิชา 100291 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2 ก าหนดให้ฝกึปฏิบัติการ

ในสถานศกึษาไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง/ภาคการศกึษา ในช้ันปีที่ 2 

   4.3.3 กระบวนวิชา 100391 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 3 ก าหนดให้ฝึกปฏิบัติการ

ในสถานศกึษาไม่น้อยกว่า 180 ช่ัวโมง/ภาคการศกึษา ในช้ันปีที่ 3 

   4.3.4 กระบวนวิชา 100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 4 ก าหนดให้ฝกึปฏิบัติการ

ในสถานศกึษาไม่น้อยกว่า 270 ช่ัวโมง/ภาคการศกึษา ในชัน้ปีที่ 4 โดยจัดใหป้ฏิบัติการสอนใน
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สถานศกึษา ไม่น้อยกว่า 9-12 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 6-9 ช่ัวโมงตอ่

สัปดาห์  

4.4  กระบวนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู  

   4.4.1 การคัดเลือกสถานศึกษาที่เป็นเครือขา่ยสถานศึกษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครูกับหนว่ย

พัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มคีุณภาพและผ่านการ

ประเมินและได้รับมาตรฐานคุณภาพจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา 

โดยเป็นไปประกาศของคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑค์ุณสมบัติของสถานศกึษาส าหรับปฏิบัติการสอน 

   4.4.2 การจัดนักศึกษาฝกึปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศกึษาโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 

คือ หนว่ยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู นักศกึษา และอาจารย์ในวิชาเอก 

       4.4.3 การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

           (1) เตรียมความพร้อมของนักศกึษาด้วยการปฐมนเิทศและการส่งตัวเพื่อให้นักศึกษา

รายงานตัวต่อสถานศกึษาที่ปฏิบัติการสอน  

           (2) เตรียมความพร้อมของอาจารย์นเิทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

           (3) เตรียมความพร้อมหนว่ยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ดว้ยการเชิญ ผูบ้ริหาร

และครูพี่เลี้ยงจากสถานศกึษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครูประชุมสัมมนาประจ าทุกปีการศกึษา 

       4.4.4 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

           (1) การรายงานตัวต่อหนว่ยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

           (2) การแต่งตั้งผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงเพื่อดูแล ให้ค าแนะน า ซึ่งมคีุณสมบัติตาม

เกณฑค์ุรุสภา 

           (3) ด าเนนิการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู โดยการปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 

โดยมีระยะเวลาเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา 

      (3.1) การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1 ส าหรับชั้นปีที่ 1 ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง/

ภาคการศกึษา 

      (3.2) การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2 ส าหรับชั้นปีที่ 2 ไม่น้อยกว่า 45 

ช่ัวโมง/ภาคการศกึษา 

      (3.3) การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 3 ส าหรับชั้นปีที่ 3 ไม่น้อยกว่า 180 

ช่ัวโมง/ภาคการศกึษา 

      (3.4) การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 4 ส าหรับช้ันปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 270 

ช่ัวโมง/ภาคการศกึษา โดยมีช่ัวโมงปฏิบัติการสอนไม่นอ้ยกว่า 9-12 คาบ/สัปดาห์ และปฏิบัติงานอื่นๆ 

ไม่น้อยกว่า 6-9 ช่ัวโมงตอ่สัปดาห์ 

           (4) ติดตามปัญหาและอุปสรรค และการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วย

พัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครูเป็นระยะๆ ตลอดภาคการศกึษา  
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           (5) การสัมมนาเชิงวิชาการระหว่างและสิน้สุดการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

           (6) การสรุปประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

     ข้อก าหนดในการท าโครงร่างวิจัยในช้ันเรียนและรายงานการวิจัยในช้ันเรียนฉบับสมบูรณ์ 

ก าหนดให้นักศึกษาท าวิจัยในช้ันเรียน 1 คน ต่อ 1 เรื่อง ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา ในช่วงเวลา

ของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมีคณาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์/ครูพี่เลี้ยง เป็นผู้ให้

ค าแนะน า ควบคุม และประเมินผลการท าวิจัย โดยก าหนดให้มีการน าเสนอผลงานวิจัยและการส่ง

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  

      การบูรณาการความรูเ้รื่องการวิจัย กระบวนการวิจัย องค์ความรูว้ิชาเอก และศาสตร์การ

สอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเ้รียนในแตล่ะระดับการศกึษา และระดับ

ความสามารถที่แตกต่างกัน โดยท าวิจัยในลักษณะของวิจัยในชัน้เรียน 

      5.2 ผลการเรียนรู้  

  5.2.1  มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิคการวิจัยทางการศึกษา  

  5.2.2  มีจรรยาบรรณในการท าวิจัย 

  5.2.3  สามารถวางแผนการจัดท าโครงการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

ของผูเ้รียนและการจัดการเรียนรูต้ามศาสตรข์องแตล่ะสาขาวิชาเอก 

  5.2.4  สามารถปฏิบัติการวิจัยตามแผนการวิจัยที่ได้วางไว้ 

  5.2.5  สามารถเขียนน าเสนอผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรยีน 

     5.3  ช่วงเวลา  

      ท าควบคู่กับกระบวนวิชา 100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 4 ในขณะปฏิบัติการ

สอนในสถานศกึษาของการศกึษาในชั้นปีที่ 4 

     5.4  จ านวนหน่วยกิต  

  การด าเนินการฝกึประสบการณ์วชิาชีพครู โดยการปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา โดยมี

ระยะเวลารวมเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศกึษา (รวมไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห)์ คิดเป็น 12 หนว่ยกิต 

แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา แบ่งจ านวนหนว่ยกิตดังนี้ 

  5.4.1 กระบวนวิชา 100191 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1 จ านวน 1 หนว่ยกิต (รวมไม่

น้อยกว่า 2 สัปดาห์) 

  5.4.2 กระบวนวิชา 100291 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2 จ านวน 1 หนว่ยกิต (รวม

ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์) 
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  5.4.3 กระบวนวิชา 100391 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 3 จ านวน 4 หนว่ยกิต (รวม

ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์) 

  5.4.4 กระบวนวิชา 100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 4 จ านวน 6 หนว่ยกิต (รวม

ไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์) 

     5.5  การเตรยีมการ  

      แบ่งนักศึกษาตามจ านวนอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาเลือกหัวข้อตาม

ปัญหาและความสนใจที่มสี่วนในการแก้ปัญหาและพัฒนาผูเ้รียน โดยมีการประชุมชีแ้จงให้ความรู้ 

ก าหนดการน าเสนอโครงร่างการวิจัย การให้ปรึกษา และการเสนอผลงาน จัดท ารูปเล่มรายงานวิจัย

ทุกคน และรวบรวมไว้ที่แต่ละสาขาวิชา 

5.6  กระบวนการประเมินผล  

       ประเมินผลตามข้อก าหนดของหนว่ยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครูของคณะศกึษาศาสตร์ 

ควบคู่กับกระบวนวิชา 100191 100291 100391 และ 100491  

 ความคาดหวังในผลการเรยีนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

 วัตถุประสงค์กระบวนวิชา : นักศึกษาสามารถ 

            1) ปฏิบัติการสอนในสถานศกึษาทั้งการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการ

ความรู ้เนื้อหาวิชาเอก สาระเกี่ยวกับหลักสูตร ศาสตร์การสอน การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

การใช้เทคโนโลยีดิจทิัลส่งเสริมการเรียนการสอน การผลติสื่อและหรือนวัตกรรมที่สง่เสริมการเรียนรู้ 

การช่วยเหลือดูแลและพัฒนาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน ภายใต้การแนะน า ดูแล และร่วมมอืกันของครูพี่เลี่ยง สถานศกึษา และอาจารย์

นิเทศก์ 

2) สร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับผูป้กครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรยีนใหม้ี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพ โดยเข้าถึงบริบทของชุมชนและเคารพความ

แตกต่างทางวัฒนธรรม 

3) มีสว่นร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพในสถานศกึษาและชุมชน และสง่เสริมและอนุรักษ์

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4) เขียนสะท้อนสรุปการถอดบทเรียนค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ประเด็นด้าน

ความรูแ้ละศาสตร์การสอน ความสัมพันธ์กับผูป้กครองและชุมชน และการปฏิบัติหน้าที่ครูใน

สถานศกึษา 

5) รายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะรายบุคคลและจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสร้างชุมชน

การเรียนรูท้างวิชาชีพรว่มกันในสถานศกึษา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศกึษา   

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรอืกิจกรรมนักศึกษา 

1.1  ด้านบุคลิกภาพ -  มีการเน้นย้ าเรื่องการแต่งกายอย่างถูกต้องตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย  

-  ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเป็นครูทั้งด้านการสื่อสาร 

การวางตัว และปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่นในสังคม    

1.2  ด้านภาวะผู้น าและความ

รับผิดชอบ ความมีระเบียบ

วินัยในตนเอง และ

ความสามารถในการวิเคราะห์ 

การเข้าถึงและการแก้ปัญหา

เฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ในแต่ละกระบวนวิชาจะมีการมอบหมายงานให้ท าเป็น

ลักษณะกลุ่ม  โดยทุกคนมีส่วนรว่มในการท างานและการ

น าเสนอผลงาน  

มีการสลับบทบาทของสมาชิกในกลุ่มเพื่อสร้างภาวะผู้น าและ

การเป็นสมาชิกที่ดขีองกลุ่ม  

-  มีกิจกรรมที่มอบหมายใหน้ักศึกษาหมุนเวียนเป็นผู้

ประสานงาน  

ผูด้ าเนนิกิจกรรม ผูห้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับ

มอบหมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความรับผดิชอบของ

นักศึกษา   

-  มีการก าหนดกฎ กติกาในหอ้งเรียน เช่น การเข้าเรียน การ

ตรงต่อเวลา การเข้าเรียนที่สม่ าเสมอ  การมีสว่นร่วมในช้ัน

เรียน  ความมนี้ าใจและมีความกล้าในการซักถามและแสดง

ความคิดเห็น  

-  มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย

โดยน าประเด็นต่างๆ มาสรุปหลักการและรวบรวมข้อมูล

อย่างเป็นระบบ   

-  ส่งเสริมให้ผูท้ี่มทีักษะในการสังเกต รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์

และเข้าถึงปัญหาซึ่งจะท าใหแ้ก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่าง

เหมาะสม  
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรอืกิจกรรมนักศึกษา 

1.3 ด้านจรยิธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ   

-  มีการสอดแทรกผลกระทบที่สบืเนื่องจากการปฏิบัติทาง

วิชาชีพ (ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา พ.ศ. 2547) 

-  สามารถปฏิบัติการเป็นผูม้ีจรยิธรรมและด ารงอยู่ใน  

 จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

-  สามารถปฏิบัติตนตามมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณ 

 ของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) 

     1. คุณธรรม จรยิธรรม 

         ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

     1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง   

วิชาการและวิชาชีพ      

         1.2 มีวนิัย ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ  

ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

     1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ  

ล าดบัความส าคัญ 

     1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรขีอง 

ความเป็นมนุษย์ 

     1.5 คุณลักษณะทั้งหมดเกิดขึ้นจากความเข้าใจ “สังคมและวัฒนธรรมไทย”      

 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1) การสอดแทรกในภาคบรรยายของกระบวนวิชา 

  2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม ความซื่อสัตย์ สุจรติ 

  3) การมกีระบวนวิชาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

  1) การประเมนิจากพฤติกรรมของการตรงต่อเวลาการเข้าช้ันเรยีนและ 

การเข้าฝกึงาน 

  2) การประเมนิจากการซื่อสัตย์ในการเรียน และการสอบ  

  3) การประเมนิจากความรับผดิชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 

   4) การประเมินจากการมสี่วนรว่มของนักศกึษาในการท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร 

  5) การประเมนิจากผู้ใชบ้ัณฑติ 

 

 2. ความรู้ 

      ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

 2.1 มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

 2.2 สามารถวิเคราะหป์ัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ทักษะและการใชเ้ครื่องมอืที่เหมาะสม  

กับการแก้ปัญหา       

 2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่  

ศกึษาเพื่อให้การเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบเทคโนโลยีใหม่ๆ  
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      2.4 สามารถบูรณาการความรูใ้นสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

      2.5 ความรูท้ั้งหมดเกิดขึน้ได้จากการท าให้นักศึกษามีมุมมองที่แตกต่างและหลากหลาย 

  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

  จัดการเรยีนการสอน โดยจัดล าดับการเรียนรู้จากง่ายไปยาก มกีารเชื่อมโยงและ

บูรณาการความรู้ โดยใช้สื่อการสอน และเทคโนโลยีการศกึษา มกีารเรียนในหลายรูปแบบ ดังนี้ 

  1) การบรรยาย 

      2) การฝกึปฏิบัติในหอ้งปฏิบัติการ 

  3) การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

           กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

  มีการประเมินการสอบวัดความรู้ โดยมีการสอบย่อย สอบกลางภาคการศกึษา และ 

การประเมนิผลจากการฝกึปฏิบัติงาน วธิีการประเมินมีหลายรูปแบบดังนี้ 

  1) การสอบภาคทฤษฎี 

  2) การสอบภาคปฏิบัติ 

  3) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 

   

 3. ทักษะทางปัญญา 

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 3.1 คิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

 3.2 สามารถสืบค้น รวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใชใ้นการแก้ไข  

ปัญหาสร้างสรรค์ 

 3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

      3.4 ทักษะทางปัญญาเกิดขึ้นได้จากการมองเห็นกระบวนการเชื่อมโยง “ความรู้” 

 

  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

   1) ให้ท ากิจกรรมกลุ่ม, กิจกรรมในวันเรียนและการน าเสนอผลงาน   

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

         1) ประเมินจากการวัดความรู ้โดยใช้ข้อสอบที่มีมาตรฐาน 

         2) การประเมินผลระหว่างการอภปิรายกลุ่ม การปฏิบัติงาน การน าเสนอรายงาน 

ในชั้นเรียน 
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 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ  

      4.1 การมีมนุษยสัมพันธ์ดี ช่วยเหลือ เสียสละ และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับสภาวการณ์ 

      4.2 การสามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่น ทั้งในภาวะผูน้ า และผูต้าม       

  4.3 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 

      4.4 ความสามารถท างานได้ตามก าหนดเวลา 

  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ  

  1) การจัดกิจกรรมการสอนให้ผู้เรยีนได้มปีฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่น ให้มีการท างานเป็นกลุ่ม  

มีการประสานงานกับผูอ้ื่น มีการค้นคว้าจากแหลง่ข้อมูล มกีารมอบหมายงานให้ 

  2) ฝกึใหน้ักศึกษามีความรับผดิชอบในการด าเนินการเรียนรูด้้วยตนเองและร่วมกับ

ผูอ้ื่น 

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

  ประเมินพฤติกรรมการแสดงออก และทักษะความสัมพันธ์ ในแตล่ะบทบาทของ        

     ผูเ้รียนในช้ันเรยีน หรอืระหว่างท ากิจกรรม ประเมินผลงานตามความรับผดิชอบที่ได้รับมอบหมาย 

 

 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

 5.1 สามารถใช้เทคนิคคณิตศาสตร์และสถิตเิพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  5.2 สามารถแปลความหมายข้อมูล สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารและบทสรุป 

  5.3 สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งปากเปล่า และ 

การเขียน และเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 จัดกิจกรรมการสอนให้ผูเ้รียนได้ฝึกประสบการณก์ารวิจัย การแก้ไขปัญหา จาก  

     กรณีศกึษาหรอืสถานการณภ์าคสนาม 
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 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ประเมินผลงาน หรือ พัฒนาการด้าน การใชเ้ทคนิควิเคราะหข์้อมูลโดยใช้ขอ้สอบหรอื   

ตรวจสอบจากรายงาน ประเมินทักษะการสื่อสารจากความสามารถในการน าเสนอหนา้ช้ันเรยีน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวชิา (Curriculum mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

 
 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

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. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

   (General Education) 
    

 
     

   
 

   
    

1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร              

      Language and Communication             
    

 
     

   
 

   
    

001101 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 1 

Fundamental English 1 
    

 
     

    
       

001102 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 2 

Fundamental English 2 
     

     
    

       

001201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียน 

อย่างมีประสิทธิผล 

Critical Reading and Effective Writing 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

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 

050100 การใช้ภาษาไทย 

Usage of the Thai Language 
                  

   

1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์        

      Humanities and Social Sciences 
                 

 
   

013110 จิตวิทยากับชีวติประจ าวนั 

Psychology and Daily Life 
                     

050104 มนุษย์กับโลกสมยัใหม ่

Man and the Modern World 
                  

   

050106 ศิลปะแหง่การเป็นมนุษย์ที่มีคณุค่า 

Humanistic Arts  
                     

063201  การเรียนรูผ้่านปรากฏการณใ์นสังคม  

Learning through Social Phenomenon 
                

 
    

103271 สังคตีวิจักษ ์

Music Appreciation 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

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 

154130 ภูมิสารสนเทศในชีวติประจ าวนั 

Geo-Information in Daily Life 
                  

   

154153 ภัยพิบัติในโลกสมยัใหม ่

Disaster in Modern World 
                  

   

176100 กฎหมายและโลกสมัยใหม ่

Law and Modern World  
                 

 
   

702101 การเงินในชีวติประจ าวัน 

Finance for Daily Life  
                 

 
   

751100 เศรษฐศาสตรใ์นชีวติประจ าวนั 

Economics for Everyday Life 

 

                     

851103 ชีวติและสงัคมผ่านสื่อ 

Life and Society Through Media  
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

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

1.3 กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์           

     Science and Mathematics  
                     

201100 วิทยาศาสตรบ์ูรณาการ 

Integrated Science  
                     

201114 วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน 

Environmental Science in Today’s World 
     

        
 

    
 

   

202100 ชีววทิยาในชีวติประจ าวัน 

Biology in Everyday Life  
                     

203100 เคมีในชีวติประจ าวัน 

Chemistry in Everyday Life 
     

    
 
    

   
 

   

204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

ชีวติสมัยใหม ่

Information Technology and  

Modern Life 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

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 

206109 คณิตศาสตรใ์นโลกปัจจุบัน 

Mathematics in Today’s World 
    

 
    

 
   

 
    

   

362211 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดลอ้ม 

Principles of Conservation 

 ● ● ● ● ● ● ● ●     

 

   







    

462130 ยาในชีวติประจ าวัน 

Medications in Everyday Life 
    

 

● ●   

 

   

 

  ● 

 

   

953111 ซอฟต์แวร์ส าหรับชวีิตประจ าวัน 

Software for Everyday Life 
    

 

● ● ● ● 

 

   

 

   

 

●  

 

1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม                                       

     Learning through Activities                                        
    

 

    

 

  

 

   

 

   

057131 การออกก าลังกายและสุขภาพ  

Exercise and Health 

 

    

 

● ●  ● 

 

● ● ● 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

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

057132 ชีวติมีสุขในคา่ยพักแรม  

Happy Life in Camping 
 ● ●  

 
●    

 

   

 

   

 

   

057133 นันทนาการเพื่อคุณภาพชวีิต   

Recreation for Quality of Life 
 ● ●  

 
●    

 

   

 

   

 

   

099101 การเรียนรูผ้่านกจิกรรม 1 

Learning Through Activities 1 
 ● ●  

 
●   

 

            

099102 การเรียนรูผ้่านกจิกรรม 2 

Learning Through Activities 2 
 ●   

 

   

 

       ● ●    

099103 การเรียนรูผ้่านกจิกรรม 3 

Learning Through Activities 3 
● ● ●  

 

       

 

   ● ●    

ความหมายของผลการเรียนรู้ในตาราง เป็นไปตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (เอกสารหน้า  49 – 52) 
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาเฉพาะ) 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 

          ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มจีรรยาบรรณ  

ทางวิชาการและวิชาชีพ      

  1.2 มีวนิัย ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ  

ขอ้บังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

  1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ

ล าดับความส าคัญ 

  1.4  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ 

เป็นมนุษย์     

  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1)  สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนทุกกระบวนวิชา 

  2)  การเป็นแบบอย่างที่ดีของคณาจารย์ 

  3)  จัดกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในและนอกหลักสูตร 

4)  จัดกระบวนวิชาเฉพาะเพื่อพัฒนาจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู    

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

  1)  ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน การท างาน การทดสอบ และการวิจัย โดยไม่คัดลอก  

ผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นผลงานของตนเอง และไม่ทุจริตในการสอบ 

  2)  ประเมินจากการเข้าร่วมและมีสว่นร่วมในกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรที่ได้มีการจัดขึน้                  

3)  การประเมนิตนเอง ประเมินโดยกลุ่มเพื่อน อาจารย์ ครูพี่เลี้ยงในสถานศกึษา ผูใ้ช้บริการ 

และชุมชน โดยใช้วธิีการที่หลากหลาย ได้แก่ การสัมภาษณ์ การสังเกต การสอบถาม สนทนากลุ่ม  

การบันทึกสิ่งเรยีนรู้ ฯลฯ 

  4)  การประเมนิติดตามผลภายหลังจากส าเร็จการศกึษา โดยให้บัณฑิตประเมนิตนเอง 

ประเมินจากผู้ใชบ้ัณฑติ โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม 

 

 2. ความรู้ 

  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

  2.1  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

  2.2 สามารถวิเคราะหป์ัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ทักษะและการใชเ้ครื่องมอืที่เหมาะสมกับ 

การแก้ปัญหา  
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  2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา 

เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ  

  2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

  จัดการเรยีนการสอนโดยเน้นความส าคัญกับการมสี่วนร่วมของนักศึกษา และการใช้กระบวน 

การคิดทั้งการวิเคราะห ์สังเคราะห์ และการประมาณค่า เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ รวมทั้ง 

มีการใชส้ื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเสริมสร้างความรูส้ าหรับกิจกรรม การเรียน

การสอนจัดในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 

  1)  การบรรยายแบบมีสว่นร่วม 

  2)  การซักถาม อภปิราย 

  3)  การศกึษาค้นคว้าและน าเสนอ 

4)  กระบวนการกลุ่ม 

5)  การลงมือปฏิบัติและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

6)  การค้นคว้าวิจัย 

7)  การจ าลองสถานการณ์และบทบาทสมมุตฯิลฯ         

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาดว้ยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 

  1)  การทดสอบย่อย 

  2)  การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

  3)  การประเมนิผลงาน 

  4)  การประเมนิผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

  5)  ประเมินการน าเสนอและรายงาน 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     3.1  คิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

      3.2 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วเิคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไข

ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

  3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
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  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

  จัดการเรยีนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรยีนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหาทั้งระดับ 

บุคคลและกลุ่มใชก้ิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ การอภปิรายกลุ่ม การใช้กรณีศกึษา  

การสะท้อนคดิ การจ าลองสถานการณ์และบทบาทสมมุต ิการท าโครงงาน การลงมอืปฏิบัติ การศกึษา

ค้นคว้าอิสระ ฯลฯ 

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

  1)  การทดสอบวัดความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหาโดยใช้กรณีศึกษาและสถานการณ์ 

จ าลอง 

  2)  การประเมนิผลงานที่เกิดจากการใชก้ระบวนการแก้ไขปัญหา การศกึษาค้นคว้าอย่างเป็น 

ระบบ การวิเคราะหว์ิจารณ์ เช่น รายงาน การศกึษาอิสระ  

  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ             

4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
   4.2 สามารถใช้ความรูใ้นศาสตร์มาชีน้ าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดง  
ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง 
และของกลุ่ม       
  4.3 มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล      

และความรับผิดชอบ  

  1)  การศกึษาค้นคว้าและน าเสนอ 

  2)  กระบวนการกลุ่ม 

  3)  การลงมือปฏิบัติและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

  4)  การจ าลองสถานการณ์และบทบาทสมมติ 

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

  1)  การประเมนิพฤติกรรมการท างาน 

  2)  การประเมนิผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

  3)  ประเมินการน าเสนอและรายงาน 
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 5.  ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  

สารสนเทศ  

  5.1  มีทักษะในการใชเ้ครื่องมอืที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้  

สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

  5.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรอืน าสถิติมาประยุกต์ใชใ้นการ 
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
  5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ  
การน าเสนออย่างเหมาะสม 
  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  1)  การมอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้า น าเสนอ และจัดท ารายงานรูปเล่ม 

  2)  การลงมือปฏิบัติและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1)  การประเมนิผลงาน 

  2)  การประเมนิการน าเสนอและรายงาน 

 

 6.  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

      ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

      6.1  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูท้ี่มรีูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ 

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

  6.2 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรยีนรู้ส าหรับผู้เรยีนที่หลากหลาย ทั้งผูเ้รียนที่มีความ 

สามารถพิเศษ ผูเ้รียนที่มคีวามสามารถปานกลาง และผูเ้รียนที่มคีวามต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

  6.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรยีนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ 

  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

1) การมอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้าและน าเสนอ 

2) การจ าลองสถานการณ์และบทบาทสมมต ิ 

  3)  การลงมือปฏิบัติและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

4)  การท าวิจัยในช้ันเรียน
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  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

  1)  การประเมนิพฤติกรรมการจัดการเรยีนรู้ 

  2)  การประเมนิการน าเสนอและรายงาน 

  3)  การประเมนิแผนการจัดการเรียนรู้ 

4)  การประเมนิผลการวิจัย
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 

 

 
 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

วิธวีิทยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 

    (Field of Specialization) 
                    

2.1 วิชาแกน (วชิาชพีครู)                                     

     Core Courses  
                    

2.1.1 แกนบังคับ 

       Required Core Courses                                         
                    

100109 แบบอย่างความเป็นครูในห้องเรยีนยุค
ใหม ่
Model of Teacherness for Modern 

Classroom 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

วิธวีิทยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

100110 โลกาภิวตัน์กับการศึกษาเพื่อความเป็น
พลเมืองช้ันเลิศ 
Globalization and Education for Smart 

Citizenship 

                    

100111 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูแ้นว
ใหม ่
Curriculum and Learning 
Management in Modern Trends 

                    

100112 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาผู้เรยีนยุค
ดิจทิัล 
Psychology for Student Development 
in Digital Era 
 

                    

100191 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1  
Teaching Profession Practicum in 
School 1 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

วิธวีิทยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

100228 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครูยุค
ดิจทิัล    
Communicative Language for 

Teachers in Digital Era 

                    

100229 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิลัเพื่อ

การเรียนรูยุ้คใหม ่ 

Innovation and Digital Technology for 
Learning in Modern Era 

                    

100230 การวัดและประเมนิผลการเรียนรูแ้นว
ใหม ่ 
Learning Measurement and 
Evaluation in Modern Trends 

                    

100231 การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ

ความเป็นเลิศ  

Educational Quality Assurance for 

Excellence 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

วิธวีิทยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

100291 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2 

Teaching Profession Practicum in 

School 2 
                    

100315 พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจดั

การศึกษาบนฐานชุมชน  

Multicultural Education and 

Community-Based Education 

                    

100316 การศึกษาพิเศษเพื่อส่งเสรมิศกัยภาพ

ผู้เรยีนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

Special Education for Enhancing 

Potentials of Students with Special 

Needs 

                    

100317 การฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค  

Microteaching Skills Practice 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

วิธวีิทยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

100391 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 3 

Teaching Profession Practicum in 

School 3 
                    

100404 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

Research for Learners’ Quality 

Development 
                    

100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 4 

Teaching Profession Practicum in 

School 4 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

2.1.2 วิชาแกนเลือก  

       Elective Core Courses 
                    

100214 การจัดการเรียนรูผ้่านการปฏบิัติ 
Active Learning Management 

                    

100216 การเรียนการสอนเพือ่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
Differentiated Instruction 

                    

100217 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้     
Information for Learning                   

                    

100220 การบูรณาการศิลปะเชิงสรา้งสรรคใ์น
การศึกษา  
Creative Art Integration in Education 

                    

100222 โลกศึกษาเพื่อการเรยีนรูต้ลอดชีวติ 
Global Education for Lifelong Learning 

                    

100232 กฎหมายส าหรับวิชาชีพครู 
Laws for Teaching Profession 
 
 

                    



 
70 

 
 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

100233 สะเต็มศึกษาเพื่อชีวติ เศรษฐกจิ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
STEM Education for Life, Economy, Society 
and Environment 

                    

2.2 วิชาเอก 

      Major 
                    

2.2.1 วชิาทางด้านเนื้อหา 

        Academic Content Courses                                           
                    

052201 หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานระดับ

ประถมศึกษา  

Basic Education Curriculum at Elementary 

Education Level 

                    

052202 หลักการและทฤษฎีทางการประถมศึกษา  

Principles and Theories in Elementary 

Education 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

052203 พัฒนาการและการเรียนรูข้องนักเรยีน

ประถมศึกษา   

Development and Learning of Elementary 

Students 

 

                   

 

 

 

 

 

052310 การวิเคราะห์สาระกลุม่คณิตศาสตร์ระดับ

ประถมศึกษา 

Analysis of Mathematics at Elementary 

Education Level 

 

                    

052331 การวิเคราะห์สาระกลุม่วิทยาศาสตร์ระดับ

ประถมศึกษา 

Analysis of Science at Elementary Education 

Level 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

052353 การวิเคราะห์สาระกลุม่ภาษาอังกฤษ 

ระดับประถมศึกษา 

Analysis of English at Elementary Education 

Level 

 

                    

052419 วิธีวิทยาการจดัการเรียนรูก้ลุม่สาระ

คณิตศาสตรร์ะดับประถมศึกษา 

Methodology of Mathematics Learning 

Provision at Elementary Education Level                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

052441 วิธีวิทยาการจดัการเรียนรูก้ลุม่สาระภาษาไทย

ระดับประถมศึกษา  

Methodology of Thai Learning Provision at 

Elementary Education Level 

 

                  
 

 
 



 
73 

 
 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

052442 วิธีวิทยาการจดัการเรียนรูก้ลุม่สาระสังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับ

ประถมศึกษา  

Methodology of Social Studies, Religion and 

Culture Learning Provision at Elementary 

Education Level 

                    

052443 วิธีวิทยาการจดัการเรียนรูก้ลุม่สาระ

ภาษาองักฤษระดับประถมศึกษา 

Methodology of English Learning Provision at 

Elementary Education Level 

                    

052445 วิธีวิทยาการจดัการเรียนรูก้ลุม่สาระ

วิทยาศาสตรร์ะดับประถมศึกษา 

Methodology of Science Learning Provision at 

Elementary Education Level                 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

052447 วิธีวิทยาการจดัการเรียนรูก้ลุม่สาระการงาน

อาชีพและเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา  

Methodology of Occupations and Technology 

Learning Provision at Elementary Education 

Level 

                    

052448 วิธีวิทยาการจดัการเรียนรูก้ลุม่สาระสุขศึกษา

และพลศึกษาระดับประถมศึกษา   

Methodology of Health and Physical 

Education Learning Provision at Elementary 

Education Level 

                    

052449 วิธีวิทยาการจดัการเรียนรูก้ลุม่สาระศิลปะ 

ระดับประถมศึกษา 

Methodology of Arts Learning Provision at 

Elementary Education Level 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

067311 หลักภาษาไทยในหลักสตูรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน                      

Thai Grammar in Basic Education Curriculum 
                    

2.2.2 วิชาการสอนวชิาเอก 

         Educational Courses 
                    

       1) วิชาบังคับ  

 Required Courses                                        
                    

052350 การพัฒนาทักษะการคิดส าหรับนักเรียน

ประถมศึกษา    

Development of Thinking Skill for Elementary 

Students 

 

                    

052400 การบูรณาการการจัดการเรยีนรู้ 

ระดับประถมศึกษา    

Integration of Leaning Provision at 

Elementary Education Level    EDUCATION LEVEL    EDUCATION LEVEL             
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

       2) วิชาเลือก 

           Elective Courses 
                    

052323 การจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรยีนระดับ

ประถมศึกษา 

Students Development Activities 

Organization at Elementary Education Level 

                    

052334 การสอนแบบโครงงานระดับประถมศึกษา    

Project Work Teaching at Elementary 

Education Level 

                    

052336 การเขียนเชิงสรา้งสรรคส์ าหรบันักเรยีน 

Creative Writing of Students 
                    

052351 การจัดการช้ันเรยีนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ

เรียนรูร้ะดับประถมศึกษา 

Classroom and Learning Environment 

Management at Elementary Education Level 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

052352 การวิเคราะห์สาระกลุม่สงัคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรมระดับประถมศกึษา  

Analysis of Social Studies, Religion and 

Culture at Elementary Education Level 

 

                    

052355 การวิเคราะห์สาระกลุม่ศลิปะระดับ

ประถมศึกษา  

Analysis of Arts at Elementary Education 

Level 

 

                    

052357 การวิเคราะห์สาระกลุม่การงานอาชีพและ

เทคโนโลยีระดับประถมศึกษา 

Analysis of Occupations and Technology at 

Elementary Education Level 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

052417 

 

กจิกรรมลูกเสือและเนตรนารีส าหรับครู 

Boy and Girl Scouts Activities for Teachers 

 

                    

052421 วาทวิทยาส าหรับครูประถมศึกษา    

Speech for Elementary Teacher 

 

                    

052466 การศึกษาด้วยตนเอง   

Independent Study 

 

                    

059405 เทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่สารเพื่อ

การศึกษา 

Education Information and Communication 

Technology 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

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

074414 หลักสูตรสุขศึกษา – พลศึกษา 

Health and Physical Education Curriculum  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                    

 

ความหมายของผลการเรียนรู้ในตาราง เป็นไปตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (เอกสารหน้า  59 – 63) 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
 ใช้ระบบล าดับขั้น และค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจากกระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัด
และประเมินผลดว้ยอักษร S และ U เป็นล าดับขั้น ซึ่งไม่มีค่าล าดับขั้น 
 สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลกระบวนวิชาตา่งๆ ให้ก าหนดดังนี้ 
 (1) อักษรล าดับขั้นที่มคี่าล าดับขั้น ให้ก าหนดดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น ความหมาย ค่าล าดับขั้น 
  A ดีเยี่ยม (EXCELLENT) 4.00 
  B+ ดีมาก (VERY GOOD) 3.50 
  B ดี (GOOD) 3.00 
  C+ ดีพอใช ้(FAIRLY GOOD) 2.50 
  C พอใช้ (FAIR) 2.00 
  D+ อ่อน (POOR) 1.50 
  D อ่อนมาก (VERY POOR) 1.00 
  F ตก (FAILED) 0.00 
 (2) อักษรล าดับขั้นที่ไม่มคี่าล าดับขั้น ให้ก าหนดดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
  S เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY) 
  U ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 
  V ผูเ้ข้าร่วมศกึษา (VISITOR) 
  W การถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN) 
    CE หนว่ยกิตที่ได้จากการทดสอบ 
     (CREDITS FROM EXAMINATION) 
    CP หนว่ยกิตที่ได้จากการเสนอแฟูมสะสมงาน  
     (CREDITS FROM PORTFOLIO) 
    CS หนว่ยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน  

(CREDITS FROM STANDARDIZED TESTS) 
    CT หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ 
     (CREDITS FROM TRAINING) 
    CX หนว่ยกิตที่ได้รับจากการยกเว้นการเรียน   
      (CREDITS FROM EXEMPTION) 
 (3) อักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มกีารประเมินผล ให้ก าหนดดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
  I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE)  
  P การเรียนการสอนยังไม่สิน้สุด (IN PROGRESS) 
 กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้ล าดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรอือักษร S เท่านั้น จึงจะนับ
หนว่ยกิตของกระบวนวิชานั้นเป็นหนว่ยกิตสะสม 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา หลังการสอบประจ าภาคเรียนแต่ละภาค 

2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑติท างานตรงสาขา 

2) การทวนสอบจากผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาส าเร็จการศึกษา 

           2.2.1 ประเมินจากบัณฑติที่จบ 
 2.2.2 ประเมินจากผูใ้ช้บัณฑติ 
  
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 คือ เรียนกระบวนวิชาครบ

ตามหลักสูตรก าหนด และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00  

 3.2 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 ข้อ 21 

 3.3 การเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 3.4 ผา่นการประเมินมาตรฐานบัณฑติตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

1) มีการปฐมนเิทศแนะแนวการเป็นครูให้กับอาจารย์ใหม ่ให้มคีวามรู้และเข้าใจนโยบายของ

สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณเ์พื่อส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างตอ่เนื่อง การสนับสนุนด้านการศกึษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องค์กรตา่งๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อ

เพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

     1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อสง่เสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศกึษาต่อ ฝกึอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องค์กรตา่งๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูน

ประสบการณ์ 

     2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลใหท้ันสมัย 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

      1) การมสี่วนรว่มในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ 

และคุณธรรม 

 2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

 3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรูใ้หม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี 

     ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน  

การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการ

จัดการเรยีนการสอนในหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาวิชาที่เปิดสอน ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ

พิจารณาแตง่ตัง้ให้บุคคลด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ อย่างนอ้ย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ขั้นต่ าปริญญาโท

หรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์  และมีผลงานทาง

วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ อย่างนอ้ย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างนอ้ยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม ่

ผูใ้ช้บัณฑิต และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ  

มาประกอบการพิจารณา  

2. บัณฑิต 

 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด 

ซึ่งครอบคลุมผลการเรยีนรู้อย่างนอ้ย 5 ด้าน คอื 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) 

ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้าน

ทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

 มีการส ารวจข้อมูลบัณฑิตที่ได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่

ส าเร็จการศกึษา เมื่อเทียบกับบัณฑติที่ส าเร็จการศกึษาในปีการศึกษานั้นๆ  
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3. นักศกึษา  

 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของ

นักศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่

หลักสูตรก าหนด 

 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 

เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที ่21 

 มีการแตง่ตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน 

โดยอาจารย์จะต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้า

ปรึกษาได้  

 มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโน้มผล

การด าเนินงาน 

 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความ  

พึงพอใจและผลการจัดการขอ้ร้องเรียน  

4. อาจารย์  

 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมี

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับ

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์

ประจ า  

 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

วิสัยทัศนแ์ละนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เปิด

สอน และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างตอ่เนื่อง 

 มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจของอาจารย์ เพื่อประเมิน

แนวโน้มผลการด าเนินงาน 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน  

 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุ งหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มี เนื้อหาที่ทันสมัย  

ได้มาตรฐานทางวิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

 มีการจัดการเรยีนการสอนที่มีการฝกึปฏิบัติ 

 มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการ  

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความ

เช่ียวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ

เรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 

 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 

(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้ง

ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้ อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถ

เรียนรู้ได้อย่างมปีระสิทธิผล 

 มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน

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

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

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา      

1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม   

และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรอย่างน้อย 

ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรเข้าร่วมประชุมอย่างนอ้ย ร้อยละ 80   

และมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตาม มคอ.2 ที่สอดคล้อง 

กับมาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ 

และสาขาศกึษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียด

ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  

มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่

ละภาคการศกึษาให้ครบทุกกระบวนวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา 

และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้

ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 

วัน หลังวันปิดภาคการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 

มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของกระบวน

วิชาการที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กล

ยุทธ์การสอน หรอืการประเมินผลการเรียนรู้ จากผล

การประเมนิการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  

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

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา      

8. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแตง่ตั้ง

ใหม่  ได้รับค าแนะน าด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการ

พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างนอ้ย 

ปีละหนึ่งครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า

ม)ี ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อย

กว่าร้อยละ50 ต่อปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/

บัณฑติใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    

 

 

 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่บัณฑติ

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 

เต็ม 5.0 

     

 

13.  นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู

ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 
     

14.  มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับ

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศกึษาอย่างตอ่เนื่อง

ทุกปีการศึกษา 
     

15. ผูส้ าเร็จการศกึษาอย่างน้อยร้อยละ 50 มีทักษะ 

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ B1 หรอืเทียบเท่า B1 ขึน้ไป 
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หมวดที่ 8 กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์

เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้
เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 วิเคราะหเ์พื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศกึษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสมกับนักศึกษาแตล่ะช้ันปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

 1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นักศึกษาได้ประเมนิผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การ

สอน และการใช้สื่อในทุกกระบวนวิชา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 

 ประเมินโดยบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา 

 ประเมินโดยผูใ้ช้บัณฑิต/ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียอื่นๆ 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าเมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ช้ันปีที่ 4 ซึ่งนักศึกษาจะฝึก

ปฏิบัติการสอนในสถานศกึษาตามกระบวนวิชา 100491 เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่

อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติการสอน
เป็นไปตามาตรฐานที่ก าหนดไว้หรอืไม่ มีค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู บูรณาการความรู้ เนื้อหา

วิชาเอก ศาสตร์การสอน จิตวิทยาการเรียนรู้ การใช้สื่อ/เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการ

เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การท าวิจัยในช้ันเรียน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผูป้กครองและชุมชนในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนบนพืน้ฐานของความเคารพ

ในความแตกต่างและหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ รวมทั้งข้อปรับปรุงใน

ด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรยีนการสอนในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

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

คน ที่ได้รับการแตง่ตั้งจากมหาวิทยาลัย 
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 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 คะแนน ระดับ 2 คะแนน ระดับ 3 คะแนน 

มีการด าเนินการครบ 7 ข้อ
ตามตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 

มีการด าเนินการครบ 12 ข้อ
ตามตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

  
ทั้งนี ้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดใหทุ้กหลักสูตรมกีารพัฒนาหลักสูตรใหท้ันสมัย แสดงการปรับปรุง

ดัชนดี้านมาตรฐานและคุณภาพการศกึษาเป็นระยะๆ อย่างนอ้ยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนา

หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการ

สอนของอาจารย์ นักศกึษา บัณฑิต และผูใ้ช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ. 5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหาของ
การบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละกระบวนวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุง

กระบวนวิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้

หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความตอ้งการของผู้ใชบ้ัณฑติ 
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ภาคผนวก 

1. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

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

ENGL 101  Fundamental English 1 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ไม่มี 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน

ในระดับเบือ้งตน้ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

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

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

 

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

ENGL 102  Fundamental English 2  

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ม.อ. 101 หรอืตามความเห็นชอบของภาควชิา 

 การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟังพูด อา่นและเขียน 

ในระดับที่ซับซ้อน ขึน้ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรยีนรูต้ลอดชวีิต 

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

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

 

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

ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ม.อ. 102 หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา 
 ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านเชิงวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลและสื่อต่างๆ และการเขียน
อย่างมปีระสิทธิผล ในหัวข้อตามความสนใจของผูเ้รียน   
 English language skills for critical reading from different sources and media and effective 
writing on topics of students’ interests.  
 
ม.ศท.  100 (050100) การใช้ภาษาไทย                   3(3-0-6) 
HUGE 100 Usage of the Thai Language 
  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ไม่มี 
 ศกึษาและฝกึทักษะการใชภ้าษาไทย 
 A study of the usage of the Thai Language and practice in writing. 
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 1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ศ.ลส. 201 (063201) 

EDCI 201 

การเรียนรู้ผา่นปรากฏการณ์ในสังคม                          
Learning through Social Phenomenon 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ไม่มี 

3(3-0-6) 
 

แนวคิดการเรยีนรู้โดยใช้ปรากฏการณเ์ป็นฐาน การคิดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน

สังคมในพหุมิติ ทักษะการเป็นพลเมืองโลกที่เข้มแข็ง การเตรียมความพร้อมเป็นบัณฑิตที่ดี มี

คุณธรรม และหมั่นฝึกฝนตนเองเพื่อออกไปรับใช้สังคมยุคดิจทิัล การเพิ่มโอกาสและสรา้งมูลค่าเพิ่ม

ให้กับตนเอง กรณีศึกษาเกี่ยวกับการตอ่ต้านการคอรัปช่ัน การปูองกันการตั้งครรภ์โดยไม่มีความ

พร้อม และการลดความเสี่ยงในด้านสุขสภาพอนามัย  

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

ม.จว. 110 (013110) จติวิทยากับชีวติประจ าวัน       3(3-0-6) 

PSY 110  Psychology and Daily Life 

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ไม่มี; ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่วิชาเอก      

 จติวิทยากับชีวติประจ าวัน ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 

ปัจจัยด้านสังคม 

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

 

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

HUGE 104  Man and the Modern World 

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ไม่มี      

 ศึกษาคุณลักษณะส าคัญของ "มนุษย์สมัยใหม่" ลักษณะและความเป็นมาของโลกสมัยใหม่ 

ปัญหาที่โลกสมัยใหมเ่ผชิญ และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

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

of the modern world, the problems it faces, and possible solutions. 
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ม.ศท. 106 (050106) ศิลปะแห่งการเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า      3(3-0-6) 

HUGE 106  Humanistic Arts  

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ไม่มี      

 การศึกษาธรรมชาติและความหมายของความเป็นมนุษย์เพื่อความเข้าใจและรู้จักตนเองและ

ผูอ้ื่น มนุษย์ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน เปูาหมายของมนุษย์ แนวทางวิธีการหรือศิลปะที่น าไปสู่เปูาหมาย

ของมนุษย์ ความรู้เชิงข้อเท็จจริงและเชิงคุณค่า การใช้ชีวิตและท างานร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสันติ 

ด้วยมโนธรรมและส านกึต่อสังคม 

 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) สังคตีวิจักษ์         3(3-0-6) 

DART 271  Music Appreciation 

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ไม่มี      

 การฟังและการช่ืนชมผลงานชิน้เยี่ยมของดนตรีตะวันตกและไม่ใชต่ะวันตก พื้นฐานองค์ประกอบ
ของดนตร ีบริบทของดนตร ีเครื่องดนตรี นักประพันธ์และนักดนตรทีี่มีชื่อเสียงของโลก สุนทรียภาพทาง
ดนตรี รูปแบบดนตรี และประวัตขิองดนตรี 
 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) ภูมิสารสนเทศในชีวติประจ าวัน      3(3-0-6) 

GEO 130  Geo-Information in Daily Life 

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ไม่มี      

 ภูมิสารสนเทศและการใช้งานภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีแผนที่ ระบบ

ระบุต าแหน่งโลกด้วยดาวเทียม การส ารวจรังวัดด้วยภาพถ่ายทางอากาศและการแปลภาพถ่ายทาง

อากาศ การส ารวจระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การบูรณาการเพื่อใช้งานเทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศ 

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

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

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ไม่มี      

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภัยพิบัติมนุษย์และเทคโนโลยี 

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ การปูองกันและบรรเทาภัยพิบัติ สิ่งที่ควรท าเมื่อเกิดภัย

พิบัติและการให้ความช่วยแหลอืผูป้ระสบภัย การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการจัดการภัยพิบัติ 

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. 

 

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

LAGE 100  Law and Modern World  

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ไม่มี      

 แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคม

ระหว่างประเทศ กฎหมายกับปัญหาท้องถิ่น และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับ

ท้องถิ่น ระดับสังคมเมือง และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจาก

กรณีศกึษาต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายและโลกสมัยใหม่ 

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

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

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

to law and modern world. 

 

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

FINA 101  Finance for Daily Life 

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ไม่มี      

 ความรู้เบื้องต้นของการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวัน การสร้างฐานะมั่นคงทางการเงิน การ
ส ารวจสุขภาพทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน การบริหารรายได้ รายจ่าย และภาระหนี้สิน 
บริการของสถาบันการเงิน การออมเงิน การให้เงินท างาน การวางแผนการเงินส าหรับเหตุการณ์ของ
ชีวติ การประกันความเสี่ยง การวางแผนภาษี และการเตรียมความพร้อมเพื่อความสุข 
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 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. 
 
ศศ. 100 (751100) เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 

ECON 100  Economics for Everyday Life 

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ไม่มี      

 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การบริโภค ตลาด 

รายได้ประชาชาติ การคลังสาธารณะการเงินและการธนาคาร ภาวะเงินเฟูอและเงินฝืด การจ้างงาน 

เศรษฐกิจการคา้และการเงนิระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม  

 Basic economic concepts and application for everyday life concerning production, 

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

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

 

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

MC 103  Life and Society Through Media 

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ไม่มี      

 การวิเคราะห์และวิจารณ์ความหมายและคุณค่าของชีวิต ในมิติของปรัชญา ประวัติศาสตร์ 

สังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ ผ่านสื่อ ได้แก่ ภาพยนตร์ วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 

นิตยสาร รวมทั้งนวนยิาย เรื่องสั้นและหนังสอืการต์ูน 

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

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

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

 

  3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

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

SC 100   Integrated Science 

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ไม่มี      

 วิวัฒนาการของวทิยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โลกและจักรวาล แหล่งทรัพยากร 

ธรรมชาติ การน าไปใช้และการอนุรักษ์ รูปแบบและแหล่งพลังงาน การน าไปใช้และการอนุรักษ์
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สิ่งแวดล้อมและมลพิษ ร่างกายของเรา อาหารและยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการคมนาคม 

การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวก วิทยาศาสตร์และสังคม  

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

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

Environment and pollution. Human bodies. Food and drugs. Science and technology in 

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

machinery. Science and society. This course is designed for non-science-based students only. 

Enrollments are not permitted for science-based students. 

 

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

SC 114   Environmental Science in Today’s World  

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ไม่มี      

 สิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมในเวที

นานาชาติ ความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ; การอนุรักษ์เพื่ออนาคต การใช้ทรัพยากร 

การเติบโตของประชากรและมลพิษ การแตกตัวของโอโซน ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ วิกฤติพลังงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อรักษาสมดุลในการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติและ

การทดแทน สถานการณส์ิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 

 Environment and impacts from anthropogenic activities, Environmental concerns in 

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

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

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

Current environmental issues. 

 

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

BIOL 100  Biology in Everyday Life    

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ไม่มี      

 การศกึษาหลักส าคัญพืน้ฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวติ โดยเน้นเฉพาะปรากฏการณ์ที่

ได้พบบ่อย ๆ ในชีวิตประจ าวัน กระบวนวิชานี้เหมาะส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนทางวิทยาศาสตร์มา

ก่อน 

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

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

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

CHEM 100  Chemistry in Everyday Life 

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ไม่มี      

 แนวคิดพื้นฐานทางเคมีเพื่อการด ารงชีวิตที่ดีขึ้น อาหาร อาหารเสริมและสุขภาพมนุษย์ อาหาร

และมะเร็ง การเข้าใจยา นิติวิทยาศาสตร์และชีวิตประจ าวัน เคมีในชีวิตสมัยใหม่ เช่น น้ าหอม สบู่ เป็น

ต้น ภาวะมลพิษสิ่งแวดล้อม เชน่ ผลกระทบเรือนกระจก ภาวะโลกร้อน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม การแปรใช้ใหมท่รัพยากรธรรมชาติ  

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

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

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

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

 

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

CS 100   Information Technology and Modern Life  

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ไม่มี      

 คอมพิวเตอร์กับการใช้งานในชีวิตประจ าวัน การประมวลผลข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ 

ซอฟต์แวรส์ 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) คณิตศาสตร์ในโลกปัจจุบัน       3(3-0-6) 

MATH 109   Mathematics in Today’s World  

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ไม่มี      

 คณิตศาสตร์กับสิ่งต่างๆในโลกปัจจุบัน คณติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์กับนิเวศวิทยา 

คณิตศาสตร์กับการเงนิ คณติศาสตร์กับการจัดการทรัพยากร คณิตศาสตร์กับการแข่งขัน คณิตศาสตร์

กับโบราณคดี คณติศาสตร์กับการคิดโดยใช้ปัญญาส านกึและการคดิแบบมีเหตุผล 

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

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

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

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

CONS 211  Principles of Conservation 

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ไม่มี      

 ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความหมายและขอบเขตของทรัพยากรและการ

อนุรักษ์ทรัพยากร หลักการอนุรักษ์ทรัพยากร บรรยากาศ น ้า ปุาไม้ สัตว์ปุา ดิน พืช พรรณไม้ แร่ และ

อื่นๆ 

Problems concerning deterioration of natural resources and environments. Principles and 

methods of management and conservation of natural resources. 

 

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

PHPC 130  Medications in Everyday Life 

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ไม่มี      

 แนะน าความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ยา ชนิดของยา ข้อควรระวังในการใช้ยา ผลข้างเคียงของ

ยา พิษของยา การใช้สมุนไพรใกล้ตัว และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองและเพื่อ

ประโยชน์ในด้านความปลอดภัยในการใชย้า และส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

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

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

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

 

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

SE 111   Software for Everyday Life  

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ไม่มี      

 แนะน าลักษณะ องค์ประกอบ และบทบาทของซอฟต์แวร์ในชีวิตประจ าวัน การน าซอฟต์แวร์มา

ประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มสมรรถภาพ และยกระดับคุณภาพของชีวิต ด้าน

องค์กรทางธุรกิจ เพื่อประสิทธิภาพและการบริหารจัดการ และด้านการค้นคว้าวิจัย หัวข้อที่น่าสนใจใน

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์เช่น อาชีพตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อควรระวัง และพึงปฏิบัติในการใช้งานซอฟต์แวร์ 

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

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

  1.4) กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 

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

EDPE 131  Exercise and Health 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ไม่มี 
 ความส าคัญของการออกก าลังกาย และสุขภาพ แนวทางในการออกก าลังกาย การออกแบบ

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การประเมินผลการออกก าลังกาย และ

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

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

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

EDPE 132  Happy Life in Camping  

     เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :    ไม่มี 
 ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับค่ายพักแรม ปรัชญา และ วัตถุประสงค์ของค่ายพักแรม ประเภทของค่าย

พักแรม กิจกรรมต่างๆที่อาจเลือกจัดในค่ายพักแรม การศึกษาธรรมชาติ ปุาไม้ และการอนุรักษ์ การ

วางแผนจัดค่ายพักแรม การเป็นผู้น าค่ายพักแรม การประเมินผลค่ายพักแรม และฝึกปฏิบัติการจัดค่าย
พักแรม 

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

Nature study, forest and conservation. Planning of camping management and camping leader. 
Camping evaluation and practice on camping activities. 

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

EDPE 133  Recreation for Quality of Life 

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :   ไม่มี 

 ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการและคุณภาพชีวติ ปรัชญา และ วัตถุประสงค์ของนันทนาการ 

ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ การเป็นผู้น านันทนาการ การจัดนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

การประเมนิผลนันทนาการ และฝกึปฏิบัติจัดนันทนาการ 

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

of recreation activities and recreation leader. Recreation management for promoting quality of life. 
Recreation evaluation and recreation practice. 
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ศ.ศท. 101 (099101)    การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1       1(0-3-1)   
EDGE 101                 Learning Through Activities 1   

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ไม่มี 

 การจัดท าโครงการค่ายอาสาที่เน้นการบูรณาการความรู้ทางศาสตร์การสอนที่เสริมสร้างความ
เป็นครูอุดมคติไทยในการฝึกภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่ด้อย

โอกาสทางการศึกษา 

 Building the volunteer camp project emphasize to integrate the teaching knowledge on 
enhancing for the Thai teacher pattern in order to practice a leadership, team work and learning 

management for disadvantage educational area. 

 

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

EDGE 102 Learning Through Activities 2 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ไม่มี 
 การจัดกิจกรรมที่แสดงความเป็นพลเมืองดีเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตครู 

ตามปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่แสดงความรัก ความเมตตาและความปรารถนาดีต่อผู้อื่น 

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

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

teacher and desirable citizen. 
 

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

EDGE 103  Learning Through Activities 3 
     เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  นักศกึษาชั้นปีที่ 4 

 การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูตลอดหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่นักศึกษา

ต้องปฏิบัติตามองค์ประกอบของมาตรฐานผูส้ าเร็จการศกึษาวิชาชีพครู โดยมีการประเมนิผลเป็น 
น่าพอใจ (S) หรอืไม่น่าพอใจ (U) 

 The activities participation will develop teachers’ characteristic throughout the curriculum 

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

    2.1 วิชาแกน (วิชาชีพครู) 

         2.1.1 วิชาแกนบังคับ  

ศ.ช. 109 (100109)  

EDPF 109 

แบบอย่างความเป็นครูในห้องเรียนยุคใหม่  
Model of Teacherness for Modern 
Classroom 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

2(1-2-3) 

            ความเป็นครูและคุณลักษณะพื้นฐานของความเป็นครูยุคสมัยใหม่  การประพฤติตนเป็น

แบบอย่างที่ดีและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวิชาชีพครูและธรรมาภิบาล 

การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ การแสดงออกถึงการมีจิตวิญญาณความเป็นครู การ

วิเคราะหก์รณีศกึษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพครู 

การศกึษาสภาพงานครู การส่งเสริมและเอาใจใส่การเรียนรู้ตามลีลาการเรียนรู้และพหุปัญญา และ

การยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล การออกแบบกลยุทธ์การสร้างแรงบันดาลใจและ

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝุเรียนรู้ตลอดชีวิต และการสร้างนวัตกรรมในฐานะครูมืออาชีพ การพัฒนา

ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง การวิพากษ์กรณีศึกษาครูผู้สร้างการ

เปลี่ยนแปลง การจัดการความรูสู้่การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

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

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

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

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

teacher professional standards. Teaching descriptions and cultivating students’ individual 

learning styles and multiple intelligences and accepting students’ individual differences. 

Teaching strategies to enhance students’ inspiration and developing students’ to be lifelong 

learners and creating innovation as professional teachers. Self-development to be well-

rounded, up-to-dates, and corresponds with the changes. Case studies about teachers as 

change agents and knowledge management strategies for building professional learning 

community. 
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ศ.ช. 110 (100110)  

EDPF 110 

โลกาภิวัตน์กับการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองช้ัน
เลิศ  
Globalization and Education for Smart 
Citizenship 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

2(1-2-3) 

            แนวคิดโลกาภวิัตน์และทฤษฎีโลกาภวิัตน์ในสังคมโลกและสังคมไทย อิทธิพลของโลกโลกา
ภิวัตน์ต่อแนวคิดปรัชญาการศึกษาสมัยใหม่และลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวคิดและรูปแบบ

การจัดการศึกษาในบริบทโลกาภิวัตน์ การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาเพื่อความเป็น

ธรรมและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียน การประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีและหลักการปรัชญาการศึกษา

สมัยใหม่เพื่อบ่มเพาะพลเมืองโลกที่มีวิถีคิด ทักษะชีวิต ยืดหยุ่น ติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก 

รู้เท่าทันสังคม และตระหนักรู้พลวัตโลกสมัยใหม่ 
            Concepts and theories of globalization in global and Thai society. Influences of a 

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

of students. Educational thoughts and types of educational management in the context of 
globalization. Education for sustainable development, education for equity, lifelong learning, and 

education based on philosophy of sufficiency economy and education for creating immunity in 

students. Applying concepts, theories, and principles of philosophy of education to cultivate 
skillful, flexible, responsive, and vigilant global citizens in the dynamic and fast-paced modern 

world. 
   
ศ.ช. 111 (100111)  

EDPF 111 

หลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้แนวใหม่                          
Curriculum and Learning Management in 
Modern Trends  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

2(1-2-3) 

            แนวคิดและทฤษฎีหลักสูตร การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร โดย

อาศัยการติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและรู้เท่าทันสังคม การวิเคราะห์รูปแบบของ

กระบวนการการพัฒนาหลักสูตรที่น าไปสู่การออกแบบหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ และประเมิน
หลักสูตร หลักสูตรระดับการศึกษาต่างๆ ประกอบด้วย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้น

พื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สมองและธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ คุณลักษณะผู้เรียน

ยุคใหม่กับธรรมชาติการเรียนรู้ที่ท้าทาย แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการ
จัดการเรยีนรู้เชงิรุก ทักษะและลีลาการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน การคัดสรรแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ 

เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในบริบทที่หลากหลาย 

การออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และรายวิชา การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้อย่างครูมอือาชีพ             
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            Curriculum approaches and theories. Analysis of factors which influence curriculum 

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

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

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

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

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

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

high teaching professional quality. 
 

ศ.ช. 112 (100112)  

EDPF 112 

จติวิทยาเพื่อการพัฒนาผู้เรยีนยุคดจิทิัล 
Psychology for Student Development in 
Digital Era  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

2(1-2-3) 

ความหมายและความส าคัญของจิตวิทยาการศึกษากับการพัฒนาผู้เรียน  แนวคิดและ

ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ และจิตวิทยาการแนะแนว

และให้ค าปรึกษา  การสร้างความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและสังคมแห่งความ

แตกต่างหลากหลาย  การใช้จิตวิทยาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ จูงใจ และเสริมแรงผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝุ

เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม รวมทั้งเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การประยุกต์ใช้จิตวิทยาใน

การจัดการช้ันเรียนในยุคดิจิทัล การใช้ข้อมูลทางจิตวิทยาและเครื่องมือในยุคดิจิทัลในการสืบค้น 

วิเคราะห ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

Definition and importance of educational psychology for student development.  

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

and counseling and guidance psychology. Acknowledgement of individual differences and 

diversity in societies. Using psychology to inspire, motivate and encourage students to learn, 

and develop innovations as well as being lifelong learners. Application of psychology to 

organize digital-age classrooms, investigate and analyze learner behaviors, and create 

innovations for individual development. 
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ศ.ช. 191 (100191)  

EDPF 191 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  
Teaching Profession Practicum in School 1
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

1(0-3-0) 

การปฏิบัติงานในสถานศึกษาโดยการสังเกตและสัมภาษณ์นักเรียน ครู ผู้บริหาร และ

บุคลากรในสถานศกึษาตามบริบทสภาพจริง การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ การวิเคราะห์สภาพจริงจากการศึกษา สังเกต สัมภาษณ์ และบันทึก

อย่างเป็นระบบ แล้วน ามาประสบการณ์มาสะท้อนและเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้

เกี่ยวกับวิชาชีพครูและสภาพงานครู ถอดบทเรียนค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู และการ

ปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา การเขียนสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะรายบุคคล

และจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา ภายใต้การ

แนะน า ดูแล และร่วมมือกันของสถานศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

the school members and the course instructors. 

 

ศ.ช. 228 (100228)  

EDPF 228 

ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครูยุคดิจทิัล    
Communicative Language for Teachers in 
Digital Era 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

2(1-2-3) 

หลักการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ถูกต้องส าหรับวิชาชีพครู  การฝึกฝนและใช้

ทักษะทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครูทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา 

เกี่ยวกับภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษากาย และภาษาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล เทคนิคการสื่อสารใน

ช้ันเรยีนอย่างมปีระสิทธิภาพส าหรับผูเ้รียนในยุคดิจิทัล 

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

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

and non-verbal language including spoken, written, body, and media and digital technology 

language. Techniques of effective classroom communication for students in digital era. 
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ศ.ช. 230 (100230)  

EDPF 230 

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

2(1-2-3) 

แนวคิด หลักการ และวิธีการในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แนวคิด หลักการ และ

วิธีการประเมินการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือในการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ การปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ผลการวัดและ

การประเมนิเพื่อพัฒนาการสอนและการพัฒนาผูเ้รียน   

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

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

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

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

development. 

 

ศ.ช. 229 (100229)  

EDPF 229 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิทิัลเพื่อการเรียนรู้
ยุคใหม่  
Innovation and Digital Technology for 
Learning in Modern Era  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

2(1-2-3) 

มโนทัศนเ์กี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษาส าหรับผู้เรียนยุค

ใหม่ ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับระบบการสอน การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมสมัยกับการ

ออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนการสอนด้วยโมเดล

การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้  การใช้และการประเมิน สื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีดจิทิัลเพื่อการจัดการเรยีนรู้ การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างนวัตกรรมการ

เรียนรู้ยุคใหม ่

Concepts related to digital technology for learning and educational innovation for 

learners in modern era. Theories and principles of instructional system. Application of 

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

Design of instruction by using digital technology-integrated learning models. Utilization and 

evaluation of media, innovation, and digital technology for learning. Integration of digital 

technology for creating learning innovation in new era. 
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ศ.ช. 231 (100231)  

EDPF 231 

การประกันคุณภาพการศกึษาเพื่อความเป็นเลิศ  
Educational Quality Assurance for Excellence
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี   

2(1-2-3) 

หลักการบริหารการศึกษาเบื้องต้น หลักการ แนวคิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา การออกแบบและด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประกอบด้วย การก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา การ

ด าเนินการตามแผน การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การติดตามผลการ

ด าเนินการโดยใช้การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และการจัดท ารายงานผลการประเมิน

ตนเอง ความสัมพันธ์ของการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกเพื่อพัฒนา

สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ปัญหาและแนวโน้มในการ

ประกันคุณภาพการศกึษา 

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

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

including educational standards statement, educational development plan conducting, operation 

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

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

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

educational standards for excellence. Problems and tendencies of educational quality 

assurance. 

ศ.ช. 291 (100291)  

EDPF 291 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Teaching Profession Practicum in School 2
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ศ.ช. 191 (100191) และ 
                                  นักศึกษาช้ันปีที่ 2 

1(0-3-0) 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยการเป็นผู้ช่วยครู ประกอบด้วย การช่วยงานประจ า

ช้ัน การช่วยงานสอนภายใต้การแนะน าดูแลของอาจารย์ผู้สอนและครูพี่เลี้ยง ทั้งการสอนในช้ันเรียน

และการสอนซ่อมเสริม การช่วยงานดูแลนักเรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจและเสริมแรงให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝุ

เรียนรู้ การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายร่วมกับครูและผู้บริหารอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพในสถานศึกษา แล้วน ามาประสบการณ์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี 

และองค์ความรูเ้กี่ยวกับวิชาชีพครูและสภาพงานครู ถอดบทเรียนค่านิยมและคุณลักษณะความเป็น

ครู ประเด็นด้านความรู้และศาสตร์การสอน และการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา โดยอาศัยการ

สังเกตและบันทึก การเขียนสะท้อนผลสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะรายบุคคลและ

จัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา ภายใต้การ
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ศ.ช. 315 (100315)  

 

EDPF 315 

พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัดการศึกษาบน
ฐานชุมชน  
Multicultural Education and Community-
Based Education 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

2(1-2-3) 

ความหมาย ความเป็นมา และความส าคัญของพหุวัฒนนิยมและพหุวัฒนธรรมศึกษา 

แนวคิดและทฤษฎีพหุวัฒนธรรมศึกษา ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมไทย การจัดการ

ศกึษาในสังคมพหุวัฒนธรรมของไทย การจัดการความรูท้างพหุวัฒนธรรม แนวคิดชุมชนกับการจัด

การศกึษา การจัดการศึกษาบนฐานชุมชนเพื่อเข้าถึงบริบทชุมชนและสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม การร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุน

การเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน แนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

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. 

แนะน า ดูแล และร่วมมือกันของสถานศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 

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

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

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

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

activities in school. Appling all experiences to connect approaches, theories, and knowledge 

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

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

observation and records. Writing reflective conclusion, making an individual report, and setting 

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

under close supervision of the school members and the course instructors. 
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ศ.ช. 317 (100317)  

EDPF 317 

การฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค  
Microteaching Skills Practice  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    นักศึกษาช้ันปีที่ 3     

3(2-3-5) 

การศึกษา การฝึก และการพัฒนาทักษะการสอนที่จ าเป็นส าหรับครู การวางแผนการสอน

และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชาเอก สาระในหลักสูตร ศาสตร์

การสอน เทคโนโลยีดจิทิัล และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในช้ันเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ การทดลองปฏิบัติการสอนแบบ

จุลภาคในสถานการณจ์ าลอง 

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

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

content, pedagogy, digital technology, and learning measurement and evaluation. Practicing in 

using Thai and English language skills for effective communication in the classroom. Practicing 

microteaching in simulated situations. 

 

 

 

ศ.ช. 316 (100316)  
 

EDPF 316 

การศึกษาพิเศษเพื่อส่งเสรมิศักยภาพผู้เรยีนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพเิศษ 
Special Education for Enhancing Potentials 
of Students with Special Needs  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ศ.ช. 112 (100112) และ 
                                   นักศึกษาช้ันปีที่ 3 

2(1-2-3) 

มโนทัศน์และกระบวนการทางการศึกษาพิเศษ กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ประเภท

และลักษณะของผู้เรียนพิการ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษและด้อยโอกาส การคัดกรอง การ

วินิจฉัย การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การอ านวยความสะดวก การปรับแต่ง 

เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ความร่วมมือและท างานเป็นทีมระหว่าง ครู ผู้ปกครอง นักสห

วิชาชีพ หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

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

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

diagnosis. Organizing an appropriate individualized education plan, accommodations, 

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

and paraprofessionals. Relevant organizations. 
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ศ.ช. 391 (100391)  

EDPF 391 

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

4(0-12-0) 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาในช้ันเรียน 

การวางแผนและจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  การจัดการช้ันเรียน การผลิตสื่อหรือนวัตกรรมที่

ส่งเสริมการเรยีนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจทิัลในการจัดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมและ

สร้างบรรยากาศที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีสุขภาวะที่ดี  การวัดผลและ

ประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ การ

สร้างแรงจูงใจและเสริมแรงให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝุเรียนรู้  การร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและ

แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายร่วมกับครูและ

ผู้บริหารอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพในสถานศึกษาและชุมชน 

แล้วน ามาประสบการณม์าเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและสภาพ

งานครู ถอดบทเรียนค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ประเด็นด้านความรู้และศาสตร์การสอน 

ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา โดยอาศัยการสังเกต

และบันทึก การเขียนสะท้อนผลสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะรายบุคคลและจัด

สัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา ภายใต้การแนะน า 

ดูแล และร่วมมือกันของสถานศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EDPF 404 

การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
Research for Learners’ Quality 
Development 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  ศ.ช. 230 (100230) และ                                
                                 นักศึกษาช้ันปีที่ 3 

2(1-2-3) 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และระเบียบวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทิศทางและ

แนวโน้มการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุคใหม่ การวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อก าหนดปัญหาวิจัย การ

ออกแบบและการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การน าเสนอผลการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพผูเ้รียน การน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรยีน  

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

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

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

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

for learners’ quality development. Application of the research result for learners’ problem 

solving and development. 

 

ศ.ช. 491 (100491)  

EDPF 491 

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

6(0-18-0) 

การปฏิบัติงานหน้าที่ครูในสถานศึกษา ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตร การจัดการ

เรียนรู้และการจัดการช้ันเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร การสร้าง

สื่อหรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการ

เรียนรู้ของผู้เรียน การจัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้อย่างมี

ความสุขและมีสุขภาวะที่ดี การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  การช่วยเหลือดูแลและพัฒนา

ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและจัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ การท าวิจัย

ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การสรา้งเครือขา่ยความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนใน

การพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพโดยเข้าถึง

บริบทของชุมชนและเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายร่วมกับครูและผู้บริหารอย่างสร้างสรรค์ และมี

ส่วนรว่มในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพในสถานศกึษาและชุมชน แล้วน ามาประสบการณ์มาเชื่อมโยง

กับแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและสภาพงานครู ถอดบทเรียนค่านิยมและ

คุณลักษณะความเป็นครู ประเด็นด้านความรู้และศาสตร์การสอน ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและ
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ชุมชน และการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา โดยอาศัยการสังเกตและบันทึก การเขียนสะท้อน

ผลสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะรายบุคคลและจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสร้าง

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา ภายใต้การแนะน า ดูแล และร่วมมือกันของ

สถานศกึษาและอาจารย์นเิทศ 

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

classroom management to promote students to have cognitive intelligences and become 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

under close supervision of the school members and supervisor. 

 
         2.1.2 วิชาแกนเลือก 

ศ.ช. 214 (100214) 

EDPF 214  

การจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ  
Active Learning Management  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี         

2(1-2-3) 

 แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และระดับของการคิด ความหมาย รูปแบบ และล าดับขั้นของการ

ปฏิบัติ  การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดและการปฏิบัติสู่การจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน  

มาตรฐานตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลักษณะการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติเพื่อ

พัฒนาผู้เรยีนสู่การแก้ปัญหาและการเกิดความคิดขั้นสูง เทคนิคการออกแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อ
การสอนและแหล่งเรียนรู ้เทคนิคการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ  ลักษณะ

และบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ   ลักษณะและบทบาทของผู้เรียนในการ

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

EDPF 216 

การเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคล                          
Differentiated Instruction  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี   

2(1-2-3) 

    แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคล เทคนิคการจัดกลุ่ม

ผูเ้รียน กลวิธีการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนกลุ่มต่างๆ โดยจ าแนกตามลีลาการเรียนรู้ พหุ
ปัญญา และระดับความสามารถ ตัวอย่างของสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการจัดการเรียน

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

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

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

differentiated instruction.. 

  
ศ.ช. 217 (100217) 

EDPF 217 

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  
Information for Learning  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี   

2(1-2-3) 

 ความหมายและความส าคัญของสารสนเทศ การศึกษาค้นคว้า การเก็บรวบรวม และ            

การวิเคราะห์สารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การอ้างอิงข้อมูลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การ

เขียนหนังสือราชการ การส่งเสริมกระบวนการสืบค้นข้อมูลส าหรับผู้เรียนในสังคมแห่งการเรียนรู้  
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและหอ้งสมุดเพื่อการจัดการศกึษา 

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

from various resources. Using formal styles of citations and references. Writing official letters. 
Promoting information searching process for learners in learning society. Using information 

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

EDPF 220 

การบูรณาการศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในการศึกษา 
Creative Art Integration in Education 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี   

2(1-2-3) 

 การบูรณาการองค์ความรู้ทางศิลปะในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ความหมาย 

ความส าคัญและวิธีการในการบูรณาการสาระความรู้ทางทัศนศิลป์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
กระตุน้กระบวนการคิดผ่านกิจกรรมในการรับรู้และสร้างสรรค์ช้ินงานศลิปะ 

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

and procedure of visual arts knowledge integration in instruction to encourage thinking 
processes through art perceiving and making activities. 
 
ศ.ช. 222 (100222) 

EDPF 222 

โลกศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
Global Education for Lifelong Learning  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี  

2(2-0-4) 

 ปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตกับสังคมโลกหลังสมัยใหม่ กลวิธีการจัดการศึกษาแบบองค์

รวมเพื่อเสริมสรา้งพลเมืองที่เข้มแข็ง การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาชนพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเครือข่าย
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทฤษฎีการศึกษาเพื่อพัฒนาจิตส านึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การจัดการ

เรียนรู้โลกศึกษาเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การ

จัดการช้ันเรยีนเชิงสร้างสรรคโ์ดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม การจัดโครงงาน
การศกึษาทางเลือกเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชวีิตของพลเมอืงโลก 

 Philosophy of lifelong education and postmodern global society. Holistic education 
methodology for enhancing active citizenship. Transfer of knowledge of indigenous wisdom to 

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

environmental consciousness. Global education management to promote equality in diverse 
culture society. Creative classroom management using digital technology for cross-cultural 

learning. Alternative education projects for sustainable environmental management in global 

issues. Lifelong learning activity management to improve the quality of life for global citizens. 
 

ศ.ช. 232 (100232) 

EDPF 232 

กฎหมายส าหรับวิชาชีพครู 
Laws for Teaching Profession  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

2(2-0-4) 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เกี่ยวข้องกับการศกึษา พระราชบัญญัติการศกึษา

แหง่ชาติ พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งที่เกี่ยวกับครูและ

บุคลากรทางการศกึษา แนวปฏิบัติในการเลื่อนวทิยฐานะของครูและบุคลากรทางการศกึษา กรณี

ตัวอย่างการใชก้ฎหมายทางการศกึษา 
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ศ.ช. 233 (100233) 

EDPF 233 

 

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

2(1-2-3) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี      
 แนวคิดและการบูรณาการวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สะ

เต็ม) เหตุผลและความจ าเป็นของสะเต็มที่มีต่อชีวิตของบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ลักษณะส าคัญของสะเต็มศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาที่เชื่อมโยงบุคคล 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การพัฒนานักสะเต็มศกึษา 

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

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

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

economics, society and environment. Development of STEM educators. 

 
 2.2 วิชาเอก   

         2.2.1 วิชาเอกทางด้านเน้ือหา 

ศ.ป. 201 (052201) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา    3(3-0-6) 

EDEL 201  Basic Education Curriculum  

   at Elementary Education Level 

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ไม่มี      

 แนวคิด ปรัชญา และความเป็นมาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย สาระส าคัญของ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตรของไทยปัจจุบัน 

หลักสูตรประถมศึกษา การจัดท าหลักสูตรในโรงเรียนประถมศึกษา การน าหลักสูตรไปใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพ การวัดและการประเมินผล การนิเทศ ก ากับ และติดตามการใช้หลักสูตร ปัญหาและ

แนวโน้มของหลักสูตรประถมศึกษา 

 Concepts, philosophy and background of the basic education curriculum in Thailand. 

Concepts of basic education curriculum. Basic information used to develop current Thai curriculum. 

Elementary curriculum. Processes of elementary school curriculum development. Efficient 

 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. 
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implementation of curriculum. Measurement and evaluation. Supervision, mentoring and monitoring 

of curriculum implementation. Problems and trends in elementary education curriculum. 

  
ศ.ป. 202 (052202) หลักการและทฤษฎีทางการประถมศึกษา   2(2-0-4) 

EDEL 202  Principles and Theories in Elementary Education 

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ไม่มี      

 หลักการ ทฤษฏี พัฒนาการ และความหมายของการประถมศึกษา หลักสูตร และการ

ด าเนินงานในโรงเรียนประถมศึกษาความเคลื่อนไหว แนวโน้มและปัญหาการประถมศึกษา งานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้องกับการประถมศกึษา 

 Principles, theories, development and meaning of elementary education. Curriculum and 

management in elementary schools. Movement, trends, and problems of elementary education. 

Research related to elementary education. 

 

ศ.ป. 203 (052203) พัฒนาการและการเรียนรู้ของนักเรยีนประถมศึกษา     2(2-0-4) 

EDEL 203  Development and Learning of Elementary Students 

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ไม่มี      

 พัฒนาการและธรรมชาติการเรียนรู้ หลักการเรียนรู้ที่ส าคัญ ลักษณะและองค์ประกอบของการ

จัดการเรยีนการสอนระดับประถมศึกษาที่มปีระสิทธิภาพ การน าหลักการและทฤษฎีไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 Development and nature of learning. Main learning principles. Features and components of 

effective teaching and learning at elementary education level. Principles and theories for teaching 

and learning provision at elementary education level. 

 

ศ.ป. 310 (052310) การวเิคราะห์สาระกลุ่มคณติศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(3-0-6) 

EDEL 310  Analysis of Mathematics at Elementary Education Level 

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ศ.ป. 201 (052201) 

 การวิเคราะห์โครงสร้างเนื้อหา เนื้อหา และความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ระดับ

ประถมศึกษา การประยุกต์ใช้เนื้อหาคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา 

 Analysis of content structure, contents and concepts of mathematics at elementary 

education level. Application of mathematics contents for learning provision at elementary education 

level. 
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ศ.ป. 331 (052331)    การวเิคราะห์สาระกลุ่มวิทยาศาสตร์ระดับประถมศกึษา 3(3-0-6) 

EDEL 331  Analysis of Science at Elementary Education Level  

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ศ.ป. 201 (052201) 

 การวิเคราะห์โครงสร้างเนื้อหา เนื้อหา และความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ระดับ

ประถมศึกษา การประยุกต์ใช้เนื้อหาวิทยาศาสตร์เพื่อการจัดการเรยีนรู้ระดับประถมศึกษา 

 Analysis of content structure, contents and concepts of science at elementary education 

level. Application of science contents for learning provision at elementary education level. 

  

ศ.ป. 353 (052353)    การวเิคราะห์สาระกลุ่มภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 3(3-0-6) 

EDEL 353  Analysis of English at Elementary Education Level 

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ศ.ป. 201 (052201)    

 การวิเคราะห์โครงสร้างเนื้อหา เนื้อหา และความคิดรวบยอดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษระดับ

ประถมศึกษา การประยุกต์ใช้เนื้อหาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศกึษา 

 Analysis of content structure, contents and concepts of English at elementary education 

level. Application of English contents for learning provision at elementary education level. 

 

ศ.ป. 419 (052419) วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณติศาสตร์  3(3-0-6)                                                                                                          

ระดับประถมศึกษา 

EDEL 419  Methodology of Mathematics Learning  

   Provision at Elementary Education Level   

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ศ.ป. 201 (052201) 

 หลักจิตวิทยาการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา หลักสูตรและ

เอกสารหลักสูตร เนื้อหา กิจกรรม สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ปัญหาและการ

วินิจฉัยและการสอนซ่อมเสริมเพื่อการออกแบบการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติในช้ันเรียนระดับ

ประถมศึกษา การศกึษางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

 Principles of learning psychology related to mathematics teaching at elementary education 

level. Curriculum and curriculum materials. Contents, activities, media and learning resources. 

Measurement and evaluation. Problems, the diagnosis and remedial teaching for designing 

teaching and learning and practicing in classroom at elementary education level. Using research 

results for mathematics learning development at elementary education level. 
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ศ.ป. 441 (052441)    วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย   3(3-0-6) 

   ระดับประถมศึกษา   

EDEL 441  Methodology of Thai Learning Provision  

   at Elementary Education Level 

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ศ.ป. 201 (052201) 

 หลักจิตวิทยาการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา หลักสูตรและ

เอกสารหลักสูตร เนื้อหา กิจกรรม สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ปัญหาและการ

วินิจฉัยและการสอนซ่อมเสริมเพื่อการออกแบบการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติในช้ันเรียนระดับ

ประถมศึกษา การศกึษางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูภ้าษาไทยระดับประถมศึกษา  

 Principles of learning psychology related to Thai teaching at elementary education level. 

Curriculum and curriculum materials. Contents, activities, media and learning resources. 

Measurement and evaluation. Problems, the diagnosis and remedial teaching for designing 

teaching and learning and practicing in classroom at elementary education level. Using research 

results for Thai learning development at elementary education level. 

 

ศ.ป. 442 (052442) วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา 3(3-0-6) 

   และวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา    

EDEL 442  Methodology of Social Studies, Religion and Culture   

   Learning Provision at Elementary Education Level 

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :  ศ.ป. 201 (052201) 

 หลักจิตวิทยาการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับ

ประถมศึกษา หลักสูตรและเอกสารหลักสูตร เนื้อหา กิจกรรม สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผล ปัญหาและการวินิจฉัยและการสอนซ่อมเสริมเพื่อการออกแบบการเรียนการสอนและการ

ฝึกปฏิบัติในช้ันเรียนระดับประถมศึกษา การศึกษางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา 

 Principles of learning psychology related to social studies, religion and culture teaching at 

elementary education level. Curriculum and curriculum materials. Contents, activities, media and 

learning resources. Measurement and evaluation. Problems, the diagnosis and remedial teaching 

for designing teaching and learning and practicing in classroom at elementary education level. 

Using research results for social studies, religion and culture learning development at elementary 

education level. 
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ศ.ป. 443 (052443) วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

 ระดับประถมศึกษา 

EDEL 443 Methodology of English Learning Provision  

at Elementary Education Level  

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ศ.ป. 201 (052201)   

 หลักจิตวิทยาการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา หลักสูตรและ

เอกสารหลักสูตร เนื้อหา กิจกรรม สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ปัญหาและการ

วินิจฉัยและการสอนซ่อมเสริมเพื่อการออกแบบการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติในช้ันเรียนระดับ

ประถมศึกษา การศกึษางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูภ้าษาอังกฤษระดับประถมศกึษา 

 Principles of learning psychology related to English teaching at elementary education level. 

Curriculum and curriculum materials. Contents, activities, media and learning resources. 

Measurement and evaluation. Problems, the diagnosis and remedial teaching for designing 

teaching and learning and practicing in classroom at elementary education level. Using research 

results for English learning development at elementary education level. 

 

ศ.ป. 445 (052445) วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    3(3-0-6) 

 ระดับประถมศึกษา 

EDEL 445  Methodology of Science Learning Provision  

   at Elementary Education Level 

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ศ.ป. 201 (052201)   

 หลักจิตวิทยาการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา หลักสูตรและ

เอกสารหลักสูตร เนื้อหา กิจกรรม สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ปัญหาและการ

วินิจฉัยและการสอนซ่อมเสริมเพื่อการออกแบบการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติในช้ันเรียนระดับ

ประถมศึกษา การศกึษางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูว้ิทยาศาสตรร์ะดับประถมศึกษา  

 Principles of learning psychology related to science teaching at elementary education level. 

Curriculum and curriculum materials. Contents, activities, media and learning resources. 

Measurement and evaluation. Problems, the diagnosis and remedial teaching for designing 

teaching and learning and practicing in classroom at elementary education level. Using research 

results for science learning development at elementary education level. 
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ศ.ป. 447 (052447)   วิธีวทิยาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและ 3(3-0-6) 

          เทคโนโลยีระดับประถมศกึษา        

EDEL 447         Methodology of Occupations and Technology Learning  

          Provision at Elementary Education Level    

                  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ศ.ป. 201 (052201) 

 หลักจิตวทิยาการเรยีนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา 

หลักสูตรและเอกสารหลักสูตร เนือ้หา กิจกรรม สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ปัญหา

และการวินจิฉัยและการสอนซ่อมเสริมเพื่อการออกแบบการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติในช้ันเรียน

ระดับประถมศึกษา การศึกษางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดั บ

ประถมศึกษา 

 Principles of learning psychology related to occupations and technology teaching at 

elementary education level. Curriculum and curriculum materials. Contents, activities, media and 

learning resources. Measurement and evaluation. Problems, the diagnosis and remedial teaching 

for designing teaching and learning and practicing in classroom at elementary education level. 

Using research results for occupations and technology learning development at elementary 

education level. 

 

ศ.ป. 448 (052448) วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศกึษา     3(3-0-6)

   ระดับประถมศึกษา         

EDEL 448  Methodology of Health and Physical Education Learning  

   Provision at Elementary Education Level 

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ศ.ป. 201 (052201) 

 หลักจิตวิทยาการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถมศึกษา 

หลักสูตรและเอกสารหลักสูตร เนือ้หา กิจกรรม สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ปัญหา

และการวินจิฉัยและการสอนซ่อมเสริมเพื่อการออกแบบการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติในช้ันเรียน

ระดับประถมศึกษา การศึกษางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถมศึกษา

 Principles of learning psychology related to health and physical education teaching at 

elementary education level. Curriculum and curriculum materials. Contents, activities, media and 

learning resources. Measurement and evaluation. Problems, the diagnosis and remedial teaching 

for designing teaching and learning and practicing in classroom at elementary education level. 

Using research results for health and physical education learning development at elementary 

education level. 
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ศ.ป. 449 (052449) วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศลิปะระดับ  3(3-0-6) 

            ประถมศึกษา        

EDEL 449  Methodology of Arts Learning Provision   

   at Elementary Education Level 

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ศ.ป. 201 (052201) 

 หลักจิตวทิยาการเรยีนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอนศิลปะระดับประถมศึกษา หลักสูตรและเอกสาร

หลักสูตร เนื้อหา กิจกรรม สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ปัญหาและการวินิจฉัยและ

การสอนซ่อมเสริมเพื่อการออกแบบการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติในช้ันเรียนระดับประถมศึกษา 

การศกึษางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูศ้ลิปะระดับประถมศึกษา 

 Principles of learning psychology related to arts teaching at elementary education level. 

Curriculum and curriculum materials. Contents, activities, media and learning resources. 

Measurement and evaluation. Problems, the diagnosis and remedial teaching. Using research 

results for arts learning development at elementary education level. 

 

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

EDT 311  Thai Grammar in Basic Education Curriculum 

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ศ.ช. 111 (100111)  หรอื  

                                                                  ศ.ช. 211 (100211) หรอื  

                                                                  ตามความเห็นชอบของภาควิชา    

 ลักษณะและโครงสร้างของภาษาไทย ระบบเสียง ระบบค า ประโยค ฉันทลักษณ์ และอิทธิพล

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย มโนทัศน์และเทคนิคการสอนหลักภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษา  

ขั้นพื้นฐาน 

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

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

teaching in Thai grammar based on basic education curriculum. 
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 2.2.2) วิชาการสอนวิชาเอก 

  1) วิชาบังคับ 

ศ .ป.  350 (052350)   การพัฒนาทักษะการคิดส าหรับนักเรยีนประถมศึกษา    3(3-0-6) 

EDEL 350  Development of Thinking Skill for Elementary Students 

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ศ.ป. 203 (052203) 

 ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคิด การท างานของสมอง 

การคิดแบบต่างๆ เทคนิคการพัฒนาทักษะการคิดของครูและนักเรียนระดับประถมศึกษา วิธีการและ

เครื่องมือที่ใชใ้นการวัดและตรวจสอบทักษะการคิด การวิเคราะหง์านวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิด 

 Meaning, significance, elements and theories related to thinking. Functions of the brain. 

Types of thinking. Techniques for developing thinking skill of teachers and students at elementary 

education level. Methods and tools for measuring and monitoring thinking skill. Analysis of the 

researches done on thinking. 

 

ศ.ป. 400 (052400) การบูรณาการการจัดการเรียนรูร้ะดับประถมศึกษา               3(3-0-6) 

EDEL 400  Integration of Leaning Provision  

   at Elementary Education Level 

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  นักศกึษาชั้นปีที่ 4 

 ความหมาย รูปแบบ การออกแบบและวางแผนการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ระดับ

ประถมศึกษา  องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ 

การจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงระดับ

ประถมศึกษา 

 Elementary basic education curriculum and integrated learning provision. Meaning, models, 

design and plan for integrated learning provision. Components of a learning plan. Backward design 

instruction. Student-centered instruction. Authentic measurement and authentic evaluation at 

elementary education level. 
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  2) วิชาเลือก 

ศ.ป. 323 (052323)  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนระดับประถมศึกษา  2(2-0-4) 

EDEL 323  Students Development Activities Organization 

   at Elementary Education Level 

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ศ.ป. 201 (052201)  หรอื 

           ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

 สาระส าคัญของกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนในระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ความส าคัญและความหมายของกิจกรรมการพัฒนานักเรียนในระดับประถมศึกษา หลักการในการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา การใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ บทบาทครู การประเมิน 

การรว่มกิจกรรม ปัญหาการจัดกิจกรรมและแนวทางแก้ไข 

 Concept of student development activities in elementary education level according to the 

basic education curriculum. Importance and meaning of students’ development activities in 

elementary school. Principles of student development activities organization in elementary school. 

Using instructional media and learning resources. Teacher’s role. Evaluation of activity 

participations. Problems and the ways to solve them. 

 

ศ .ป.  334 (052334) การสอนแบบโครงงานระดับประถมศกึษา                 2(1-3-2) 

EDEL 334  Project Work Teaching at Elementary Education Level 

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ไม่มี      

 แนวคิดและหลักการของการสอนแบบโครงงาน จุดมุ่งหมาย ประเภท และลักษณะของ

โครงงาน องค์ประกอบและขั้นตอนการท าโครงงาน บทบาทของผู้เรียนและผู้สอนระดับประถมศึกษา 

การประยุกต์ใช้วิธีสอนแบบโครงงานระดับประถมศึกษา การประเมินโครงงาน การวัดและการ

ประเมินผลการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 Concepts and principles of project work teaching. Aims, types and characteristics of project 

work. Elements and steps of creating project. Roles of learners and instructors at elementary 

education level. Application of project work teaching at elementary education level. Assessment 

and evaluation of project work.  
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ศ.ป. 336 (052336) การเขียนเชิงสร้างสรรค์ส าหรับนักเรยีน   2(2-0-4) 

EDEL 336  Creative Writing of Students 

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ไม่มี      

 ความหมายและความส าคัญของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียน หลักการ ทฤษฎี 

ที่เกี่ยวข้องกับการสอนเชิงสร้างสรรค์ ขั้นตอนและวิธีสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ สื่อและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กับการสอน การวัดและประเมินผลงาน การเขียนเชงิสรา้งสรรค์ 

 Meaning and significance of creative writing of elementary school level. Principles, theories 

of creative writing. Procedures and teaching methods of creative writing. Teaching media and 

means. Assessment and evaluation of creative writing. 

 

ศ.ป. 351 (052351) การจัดการชั้นเรยีนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้   2(2-0-4) 

         ระดับประถมศึกษา 

EDEL 351        Classroom and Learning Environment Management 

         at Elementary Education Level 

         เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ไม่มี      

 แนวคิด หลักการ เทคนิค การบริหารจัดการช้ันเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ระดับ

ประถมศึกษา เทคนิคการบริหารช้ันเรยีนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้ระดับประถมศึกษา บทบาทและ

หนา้ที่ของครูประถมศึกษาในการสร้างนสิัยที่ดใีห้กับนักเรียน 

 Concepts, principles and techniques of classroom and learning environment management at 

elementary education level. Roles and responsibility of elementary teachers in promoting students’ 

good habits. 

 

ศ.ป. 352 (052352)  การวเิคราะห์สาระกลุ่มสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

    ระดับประถมศึกษา 

EDEL 352   Analysis of Social Studies, Religion and Culture  

    at Elementary Education Level 

    เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ศ.ป. 201 (052201)    

 การวิเคราะหโ์ครงสรา้งเนื้อหา เนื้อหา และความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา การประยุกต์ใช้เนื้อหาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อการ

จัดการเรยีนรู้ระดับประถมศึกษา 
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 Analysis of content structure, contents and concepts of social studies, religion, and culture 

strands at elementary education level. Application of social studies, religion, and culture strands 

contents for learning provision at elementary education level. 

 

ศ.ป. 355 (052355) การวเิคราะห์สาระกลุ่มศิลปะระดับประถมศึกษา  3(3-0-6) 

EDEL 355  Analysis of Arts at Elementary Education Level 

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ศ.ป. 201 (052201) 

 การวิเคราะหโ์ครงสร้างเนื้อหา เนือ้หา และความคิดรวบยอดเกี่ยวกับศลิปะระดับประถมศึกษา 

การประยุกต์ใช้เนื้อหาศิลปะเพื่อการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา 

 Analysis of content structure, contents and concepts of arts at elementary education level. 

Application of arts contents for learning provision at elementary education level. 

 

ศ.ป. 357 (052357) การวิเคราะห์สาระกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี     3(3-0-6) 

   ระดับประถมศึกษา 

EDEL 357  Analysis of Occupations and Technology 

   at Elementary Education Level 

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ศ.ป. 201 (052201) 

 การวิเคราะห์โครงสร้างเนื้อหา เนื้อหา และความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการงานอาชีพและ

เทคโนโลยีระดับประถมศึกษา การประยุกต์ใช้เนื้อหาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้

ระดับประถมศึกษา 

 Analysis of content structure, contents and concepts of occupations and technology at 

elementary education level. Application of occupations and technology contents for learning 

provision at elementary education level. 

 

ศ.ป. 417 (052417) กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีส าหรับครู   2(1-3-2) 

EDEL 417    Boy and Girl Scouts Activities for Teachers 

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ไม่มี      

 หลักการ ความรู้ ความส าคัญเกี่ยวกับกิจการลูกเสือและการลูกเสือ วิชาผู้ก ากับลูกเสือ  

เนตรนารี  หลักสูตรและการสอนลูกเสือ เนตรนารี ทั้งลูกเสือส ารอง ลูกเสือสามัญ พิธีการต่างๆ ของ

ลูกเสือ  และการฝึกอบรมตามหลักสูตร ผูก้ ากับลูกเสือ เนตรนารี 
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 Principles, knowledge and importance of craft scout, scout activities, masterscout subject, 

Curriculum and teaching of boy and girl scouts in both juniorboyscouts and scouts. Scout 

ceremonies and training program according to masterscout curriculum. 

 

ศ.ป. 421 (052421) วาทวิทยาส าหรับครูประถมศกึษา    2(1-3-2) 

EDEL 421  Speech for Elementary Teacher 

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ไม่มี      

 ความหมายและความส าคัญของการพูด หลักและศิลปะในการพูด การวิเคราะห์ผู้ฟัง การใช้

ภาษา ความสามารถทางการพูดและการฟังส าหรับครูประถมศึกษา คุณธรรมและจรรยามารยาทใน

การพูดของครูประถมศกึษา การพูดและการเตรียมการพูด การพูดระหว่างบุคคลและการพูดในที่ชุมชน 

การฝึกปฏิบัติการพูดในโอกาสต่างๆ การปรับปรุงและการเสริมสรา้งบุคลิกภาพที่ดีของครูประถมศึกษา

ในการพูด การวิเคราะหก์ารพูด ปัญหาหรอือุปสรรคในการพูดและแนวทางแก้ไข 

 Meaning and importance of speaking. Principles and art of speaking. Analysis of audience. 

Using language, ability of speaking and listening for elementary teacher. Morality and etiquette of 

speaking for elementary teacher. Speaking and preparing of speaking. Interpersonal speaking and 

public speaking. Practicing speaking in various occasions. Improvement and enhancing elementary 

teacher’s personality in speaking. Analysis of speaking. Problems or obstacles of speaking and 

adjustment. 

 

ศ.ป. 466 (052466) การศึกษาด้วยตนเอง       3(3-0-6) 

EDEL 466  Independent Study 

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

 ให้นักศึกษาท าโครงการศกึษา วิเคราะห ์วิจัย ภายใต้การควบคุม ดูแล และนิเทศของอาจารย์ 

 A project study of student under the approvement and supervision of the instructor. 
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ศ.ท. 405 (059405) เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา  3(2-2-4) 

EDTN 405      Educational information and Communication Technology 

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  นักศกึษาชั้นปีที่ 3 

 ความหมาย บทบาท ประเภท คุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา 

วิเคราะห์ข้อได้เปรียบ และข้อจ ากัดของเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา ออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรูท้ี่มกีารบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา การน าเทคโนโลยี

สารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา มาใช้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชวีิต พัฒนาทักษะการบริหารจัดการช้ัน

เรียน และวิธีการสอนที่มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา พัฒนาเจตคติ

ต่อการสอนในลักษณะใหม่ที่มกีารบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศกึษา 

 Definition, roles, types and characteristics of educational information and communication 

technology, analysis of educational information and communication technology’s advantages and 

limitations, design of learning activities  that integrate educational information and communication 

technology, application of educational information and communication technology to life-long 

learning, development of skills in managing classrooms and teaching approaches that integrate 

educational information and communication technology, developing new attitudes towards teaching 

which integrates educational information and communication technology. 

  

ศ.สข. 414 (074414) หลักสูตรสุขศึกษา – พลศกึษา                3(3-0-6) 

EDHL 414  Health Education and Physical Education Curriculum 

   เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ศ.ช. 111 (100111)  หรอื 

                                                                             ศ.ช. 205 (100205)  หรอื 

            ศ.ช. 211 (100211) หรือ  

            ตามความเห็นชอบของภาควชิา    

 ปรัชญา หลักการพืน้ฐาน จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาหลักสูตรสุขศึกษา-พลศึกษา

โครงสรา้งหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา-พลศึกษา 

Philosophy, basic principles and goal of health education and physical education 
curriculum. Curriculum structure and development process in health education and physical 
education curriculum. 
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2. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ 

อุไรวรรณ หาญวงค์, ปริวทิย์  ไวทยาชีวะ, วิชญา  ผวิค า, อมรา สุขบุญสังข์ และณัฐทรี สินธุนาวา  

พงษ์พิพัฒน.์ (2561). รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในกระบวนวิชาการสอน

แบบโครงงานส าหรับนักศกึษาระดับปริญญาตรี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All: 

Surviving in Times of Change” จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา, หนา้ 212 –220. 

วิชญา ผวิค า, อุไรวรรณ หาญวงค์ และวีณา วโรตมะวิชญ. (2561). การส่งเสริมความสามารถในการ 

ออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาประถมศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน. 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที ่1 

“50 ปี ศกึษาศาสตร์ สู่ศาสตรก์ารสอนแนวใหม่” จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, หน้า 350-360. 

อุไรวรรณ หาญวงค์. (2560). การพัฒนากิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตรร์ุ่นเยาว์ส าหรับนักเรียนระดับ 

ประถมศึกษา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ศกึษาศาสตรว์ิจัย ครั้งที ่4 

“นวัตกรรมการศกึษาเพื่อ Thailand 4.0 (Innovative Education for Thailand 4.0)” 

Development of Activities in Science Club for Young Scientists at Primary School Level. จัด

โดย คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา, หนา้ 686-699.  

อุไรวรรณ หาญวงค์. (2557). การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อมในโรงเรยีน 

ประถมศึกษา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อสีเทอร์น, 7(2), 52-66. 

อุไรวรรณ หาญวงค์. (2557). การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู.  

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อสีเทอร์น, 8(1), 104-120.  

 

     2. อาจารย์ ดร.ณัฐพล แจ้งอักษร 

สริยา โชติธรรม, ณัฐพล แจ้งอักษร และ สุวิมล ว่องวาณิช. (2561). การส่งเสริมค่านิยม 12  

ประการของสถานศกึษาในเขตภาคเหนอื. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 31(1), 126–143. 

ณัฐพล แจ้งอักษร. (2561) การพัฒนาตัวบ่งชีแ้ละแบบวัดความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนกลุ่ม 

ชาติพันธุ์. วารสารการวัดผลการศกึษา, 35(97), 22-32. 

Jaengaksorn, N., Chotitham, S. and Wongwanich, S. (2018). An Evaluation of the 12 Values  

among Students in Northern Thailand.  APHEIT Journals, 7(2), 117-129. 
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Jaengaksorn, N. (2014). A follow-up and assessment of new generation teacher policy  

in Thailand. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 171, 1416-1419. 

 

     3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี   คนเที่ยง 

สมเกียรติ อินทสิงห์, สุนทรี คนเที่ยง, นิธิดา อดิภัทรนันท์, พงษ์ศักดิ์ แปูนแก้ว, นทัต                    

อัศภาภรณ,์ศักดา สวาทะนันทน์ และ นงลักษณ์ เขียนงาม. (2560). การวิพากษ์กระบวนวิชาใน

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ตามกรอบ 3 คุณ. ศกึษาศาสตร์ปริทัศน์, 32(1), 36-46.   

สมเกียรติ อินทสิงห์, สุนทรี คนเที่ยง, ศักดา สวาทะนันทน์ และ นงลักษณ์ เขียนงาม. (2560).          

การประเมนิหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการ

เรียนรู้ (แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 วิทยาลัยนครราชสีมา, หน้า 225-

234. 

นทัต อัศภาภรณ,์ สุนทรี คนเที่ยง, นธิิดา อดิภัทรนันท์, พงษ์ศักดิ์ ไชยทิพย์ และ สมเกียรติ  อินทสิงห์. 

(2560). การวิเคราะห์ความสอดคล้องของกระบวนวิชากลุ่มวิชาชีพครูกับมาตรฐานความรู้ของ

คุรุสภา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 

ครั้งที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้, หนา้ 1622 -1635. 

สมเกียรติ อินทสิงห์ และ สุนทรี คนเที่ยง. (2560). แนวทางการสอนค่านิยม ๑๒ ประการ ส าหรับ

เยาวชน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓: นวัตกรรมสรรสร้าง

ชุมชนและสังคมไทย 4.0 วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, หน้า 

584 - 592. 

 

     4. อาจารย์อมรา  สุขบุญสังข์  

อุไรวรรณ หาญวงค์, ปริวทิย์  ไวทยาชีวะ, วิชญา  ผวิค า, อมรา สุขบุญสังข์  และณัฐทรี สินธุนาวา  

พงษ์พิพัฒน์. (2561). รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในกระบวนวิชาการสอน

แบบโครงงานส าหรับนักศกึษาระดับปริญญาตรี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All: 

Surviving in Times of Change” จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา, หนา้ 212 –220. 
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5. อาจารย์วิชญา ผิวค า 

อุไรวรรณ หาญวงค์, ปริวทิย์  ไวทยาชีวะ, วิชญา ผิวค า, อมรา สุขบุญสังข์  และณัฐทรี สินธุนาวา 

พงษ์พิพัฒน์. (2561). รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในกระบวนวิชาการสอน

แบบโครงงานส าหรับนักศกึษาระดับปริญญาตรี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All: 

Surviving in Times of Change” จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา, หนา้ 212 –220. 

วิชญา ผิวค า, อุไรวรรณ หาญวงค์ และวีณา วโรตมะวิชญ. (2561). การส่งเสริมความสามารถในการ

ออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาประถมศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน. 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที ่1 

“50 ปี ศกึษาศาสตร์ สู่ศาสตรก์ารสอนแนวใหม่” จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, หน้า 350-360. 

วิชญา ผิวค า, กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์, ภญิญาพัชญ์ ปลากัดทอง, กุลธิดา ทุ่งคาใน, วราภรณ์ ศรีอ

ยุธย์ และสุภาเพ็ญ เตชะเพิ่มผล. (2558). หลักการและแนวคิดทางการประถมศกึษา. กรุงเทพฯ 

: สหธรรมมิก. 133 หน้า. 

จติตวิสุทธิ ์วิมุตตปิัญญา, แฝงกมล เพชรเกลีย้ง, วราภรณ์ ศรอียุธย์, อโนทัย แทนสวัสดิ,์ วิชญา ผิวค า

, พัชรีภรณ์ บางเขียว, กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์ และภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง. (2558). การ

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการศกึษาไทย. กรุงเทพฯ: สหธรรมมิก. 213 หน้า. 

จุตมิา รัตนพลแสนย์, กาญจนา สุทธิเนียม, อโนทัย แทนสวัสดิ์, ศุนสิา ทดลา, วิชญา ผิวค า, กุลธิดา 

ทุ่งคาใน, วราภรณ ์ศรอียุธย์, ชลพร กองค า, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, พัชรีภรณ ์บางเขียว, ภญิญา

พัชญ ์ปลากัดทอง และพัชรา เดชโฮม. (2558). การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ: 

สหธรรมมิก. 153 หน้า. 

ไพฑูรย์ สินลารัตน์, งามพันธุ์ สัยศรี, วิชญา ผิวค า, ธัญนุช สิงหพันธุ์, นุสรา นามเดช, พัชราวลัย 

อินทร์สุข, กิติโรจน ์ปัณฑรนนทกะ และเกรียง ฐิติจ าเริญพร. (2557). สัตตลักษณ์ของครูผู้น า. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 108 หน้า.  
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3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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4. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหวา่งหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหม่ 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) หน่วยกิต เหตุผลในการปรับปรุง 

1. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

     1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

30 

12 

1. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

30 

12 

 

001101 

001102 

001201 

 

050100 

ม.อ. 101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 

ม.อ. 102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

ม.อ. 201  การอ่านเชงิวเิคราะหแ์ละ 

การเขียนอย่างมีประสิทธิผล 

ม.ศท. 100  การใช้ภาษาไทย 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

  

 

เหมือนเดิม 

 

 

 

 

6 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

     1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์       6      1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์        

 

 

 

013110 

050104 

050106 

 

103271 

154130 

154153 

176100 

702101 

751100 

851103 

 

 

เลือกจากกลุ่มวิชาต่อไปนี ้

ม.จว. 110 จติวิทยากับชีวิตประจ าวัน 

ม.ศท. 104 มนุษย์กับโลกสมัยใหม่ 

ม.ศท. 106 ศิลปะแหง่การเป็นมนุษย ์

ที่มีคุณคา่ 

ว.จล. 271 สังคีตวิจักษ ์

ส.ภม. 130 ภูมิสารสนเทศในชวีิตประจ าวัน 

ส.ภม. 153 ภัยพบิัติในโลกสมัยใหม่ 

น.ศท. 100 กฎหมายและโลกสมัยใหม่ 

บธ.กง. 101 การเงินในชวีิตประจ าวัน 

ศศ. 100  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

ส.ม. 103 ชีวิตและสังคมผา่นสื่อ 

 

 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

063201 

 

ศ.ลส. 201 การเรียนรู้ผา่นปรากฏการณ์ใน

สังคม 

เลือก 3 หน่วยกิตจากกระบวนวชิา

ต่อไปนี้    

 

-เสริมสร้างประสบการณ์เกีย่วกบั

เรื่องราวในสังคมที่มีผลต่อ

ชีวิตประจ าวัน 

   

   

 เหมือนเดิม  
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     1.3  กลุ่มวิชาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์

           เลือกจากกระบวนวชิาต่อไปนี ้

9      1.3  กลุ่มวิชาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์

           เลือกจากกระบวนวชิาต่อไปนี ้

9  

201100 

201114 

 

202100 

203100 

204100 

 

206109 

362211 

 

462130 

953111 

ว.วท. 100  วิทยาศาสตร์บูรณาการ 

ว.วท. 114 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

ในโลกปัจจบุัน 

ว.ชว. 100 ชีววิทยาในชวีิตประจ าวัน                       

ว.คม. 100  เคมีในชีวิตประจ าวัน 

ว.คพ. 100  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และชีวิตสมัยใหม่ 

ว.คณ. 109 คณิตศาสตร์ในโลกปจัจุบัน 

ก.อร. 211 หลักการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ภ.บก. 130  ยาในชวีิตประจ าวัน 

ศท.วว. 111 ซอฟต์แวร์ส าหรับชวีติประจ าวัน 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

   

 

 

   

   

   

   

 เหมือนเดิม  

   

   

   

     1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม                                   

          เลือก 2 หน่วยกิต จากกระบวนวชิาต่อไปนี ้

3      1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม                                   

          เลือก 2 หน่วยกิต จากกระบวนวชิาต่อไปนี ้

3  

057131 

057132 

057133 

ศ.ล. 131 การออกก าลังกายและสุขภาพ 

ศ .ล.  132 ชีวิตมีสุขในคา่ยพักแรม 

ศ .ล.  133 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          เลือก 1 หน่วยกิต จากกระบวนวชิาต่อไปนี ้

099101 

099102 

099103 

ศ .ศท.  101 การเรียนรูผ้่านกจิกรรม 1 

ศ .ศท.  102 การเรยีนรู้ผา่นกจิกรรม 2 

ศ .ศท.  103 การเรยีนรู้ผา่นกจิกรรม 3 

1(0-3-1) 

1(0-3-1) 

1(0-3-1) 

   

 

 

เหมือนเดิม 

          เลือก 1 หน่วยกิต จากกระบวนวชิาต่อไปนี ้

เหมือนเดิม 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า                                              

    2.1 วชิาแกน (วิชาชีพคร)ู ไม่น้อยกว่า    

         2.1.1 วิชาแกนบังคับ                                           

129 

51 

49 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า                                              

    2.1 วชิาแกน (วิชาชีพคร)ู ไม่น้อยกว่า   

  2.1.1 วิชาแกนบังคับ                                           

108 

39 

37 

-ลดจ านวนหน่วยกติลงตาม

โครงสรา้ง มคอ.1 หลักสูตร 4 ป ี

 

100105 

 

100106 

100107 

 

100108 

100210 

 

100211 

 

100212 

 

100213 

 

100281  

 

100311 

 

100312 

100313 

 

ศ.ช. 105 ปรชัญาและทฤษฎี 

ทางการศึกษา  

ศ.ช. 106 จติวทิยาส าหรับคร ู

ศ.ช. 107 ภาษาและวฒันธรรมไทย 

ส าหรับครู  

ศ.ช. 108 ภาษาองักฤษส าหรบัวิชาชีพครู 

ศ.ช. 210 ความเป็นครูและจรรยาบรรณ

วิชาชีพคร ู

ศ.ช. 211 การพัฒนาหลักสูตร 

 

ศ.ช. 212 การจัดการเรียนรูแ้ละ 

การจัดการชั้นเรียน 

ศ.ช. 213 แหล่งเรียนรูแ้ละการบรูณาการ

เทคโนโลยีกับการเรียนรู้สมัยใหม่ 

ศ.ช. 281 การฝึกปฏบิัติงานวิชาชพีครู

ระหว่างเรยีน 1 

ศ.ช. 311 การวัดและประเมินผล 

การเรียนรู ้

ศ.ช. 312 การประกันคุณภาพการศึกษา 

ศ.ช. 313 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

3(3-0-6) 

 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

 

1(0-3-0) 

 

3(2-2-5) 

 

2(2-0-4) 

2(1-2-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยกเลกิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-เน่ืองจากไม่สอดคล้องกบั

มาตรฐานวิชาชีพครูที่ประกาศใหม่ 

โดยคุรุสภา 
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100314 

100381 

 

100403 

100481 

 

100488 

100591 

 

100592 

 

ศ.ช. 314 การศึกษาพเิศษส าหรับครู 

ศ.ช. 381 การฝึกปฏบิัติงานวิชาชพีครู

ระหว่างเรยีน 2 

ศ.ช. 403 การวิจัยเพือ่พฒันาการเรียนรู ้

ศ.ช. 481 การฝึกปฏบิัติงานวิชาชพีครู

ระหว่างเรยีน 3 

ศ.ช. 488 การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค 

ศ.ช. 591  การปฏิบัติงานวิชาชีพครูใน

สถานศึกษา  1 

ศ.ช. 592  การปฏิบัตงิานวิชาชีพครูใน

สถานศึกษา  2 

2(2-0-4) 

1(0-3-0) 

 

3(2-2-5) 

1(0-3-0) 

 

3(2-3-0) 

6(0-18-0)    

                             

6(0-18-0)                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100109 

 

100110 

 

100111 

 

100112 

 

100191 

 

100228 

 

 

 

 

 

 
 

ยกเลกิ 

 

 

 

 

 

ศ.ช. 109 แบบอย่างความเป็นครใูน

หอ้งเรียนยคุใหม่ 

ศ.ช. 110 โลกาภิวัตน์กับการศึกษาเพือ่

ความเป็นพลเมืองชั้นเลิศ 

ศ.ช. 111 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

แนวใหม่ 

ศ.ช. 112 จติวิทยาเพื่อการพฒันาผู้เรยีน

ยุคดิจิทัล 

ศ.ช. 191 การปฏิบัตกิารสอนใน

สถานศึกษา 1 

ศ.ช. 228 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู

ยุคดิจิทัล    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

 

1(0-3-0) 

 

2(1-2-3) 

 

 

 

 

 

 
 

-เน่ืองจากไม่สอดคล้องกบั

มาตรฐานวิชาชีพครูที่ประกาศใหม่ 

โดยคุรุสภา 

 

 
 

-เปิดกระบวนวิชาใหม่เพื่อให้

สอดคล้องกบัมาตรฐานวิชาชีพครู

ของคุรุสภาทีป่ระกาศใหม่และ

สอดคล้องกบั มคอ.1 หลักสูตร  

4 ป ี
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100229 

 

100230 

 

100231 

 

100291 

 

100315 

 

100316 

 

 

100317 

 

100391 

 

100404 

 

100491 

ศ.ช. 229 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิัล

เพื่อการเรียนรูยุ้คใหม่ 

 ศ.ช. 230 การวัดและประเมินผลการ

เรียนรูแ้นวใหม่ 

 ศ.ช. 231 การประกันคณุภาพการศึกษา

เพื่อความเป็นเลิศ 

 ศ.ช. 291 การปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 2 

ศ.ช. 315 พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัด

การศึกษาบนฐานชุมชน 

ศ.ช. 316 การศึกษาพเิศษเพื่อส่งเสริม

ศักยภาพผูเ้รียนที่มีความต้องการจ าเป็น

พเิศษ 

ศ.ช. 317 การฝึกทักษะการสอนแบบ

จุลภาค 

ศ.ช. 391 การปฏิบัตกิารสอนใน

สถานศึกษา 3 

ศ.ช. 404 การวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพ

ผู้เรยีน 

ศ.ช. 491 การปฏิบัตกิารสอนใน

สถานศึกษา 4 

 

 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

 

1(0-3-0) 

 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

 

 

3(2-3-5) 

 

4(0-12-0) 

 

2(1-2-3) 

 

6(0-18-0) 
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    2.1.2  วชิาแกนเลือก  ไม่น้อยกว่า        

            เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปน้ี 

2 2.1.2  วชิาแกนเลือก  ไม่น้อยกว่า        

            เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

2  

 

 

 

- ซ้ าซ้อนกับวชิาแกนบังคบั 

 

 

 

 

- เปิดเป็นวิชาใหม่ทดแทน 

- ซ้ าซ้อนกับวชิาแกนบังคบั 

 

 

- ซ้ าซ้อนกับวชิาแกนบังคบั 

 

 

 

 

 

- ซ้ าซ้อนกับวชิาบงัคับ 

100214 

 

100215 

 

100216 

 

100217 

100218 

100219 

100220 

 

100221 

100222 

 

100223 

 

100224 

100225 

100226 

 

100227 

ศ.ช. 214 การจัดการเรียนรู้ผา่น 

การปฏิบัต ิ

ศ.ช. 215 ลีลาการสอนส าหรับ 

ครูมืออาชีพ 

ศ.ช. 216 การเรยีนการสอนเพือ่ตอบสนอง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ศ.ช. 217 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

ศ.ช. 218 สะเต็มศึกษา 

ศ.ช. 219 สถติิส าหรับคร ู

ศ.ช. 220 การบูรณาการศิลปะเชงิ

สร้างสรรคใ์นการศึกษา 

ศ.ช. 221 การศึกษาเพื่อการพฒันาชุมชน 

ศ.ช. 222 โลกศึกษาเพือ่การเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต 

ศ.ช. 223 การผลติสื่อดจิทิัลกราฟกิส าหรับ

การสอน 

ศ.ช. 224 ดิจิทัลมัลติมีเดยีเพื่อการศึกษา 

ศ.ช. 225 พหุวัฒนธรรมศึกษาส าหรับคร ู

ศ.ช. 226 การบริหารและการจัดการ

สถานศึกษาแหง่นวัตกรรม 

ศ.ช. 227 กฎหมายการศึกษา 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

2(1-2-3) 

 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

 

2(1-2-4) 

 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

 

2(2-0-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เหมือนเดิม 

ยกเลกิ 

เหมือนเดิม 

ยกเลกิ 

เหมือนเดิม 

ยกเลกิ 

เหมือนเดิม 

ยกเลกิ 
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   100232 

100233 

 

ศ.ช. 232 กฎหมายส าหรับวิชาชีพคร ู

ศ.ช. 233 สะเต็มศึกษาเพือ่ชวีิต เศรษฐกจิ 

สังคม และส่ิงแวดล้อม 

 

2(2-0-4) 

2(1-2-3) 

- เปิดกระบวนวิชาใหม่ทดแทน 

- เปิดกระบวนวิชาใหม่ให้

สอดคล้องกบัวชิาชีพครูมากข้ึน 

2.2 วชิาเอก  ไม่น้อยกว่า 

      ต้องมีกระบวนวิชาระดับ 300 ข้ึนไปไม่น้อยกว่า 45 

หน่วยกติและในจ านวนน้ีต้องมีกระบวนวชิา       

ระดับ 400 ขึน้ไป ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกติ 

     2.2.1 วชิาทางด้านเนื้อหา 

78 

 

 

 

68 

2.2 วชิาเอก  ไม่น้อยกว่า 

      ต้องมีกระบวนวิชาระดับ 300 ขึน้ไปไม่น้อยกว่า 36  

หน่วยกติและในจ านวนน้ีต้องมีกระบวนวชิา       

ระดับ 400 ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกติ 

2.2.1 วชิาทางด้านเนื้อหา 

  

 

            

 

 

  

            

 

               

 

            

 

  

 

 

69 

 

 

 

43 

 

- ปรับลดจ านวนหน่วยกิตในกลุ่ม

วิชาเอกเป็น 69 หน่วยกติ เพือ่ให้

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิฯ 

(มคอ.1) 

-เพื่อใหส้อดคล้องกับ มคอ.1 

052201 

 

052202 

 

052203 

 

052310 

 

052314 

 

052323 

 

052331 

ศ .ป.  201 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา 

ศ.ป. 202 หลักการและทฤษฎีทางการ

ประถมศึกษา 

ศ.ป. 203 พัฒนาการและการเรยีนรู้ของ

นักเรียนประถมศึกษา 

ศ.ป. 310 การวิเคราะหส์าระกลุ่ม

คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา    

ศ.ป. 314 การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศยั 

ศ.ป. 323 การจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรยีน

ระดับประถมศึกษา 

ศ.ป. 331 การวิเคราะหส์าระกลุ่ม

วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

3(3-0-6) 

 

2(2-0-4) 

 

2(2-0-4) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

2(2-0-4) 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เน้นการศึกษาในระบบภาคบงัคับ 

 

- ปรับลดจ านวนหน่วยกติ 

ใหส้อดคล้อง มคอ.1 

เหมือนเดิม 

 
 
 
 
 
 

 
 

เหมือนเดิม 

ยกเลกิ 

 
 

ย้ายไปอยูใ่นวิชาการสอนวิชาเอก (เลือก) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) หน่วยกิต เหตุผลในการปรับปรุง 

052351 

 

 

052352 

 

 

052353 

 

052355 

 

ศ.ป. 351 การจัดการชั้นเรียนและ

ส่ิงแวดล้อมเพือ่การเรยีนรู้ระดับ

ประถมศึกษา 

ศ.ป. 352 การวิเคราะหส์าระกลุ่มสังคม 

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับ

ประถมศึกษา    

ศ.ป. 353 การวิเคราะหส์าระกลุ่ม

ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 

ศ.ป. 355 การวิเคราะหส์าระกลุ่มศิลปะ

ระดับประถมศึกษา 

2(2-0-4)  

 

 

3(3-0-6) 

 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

   - ปรับลดจ านวนหน่วยกติ 

ใหส้อดคล้อง มคอ.1 

 

 

 

 

 

 

- ปรับลดจ านวนหน่วยกติ 

ใหส้อดคล้อง มคอ.1 

052357 

 

052419 

 

ศ.ป. 357 การวิเคราะหส์าระกลุ่มการงาน

อาชีพและเทคโนโลยรีะดับประถมศึกษา  

ศ.ป. 419 วิธีวทิยาการจัดการเรยีนรู้กลุ่ม

สาระคณิตศาสตร์ระดับประถมศกึษา 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

    

052422 

 

052441 

 

052442 

 

 

052443 

 

 

ศ.ป. 422 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ในโรงเรยีน 

ศ.ท. 441 วิธวีิทยาการจัดการเรยีนรู้กลุ่ม

สาระภาษาไทยระดับประถมศึกษา 

ศ.ป. 442 วิธีวทิยาการจัดการเรยีนรู้กลุ่ม

สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม

ระดับประถมศึกษา 

ศ.ป. 443 วิธีวทิยาการจัดการเรยีนรู้กลุ่ม

สาระภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ยกเลิก 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 - น าไปบูรณาการในวชิาเอกการ

สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหมือนเดิม  
 

เหมือนเดิม 

 
 
 
 
 
 

ย้ายไปอยูใ่นวิชาการสอนวิชาเอก (เลือก) 

 
 
 
 

ย้ายไปอยูใ่นวิชาการสอนวิชาเอก (เลือก) 

 
 

เหมือนเดิม 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) หน่วยกิต เหตุผลในการปรับปรุง 

052445 

 

052447 

 

 

052448 

 

 

052449 

 

067311 

 

070200 

 

074414 

 

052420 

 

 

ศ.ป. 445 วิธีวทิยาการจัดการเรยีนรู้กลุ่ม

สาระวิทยาศาสตร์ระดับประถมศกึษา 

ศ.ป. 447 วิธีวทิยาการจัดการเรยีนรู้กลุ่ม

สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับ

ประถมศึกษา 

ศ.ป. 448 วิธีวทิยาการจัดการเรยีนรู้กลุ่ม

สาระสุขศึกษาและพลศึกษาระดับ

ประถมศึกษา 

ศ.ป. 449 วิธีวทิยาการจัดการเรยีนรู้กลุ่ม

สาระศิลปะระดับประถมศึกษา   

ศ.กท. 311 หลักภาษาไทยในหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ศ.กพ. 200 การจัดการศกึษาส าหรับบุคคล

พกิาร 

ศ.สข. 414  หลักสูตรพลศึกษา –  

สุขศึกษา 

ศ.ป. 420  แหล่งวิทยาการเรยีนรูส้ าหรับ

นักเรียนประถมศึกษา 

  

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

2(2-0-4)  

 

3(3-0-6) 

 

2(2-0-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ซ้ าซ้อนกับวชิาแกนบงัคับ 

 

- ปรับลดจ านวนหน่วยกติ 

ใหส้อดคล้อง มคอ.1 

-น าไปบูรณาการในวชิาเอกการ

สอนแล้วหลายวิชา 

 

 

 

 

 

 

เหมือนเดิม 

ย้ายไปอยูใ่นวิชาการสอนวิชาเอก (เลือก) 

ยกเลกิ 

 ยกเลกิ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) หน่วยกิต เหตุผลในการปรับปรุง 

2.2.2 วชิาการสอนวชิาเอก  ไม่น้อยกว่า 10 2.2.2 วชิาการสอนวชิาเอก  ไม่น้อยกว่า 26  

 2.2.2.1  วชิาบังคับ                                                  6  2.2.2.1  วชิาบังคับ                                                  6  

052350 

 

052400 

ศ.ป. 350 การพัฒนาทักษะการคดิส าหรับ

นักเรียนประถมศึกษา 

ศ.ป. 400 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้

ระดับประถมศึกษา 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

  

 เหมือนเดิม 

  

 2.2.2.2 วชิาเลือก  ไม่น้อยกว่า 

                     เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปน้ี 

4  2.2.2.2 วชิาเลือก  ไม่น้อยกว่า 

                   เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปน้ี 

20  

   052323 ศ.ป. 323  การจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

ระดับประถมศึกษา 

2(2-0-4) - เพิ่มจ านวนหน่วยกติ 

ใหส้อดคล้อง มคอ.1 

052334 

 

ศ.ป. 334 การสอนแบบโครงงานระดับ

ประถมศึกษา 

2(1-3-2)     

052336 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศ.ป. 336 การเขียนเชงิสร้างสรรค์ 

ส าหรับนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2(2-0-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

052351 

 

 

052352 

 

 

052355 

 

052357 

 

 

 

ศ.ป. 351 การจัดการชั้นเรียนและ 

ส่ิงแวดล้อมเพือ่การเรยีนรู้ระดับ 

ประถมศึกษา 

ศ.ป. 352 การวเิคราะหส์าระกลุ่มสังคม 

ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมระดับ 

ประถมศึกษา 

ศ.ป. 355 การวเิคราะหส์าระกลุ่มศิลปะ 

ระดับประถมศึกษา 

ศ.ป. 357 การวเิคราะหส์าระกลุ่มการงาน 

อาชีพและเทคโนโลยรีะดับประถมศึกษา 

 

 

2(2-0-4) 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

- เพิ่มจ านวนหน่วยกติ 

ใหส้อดคล้อง มคอ.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหมือนเดิม 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) หน่วยกิต เหตุผลในการปรับปรุง 

052417 

 

052421 

052466 

059405 

 

ศ.ป. 417 กจิกรรมลูกเสอืและเนตรนารี

ส าหรับคร ู

ศ.ป. 421 วาทวิทยาส าหรับครปูระถมศึกษา 

ศ.ป. 466 การศึกษาด้วยตนเอง 

ศ.ท. 405 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร

เพื่อการศึกษา 

2(1-3-2) 

 

2(1-3-2) 

3(3-0-6) 

3(2-2-4) 

 

 

 

 

 

 

074414 

 

 

 

 

 

 

ศ.สข. หลักสูตรพลศึกษา-สุขศึกษา 

 

 

 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

- เพิ่มจ านวนหน่วยกติ 

ใหส้อดคล้อง มคอ.1 

2.3 วิชาโท (ถ้าม)ี                             ไม่น้อยกว่า 

      นักศึกษาท่ีประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียน

วิ ช า โท ในสาขา ใดก็ ไ ด้ ท่ี เ ปิ ดสอนตามประกาศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง วิชาโทท่ีเปิดสอนส าหรับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วย

กิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา ซึ่งจะท าให้

มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพิ่มขึ้นอีก  

ไมน่อ้ยกว่า 15 หนว่ยกิต 

15 2.3 วิชาโท (ถ้าม)ี                            ไม่น้อยกว่า 

 

15  

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี                       ไม่น้อยกว่า 6 3. หมวดวิชาเลือกเสร ี                      ไม่น้อยกว่า 6  

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร     ไม่น้อยกว่า 165 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร     ไม่น้อยกว่า 144 -ปรับลดจ านวนหน่วยกติรวมลง

เพื่อใหส้อดคล้องกบั มคอ.1 

หลักสูตร 4 ป ี

 

 

 

เหมือนเดิม 

เหมือนเดิม 
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ตารางเปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างแผนการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่ 

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

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

กระบวนวิชา  หนว่ยกิต กระบวนวิชา  หนว่ยกิต 

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

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

100105 

100107 

ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา  

ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับคร ู

3(3-0-6) 

2(1-2-3) 

052201 

052202 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานระดับ ประถมศึกษา 

หลักการและทฤษฎีทางการประถมศึกษา 

3(3-0-6) 

2(2-0-4) 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3  100110 โลกาภิวัตนก์ับการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมอืงช้ันเลิศ 2(1-2-3) 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6  100112 จิตวทิยาเพื่อการพัฒนาผู้เรียนยุคดิจิทัล 2(1-2-3) 

  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 

 รวม 20  รวม 21 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรงุใหม่ (พ.ศ. 2562) 

ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

กระบวนวิชา  หนว่ยกิต กระบวนวิชา  หนว่ยกิต 

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

052201 หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานระดับประถมศึก  3(3-0-6) 052203 พัฒนาการและการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา 2(2-0-4) 

052203 พัฒนาการและการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา 2(2-0-4) 052350 การพัฒนาทักษะการคิดส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 3(3-0-6) 

100106 จิตวทิยาส าหรับคร ู 3(3-0-6) 100109 แบบอย่างความเป็นครูในหอ้งเรียนยุคใหม่ 2(1-2-3) 

100108 ภาษาอังกฤษส าหรับวชิาชีพคร ู 2(1-2-3) 100111 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แนวใหม ่ 2(1-2-3) 

100211 การพัฒนาหลักสูตร 2(1-2-3) 100191 การปฏบัิตกิารสอนในสถานศกึษา 1 1(0-3-0) 

     

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3  วชิาการสอนวชิาเอก (เลอืก) 2 

กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3 

  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 

 รวม 20  รวม 21 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรงุใหม่ (พ.ศ. 2562) 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

กระบวนวิชา  หนว่ยกิต กระบวนวิชา   

001201 การอา่นเชงิวเิคราะห์และการเขยีนอย่างมปีระสิทธิผล 3(3-0-6) 001201 การอา่นเชงิวเิคราะห์และการเขยีนอย่างมปีระสิทธิผล 3(3-0-6) 

052202 หลักการและทฤษฎีทางการประถมศึกษา 2(2-0-4) 052310 การวเิคราะห์สาระกลุ่มคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(3-0-6) 

052314 การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 3(3-0-6) 052331 การวเิคราะห์สาระกลุ่มวทิยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(3-0-6) 

052350 การพัฒนาทักษะการคิดส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 3(3-0-6) 067311 หลักภาษาไทยในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 3(3-0-6) 

067311 หลักภาษาไทยในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 3(3-0-6) 100229 นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ยุคใหม่ 2(1-2-3) 

100210 ความเป็นครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 3(3-0-6) 100231 การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 2(1-2-3) 

100212 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 2(1-2-3) 063201 การเรียนรู้ผ่านปรากฏการณใ์นสังคม 3(3-0-6) 

100281 การฝึกปฏบัิตงิานวชิาชีพครูระหวา่งเรียน 1 1(0-3-0) วชิาแกนเลอืก 2 

     

 รวม 20  รวม 21 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรงุใหม่ (พ.ศ. 2562) 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

กระบวนวิชา  หนว่ยกิต กระบวนวิชา  หนว่ยกิต 

052323 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา 2(2-0-4) 052353 การวเิคราะห์สาระกลุ่มภาษาอังกฤษระดับ 3(3-0-6) 

052331 การวเิคราะห์สาระกลุ่มวทิยาศาสตร์ 

ระดับประถมศึกษา 

3(3-0-6)  

100228 

ประถมศึกษา 

ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครูยุคดิจิทัล    

 

2(1-2-3) 

052351 การจัดการชัน้เรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 

ระดับประถมศึกษา 

2(2-0-4) 100230 

100291 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่ 

การปฏบัิตกิารสอนในสถานศกึษา 2 

2(1-2-3) 

1(0-3-0) 

052355 การวเิคราะห์สาระกลุ่มศลิปะระดับประถมศึกษา 3(3-0-6)    

070200 การจัดการศกึษาส าหรับบุคคลพิการ 2(2-0-4)    

100213 แหลง่เรียนรู้และบูรณาการเทคโนโลยกีับ 2(1-2-3)    
 การเรียนรู้สมัยใหม ่     

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3  วชิาการสอนวชิาเอก (เลอืก) 8 

วชิาแกนเลอืก 2 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 

รวม 19 รวม 18 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรงุใหม่ (พ.ศ. 2562) 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

กระบวนวิชา  หนว่ยกิต กระบวนวิชา  หนว่ยกิต 

052352 การวเิคราะห์สาระกลุ่มสังคมศกึษา ศาสนา  

และวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา 

3(3-0-6) 052419 วธีิวิทยาการจัดการเรียนรู้กลุม่สาระคณิตศาสตร์ระดับ

ประถมศึกษา 

3(3-0-6) 

052357 การวเิคราะห์สาระกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับประถมศึกษา 

3(3-0-6) 052442 วธีิวิทยาการจัดการเรียนรู้กลุม่สาระสังคมศกึษา ศาสนา 

และวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา 

3(3-0-6) 

074414 หลักสูตรสุขศึกษา - พลศึกษา 3(3-0-6) 052443 วธีิวิทยาการจัดการเรียนรู้กลุม่สาระภาษาอังกฤษระดับ

ประถมศึกษา 

3(3-0-6) 

100311 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 100316 การศึกษาพิเศษเพื่อสง่เสริมศักยภาพผู้เรียนท่ีมีความ 2(1-2-3) 

100312 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4)  ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  

100381 การฝึกปฏบัิตงิานวชิาชีพครูระหวา่งเรียน 2 1(0-3-0) 100317 การฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค 3(2-3-5) 

วชิาเลอืกเสรี 3  วชิาการสอนวชิาเอก (เลอืก) 3 

  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 

 รวม 18  รวม 18 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรงุใหม่ (พ.ศ. 2562) 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

กระบวนวิชา  หนว่ยกิต กระบวนวิชา  หนว่ยกิต 

052310 

052353 

การวเิคราะห์สาระกลุ่มคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

การวเิคราะห์สาระกลุ่มภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

052441 วธีิวิทยาการจัดการเรียนรู้กลุม่สาระภาษาไทยระดับ

ประถมศึกษา 

3(3-0-6) 

052420 

052422 

แหลง่วทิยาการการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 

การพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

052445 วธีิวิทยาการจัดการเรียนรู้กลุม่สาระวิทยาศาสตร์ระดับ

ประถมศึกษา 

3(3-0-6) 

052449 วธีิวิทยาการจัดการเรียนรู้กลุม่สาระศลิปะ 

ระดับประถมศึกษา 

3(3-0-6) 052448 วธีิวิทยาการจัดการเรียนรู้กลุม่สาระสุขศกึษาและ 

พลศึกษาระดับประถมศึกษา 

3(3-0-6) 

100313 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา 2(1-2-3) 100315 พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัดการศึกษาบนฐานชุมชน 2(1-2-3) 

100314 การศึกษาพิเศษส าหรับครู 2(2-0-4) 100391 การปฏบัิตกิารสอนในสถานศกึษา 3 4(0-12-0) 

   100404 การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2(1-2-3) 

   วชิาการสอนวชิาเอก (เลอืก) 3 

 รวม 17  รวม 20 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรงุใหม่ (พ.ศ. 2562) 

ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

กระบวนวิชา  หนว่ยกิต กระบวนวิชา  หนว่ยกิต 

052400 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา 3(3-0-6) 052400 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา 3(3-0-6) 

052441 วธีิวิทยาการจัดการเรียนรู้กลุม่สาระภาษาไทย 

ระดับประถมศึกษา 

3(3-0-6) 052447 วธีิวิทยาการจัดการเรียนรู้กลุม่สาระการงานอาชีพ และ

เทคโนโลยรีะดับประถมศึกษา 

3(3-0-6) 

052442 วธีิวิทยาการจัดการเรียนรู้กลุม่สาระสังคมศกึษา ศาสนา 

และวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา 

3(3-0-6) 052449 วธีิวิทยาการจัดการเรียนรู้กลุม่สาระศลิปะระดับ

ประถมศึกษา 

3(3-0-6) 

052447 วธีิวิทยาการจัดการเรียนรู้กลุม่สาระการงานอาชีพ  

และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา 

3(3-0-6) วชิาการสอนวชิาเอก(เลอืก) 

วชิาเลอืกเสรี 

4 

6 

100403 
100481 

การวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

การฝึกปฏบัิตงิานวชิาชีพครูระหวา่งเรียน 3 

3(2-2-5) 

1(0-3-0) 

  

วชิาการสอนวชิาเอกเลอืก 2     

วชิาเลอืกเสรี 3    

 รวม 21  รวม 19 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรงุใหม่ (พ.ศ. 2562) 

ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

กระบวนวิชา  หนว่ยกิต กระบวนวิชา  หนว่ยกิต 

052419 วธีิวิทยาการจัดการเรียนรู้กลุม่สาระคณิตศาสตร์ 

ระดับประถมศึกษา 

3(3-0-6) 100491 การปฏบัิตกิารสอนในสถานศกึษา 4 6(0-18-0) 

052443 วธีิวิทยาการจัดการเรียนรู้กลุม่สาระภาษาอังกฤษ 

ระดับประถมศึกษา 

3(3-0-6)    

052445 วธีิวิทยาการจัดการเรียนรู้กลุม่สาระวิทยาศาสตร์ 

ระดับประถมศึกษา 

3(3-0-6)    

052448 วธีิวิทยาการจัดการเรียนรู้กลุม่สาระสุขศกึษาและ 

พลศกึษา ระดับประถมศึกษา 

3(3-0-6)    

100488 การปฏบัิตกิารสอนแบบจุลภาค 3(2-3-0)    

วชิาการสอนวชิาเอกเลอืก 2    

กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1    

 รวม 18  รวม 6 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรงุใหม่ (พ.ศ. 2562) 

ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 5 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

กระบวนวิชา  หนว่ยกิต กระบวนวิชา  หนว่ยกิต 

100589 การปฏบัิตงิานวชิาชีพครใูนสถานศึกษา 1 6(0-18-0)  -  

 รวม 6  รวม - 

ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

กระบวนวิชา  หนว่ยกิต กระบวนวิชา  หนว่ยกิต 

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

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