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แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา……………………มหาวิทยาลัยพะเยา………….……………………………………….
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา…………………วิทยาลัยการศึกษา……สาขาวิชาการศึกษา……………..

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย.....................หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา...............................
ภาษาอังกฤษ.............. Bachelor of Education Program in Education................................
2. ชื่อปริญญา ภาษาไทย.......................การศึกษาบัณฑิต (การศึกษา).....................................................
ภาษาอังกฤษ................. Bachelor of Education (Education)...............................................
อักษรย่อปริญญา) ภาษาไทย............กศ.บ. (การศึกษา).....................................................................
ภาษาอังกฤษ....... B.Ed. (Education)......................................................................
หลักเกณฑ์ในการเรียกชื่อปริญญา
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ชื่อ..........................................................พ.ศ .………
 เป็นไปตามเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญาของ กกอ.
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์แต่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้ชื่อปริญญานีจ้ าก กกอ .เมื่อ.............
3. สถานสภาพของหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ กาหนดเปิดสอน เดือน.............................พ.ศ....................... .
 หลักสูตรปรับปรุง กาหนดเปิดสอน เดือน....สิงหาคม.......พ.ศ..... .2558...........
 ปรับปรุงจากหลักสูตร ชือ่ การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2551
 เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา.......................................
 ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา.............................................................
4 .การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 ได้พิจารณากลั่นกรอง โดยคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
 ได้พิจารณากลั่นกรอง โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 8(4/2558) วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
 ได้รับอนุมัติหลักสูตร จากสภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558
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5. แนวทางที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์................................................................................
6. สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาเขต (ระบุ) .....................................................................................
นอกสถานที่ตั้ง (ระบุ) ..............................................................................
7. รูปแบบของหลักสูตร
7 1.รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี
 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
อื่น ๆ) ระบุ...........................................................
7 2.ภาษาที่ใช้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ ระบุภาษา......................
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ระบุภาษา.................
7 3.การรับผู้เข้าศึกษา
 รับเฉพาะนิสิตไทย
รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ
รับทั้งนิสิตไทยและนักศึกษาต่างชาติ
7 4.ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน......................................................................................
รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.............................................................
..............................................................................................................................
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เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ..................................
รูปแบบของการร่วม
ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผูใ้ ห้ปริญญา
ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เป็นผูใ้ ห้ปริญญา
ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน หรือมากกว่า 2
สถาบัน
7 5.การให้ปริญญา แก่ผู้สาเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา เช่น ทวิปริญญา
อื่น ๆ ระบุ...............................................
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. ครู
2. บุคลากรทางการศึกษาของรัฐและเอกชน
3. นักวิจัยทางการศึกษา

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ
 สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา
 สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา...ครุศาสตร์และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์.......
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา....วิชาชีพครู.............................
 เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพด้านการศึกษา
2. เพื่ อผลิ ตบั ณ ฑิ ตที่ มีเจตคติ ที่ดี ต่อวิชาชีพ มี คุณ ธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถเป็นผู้นาในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประเทศและชีน้ าสังคมตามความเหมาะสมได้
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถผลิตงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพเพื่อนาไปสูก่ าร
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน
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2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
 มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 มีกลยุทธ์ในการดาเนินการ
 มีการกาหนดหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ภาคการศึกษาละ................15................สัปดาห์
 ระบบทวิภาค
ระบบไตรภาค
ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์
ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์
ระบบอื่น ๆ) ระบุรายละเอียด.....................................................
1 2. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
1 3.การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

 มีภาคฤดูร้อน

จานวน.....4........ภาค ภาคละ.....8.......สัปดาห์

ไม่มีภาคฤดูร้อน
2 .การดาเนินการหลักสูตร
2 1.วัน – เวลาดาเนินการ
 วัน – เวลาราชการปกติ
นอกวัน – เวลาราชการ) ระบุ............................................
2 2.การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา
 เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา
เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา
ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา
2.3 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ...เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555
 เป็นไปตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
เพื่อประกอบอาชีพ พ.ศ. 2557
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2.4 จานวนผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร.........720.........คน
2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
 แบบชัน้ เรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
อื่นๆ (ระบุ) ……………………..
2.6 ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
 มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต
 มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 จานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า......182.......หน่วยกิต
 แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน.....10..........ปีการศึกษา
สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน.......8........ภาคการศึกษา
แบบศึกษาบางเวลา

ให้ศึกษาได้ไม่เกิน.................ปีการศึกษา
สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา

3.2 โครงสร้างหลักสูตร
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป............30...................หน่วยกิต
 หมวดวิชาเฉพาะ..................146...................หน่วยกิต
 หมวดวิชาชีพครู...........47...................หน่วยกิต
 วิชาเอก......................99...................หน่วยกิต
 วิชาการสอน.................6...................หน่วยกิต
 หมวดวิชาเลือกเสรี..................6..................หน่วยกิต
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3.3 จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
3.3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
1) สาขาวิชาการศึกษา
ลา
ดับ

ชื่อ สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

1

นางกิติมา ศศะนาวิน

56599000xxxxx

รองศาสตราจารย์

2

นางสาวโสภา
อานวยรัตน์

35019005 xxxxx

อาจารย์

3

นางสาวเมทิกา
เลิศปฐมา

15399000 xxxxx

อาจารย์

4

นางสาวกัญจนี ศรีโสภา

56599900 xxxxx

คุณ
วุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีท่จี บ
การศึกษา

กศ.ม.
กศ.บ.
กศ.ด.
ศษ.ม.
บธ.บ.
กศ.ม.
กศ.บ.

จิตวิทยาการแนะแนว
ชีววิทยา
บริหารการศึกษา
อาชีวศึกษา
การบริหารงานบุคคล
หลักสูตรและการสอน
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2514
2506
2556
2542
2540
2552
2548

อาจารย์

ศศ.ม.
ศศ.บ.

จิตวิทยาพัฒนาการ
สุขศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2549
2545

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณ
วุฒิ

สาขาวิชา

2) แขนงวิชาคณิตศาสตร์
ลา
ดับ

ชื่อ สกุล

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีท่จี บ
การศึกษา

1

นางสาวนิโลบล คายันต์

15509000xxxxx

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2554
2550

2

นางสาวศรัณยา ฟองจันทร์

15799000xxxxx

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2555
2549

3

นางสาวศิริลักษณ์ เผ่ากันทะ

15601001xxxxx

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2556
2553
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3) แขนงวิชาเคมี
ลาดับ

ชื่อ สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณ
วุฒิ

1

นายจิตระยุทธ์ จิตอ่อนน้อม

36699002xxxxx

อาจารย์

วท.ด.
วท.บ.

เคมี
เคมี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2553
2548

2

นายศุภชัย วันประโคน

13107000xxxxx

อาจารย์

วท.ด.
วท.บ.

เคมี
เคมี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2555
2549

3

นางสาวผกาสุคนธ์
เมฆรัตนชัย

15299000xxxxx

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

เคมีอินทรีย์
เคมี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2553
2549

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณ
วุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีท่จี บ
การศึกษา

4) แขนงวิชาฟิสิกส์
ลาดับ
1

ชื่อ สกุล
นายชยันต์ บุณยรักษ์

36599005xxxxx

รองศาสตราจารย์

Ph.D.
กศ.ม.
กศ.บ.

ปีท่จี บ
การศึกษา

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

College Teaching in Physics
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์ (เกียรตินิยม)

2531
2515

2555
2553

2

ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี

36407003xxxxx

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

ฟิสิกส์ศกึ ษา
ฟิสิกส์

University of the Philippines
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร

3

นายอุกฤษฎ์ ไชยมงคล

15601001 xxxxx

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

ฟิสิกส์ ประยุกต์
ฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2513
2551
2545
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5) แขนงวิชาชีววิทยา
ลาดับ

ชื่อ สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณ
วุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีท่จี บ
การศึกษา

1

นางสาวพรพิมล
ทรัพย์พิพัฒนา

32006007xxxxx

อาจารย์

ปร.ด.
วท.บ.

ชีววิทยา
ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

2554
2545

2

นางสาวสุกัญญา สืบแสน

35103002xxxxx

อาจารย์

3

นางสาวธันยาภรณ์
บุญโพธิ์แก้ว

15601000xxxxx

อาจารย์

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
กศ.บ.

ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวร

2556
2545
2542
2553
2550

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณ
วุฒิ

6) แขนงวิชาพลศึกษา
ลา
ดับ

ชื่อ สกุล

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีท่จี บ
การศึกษา

1

นายณัฐภูมิ จันทราช

15099002xxxxx

อาจารย์

วท.ม.
ศษ.บ.

วิทยาศาสตร์การกีฬา พล
ศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2555
2552

2

นายมณินทร รักษ์บารุง

3200700xxxxx

อาจารย์

วท.ม.

วิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย
และการกีฬา
พลศึกษา
การศึกษา
การบริหารจัดการกีฬา
พลศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา

2547

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2541
2557
2550
2548

3

นายรักษิต สุทธิพงษ์

36501009xxxxx

อาจารย์

วท.บ.
ปร.ด.
กศ.ม.
กศ.บ.
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7) แขนงวิชาภาษาไทย
ลาดับ

ชื่อ สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณ
วุฒิ

1

นางเอือ้ มพร ทิพย์เดช

35605001xxxxx

อาจารย์

ศศ.ม.
ศษ.บ.

2

นายวัชรินทร์ แก่นจันทร์

3560700xxxxx

อาจารย์

3

นายอนุรักษ์ ไชยฮั่ง

15599000xxxxx

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีท่จี บ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2552
2549

ศศ.ม.
ศษ.บ.

ภาษาไทย
ภาษาไทย
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
ภาษาไทย
ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2556
2549

อาจารย์

ค.ม.
ศษ.บ.

การสอนภาษาไทย
ภาษาไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2550
2549

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณ
วุฒิ

อาจารย์

ศศ.ม.

8) แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
ลาดับ
1

ชื่อ สกุล
นายเกริก เจษฎานุวัฒน์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
14599000xxxxx

อ.บ.
2

นางสาวชวนพิศ ศรีวิชัย

35006003xxxxx

อาจารย์

ศษ.ม.
ศศ.บ.

3

นายชาญศักดิ์ เสียงเย็น

15205000xxxxx

อาจารย์

ศศ.ม.
ค.ม.
ค.บ.

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีท่จี บ
การศึกษา

ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษานานาชาติ
ภาษาสเปน
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2550

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2549
2543

ภาษาอังกฤษ
Teaching English
as an International Language
ภาษาอังกฤษ
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

มหาวิทยาลัยพะเยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556
2554

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2553

หมายเหตุ ให้แนบข้อมูลประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตรตามหัวข้อดังกล่าวพร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
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4. การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
 มี (ระบุว่าเป็นฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา หรืออื่นๆ)..ฝึกปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา...
ไม่มี
5. การทาโครงงานหรือการวิจัย
 มี (ระบุว่าเป็นโครงงานหรือการวิจัย)........การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง....................................
ไม่มี

หมวดที่ 4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความ
คาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาให้มขี นึ้ ในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี)้
…ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ…ด้านภาวะผู้นามีภาวะผู้นาและการเป็นแบบอย่างที่ดตี ่อ
ผู้อื่น.
2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
 มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ด้าน
 มีมาตรฐานผลการเรียนรู้เพิ่มเติม .....3...... ด้าน (ระบุ) …ทักษะการจัดการเรียนรู้…
……………สุนทรียศิลป์…ทักษะการส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ……………
3. การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping) เพื่อแสดงถึงความร่วมมือกันของคณาจารย์ในหลักสูตรในการเพื่อพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้
ให้แก่นักศึกษา
 มี
ไม่มี
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หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. เกณฑ์การให้ระดับคะแนน
 เกณฑ์การวัดผล (ระบุ.....(การศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555......
เกณฑ์ขนั้ ต่ารายวิชา) ถ้ามี – ระบุ............................................................................
เกณฑ์อื่น ๆ) ถ้ามี – (ระบุ.......................................................................................
2. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
 มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยย่อ) ………………………………………………….
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 กาหนดให้ร ะบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ก ารเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบก ารประกัน
คุณ ภาพภายในของคณะที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกั น ทั้งคณะและนาไปดาเนินการจนบรรลุผ ลสัม ฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมิ น
ภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิช า โดยให้นัก ศึก ษาประเมินประสิทธิภ าพการสอนในระดับรายวิช า
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินข้อสอบ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2.1.3 ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตามร้อยละของ
รายวิชาที่กาหนด มีการพิจารณาความสอดคล้องของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ร วมถึงผลงานของนิสติ
2.1.4 ทวนสอบระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในคณะ ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
ดาเนินการโดยจัดทาโครงการติดตามบัณ ฑิตทุกปี ในด้านคุณ ธรรมจริยธรรม ความรู้ ความรับผิดชอบ
ทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพ และนาผลการประเมินตามมาพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน /
อย่างต่อเนื่อง

ไม่มี
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3 1.การสาเร็จการศึกษา
 เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
 ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่า..........2.00).............จากระบบ 4 ระดับคะแนน
เกณฑ์อื่น ๆ) ระบุ..............................................................................................
3 2.อนุปริญญา - มีการให้อนุปริญญา เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีนหี้ รือไม่
มี
เงื่อนไข) ระบุ.........................................................................................
 ไม่มี
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
 มี (ระบุ).............................................................................................................
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย
1.2 การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ดา้ นการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1.3 การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนสาหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัย และการเข้าร่วม
เป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส

ไม่มี
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
 มีการพัฒนาด้านวิชาการ
 มีการพัฒนาด้านวิชาชีพ
 มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
 มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล

หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรได้กาหนดระบบและวิธกี ารประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้
1. การบริหารหลักสูตร เช่น
 มีคณะกรรมการประจาหลักสูตรเป็นผู้กากับดูแลและคอยให้คาแนะนา ตลอดจนแนว
ปฏิบัตใิ ห้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของ
คณะและอาจารย์ผู้ สอน ติ ดตามและรวบรวมข้ อมูล ส าหรับ ใช้ในการปรับ ปรุงและพั ฒ นาหลักสู ตร โดย
กระทา ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษา
อื่นๆ (ระบุ).............................................................................................................
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน เช่น
 คณะมีการจัดสรรงบประมาณประจาปี เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อื่นๆ อย่างเพียงพอ
 คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสานัก
หอสมุดกลางที่มหี นังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สบื ค้น
อื่นๆ (ระบุ)
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3. การบริหารคณาจารย์ เช่น
 มีระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยในการรับอาจารย์ใหม่
 มีการวางแผนและดาเนินการเพื่อให้เกิดการมีสว่ นร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน
การติดตามและทบทวนหลักสูตร
 มีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น
 มีการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
 มีการวางแผนและดาเนินการเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา ระบุ)...
5.1 วิทยาลัยการศึกษาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาแนะนาทั้งด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ แก่นสิ ิต
ทุกคน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องกาหนดเวลาในการให้คาปรึกษา หรือมีวิธีการติดต่อกับนิสิตในรูปแบบอื่น โดยต้องแจ้งให้
นิสติ ในความดูแลทราบ
5.2 อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องกาหนดช่วงเวลาให้นิสติ ในชั้นเรียนเข้าปรึกษาได้ (Office Hours) และแจ้งให้
นิสติ ทราบ

6. การสารวจความต้องการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตต่อการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร (ระบุ) .....................................................................
6.1 คณะดาเนินโครงการสารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจาทุกปี และเสนอ
ผลการสารวจให้คณะกรรมการประจาวิทยาลัยการศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของนิสติ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
6.2 อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องศึก ษาและติดตาม สภาพเศรษฐกิ จ สังคม และตลาดแรงงาน และนา
ข้อมูลมาเป็นพืน้ ฐานในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย
6.3 สาขานาข้อ คิด เห็น จากสถานศึ ก ษาที่ นิสิ ตไปฝึก ปฏิ บัติ ก ารสอน มาพิจ ารณาจัด ทาโครงการและ
กิจกรรมในการพัฒนานิสติ พัฒนาคณาจารย์ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

*7. การกาหนดตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจานวน .............ตัวบ่งชี้
ดังนี้ (ถ้ามีมากกว่าที่กาหนดไว้ให้ระบุให้ครบถ้วน)

 7.1 สอดคล้องกับตัวบ่งชีใ้ นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ……15…….ตัวบ่งชี้
 7.2 สอดคล้องกับตัวบ่งชีใ้ นมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชา …ครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์

จานวน ...........12...................... ตัวบ่งชี้

7.3 มีตัวบ่งชีเ้ พิ่มเติมจากข้อ 1 และ/หรือ ข้อ 2 อีก ........................................................ ตัวบ่งชี้
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หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร
1.1 มีการประเมินกลยุทธ์การสอน เช่น
 การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา
 การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคาแนะนา
การสอบถามจากนักศึกษา
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
 ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน
การตรงต่อเวลา การชีแ้ จงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล และการใช้สื่อการสอน
ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพื่อนร่วมงาน
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ได้ขอ้ มูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
ในภาพรวม เช่น
 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชัน้ ปีสุดท้าย
 ประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์
ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
3. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เช่น
 การนาข้อมูลจากการรายงานผลการดาเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินการประจาปีเสนอหัวหน้าภาควิชา
 ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดาเนินการหลักสูตร
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
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รับรองความถูกต้องของข้อมูล

)รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์(
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. แขนงวิชา
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
12. ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขา/วิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
1.2 ความสาคัญ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
5
5
5
6
6
6
7
9

16
16
16
16
16

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.3 รายวิชา
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.1.6 ความหมายของเลขรหัสวิชา
3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิ
ของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
3.2.2 อาจารย์ประจา
3.2.3 อาจารย์พิเศษ
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์สนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
4.1.2 ด้านความรู้
4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
4.2 ช่วงเวลา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย

18
18
22
22
22
22
25
59
114
208
216
216
220
232
236
236
236
236
236
237
237
237
237
237
237

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)

238
238
245

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

288
288
288

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

289
289
289

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
3. การบริหารคณาจารย์
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
7. ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

290
290
291
292
292
292
293
294
294
294
294

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553
ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง
ภาคผนวก ค คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
คาสั่งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
ภาคผนวก จ

ประวัตแิ ละผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ประจา

295
308
595
601
614
643

1

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
Bachelor of Education Program in Education
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยการศึกษา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:

0400
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
Bachelor of Education Program in Education

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

:
:
:
:

การศึกษาบัณฑิต (การศึกษา)
กศ.บ. (การศึกษา)
Bachelor of Education (Education)
B.Ed. (Education)

:
:
:
:
:
:
:

1. คณิตศาสตร์
2. ฟิสิกส์
3. เคมี
4. ชีววิทยา
5. พลศึกษา
6. ภาษาไทย
7. ภาษาอังกฤษ

3. แขนงวิชา

4. จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ไม่นอ้ ยกว่า 182 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสติ ไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558
6.2 คณะกรรมการประจาวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งที่ 6(3)/2557
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2558
วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
6.4 คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 8(4/2558)
วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2558
วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558
6.6 สภาวิชาชีพ................... (ถ้ามี) รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่.........
วันที่ เดือน
พ.ศ. 2558
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา 2559
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ครู
8.2 บุคลากรทางการศึกษาของรัฐและเอกชน
8.3 นักวิจัยทางการศึกษา
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1) สาขาวิชาการศึกษา
ชื่อ สกุล

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณ
วุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีท่จี บ
การศึกษา

1

นางกิติมา ศศะนาวิน

56599000xxxxx

รองศาสตราจารย์

2

นางสาวโสภา
อานวยรัตน์

35019005 xxxxx

อาจารย์

3

นางสาวเมทิกา
เลิศปฐมา

15399000 xxxxx

อาจารย์

กศ.ม.
กศ.บ.
กศ.ด.
ศษ.ม.
บธ.บ.
กศ.ม.
กศ.บ.

จิตวิทยาการแนะแนว
ชีววิทยา
บริหารการศึกษา
อาชีวศึกษา
การบริหารงานบุคคล
หลักสูตรและการสอน
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2514
2506
2556
2542
2540
2552
2548

4

นางสาวกัญจนี ศรีโสภา

56599900 xxxxx

อาจารย์

ศศ.ม.
ศศ.บ.

จิตวิทยาพัฒนาการ
สุขศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2549
2545

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณ
วุฒิ

ลา
ดับ

2) แขนงวิชาคณิตศาสตร์
ลา
ดับ

ชื่อ สกุล

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

1

นางสาวนิโลบล คายันต์

15509000xxxxx

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2554
2550

2

นางสาวศรัณยา ฟอง
จันทร์

15799000xxxxx

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2555
2549

3

นางสาวศิริลักษณ์ เผ่า
กันทะ

15601001xxxxx

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2556
2553

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณ
วุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีท่จี บ
การศึกษา

3) แขนงวิชาเคมี
ลา
ดับ

ชื่อ สกุล

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีท่จี บ
การศึกษา

1

นายจิตระยุทธ์ จิตอ่อน
น้อม

36699002xxxxx

อาจารย์

วท.ด.
วท.บ.

เคมี
เคมี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2553
2548

2

นายศุภชัย วันประโคน

13107000xxxxx

อาจารย์

วท.ด.
วท.บ.

เคมี
เคมี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2555
2549

3

นางสาวผกาสุคนธ์
เมฆรัตนชัย

15299000xxxxx

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

เคมีอินทรีย์
เคมี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2553
2549
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4) แขนงวิชาฟิสิกส์
ลา
ดับ
1

2

3

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

ชื่อ สกุล
นายชยันต์ บุณยรักษ์

ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี

นายอุกฤษฎ์ ไชยมงคล

36599005xxxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ

กศ.ม.
กศ.บ.

ฟิสิกส์ (เกียรตินิยม)

อาจารย์

วท.ม.

ฟิสิกส์ศึกษา

อาจารย์

วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

ฟิสิกส์
ฟิสิกส์ ประยุกต์
ฟิสิกส์

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณ
วุฒิ

สาขาวิชา

15601001 xxxxx

Ph.D.

สาขาวิชา
College Teaching in
Physics
ฟิสิกส์

36407003xxxxx

รองศาสตราจารย์

คุณ
วุฒิ

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีท่จี บ
การศึกษา

University of the Philippines

2531

วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2515
2513
2551
2545
2555
2553

5) แขนงวิชาชีววิทยา
ลา
ดับ

ชื่อ สกุล

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีท่จี บ
การศึกษา

1

นางสาวพรพิมล
ทรัพย์พิพัฒนา

32006007xxxxx

อาจารย์

ปร.ด.
วท.บ.

ชีววิทยา
ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

2554
2545

2

นางสาวสุกัญญา สืบ
แสน

35103002xxxxx

อาจารย์

3

นางสาวธันยาภรณ์
บุญโพธิ์แก้ว

15601000xxxxx

อาจารย์

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
กศ.บ.

ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2556
2545
2542
2553
2550

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณ
วุฒิ

สาขาวิชา

6) แขนงวิชาพลศึกษา
ลา
ดับ

ชื่อ สกุล

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีท่จี บ
การศึกษา

1

นายณัฐภูมิ จันทราช

15099002xxxxx

อาจารย์

วท.ม.
ศษ.บ.

วิทยาศาสตร์การกีฬา
พลศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2555
2552

2

นายมณินทร รักษ์บารุง

3200700xxxxx

อาจารย์

วท.ม.

วิทยาศาสตร์การออก
กาลังกายและการกีฬา
พลศึกษา
การศึกษา
การบริหารจัดการกีฬา
พลศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา

2547

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2541
2557
2550
2548

3

นายรักษิต สุทธิพงษ์

36501009xxxxx

อาจารย์

วท.บ.
ปร.ด.
กศ.ม.
กศ.บ.
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7) แขนงวิชาภาษาไทย
เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณ
วุฒิ

35605001xxxxx

อาจารย์

ศศ.ม.
ศษ.บ.

นายวัชรินทร์ แก่นจันทร์ 3560700xxxxx

อาจารย์

นายอนุรักษ์ ไชยฮั่ง

ลา
ดับ

ชื่อ สกุล

1

นางเอื้อมพร ทิพย์เดช

2

3

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีท่จี บ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2552
2549

ศศ.ม.
ศษ.บ.

ภาษาไทย
ภาษาไทย
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
ภาษาไทย
ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2556
2549

อาจารย์

ค.ม.
ศษ.บ.

การสอนภาษาไทย
ภาษาไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2550
2549

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณ
วุฒิ

14599000xxxxx

อาจารย์

ศศ.ม.

15599000xxxxx

8) แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
ลา
ดับ

ชื่อ สกุล

1

นายเกริก เจษฎานุวัฒน์

อ.บ.
2

นางสาวชวนพิศ ศรีวิชัย 35006003xxxxx

อาจารย์

ศษ.ม.
ศศ.บ.

3

นายชาญศักดิ์ เสียงเย็น

อาจารย์

ศศ.ม.
ค.ม.

15205000xxxxx

ค.บ.

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีท่จี บ
การศึกษา

ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษานานาชาติ
ภาษาสเปน
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2550

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2549
2543

ภาษาอังกฤษ
Teaching English
as an International
Language
ภาษาอังกฤษ
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

มหาวิทยาลัยพะเยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556
2554

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2553

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ตอบสนองแนวทางในการพั ฒ นาประเทศตามทิ ศ ทาง
การดาเนินงานของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และแผนการศึก ษา
แห่ ง ชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559) ที่ เ น้ นยุ ท ธศาสตร์ ใ นการพั ฒ นาคนที่ มีป ระสิ ท ธิภ าพเป็ นส าคั ญ ซึ่ ง จะน าไปสู่
การพัฒนาประเทศ สามารถแข่ง ขันในกระแสโลกาภิ วัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2545 ที่ได้ให้
ความสาคัญกับเป้าหมายการจัดการศึกษาว่าต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญ ญา มีความรู้ มี จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกั บ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุ ข
รวมทั้งต้องมีกระบวนการปลูกจิตสานึกที่ถูกต้อง รู้จักรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ
สังคมจึงคาดหวังว่าครูจะเป็นหัวใจสาคัญในการดาเนินพันธกิจเหล่านีใ้ ห้ลุล่วงได้ และการที่ครูจะพัฒนา
ศักยภาพให้มีความรับผิดชอบภารกิจอันใหญ่หลวงนีไ้ ด้ จาเป็นต้องมีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดระบบการผลิตครู
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณ ภาพและมีปริม าณที่เพียงพอและได้ม าตรฐาน โดยการคัดเลือก
คนดี คนเก่ง และมีความศรัทธาต่อวิชาชีพครู เข้ามาเรียนครู เพื่อให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงโดยแท้จริง ดังนั้น
การเล็งเห็นความคุ้มค่าในการลงทุนในการผลิตบุคลากร จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุดและได้ประสิทธิภาพ
มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านอื่น ๆ
แต่จ ากข้อมู ล ของกระทรวงศึก ษาธิก ารพบว่าประเทศไทยก าลัง เผชิ ญ ภาวะการขาดแคลนครูเ มื่ อ
เปรียบเทียบกับ จานวนนักเรียนที่เพิ่ม มากขึ้นในแต่ละปี ซึ่ งเป็นที่แน่นอนว่าภาวะการขาดแคลนบุคลากรทาง
การศึกษานี้จะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรองรับเศรษฐกิจโลกที่เคลื่อนตัว
มาอยู่ที่ประเทศแถบเอเชียมากขึ้น อีกทั้งการขาดแคลนบุคลากรทางการศึก ษายังเป็นการสะท้อนอนาคตของ
ประเทศหากต้องเผชิญ กับปัญ หาวิกฤติการณ์โลก การจัดทาหลัก สูตรการศึก ษาบัณ ฑิต นี้อาจประเมินในด้าน
ความคุ้ม ค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ม ากนัก แต่หากประเมินความคุ้ม ค่า ในด้านการต่อยอดทรัพยากรมนุษย์ จะเป็น
การลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพและส่งผลให้ สามารถแก้ไข
ปัญหาบรรลุเป้าหมายได้ จุดมุ่งหมายอีกประการหนึ่งของการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา คือ
ต้องการผลิตบัณ ฑิต กลับคืนสู่ท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดภาวะการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาในส่วน
ภูมิภาคและลดภาระค่าใช้จา่ ยของผู้เรียนที่มีความต้องการศึกษาทางด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์อีกด้วย
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตนี้นอกจากมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพครูแล้ว ยังมุ่งหวัง
ให้ ผู้เ รียนสามารถน าเอาความรู้ท้ อ งถิ่น อัน เป็ นรากฐานทางสั ง คมและวัฒ นธรรมที่ สาคั ญ ของภาคเหนือ มา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาได้อย่างเป็นระบบอีกทั้งยังมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมอันดีงานของ
ท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการธารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมอันเป็นจุดเด่นของภูมิภาคและสืบสานภูมิปัญญาที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ อีกทัง้ ยังเป็นการผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถในท้องถิ่น ด้วย
นอกจากนี้ ก ารวางแผนหลักสูต รยังได้ตระหนั ก ถึง ความสาคัญ ของการปฏิรูปการศึก ษาที่ต้องพั ฒ นาครูเป็ น
สิ่ง สาคัญ เนื่องจากเป็นหัวใจสาคัญ ต่อการพัฒ นาการศึก ษาและการเปลี่ยนแปลงคุณ ภาพของผู้เรียน อันจะ
นาไปสู่การปฏิรูปการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีอุดมการณ์ความเป็นครูและมีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพครู
12. ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
จึงได้ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการผลิตบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ดังนั้น เป้าหมายของสาขาวิชาการศึกษาจึงมุ่งสร้างอัตลักษณ์ให้แก่
สถาบัน อันได้แก่ การธารงรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นและการมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้ านการศึกษาในเขตภาคเหนือ
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ตอนบน การพัฒนาหลักสูตรจึง ให้ความสาคัญกับแขนงวิชาที่มีความหลากหลาย ทันต่อสถานการณ์ของโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป ครอบคลุม ความรู้ทางวิช าชีพ มุ่ง เน้นที่ก ารพัฒ นาศัก ยภาพของผู้เรียนให้ มีคุณ ภาพ มีความ
เชี่ยวชาญทางวิช าชีพ มี ทัก ษะและความรู้ที่ หลากหลาย สามารถรู้เท่าทั นการเปลี่ ยนแปลงรวมถึง วิเคราะห์
สถานการณ์ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ผู้เรียนต้องยึดถือจรรยาบรรณและมีความมุ่งมั่นในวิชาชีพ
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 พันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชนใน
เขตภาคเหนือตอนบน 7 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน ลาปาง ลาพูน เชียงราย แม่ฮ่องสอน และภูมิภาคอื่นด้วย
โดยจัด การเรียนการสอนในสาขาวิช าที่เ ป็น ความต้ องการของท้อ งถิ่น ภู มิภ าคและประเทศ เพื่ อ ให้ ผู้ส าเร็ จ
การศึกษามีงานทาในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมถึง สาขาวิชาการศึกษาด้วย โดยมีพันธกิจที่สาคัญ 4 ด้าน ดังนี้
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจหลักที่ต้องทาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ ให้สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF: HEd.)
โดยมุ่ง เน้นการสร้างบัณ ฑิตให้มีคุณ ธรรม จริยธรรม ทัก ษะทางปัญ ญา มีทัก ษะความสัม พันธ์ร ะหว่างบุคคล
มีความรับผิดชอบ มีความรู้ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
สามารถทางานได้ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ ควบคู่ไปกับการพัฒนา
มาตรฐานทางวิชาการด้วย การจัดการศึกษาในอนาคตมองว่า จะต้องหาวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น
ดังนั้น จึงต้องสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั้งกลุ่ม เป้าหมายก่อนเข้าสู่ ตลาดแรงงาน และ
กลุ่ ม เป้ าหมายในตลาดแรงงาน ซึ่ ง จะต้ อ งปรั บ ปรุ ง รู ป แบบและวิ ธีก ารสอน รวมทั้ ง เนื้ อ หาสาระให้ เ ท่ าทั น
การพัฒนาทางวิชาการ และวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ด้วย
(2) ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมที่มี
รูปแบบซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ใช้ทุนปัญ ญามากกว่าทุน
แรงงาน หรือวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่ มประสิทธิภ าพการใช้ทรัพ ยากร การฟื้นฟู และการอ นุรัก ษ์สิ่งแวดล้อม
การวิจั ยเชิง อุต สาหกรรม การวิจั ยด้ านวิท ยาศาสตร์ สุขภาพ และการพั ฒ นาระบบบริก ารด้านสาธารณสุ ข
ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความสาคัญและมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐาน
โดยควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อนาไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะต้อง
สร้างผู้นาในการวิจัยให้สามารถดาเนินการในลักษณะหุน้ ส่วน หรือการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้ งใน
และต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้นาไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึน้
(3) ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิท ยาลั ย พะเยา มุ่ ง เน้ น การบริ ก ารวิ ช าการในรู ป แบบที่ ห ลากหลายมากยิ่ ง ขึ้ น เช่ น
การบริการเพื่อพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต การบริการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
การให้บริการบางประเภท ควรจะเน้นแหล่งเงินทุนของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะการให้บริก าร วิชาการแก่
กลุ่มเป้าหมายที่มีกาลังซื้อสูง เช่น ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งควรจะต้องมีการพิจารณาเกี่ยวกับ
การลงทุน และดาเนินการร่วมกับภาคเอกชนเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการบางประเภท เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
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เฉพาะเจาะจง เป็นต้น โดยการดาเนินการอาจจะต้องสร้างความร่วมมือกับองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
ภาคเหนือตอนบน และองค์กรภาคเอกชน เพื่อช่วยในการสร้างจุดแข็งและการยอมรับของสังคมโดยทั่วไป
(4) ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมในประชาคม
โลกทางด้านเศรษฐกิจ โดยการทานุบารุง และอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมของสังคมไทย เป็นรากฐานของการพัฒนา
อย่างมีดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการศึกษาให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่อ งแท้ เพื่อนาไปสู่การสงวน และรักษาความ
แตกต่างทางประเพณี และวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกั นในประชาคมโลกอย่างมีเอกลัก ษณ์ และศักดิ์ศรี
โดยเสริม สร้างวัฒ นธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกั บบุคคล องค์ก ร และสังคม โดยเป็นเป้าหมาย
สาคัญที่จะต้องดาเนินการ
12.2.2 พันธกิจของวิทยาลัยการศึกษา
วิทยาลัยการศึกษา มีพันธกิจสาคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. เป็นวิทยาลัยชั้นนาด้านการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
2. เป็นวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพสู่สากล
3. เป็นวิทยาลัยที่มุ่งริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย
4. เป็นวิทยาลัยที่มุ่งให้บริการทางวิชาการและศาสตร์ทางการศึกษา
5. เป็นวิทยาลัยที่มุ่งทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
เพื่อสร้างปัญญาและความเข้มแข็งของชุมชน
6. เป็นวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7. เป็นวิทยาลัยแห่งสังคมวิชาชีพครูและบ่มเพาะจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู
12.2.3 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยการศึกษา
หลัก สูตรการศึกษาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการศึก ษา ตอบสนองพั นธกิ จของมหาวิทยาลั ยและ
วิทยาลัยการศึกษาที่มุ่งเน้นการกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชนในเขตภาคเหนือ
ตอนบน โดยเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะต่าง ๆ ที่จาเป็นในสังคมยุคใหม่ เพื่อให้ สามารถ
ทางานได้ทุก แห่งทั่วโลก สามารถนาความรู้ไปพัฒนาชุม ชน สังคมและประเทศ รวมทั้งพัฒ นาตนเองต่อไปได้
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
12.2.3.1 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจมหาวิทยาลัย
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
หลั ก สู ต รเน้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม มี ค วามรู้ ค วามสามารถ
มีทักษะทางปัญญา มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
(2) ด้านการวิจัย
หลักสูตรเน้นการผลิตบัณ ฑิตที่สามารถทาการวิจัยขั้นพื้นฐานได้ สามารถแสวงหา
องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ท างการศึ ก ษาได้ โ ดยอาศั ย การวิ จั ยเป็ น เครื่อ งมื อ หาค าตอบ อี ก ทั้ ง ยั ง เน้ น การท าวิ จั ยเพื่ อ
การพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ และเพื่อนาไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว
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(3) ด้านการบริการวิชาการ
เน้นการผลิตบัณ ฑิต มีจิตสานึกและความผูกพันที่ดี ระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย
ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
(4) ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
หลักสูตรมุ่ง เน้นการผลิตบั ณ ฑิ ตที่จิตสานึก ในการอนุรัก ษ์ศิลปวัฒ นธรรมท้องถิ่น
มีความเข้าใจถึงความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ มีความหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่น สามารถเข้าใจและรักษาความ
แตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศัก ดิ์ศรี
12.2.3.2 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของวิทยาลัยการศึกษา
(1) หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม
(2) หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณ ฑิตให้มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้อย่าง
เป็นระบบและถูกต้องตามหลักการ
(3) หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีจติ สานึกในการทางานเพื่อประโยชน์สว่ นรวม
ตระหนักถึงความเป็นหนึ่งเดียวของสังคมและชุมชน
(4) หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
สามารถทาการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักโดยใช้ศาสตร์ทางการศึกษา
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขา/ วิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชารายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนยดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น /สาขาวิชา/
หลักสูตร
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13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
13.1.1.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอน โดยคณะศิลปศาสตร์
001103 ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
Fundamental English
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
Philosophy for Life
002123 ภาษา สังคม และวัฒนธรรม
Language Society and Culture
003132 ไทยกับประชาคมโลก
Thai and the World Community
003133 วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society
003136 พะเยาศึกษา
Phayao Studies
005173 ทักษะชีวิต
Life Skills

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(2-2-5)
2(1-2-3)

2.1.1.13 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอน โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
002124 ปริทัศน์ศลิ ปะการแสดงไทย
3(3-0-6)
Thai Performing Arts
002125 ดุริยางควิจักขณ์
3(3-0-6)
Music Appreciation
002126 ศิลปะในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life
13.1.1.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอน โดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
005170 พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior
005171 ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
Life and Health
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004150
004151
004152
004153
004154
004155
004156
004157
004158
004159
004160
004161
004162
004163
004164
004165
006142
006245

13.1.1.4 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอน โดยคณะวิทยาศาสตร์
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball
แบดบินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense
คณิตศาสตร์สาหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Science in Daily Life

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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5.1.1.13 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอน โดยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
3(3-0-6)
Energy and Technology Around Us
13.1.1.6 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอน โดยคณะเภสัชศาสตร์
006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจาวัน
Drugs and Chemicals in Daily Life

3(3-0-6)

7.1.1.13 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอน โดยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Science for Study and Research
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
005172 การจัดการการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Living Management
13.1.1.8 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอน โดยคณะนิตศิ าสตร์
003131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
Fundamental Laws for Quality of Life

3(3-0-6)

13.1.1.9 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอน โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Computer Information Science
13.1.1.10 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอน โดยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
006144 อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
13.1.2 หมวดวิชาเาพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอน โดยคณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาจีน
142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
Chinese for Communication I
142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
Chinese for Communication II
142211 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
Chinese for Communication III
142212 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
Chinese for Communication IV

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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142121
142231

143381
143382
143383
143384
143481
143482

การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking Development I
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีน 1
Chinese Reading and Writing Development
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Skills 1
ญี่ปุ่นศึกษา
Japanese studies
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Skills 2
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Conversation 1
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 3
Japanese Skills 3
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Conversation 2

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
145103 ภาษาฝรั่งเศส 1
French I
145104 ภาษาฝรั่งเศส 2
French II
145111 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1
French Listening and Speaking I
145112 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2
French Listening and Speaking II
145121 การเขียนและการอ่านภาษาฝรั่งเศส 1
French Writing and Reading I
145221 การเขียนและการอ่านภาษาฝรั่งเศส 2
French Writing and Reading II
144111
144112

สาขาวิชาภาษาไทย
ทักษะการรับสารอย่างมีประสิทธิภาพ
Effective Information Receiving Skills
ทักษะการส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ
Effective Information Transferring Skills

3(2-0-6)
3(2-0-6)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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144439 วรรณกรรมกับสังคม
Literary Works and Society
144442 ทักษะการจัดประชุมและฝึกอบรม
Conference and Training setting skills
144443 ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
144444 ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน
Language for Mass communication
144462 วิธสี อนและนวัตกรรมทางการสอนภาษาไทย
Method and Innovation in Thai Teaching
144463 การสอนจุลภาคในภาษาไทย
Micro Teaching in Thai Language

146111
146112
146211
146131
146231
146232
146451
146452

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์
Progressive Reading and Writing
การอ่านและการเขียนขั้นสูง
Advance Reading and Writing
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย
English for Discussion
การพูดและการนาเสนอในที่สาธารณะ
Public Speaking and Presentation
การสอนจุลภาคสาหรับครูภาษาอังกฤษ
Micro-teaching for English Teachers
การสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการสาหรับครูภาษาอังกฤษ
Intergraded Teaching for English Teachers

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอน โดยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
122101 ธุรกิจเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Business
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13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอน โดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
361201
จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
General Microbiology
365215
ชีวเคมีทั่วไป
4(3-3-8)
General Biochemistry
13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชาหลักสูตรอื่น/
ไม่มี
13.3 กลุ่มวิชา / รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชาหลักสูตรอื่น/
161130 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
161131 จิตวิทยาสังคม
Social Psychology
161422 จิตวิทยาการพัฒนามนุษย์
Human Development Psychology

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

13.4 การบริหารจัดการ
1.4.13 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กาหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจานวน
ไม่น้อ ยกว่า 30 หน่ว ยกิต ในโครงสร้า งหลัก สูต รระดับ ปริญ ญาตรีทุก หลัก สูตร และได้ดาเนิน การแต่ง ตั้ง
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีอธิการบดี เป็นประธาน คณบดี/ผู้อานวยการ
เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุก าร ท าหน้าที่ ก าหนดนโยบายและ
พิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน
รองคณบดี /รองผู้ อ านวยการ เป็ น กรรมการ ท าหน้ าที่ พั ฒ นากระบวนการเรี ย นการสอน ก ากั บ ติ ด ตาม
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) ชา ทาหน้าที่คณะกรรมการประจารายวิประสานงานการจัดการเรียนการสอน
2.4.13 หมวดวิชาเาพาะด้าน
คณะหรือสาขาอื่นที่ประสงค์กาหนดให้รายวิชาสาขาวิชาการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
ต้องทาหนังสือขอความร่วมมือ หรือขออนุมัติก ารบรรจุร ายวิช าสาขาวิช าการศึก ษา จากวิทยาลัยการศึก ษา
ซึ่งเป็นคณะเจ้าของหลักสูตร ในระหว่างการจัดทาหลักสูตรโดยคณะหรือสาขาวิชานั้น ๆ
สาหรับขั้นตอนการเปิดรายวิชานั้น คณะหรือสาขาอื่นที่กาหนดให้รายวิชาสาขาวิชาการศึกษาเป็น
ส่วนหนึ่งของหลักสูตร ต้องทาหนังสือขออนุมัติการจัดการเรียนการสอนมายัง วิทยาลัยการศึกษา ซึ่งเป็นเจ้าของ
หลักสูตร สาหรับอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา
สาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตคณะอื่น ให้เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
เป็นศาสตร์มุ่งเน้นความเป็นเลิศในวิชาการและวิชาชีพด้านการศึกษา บัณฑิตจะเป็นผู้เพียบพร้อมด้วย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเป็นผู้นาทางปัญญา
1.2 ความสาคัญ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการสอน เพื่อสามารถประกอบอาชีพครูหรือ
ตามความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต รวมถึ ง ให้ ผู้ เ รี ย นมี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาตนเองให้ ส อดคล้ อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพด้านการศึกษา
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดตี ่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถเป็นผู้นาในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประเทศและชีน้ าสังคมตามความเหมาะสมได้
1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถผลิตงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพเพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ดา้ นการเรียนการสอน
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กาหนดแผนการพัฒนาและ/หรือเปลี่ยนแปลงบางประเด็นใน
หลั ก สู ต ร พร้ อ มทั้ ง ตั ว บ่ ง ชี้ และหลั ก ฐาน โดยมี ร ะยะเวลาในการด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ ครบถ้ ว นภายในรอบ
การศึกษาของหลักสูตร (5 ปี) คือเริ่มใช้หลักสูตรในปี พ.ศ. 2558 การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรจะสามารถผลิต
บัณฑิตได้ในปี พ.ศ. 2562 และจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้
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แผนการพัฒนา/
การเปลี่ยนแปลง
1. สร้างหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานของ
สกอ.
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความทันสมัย สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตหรือตลาดแรงงาน

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

หลักฐาน

ติดตามการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน ได้หลักสูตรที่ตรงตาม
หลักสูตรของ สกอ.
มาตรฐาน สกอ.

ตัวเล่มหลักสูตร

1. สารวจภาวะการมีงานทา 1.
ของบัณฑิต
2. สารวจความพึงพอใจและ 2.
ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต

1. ตัวเล่มหลักสูตรปรับปรุง
2. ผลสารวจภาวการณ์มีงาน
ทาของบัณฑิต และความ
คิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต

ได้หลักสูตรปรับปรุง
ที่ดีขนึ้
บัณฑิตมีงานทาตรง
หรือเกี่ยวข้องกับสาขา
ที่เรียนและได้เงินเดือน
ตามเกณฑ์ของสกอ.
3. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
1. สารวจความเห็นของบัณฑิต 1. ได้หลักสูตรปรับปรุง
ความเข้มข้นทางวิชาการ
ที่กาลังศึกษาต่อระดับ
ที่ดีขนึ้
ในระดับที่ใช้เป็นพืน้ ฐาน
ปริญญาโท
2. ความคิดเห็นของ
ในการศึกษาต่อระดับ
2. จัดประชุมเพื่อรับฟัง
บัณฑิตที่กาลังศึกษา
ปริญญาโทสาขาการศึกษา
ความเห็นจากกรรมการ
ต่อระดับปริญญาโท
ที่ปรึกษา
สาขาการศึกษาหรือ
3. สารวจหลักสูตรปริญญาโท
สาขาที่เกี่ยวข้อง
ด้านการศึกษาที่มีการ
3. หลักสูตรปริญญาโท
พัฒนาออกมาใหม่ๆ
ที่มีการพัฒนาออกมา
ใหม่ๆ

1. ตัวเล่มหลักสูตรปรับปรุง
2. ผลสารวจความคิดเห็นของ
บัณฑิตที่กาลังศึกษาต่อ
สาขาการศึกษา
3. ผลสารวจหลักสูตรปริญญาโท
ที่มีการพัฒนาออกมาใหม่ๆ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในชั้นปีที่ 1 – 4
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือน มิถุนายน – สิงหาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 และเป็นไปตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
ทางการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ พ.ศ. 2557
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หรือตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
พื้นฐานความรู้ดา้ นภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนิสติ จากระบบรับตรง
ระบบการคัด เลือ กบุค คลเข้า ศึก ษาในสถาบัน อุด มศึก ษาระบบกลาง (Admission) และจากโครงการพิเศษ
อาจแตกต่างกัน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัด โครงการปรับพื้น ฐานความรู้ ภาษาอัง กฤษ ที่ม าจากระบบรับตรงในช่วงก่อ นเปิด ภาค
การศึกษาต้น และจัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้ภาษาไทยให้แก่นิสิตที่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาไทยไม่เพียงพอใน
ภาคการศึกษาต้น พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้แก่นิสติ อย่างต่อเนื่อง
2.4.2 กาหนดเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนที่จบสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สาหรับนักเรียนที่เลือกเรียนในแขนงวิชาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
2.4.3 จั ด การเรี ย นปรั บ พื้ น ฐานคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ ใ นภาคฤดู ร้ อ นก่ อ นเปิ ด เรี ย น
ภาคการศึกษาต้น
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2558
2559
2560
2561
2562
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2

720

720
720

ชั้นปีที่ 3

720
720

720
720

720
720

720

720

720

720

720

2,880

720
3,600

ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

720

1,440

2,160

720

2.5.1 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษา แขนงวิชาคณิตศาสตร์ในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2558
2559
2560
2561
2562
ชัน้ ปีที่ 1
120
120
120
120
120
ชัน้ ปีที่ 2
120
120
120
120
ชัน้ ปีที่ 3
120
120
120
ชัน้ ปีที่ 4
120
120
ชัน้ ปีที่ 5
120
120
240
360
480
600
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

120

2.5.2 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษา แขนงวิชาเคมีในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2558
2559
2560
2561
2562
ชัน้ ปีที่ 1
60
60
60
60
60
ชัน้ ปีที่ 2
60
60
60
60
ชัน้ ปีที่ 3
60
60
60
ชัน้ ปีที่ 4
60
60
ชัน้ ปีที่ 5
60
60
120
180
240
300
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

60
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2.5.3 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษา แขนงวิชาชีววิทยาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2558
2559
2560
2561
2562
ชัน้ ปีที่ 1
90
90
90
90
90
ชัน้ ปีที่ 2
90
90
90
90
ชัน้ ปีที่ 3
90
90
90
ชัน้ ปีที่ 4
90
90
ชัน้ ปีที่ 5
90
90
180
270
360
450
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

90

2.5.4 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษา แขนงวิชาฟิสิกส์ในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2558
2559
2560
2561
2562
ชัน้ ปีที่ 1
60
60
60
60
60
ชัน้ ปีที่ 2
60
60
60
60
ชัน้ ปีที่ 3
60
60
60
ชัน้ ปีที่ 4
60
60
ชัน้ ปีที่ 5
60
60
120
180
240
300
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
2.5.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษา แขนงวิชาพลศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2558
2559
2560
2561
ชัน้ ปีที่ 1
30
30
30
30
ชัน้ ปีที่ 2
30
30
30
ชัน้ ปีที่ 3
30
30
ชัน้ ปีที่ 4
30
ชัน้ ปีที่ 5
30
60
90
120
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

60

2562
30
30
30
30
30
150
30
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2.5.6 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษา แขนงวิชาภาษาไทยในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2558
2559
2560
2561
ชัน้ ปีที่ 1
180
180
180
180
ชัน้ ปีที่ 2
180
180
180
ชัน้ ปีที่ 3
180
180
ชัน้ ปีที่ 4
180
ชัน้ ปีที่ 5
180
360
540
720
รวม

2562
180
180
180
180
180
900

คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

180

2.5.7 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษา แขนงวิชาภาษาอังกฤษในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2558
2559
2560
2561
2562
ชัน้ ปีที่ 1
180
180
180
180
180
ชัน้ ปีที่ 2
180
180
180
180
ชัน้ ปีที่ 3
180
180
180
ชัน้ ปีที่ 4
180
180
ชัน้ ปีที่ 5
180
180
360
540
720
900
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

180
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2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยพะเยา
ปีงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
2558
2559
2560
2561
2562
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
2,100,000 2,250,000 2,400,000 2,550,000 2,700,000
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
2.2 หมวดค่าใช้สอย
900,000 900,000
900,000
900,000
900,000
2.3 หมวดค่าวัสดุ
300,000 300,000
300,000
300,000
300,000
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
รวมรายจ่าย

500,000 500,000
4,000,000 4,000,000

500,000
500,000
4,000,000 4,000,000

500,000
4,000,000

9,340,000 9,490,000 9,640,000 9,790,000 9,940,000

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชัน้ เรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า. 182 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
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โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
สกอ.และคุรุสภา ดังนี้
เกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตร
หลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานของ
หมวดวิชา
สกอ.
ปรับปรุง
ปรับปรุง
คุรุสภา
(มคอ.1)
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2557
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 หมวดวิชาชีพครู
2.2 วิชาเอก
2.2.1 วิชาแกน
2.2.2 วิชาเอกบังคับ
2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก
2.2.4 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 46 หน่วยกิต ไม่นอ้ ยกว่า 46 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 78 หน่วยกิต ไม่นอ้ ยกว่า 78 หน่วยกิต
ไม่น่อยกว่า 68 หน่วยกิต

89 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
160

30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต
149 หน่วยกิต 146 หน่วยกิต
50 หน่วยกิต 47 หน่วยกิต
99 หน่วยกิต 99 หน่วยกิต

160

89 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

185

182
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3.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตของแต่ละแขนงวิชา
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาชีพครู
2.1.1 วิชาชีพครู
2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2.2 วิชาเอก
2.2.1 กลุม่ วิชาแกน
2.2.1.1 วิชาพืน้ ฐานคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
2.2.1.2 วิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน
2.2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2.2 วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
2.2.3 การสอนวิชาเอก
2.2.4 กลุม่ วิชาเอกเลือก
2.2.4.1 วิชาเอกเลือก
2.2.4.2 วิชาเอกเลือกในกลุ่ม
2.2.4.3 วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต)ตลอดหลักสูตร

เกณฑ์ เกณฑ์ คณิต
สกอ. คุรุสภา ศาสตร์

30
124
46
78

เคมี

ชีว
วิทยา

ฟิสิกส์ พลศึกษา

ภาษา ภาษา
ไทย อังกฤษ

30
124
46
34
12

30
146
47
35
12

30
146
47
35
12

30
146
47
35
12

30
146
47
35
12

30
146
47
35
12

30
146
47
35
12

30
146
47
35
12

78

99
25
-

99
35
26

99
46
25

99
31
25

99
6
-

99
6
-

99
3
-

44
44
6

9
46
46
6

21
35
35
6

6
47
47
6

6
82
82
6

39
39
6

60
48
12
6

24
24
-

12
12
-

12
12
-

15
15
-

5
5
-

48
30
18

30
12
18

68

6
4

-

6

6

6

6

6

6

6

6

6

160

160

182

182

182

182

182

182

182
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3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
กลุ่มวิชาภาษา
001100
ัทไะษาษะษกัท
Thai language Skills
001111
าษะษ้ทพไฤะงัภอ ษษภ
Fundamental English
001112
าษะษ้ทพไฤะงทฒภษ
Developmental English

000100
003136

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
้ษรทธรรมแลษาูมิปัญญษั้้พถิ่ภ
Civilization and Indigenous Wisdom
งษเทษศึไะษ

ไม่น้อยกว่า
จานวน

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
0(2-2-5)

Phayao Studies

000150
000151
004152
000150
004154
000155
000150
000150
000150

กลุ่มวิชาพลานามัย บังคับเลือก
ไ้ล์ฟ
Golf
เไม
Game
บริหษรไษท
Body Conditioning
ไิจไรรมเข้ษจทพหวษ
Rhythmic Activities
ว่ษทภอ้ษ
Swimming
ลีลษศ
Social Dance
ตษไร้้
Takraw
ภทภัภษไษร
Recreation
ซ้ฟั์บ้ล
Softball

1 หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004159
004160
004161
004162
004163
004164
004165

005101
005172
005173

001113

002121
002122
002123

เัภภิส
Tennis
เัเบิลเัภภิส
Table Tennis
บษสเไตบ้ล
Basketball
แบดมิภตทภ
Badminton
ฟุตบ้ล
Football
ว้ลเลท์บ้ล
Volleyball
ศิลปษไษรต่้สูป้ ้้พไทภตทว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)

กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวติ แลษสุขาษง
Life and Health
ไษรจทดไษรไษรด้ษเภิภชีวิต
Living Management
ัทไะษชีวิต
Life Skills

8 หน่วยกิต
3(3-0-6)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เลือก ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาภาษา
าษะษ้ทพไฤะเชิพวิชษไษร
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สษรสภเัศศษสตร์เงั่้ไษรศึไะษค้ภคว้ษ
Information Science for Study and Research
ปรทชญษเงั่้ชีวิต
Philosophy for Life
าษะษสทพคมแลษวทฒภธรรม
Language Society and Culture

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

3(2-2-5)
2(1-2-3)

9 หน่วยกิต
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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002124
002125
002126

000101
003132
003133
003135

000100
006141
006142
006143
000100
006145
006245

005100

ปริัทศภ์ศิลปษไษรแสดพกัท
Thai Performing Arts
ดุริทษพควิจทไขณ์
Music Appreciation
ศิลปษใภชีวิตปรษจ้ษวทภ
Arts in Daily Life
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไฎหมษทงัภอ ษษภเงั่้คุณาษงชีวติ
Fundamental Laws for Quality of Life
กัทไทบปรษชษมคมโลไ
Thai and the World Community
วิถีกัท วิถีัทศภ์
Thai Way and Vision
ไษรเมั้พ เศระษไิจ แลษสทพคม
Politics Economy and Society
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มภุะท์ไทบสิ่พแวดล้้ม
Man and Environment
ค้มงิวเต้ร์สษรสภเัศขทภอ งัภอ ษษภ
Introduction to Computer Information Science
คณิตศษสตร์ส้ษหรทบชีวติ ใภทุคสษรสภเัศ
Mathematics for Life in the Information Age
ทษแลษสษรเคมีใภชีวิตปรษจ้ษวทภ
Drugs and Chemicals in Daily Life
้ษหษรแลษวิถชี วี ติ
Food and Life Style
งลทพพษภแลษเัคโภโลทีใไล้ตทว
Energy and Technology Around Us
วิัทษศษสตร์ใภชีวิตปรษจ้ษวทภ
Science in Everyday Life
กลุ่มวิชาบูรณาการ
งฤติไรรมมภุะท์
Human Behavior

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(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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101111
101112
101110
101211
101212
101210
101011
101012
101010
101011
101012
101010

2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
1.2 วิชาชีพครู
จานวน
1.2.2 วิชาชีพครู
จานวน
วิชาชีพครูบังคับ
จานวน
ปรทชญษไษรศึไะษ
Philosophy of Education
ควษมเป็ภครูม้ั ้ษชีง
Self Actualization for Professional Teachers
หลทไสูตรสถษภศึไะษ
School Curriculum
ไษรจทดไษรเรีทภรู้แลษไษรจทดไษรชทภอ เรีทภ
Learning Management and Classroom Management
จิตวิัทษส้ษหรทบครู
Psychology for Teacher
ภวทตไรรมแลษเัคโภโลทีสษรสภเัศัษพไษรศึไะษ
Innovation and Educational Information Technology
ไษรวทดแลษปรษเมิภผลไษรเรีทภรู้
Learning Assessment and Evaluation
ไษรวิจททเงั่้งทฒภษไษรเรีทภรู้
Research for Learning Development
ไษรปรษไทภคุณาษงไษรศึไะษ
Educational Quality Assurance
ไษรสทพเไตไษรณ์ปฏิบทตไิ ษรวิชษชีงครู
Observation in Professional Teaching
าษะษแลษวทฒภธรรม
Language and Culture
ไษรฝึไปฏิบทตไิ ษรวิชษชีงครู
Practicum in Professional Teaching

146 หน่วยกิต
47 หน่วยกิต
35 หน่วยกิต
31 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
0(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1 หภ่วทไิต (00 ชท่วโมพ)
3(3-0-6)
1 หภ่วทไิต (00 ชท่วโมพ)
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101021
101022
101020
101020
101025
101020
101020
101020
101029

101001
101002
101000
101000
101005
101000
101000
101000

วิชาชีพครูเลือก
จานวน
จิตวิัทษไษรแภษแภวแลษให้ค้ษปรึไะษใภสถษภศึไะษ
School Guidance and Counseling
จิตวิัทษไษรงทฒภษมภุะท์
Human Development Psychology
ปรษเด็ภคทดสรรัษพไษรศึไะษ
Selected Topic in Education
ศิลปษไษรส้ภข้พครูม้ั ้ษชีง
Arts in Teaching
ไษรส้ภวิชษเ้ไเป็ภาษะษ้ทพไฤะ
Major Teaching in English
เัคภิคไษรคิด
Thinking Technique
ไษรจทดไษรศึไะษแบบเรีทภรวม
Inclusive Education Management
ไษรปรษเมิภโครพไษรัษพไษรศึไะษ
Educational Program Evaluation
ปฏิบทตไิ ษรใช้เครั่้พมั้เัคโภโลทีไษรศึไะษ
Educational Technology Equipment Operation

3 หน่วยกิต
3(2-2-5)

1.2.1 การสอนวิชาเอก
จานวน
ไษรส้ภคณิตศษสตร์ 1
Mathematics Instruction I
ไษรส้ภคณิตศษสตร์ 2
Mathematics Instruction II
ัทไะษแลษเัคภิคไษรส้ภเคมี
Skills and Teaching in Chemistry
ไษรงทฒภษสั่้ไษรส้ภัษพเคมี
Development of Instruction Media in Chemistry
ัทไะษแลษเัคภิคไษรส้ภัษพชีววิัทษ 1
Skills and Techniques of Teaching in Biology I
ัทไะษแลษเัคภิคไษรส้ภัษพชีววิัทษ 2
Skills and Techniques of Teaching in Biology II
ไษรส้ภฟิสไิ ส์ 1
Physics Teaching I
ไษรส้ภฟิสไิ ส์ 2
Physics Teaching II

6 หน่วยกิต
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
0(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

30
101009

หลทไสูตรแลษไษรส้ภงลศึไะษรษดทบปรษถมศึไะษ
3(2-2-5)
Curriculum and Teaching in Physical Education in Elementary school

101000

หลทไสูตรแลษไษรส้ภงลศึไะษรษดทบมทธทมศึไะษ
Curriculum and Teaching in Physical Education in High School
วิธีส้ภแลษภวทตไรรมัษพไษรส้ภาษะษกัท
Method and Innovation in Thai Teaching
ไษรส้ภจุลาษคใภาษะษกัท
Micro Teaching in Thai Language

101001
101002

101511
101512

1.2.3 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จานวน
ไษรปฏิบทตไิ ษรส้ภใภสถษภศึไะษ 1
Teaching Internship in School I
ไษรปฏิบทตไิ ษรส้ภใภสถษภศึไะษ 2
Teaching Internship in School II

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

21 หน่วยกิต
6 หภ่วทไิต (000 ชทว่ โมพ)
6 หภ่วทไิต (000 ชท่วโมพ)
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นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาคณิตศาสตร์ ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้
2.2 วิชาเอก
จานวน
2.2.1 กลุ่มวิชาแกน
จานวน
241111
คณิตศษสตร์ 1
Mathematics I
241112
คณิตศษสตร์ 2
Mathematics II
201211
ัฤะฎีเซต
Set Theory
242104 เคมี 1
Chemistry I
243101 ชีววิัทษ 1
Biology I
244101 ฟิสิไส์ 1
Physics I
244102 ฟิสิไส์ 2
Physics II

201121
201221
201222
201220
201224
201225
201321
201322

1.1.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
1.1.1.2 วิชาเอกบังคับ
หลทไไษรัษพคณิตศษสตร์
Principles of Mathematics
แคลคูลทส
Calculus
ไษรวิเครษษห์เชิพคณิตศษสตร์ 1
Mathematical Analysis I
ัฤะฎีจ้ษภวภ
Theory of Numbers
งีชคณิตภษมธรรม 1
Abstract Algebra I
สมไษรเชิพ้ภุงทภธ์สษมทญ
Ordinary Differential Equations
งีชคณิตเชิพเส้ภ 1
Linear Algebra I
ตทวแปรเชิพซ้้ภเบั้อ พต้ภ
Introduction to Complex Variables

จานวน
จานวน

99 หน่วยกิต
25 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
0(0-0-0)
0(0-0-0)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

44 หน่วยกิต
44 หน่วยกิต
3(2-2-5)
4(3-2-7)
0(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

32
201323
201324
201421
201422
241441
200221

201001
201302
201000
201000
201005
201000
201000
201431
201432
201433
201434

รษเบีทบวิธีเชิพตทวเลข 1
Numerical Methods I
รษเบีทบวิธีเชิพตทวเลข 2
Numerical Methods II
สทมมภษ
Seminar
โครพพษภ
Senior Project
ไษรศึไะษ้ิสรษ
Independent Study
สถิตวิ เิ ครษษห์
Statistical Analysis
2.2.3 วิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
แคลคูลทสขทอภสูพ
Advanced Calculus
เครั่้พมั้ค้มงิวเต้ร์ใภัษพคณิตศษสตร์
Computer Tools in Mathematics
งีชคณิตภษมธรรม 2
Abstract Algebra II
งีชคณิตเชิพเส้ภ 2
Linear Algebra II
คณิตศษสตร์เต็มหภ่วท
Discrete Mathematics
ไษรวิเครษษห์เชิพคณิตศษสตร์ 2
Mathematical Analysis II
ไษรวิเครษษห์เชิพซ้้ภเบั้อ พต้ภ
Introduction to Complex Analysis
ั้ง้โลทีเบั้อ พต้ภ
Introduction to Topology
ัฤะฎีไรษฟ
Graph Theory
ไษรวิเครษษห์เชิพเวไเต้ร์
Vector Analysis
้ภุไรมฟูเรีทร์แลษไษรปรษทุไต์
Fourier series and Applications

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
0(0-6-3)
6 หภ่วทไิต
3(2-2-5)
จานวน 14 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

33
201435

หทวข้้งิเศะัษพคณิตศษสตร์
Special Topics in Mathematics

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาสถิติ
247231
247321
200022
200020
247341
247342
247371
247381

ัฤะฎีสถิติ 1
Statistics Theory I
สถิตกิ ม่้พิ งษรษมิเต้ร์
Nonparametric Statistics
ไษรวิเครษษห์ไษรถดถ้ท
Regression Analysis
ไษรวิเครษษห์ข้้ มูลเชิพไลุ่ม
Categorical Data Analysis
สถิตสิ ้ษหรทบไษรควบคุมคุณาษง
Statistics for Quality Control
ไษรเสี่ทพแลษไษรปรษไทภาททเบั้อ พต้ภ
Introduction to Risk and Insurance
ไษรวิจททด้ษเภิภไษร 1
Operations Research I
โปรแไรมส้ษเร็จรูปัษพสถิติ
Statistical Package Program

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน 6 หน่วยกิต
ภิสิ ต สษมษรถเลั้ไเรี ทภรษทวิชษัี่ เปิ ดส้ภใภมหษวิัทษลท ท งษเทษ หรั้ สถษบท ภ ุ้ ดมศึไ ะษ้ั่ภ ัี่
มหษวิัทษลททรทบร้พ ทไเว้ภรษทวิชษใภหมวดวิชษศึไะษัท่วกป
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นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาเคมี ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้
2.2 วิชาเอก
จานวน
1.1.2 กลุ่มวิชาแกน
จานวน
2.2.1.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
241111
คณิตศษสตร์ 1
Mathematics I
241112
คณิตศษสตร์ 2
Mathematics II
241221
แคลคูลทส
Calculus
242104
เคมี 1
Chemistry I
242105 เคมี 2
Chemistry II
243101
ชีววิัทษ 1
Biology I
244103 ฟิสิไส์เบั้อ พต้ภ
Introductory Physics
1.1.2.1 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
จานวน
146111
ไษร้่ษภแลษไษรเขีทภาษะษ้ทพไฤะเชิพปฏิบทติ
Practical Reading and Writing
146200 าษะษ้ทพไฤะเงั่้วทตถุปรษสพค์เฉงษษ
English for Specific Purposes
247221
สถิตวิ เิ ครษษห์
Statistical Analysis
2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
1.1.1.2 วิชาเอกบังคับ
242221
เคมีวิเครษษห์
Analytical Chemistry
242241
เคมี้ิภัรีท์ 1
Organic Chemistry I
242242 เคมี้ิภัรีท์ 2
Organic Chemistry II
242311
เคมีเชิพฟิสิไส์ 1
Physical Chemistry I

จานวน
จานวน

99 หน่วยกิต
35 หน่วยกิต
จานวน 26 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-2-7)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
9 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

46 หน่วยกิต
46 หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

35
242312
242321
242331
242332
242341
202052
242454
365215

242411
242412
242413
242414
242415

242423
242424

เคมีเชิพฟิสิไส์ 2
Physical Chemistry II
เครั่้พมั้เงั่้ไษรวิเครษษห์ัษพเคมี
Instrumentation for Chemical Analysis
เคมี้ภิภัรีท์ 1
Inorganic Chemistry I
เคมี้ภิภัรีท์ 2
Inorganic Chemistry II
สเปคโตรสโคปีัษพเคมี้ภิ ัรีท์
Spectroscopy in Organic Chemistry
ไษรศึไะษ้ิสรษ
Independent Study
สทมมภษ
Seminar
ชีวเคมีัท่วกป
General Biochemistry
2.2.3 วิชาเอกเลือก
ให้นสิ ิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์
ไษรวิจททแภวใหม่ัษพเคมีเชิพฟิสไิ ส์
New Frontier of Researches in Physical Chemistry
เคมีเไี่ทวไทบง้ลิเม้ร์
Polymer Chemistry
เคมีค้ษภวณเบั้อ พต้ภ
Introductory Computational Chemistry
หทวข้้งิเศะัษพเคมีเชิพฟิสิไส์
Special Topic in Physical Chemistry
ุ้ณหงลศษสตร์เคมี
Chemical Thermodynamics
กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์
ไษรปรษทุไต์ใภเชิพเคมีวิเครษษห์
Applications of Analytical Chemistry
ไษรเตรีทมตทว้ท่ษพเงั่้ไษรวิเครษษห์ัษพเคมี
Sample Preparation for Chemical Analysis

4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(4-0-8)
0 หภ่วทไิต
1(0-3-2)
4(3-3-8)

จานวน

21 หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
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242425
242426
242427

242431
242432
242433
242434
242435

242441
242442
242443
242444
242445

เคมีวิเครษษห์เชิพกฟฟ้ษ
Electroanalytical Chemistry
เคมีสาษวษแวดล้้ม
Environmental Chemistry
หทวข้้งิเศะัษพเคมีวเิ ครษษห์
Special Topics in Analytical Chemistry
กลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย์
ไษรวิเครษษห์สษร้ภิภัรีท์
Inorganic Analysis
เคมีชีว้ภิภัรีท์
Bioinorganic Chemistry
เคมีวทสดุ้ภิภัรีท์
Inorganic Material Chemistry
หทวข้้งิเศะัษพเคมี้ภิภัรีท์
Special Topics in Inorganic Chemistry
เคมีเไี่ทวไทบเซรษมิไ
Chemistry for Ceramic
กลุ่มวิชาเคมีอนิ ทรีย์
เคมี้ิภัรีท์ปรษทุไต์
Applied Organic Chemistry
เคมี้ิภัรีท์สทพเครษษห์
Organic Synthesis
ผลิตาทณฑ์ธรรมชษติ
Natural Products
สเต้ริโ้เคมี
Stereochemistry
เคมีเฮเั้โรกซคลิไ
Heterocyclic Chemistry

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
ภิสิตสษมษรถเลั้ไเรีทภรษทวิชษัี่เปิดส้ภใภมหษวิัทษลททงษเทษ หรั้สถษบทภุ้ดมศึไะษ้ั่ภัี่
มหษวิัทษลททรทบร้พ ทไเว้ภรษทวิชษใภหมวดวิชษศึไะษัท่วกป
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นิสิตที่เรียนแขนงวิชาชีววิทยา ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้

241111
241112
242104
242105
243101
243102
244103

2.2 วิชาเอก
จานวน
2.2.1 กลุ่มวิชาแกน
จานวน
2.2.1.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศษสตร์ 1
Mathematics I
คณิตศษสตร์ 2
Mathematics II
เคมี 1
Chemistry I
เคมี 2
Chemistry II
ชีววิัทษ 1
Biology I
ชีววิัทษ 2
Biology II
ฟิสิไส์เบั้อ พต้ภ
Introductory Physics

2.2.1.2 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
146111 ไษร้่ษภแลษไษรเขีทภาษะษ้ทพไฤะเชิพปฏิบทติ
Practical Reading and Writing
146200 าษะษ้ทพไฤะเงั่้วทตถุปรษสพค์เฉงษษ
English for Specific Purposes
242141 เคมี้ิภัรีท์
Organic Chemistry
247111 ชีวสถิติ
Biostatistics
001201 จุลชีววิัทษัท่วกป
General Microbiology
365215 ชีวเคมีัท่วกป
General Biochemistry

จานวน

99 หน่วยกิต
46 หน่วยกิต
จานวน 15 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
4(3-3-8)

12 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

38
1.1.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2.1.2 วิชาเอกบังคับ
243103 ชีววิัทษ 3
Biology III
243212 ชีววิัทษข้พเซลล์
Cell Biology
243251 ภิเวศวิัทษ
Ecology
243301 วิวทฒภษไษร
Evolution
243321 สรีรวิัทษข้พงัช
Plant Physiology
243331 สรีรวิัทษข้พสทตว์
Animal Physiology
243341 งทภธุศษสตร์
Genetics
243001 ้ภุไรมวิธษภแลษรษบบวิัทษ
Taxonomy and Systematics
243491 สทมมภษ
Seminar
243492 ไษรศึไะษ้ิสรษ
Independent Study

243322
243421
243422
243420
243424

1.1.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาพืชศาสตร์
สทณษษภวิัทษแลษไษทวิาษคศษสตร์ข้พงัช
Plant Morphology and Anatomy
้ภุไรมวิธษภข้พงัช
Plant Taxonomy
งฤไะศษสตร์เศระษไิจ
Economic Botany
ไษรเจริญเติบโตข้พงัช
Plant Growth
ชีววิัทษไล้วทกม้
Orchid Biology

จานวน
จานวน

35 หน่วยกิต
35 หน่วยกิต
3(2-3-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
0(0-0-0)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
4(3-3-0)
1(0-2-2)
6 หภ่วทไิต

จานวน

11 หน่วยกิต
3(2–3-6)
3(2–3-6)
3(2–3-6)
3(2–3-6)
3(2-3-6)
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243332
243333
243432
243433
243434
243435

กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์
สทตว์กม่มไี รษดูไสทภหลทพ
Invertebrate Zoology
สทตว์มไี รษดูไสทภหลทพ
Vertebrate Zoology
ชีววิัทษข้พแมลพ
Insect Biology
ชีววิัทษข้พต่้มกร้ั่้
Endocrinology
ปรสิตวิัทษัท่วกป
General Parasitology
ปัไะีวัิ ทษ
Ornithology

กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์
243342 งทภธุศษสตร์ข้พเซลล์
Cytogenetics
243441 งทภธุศษสตร์ข้พมภุะท์
Human Genetics
243002 ชีววิัทษโมเลไุล
Molecular Biology
243440 เัคโภโลทีดีเ้็ภเ้
DNA Technology

243351
243352
243451
243452
243453

กลุ่มวิชานิเวศวิทยา
ภิเวศวิัทษแลษงฤติไรรมข้พสทตว์
Animal Ecology and Behavior
ภิเวศวิัทษไทบไษรั่้พเัี่ทว
Ecology and Tourism
ชีววิัทษข้พมลงิะ
Pollution Biology
ชลธีวิัทษ
Limnology
ชีววิัทษสิ่พแวดล้้มแลษาูมิปัญญษั้้พถิ่ภ
Environmental Biology and Local Wisdom

3(2–3-6)
3(2–3-6)
3(2–3-6)
3(2–3-6)
3(2–3-6)
3(2–3-6)

3(2-3-6)
3(2-3-6)
0(2-0-0)
3(2-3-6)

0(2-0-0)
0(2-0-0)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
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กลุ่มวิชาเทคนิคทางชีววิทยาเบื้องต้น
243001 ไษรวษดาษงแลษถ่ษทาษงัษพวิัทษศษสตร์
Drawing and Photography in Science
243461 เัคภิคัษพชีววิัทษ
Biological Techniques
243402 เัคโภโลทีชวี าษงเบั้อ พต้ภ
Introductory Biotechnology
243463 หทวข้้ปัจจุบทภัษพชีววิัทษ
Current Topics in Biology

243471
243472
243000
243474

กลุ่มวิชาชีววิทยาประยุกต์
ไษรเลีทอ พผึพอ
Apiculture
แมลพส้ษคทญัษพเศระษไิจ
Economic Insects
ไษรควบคุมโดทชีววิธี
Biological Control
ไษรเงษษเลีทอ พเภัอ้เทั่้งัช
Plant Tissue Culture

0(1-0-0)
3(2-3-6)
0(2-0-0)
0(2-0-0)

3(2–3-6)
3(2–3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
ภิสิตสษมษรถเลั้ไเรีทภรษทวิชษัี่เปิดส้ภใภมหษวิัทษลททงษเทษ หรั้สถษบทภุ้ดมศึไะษ้ั่ภัี่
มหษวิัทษลททรทบร้พ ทไเว้ภรษทวิชษใภหมวดวิชษศึไะษัท่วกป
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นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาฟิสิกส์ ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้
2.2 วิชาเอกบังคับ
จานวน
99 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาแกน
จานวน
32 หน่วยกิต
2.2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จานวน 25 หน่วยกิต
241111
คณิตศษสตร์ 1
3(2-2-5)
241112
241225
242104
243101
244101
244102

Mathematics I
คณิตศษสตร์ 2
Mathematics II
สมไษรเชิพ้ภุงทภธ์
Ordinary Differential Equations
เคมี 1
Chemistry I
ชีววิัทษ 1

3(2-2-5)
3(2-2-5)
0(0-0-8)
0(0-0-8)

Biology I
ฟิสิไส์ 1
Physics I
ฟิสิไส์ 2

0(0-0-8)
0(0-0-8)

Physics II
2.2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
าษะษ้ทพไฤะเงั่้วทตถุปรษสพค์เฉงษษ
English for Specific Purposes
สถิตวิ เิ ครษษห์
Statistical Analysis

จานวน

จานวน
จานวน

244181

1.1.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
1.1.1.2 วิชาเอกบังคับ
ไรษบวภวิธีัษพวิัทษศษสตร์เชิพฟิสิไส์

244201

Scientific Methods in Physics
คณิตศษสตร์ส้ษหรทบฟิสิไส์

3(3-0-6)

244211

Mathematics for Physics
ไลศษสตร์ 1

3(3-0-6)

244221

Mechanics I
ุ้ณหฟิสไิ ส์

3(3-0-6)

146200
247221

Thermal Physics

6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)

47 หน่วยกิต
47 หน่วยกิต
1(0-3-2)
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244231
244232
244241
244251
244281
244282
244311
244321
244331
244341
244381
244382
244491
244492
244090

244301

ไษรสท่ภสษเัั้ภแลษคลั่ภ
Vibrations and Waves
ัฤะฏีแม่เหล็ไกฟฟ้ษ
Electromagnetic Theory

3(3-0-6)

ไษรเขีทภโปรแไรมค้มงิวเต้ร์ส้ษหรทบฟิสิไส์
Computer Programming for Physics
ฟิสิไส์ทุคใหม่
Modern Physics
ไษรัดล้พฟิสิไส์ 1
Experimental Physics I
ไษรัดล้พฟิสิไส์ 2
Experimental Physics II
ไลศษสตร์คว้ภตทม 1
Quantum Mechanics I

3(2-2-5)

ไลศษสตร์เชิพสถิติ
Statistical Mechanics
ัทศภศษสตร์
Optics
วพจรกฟฟ้ษแลษ้ิเล็ไัร้ภิไส์
Electric and Electronics Circuit
ไษรัดล้พฟิสิไส์ 3
Experimental Physics III
ไษรัดล้พฟิสิไส์ 4
Experimental Physics IV
สทมมภษ
Seminar
โครพพษภฟิสิไส์
Project in Physics
ไษรศึไะษ้ิสรษ
Independent Study

3(3-0-6)

2.2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
1.1.3.2 วิชาเอกเลือก
กลุ่มเชิงทฤษฎี
ฟิสิไส์เชิพค้ษภวณ
Computational Physics

3(3-0-6)

3(3-0-6)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
2(0-6-3)
0 หภ่วทไิต

จานวน
จานวน

15 หน่วยกิต
25 หน่วยกิต
3(2-2-5)

43
200312
244313
244351
200361
244371
244451
244471

244332
244342
244421
244441
244442
244452
244461
244496

ไลศษสตร์คว้ภตทม 2
Quantum mechanics II
ไลศษสตร์ 2
Mechanics II
ภิวเคลีทร์ฟิสไิ ส์
Nuclear Physics
ฟิสิไส์สถษภษข้พแข็พ
Solid state Physics
ดษรษศษสตร์เบั้อ พต้ภ
Introductory Astronomy
ชีวฟิสิไส์
Biophysics
ดษรษศษสตร์ฟิสไิ ส์
Astrophysics
กลุ่มเทคโนโลยีและการประยุกต์
้้ปโต้ิเล็ไัร้ภิไส์
Optoelectronics
ค้มงิวเต้ร์แลษ้ิเล็ไัร้ภิไส์ส้ษหรทบสั่้ไษรส้ภฟิสิไส์
Computer and Electronic for Media of Teaching Physics
เัคโภโลทีงลทพพษภ
Energy Technology
เครั่้พมั้วทดแลษรษบบเฝ้ษตรวจวทดด้วทค้มงิวเต้ร์
Instrumentation and Data Acquisition System
กมโครค้ภโัรลเล้ร์แลษไษรโปรแไรม
Microcontroller and Programming
ภษโภเัคโภโลทีเบั้อ พต้ภ
Introduction to Nanotechnology
ฟิสิไส์สษรไึ่พตทวภ้ษแลษสษรตทวภ้ษทวดทิ่พ
Semiconductor and Superconductor Physics
หทวข้้งิเศะัษพฟิสไิ ส์
Special Topic in Physics

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
0(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน 6 หน่วยกิต
ภิสิ ต สษมษรถเลั ้ ไเรี ท ภรษทวิช ษัี่ เ ปิ ด ส้ภใภมหษวิ ั ทษลท ท งษเทษ หรั ้ สถษบท ภ ุ้ ด มศึไ ะษ้ั่ ภ ัี่
มหษวิัทษลททรทบร้พ ทไเว้ภรษทวิชษใภหมวดวิชษศึไะษัท่วกป
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นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาพลศึกษา ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้
1.1 วิชาเอก
2.1.1 กลุ่มวิชาแกน
1.1.2.2 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
146111
ไษร้่ษภแลษไษรเขีทภาษะษ้ทพไฤะเชิพปฏิบทติ
Practical Reading and Writing
100200
าษะษ้ทพไฤะเงั่้วทตถุปรษสพค์เฉงษษ
English for Specific Purposes
2.2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
1.1.1.2 วิชาเอกบังคับ

200111
248160
248221
248242
248260
248261
248262
248266
248321
248322

กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางพลศึกษา
ควษมรู้ัท่วกปเไี่ทวไทบงลศึไะษแลษวิัทษศษสตร์ไษรไีฬษ
General Aspects of Physical Education and Sports Science
หลทไไษรฝึไแลษส้ภทิมภษสติไ
Training and Teaching Principle in Gymnastic
ไษรเรีทภรู้ัทไะษไลกไ
Motor Learning of Skill
ไษรัดส้บสมรถาษงัษพไษท
Physical Fitness Test
หลทไไษรฝึไแลษส้ภฟุตบ้ล
Training and Teaching Principle in Football
หลทไไษรฝึไแลษส้ภว้ลเลท์บ้ล
Training and Teaching Principle in Volleyball
หลทไไษรฝึไแลษส้ภไรีฑษ
Training and Teaching Principle in Track and Field
หลทไไษรฝึไแลษส้ภว่ษทภอ้ษ
Training and Teaching Principle in Swimming
ชีวไลศษสตร์ไษรไีฬษ
Sport Biomechanics
สรีรวิัทษไษร้้ไไ้ษลทพไษท
Exercise Physiology

จานวน

99 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

จานวน

81 หน่วยกิต
82 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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248323
248351
248361
248381
248411
248431
248441
248492
363218
365212
367200

248201
248331
248496
248497
248498

เวชศษสตร์ไษรไีฬษ
Sports Medicine
วิัทษศษสตร์ไษรไีฬษแลษงลศึไะษส้ษหรทบผู้งิไษร
Sports Science and Psysical Education for Disabilities
หลทไไษรฝึไแลษส้ภบษสเไตบ้ล
Training and Teaching Principle in Basketball
โาชภษไษรเงั่้สุขาษงแลษไษรไีฬษ
Nutrition for Health and sports
หลทไไษรฝึไแลษไษร้้ไโปรแไรมไษรฝึไเงั่้เสริมสร้ษพสมรรถาษงัษพไษท
Principles of Sport training and Program Design for Physical enhancing
รษเบีทบวิธีวิจทท
Research Methodology
ภวทตไรรมแลษเัคโภโลทีัษพไษรไีฬษ
Sports Innovation and Technology
ไษรศึไะษ้ิสรษ
Independent Study
ไษทวิาษคศษสตร์งภัอ ษษภ
Basic Anatomy
ชีวเคมีงภัอ ษษภ
Basic Biochemistry
สรีรวิัทษงัอภษษภ
Basic Physiology

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาบูรณาการ
จานวน
จิตวิัทษไษรไีฬษ
Sport Psychology
สถิตแิ ลษไษรปรษเมิภผลัษพงลศึไะษแลษไษรไีฬษ
Statistic and Evaluation in Physical Education and Sports
ษไษรงทฒภษหลทไสูตรแลษไษรวิจทท หลทไสูตรัษพงลศึไะ
Curriculum Development and Curriculum Research for Physical Education
ไษรจทดไษรเรีทภรู้แลษสั่้ไษรส้ภงลศึไะษ
Learning Management and Education Media for Physical Education
ไษรจทดสิ่พแวดล้้มแลษชทภอ เรีทภัษพงลศึไะษ
Environment and Classroom Management and Physical Education
Program Administration

23 หน่วยกิต
3(2-2-5)

3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
0 หภ่วทไิต
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-2-5)
2(2-2-5)

46

248481
248181
248185
248186
248472

248162
248163
248164
248165
248166
248167
248168
248169
248263
248264

กลุ่มวิชาการสอนกิจกรรมพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เงศศึไะษแลษโครพไษรสวทสดิศไึ ะษใภโรพเรีทภ
Sex Education and Safety Program in School
ไิจไรรมเงั่้สุขาษง
Health Activities
ทษแลษสิ่พเสงติด
Drugs and Narcotic
ไษรบริหษรงลศึไะษแลษโปรแไรมงลศึไะษ
Physical Education and Physical Education Program Administration
ผู้ไ้ษไทบลูไเสั้
Scoutmaster

จานวน 25 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-0-0)
3(0-0-0)
3(2-2-5)

1.1.3 กลุ่มวิชาเลือก
จานวน 5 หน่วยกิต
1.1.3.2 วิชาเอกเลือก
จานวน 5 หน่วยกิต
หลทไไษรฝึไแลษส้ภไิจไรรมเข้ษจทพหวษแลษแ้โรบิค
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Rhythmic Activities and Aerobic Dance
หลทไไษรฝึไแลษส้ภไรษบี่ไรษบ้พ
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Krabi Krabong
หลทไไษรฝึไแลษส้ภแบดมิภตทภ
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Badminton
หลทไไษรฝึไแลษส้ภเัภภิส
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Tennis
หลทไไษรฝึไแลษส้ภเัเบิลเัภภิส
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Table Tennis
หลทไไษรฝึไแลษส้ภมวทกัทแลษมวทสษไล
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Muay Thai and Boxing
หลทไไษรฝึไแลษส้ภไ้ล์ฟ
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Golf
หลทไไษรฝึไแลษส้ภตษไร้้
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Takraw
หลทไไษรฝึไแลษส้ภซ้ฟต์บ้ล
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Soft – ball
หลทไไษรฝึไแลษส้ภฟุตซ้ล
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in futsal

47
248265

หลทไไษรฝึไแลษส้ภลีลษศ
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Social Dance
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ภิสิตสษมษรถเลั้ไเรีทภรษทวิชษัี่เปิดส้ภใภมหษวิัทษลททงษเทษ หรั้สถษบทภุ้ดมศึไะษ้ั่ภัี่
มหษวิัทษลททรทบร้พ ทไเว้ภรษทวิชษใภหมวดวิชษศึไะษัท่วกป
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นิสิตทีเ่ ลือกเรียนแขนงวิชาภาษาไทย ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้
2.2 วิชาเอก
1.1.2 กลุ่มวิชาแกน
146200
าษะษ้ทพไฤะเงั่้วทตถุปรษสพค์เฉงษษ
English for Specific Purposes
100090
รษเบีทบวิธีวิจทท
Research Methodology

100113
100114
100122
144130
144140
100210
100211
100221
144230
100330
100339
100053

2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
1.1.1.2 วิชาเอกบังคับ
ัทไะษไษรสั่้สษร้ท่ษพมีปรษสิัธิาษง
Effective Communication Skills
ไษรงูด
Speaking
าษะษศษสตร์าษะษกัท
Thai Linguistics
วรรณคดีเ้ไข้พกัท
Masterpieces of Thai Literature
าษะษไทบวทฒภธรรม
Language and Culture
ไษรเขีทภเชิพวิชษไษร
Academic Writing
ไษร้่ษภเชิพวิเครษษห์
Critical Reading
กวทษไรณ์กัท
Grammar in Thai Language
วรรณไรรมปัจจุบทภ
Contemporary Literary Works
วรรณไรรมวิจษรณ์
Literary Works Criticism
คติชภวิัทษ
Folklore
ไษรศึไะษ้ิสรษ
Independent Study

จานวน
จานวน

99 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

จานวน
จานวน

39 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
0(2-2-5)
0(2-2-5)
0(0-0-0)
0(0-0-0)
3(3-0-6)
0(2-2-5)
0(2-2-5)
3(3-0-6)
0(0-0-0)
0(2-2-5)
0(2-2-5)
0 หภ่วทไิต
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1.1.1.1 วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม

100310
144410
104411
144046

144224
144320
144321
144322
144323

ไม่มี

2.2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
จานวน 48 หน่วยกิต
2.2.3.1 วิชาเอกเลือก
ไม่มี
1.1.3.1 วิชาเอกเลือกในกลุ่ม
จานวน 30 หน่วยกิต
ให้ภิสติ เลั้ไเรีทภรษทวิชษใภไลุ่มดทพต่้กปภีอ
กลุ่มวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย
30 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาทักษะ
ไษรเขีทภเ้ไสษรส้ษภทไพษภ
0(2-2-5)
Office Document Writing
ไษรส้ภาษะษกัทใภษษภษาษะษต่ษพปรษเัศ
0(2-2-5)
Teaching Thai as a Foreign Language
ไษรเขีทภสษรคดีแลษบทภเัิพคดี
0(2-2-5)
Feature and Fiction Writing
าษะษเงั่้พษภสั่้สษรมวลชภแลษบรรณษธิไษรสั่้สิ่พงิมง์
0(2-2-5)
Language for Mass communication and Editorial of Printed Media
ข. กลุ่มวิชาภาษาไทย
งทฒภษไษราษะษกัท
Development of Thai Language
าษะษศษสตร์สทพคม
Sociolinguistic
าษะษต่ษพปรษเัศใภาษะษกัท
Foreign Languages in the Thai Language
้ทไะรแลษ้ทไขรวิธีลษ้ ภภษ
Lanna Alphabets and Orthography
าษะษกัทถิ่ภ
Thai Dialects

ค. กลุ่มวิชาวรรณกรรมไทย
144231 วรรณไรรมเด็ไแลษเทษวชภ
Literary Works for Children and Adolescents
100335 งทฒภษไษรวรรณไรรมกัท
Development of Thai Literary Works
100430 วรรณศิลป์กัท
The Art of Thai Literature

0(0-0-0)
3(3-0-6)
0(0-0-0)
0(0-0-0)
0(2-2-5)

0(0-0-0)
0(0-0-0)
0(2-2-5)
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144432 วรรณไรรมไทบสทพคม
Literary Works and Society
144433 วรรณไรรมั้้พถิ่ภ
Regional Literary Works

0(0-0-0)
0(0-0-0)

1.1.3.3 วิชาเลือกเฉพาะสาขา
จานวน
28 หน่วยกิต
ให้ภสิ ิตเลั้ไเรีทภตษมล้ษดทบรษทวิชษัี่ไ้ษหภดใภโครพสร้ษพหลทไสูตรใภไลุ่มใดไลุ่ม
หภึ่พดทพต่้กปภีอ
ก. กลุ่มวิชาภาษาจีน
142111 าษะษจีภเงั่้ไษรสั่้สษร 1
Chinese for Communication I
142112 าษะษจีภเงั่้ไษรสั่้สษร 2
Chinese for Communication II
142211 าษะษจีภเงั่้ไษรสั่้สษร 0
Chinese for Communication III
142121 ไษรงทฒภษัทไะษไษรฟัพแลษไษรงูดาษะษจีภ 1
Chinese Listening and Speaking Development I
142122 ไษรงทฒภษัทไะษไษรฟัพแลษไษรงูดาษะษจีภ 2
Chinese Listening and Speaking Development II
142231 ไษรงทฒภษัทไะษไษร้่ษภแลษไษรเขีทภาษะษจีภ 1
Chinese Reading and Writing Development I

143381
143382
143383
143384
143481
143482

ข. กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
ัทไะษาษะษญี่ปุ่ภ 1
Japanese Skills I
ญี่ปุ่ภศึไะษ
Japanese studies
ัทไะษาษะษญี่ปุ่ภ 2
Japanese Skills II
ไษรสภัภษาษะษญี่ปุ่ภ 1
Japanese Conversation I
ัทไะษาษะษญี่ปุ่ภ 3
Japanese Skills III
ไษรสภัภษาษะษญี่ปุ่ภ 2
Japanese Conversation II

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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145103
145104
145111
145112
145121
145122

146111
146112
146211
146131
146231
146232

144261
144262
144363

ค. กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส
าษะษฝรท่พเศส 1
French I
าษะษฝรท่พเศส 2
French II
ไษรฟัพแลษไษรงูดาษะษฝรท่พเศส 1
French Listening and Speaking I
ไษรฟัพแลษไษรงูดาษะษฝรท่พเศส 2
French Listening and Speaking II
ไษร้่ษภแลษไษรเขีทภาษะษฝรท่พเศส 1
French Reading and Writing I
ไษร้่ษภแลษไษรเขีทภาษะษฝรท่พเศส 2
French Reading and Writing II
ง. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ไษร้่ษภแลษไษรเขีทภาษะษ้ทพไฤะเชิพปฏิบทติ
Practical Reading and Writing
ไษร้่ษภแลษไษรเขีทภาษะษ้ทพไฤะเชิพวิวทฒภ์
Progressive Reading and Writing
ไษร้่ษภแลษไษรเขีทภขทภอ สูพ
Advanced Reading and Writing
าษะษ้ทพไฤะเงั่้ไษรสั่้สษร
English for Communication
าษะษ้ทพไฤะเงั่้ไษร้าิปรษท
English for Discussion
ไษรงูดแลษไษรภ้ษเสภ้ใภัี่สษธษรณษ
Public Speaking and Presentation
จ. กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี
าษะษเไษหลีเบั้อ พต้ภ 1
Basic Korean I
าษะษเไษหลีเบั้อ พต้ภ 2
Basic Korean II
าษะษเไษหลีเงั่้ไษรสั่้สษร
Korean for Communication

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

0(2-2-5)
0(2-2-5)
0(2-2-5)
0(2-2-5)
0(2-2-5)
3(2-2-5)

0(2-2-5)
0(2-2-5)
0(2-2-5)

52
144364
144365
144466

เไษหลีศึไะษ
Korean Studies
ไษรฟัพแลษไษรงูดาษะษเไษหลี
Korean Listening and Speaking
ไษร้่ษภแลษไษรเขีทภาษะษเไษหลี
Korean Reading and Writing

0(0-0-0)
0(2-2-5)
0(2-2-5)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ภิสิตสษมษรถเลั้ไเรีทภรษทวิชษัี่เปิดส้ภใภมหษวิัทษลททงษเทษ หรั้สถษบทภุ้ดมศึ ไะษ ้ั่ภัี่
มหษวิัทษลททรทบร้พ ทไเว้ภรษทวิชษใภหมวดวิชษศึไะษัท่วกป
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นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาภาษาอังกฤษ ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้
2.2 วิชาเอก
จานวน
1.1.2 กลุ่มวิชาแกน
100090 รษเบีทบวิธีวิจทท
Research Methodology

146111
146112
146131
146211
146231
146232
146241
146261
146262
146263
146271
146321
146322
146341

2.2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.1.2.1 วิชาเอกบังคับ
ไษร้่ษภแลษไษรเขีทภาษะษ้ทพไฤะเชิพปฏิบทติ
Practical Reading and Writing
ไษร้่ษภแลษไษรเขีทภาษะษ้ทพไฤะเชิพวิวทฒภ์
Progressive Reading and Writing
าษะษ้ทพไฤะเงั่้ไษรสั่้สษร
English for Communication
ไษร้่ษภแลษไษรเขีทภขทภอ สูพ
Advance Reading and Writing
าษะษ้ทพไฤะเงั่้ไษร้าิปรษท
English for Discussion
ไษรงูดแลษไษรภ้ษเสภ้ใภัี่สษธษรณษ
Public Speaking and Presentation
วรรณคดี้ทพไฤะแลษ้เมริไภท เบั้อ พต้ภ
Introduction to British and American Literature
าษะษศษสตร์เบั้อ พต้ภ
Introduction to Linguistics
สทัศษสตร์เบั้อ พต้ภ
Introduction to Phonetics
วษไทสทมงทภธ์าษะษ้ทพไฤะเบั้อ พต้ภ
Introduction to English Syntax
าษะษ้ทพไฤะเงั่้ไษรสั่้สษรัษพธุรไิจ 1
English for Business Communication I
หลทไไษรแปล 1
Principle of Translation I
หลทไไษรแปล 2
Principle of Translation II
วรรณคดีาษะษ้ทพไฤะไทบสทพคม
English Literature and Society

ไม่น้อยกว่า
จานวน

99 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)

60 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
0(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
0(0-0-0)
0(0-0-0)
0(0-0-0)
0(0-0-0)
0(2-2-5)
0(0-0-0)
0(0-0-0)
0(0-0-0)
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100083

ไษรศึไะษ้ิสรษ
Independent Study
2.1.2.2 วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
จานวน
ให้ภิสติ เลั้ไเรีทภรษทวิชษใภไลุ่มใดไลุ่มหภึ่พดทพต่้กปภีอ

100361
146362
146363
100001

146342
146343
146344
146441

100371
100372
146373
146471

กลุ่มภาษาศาสตร์
สรวิัทษเบั้อ พต้ภ
Introduction to Phonology
รษบบค้ษาษะษ้ทพไฤะเบั้อ พต้ภ
Introduction to English Morphology
้รรถศษสตร์าษะษ้ทพไฤะเบั้อ พต้ภ
Introduction to English Semantics
วทจภปฏิบทตศิ ษสตร์าษะษ้ทพไฤะเบั้อ พต้ภ
Introduction to English Pragmatics
กลุ่มวรรณคดี
ไษร้่ษภเรั่้พสทอภ
Reading Short Stories
ไษร้่ษภร้้ทไร้พเงั่้ควษมซษบซึอพ
Poetry Appreciation
ภวภิทษท้ทพไฤะแลษ้เมริไทภ
British and American Novels
บัลษคร้ทพไฤะแลษ้เมริไทภ
British and American Drama
กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
าษะษ้ทพไฤะเงั่้ไษรสั่้สษรัษพธุรไิจ 2
English for Business Communication II
าษะษ้ทพไฤะเงั่้ไษรั่้พเัี่ทว 1
English for Tourism I
าษะษ้ทพไฤะเงั่้ไษรโรพแรม
English for Hotel Business
าษะษ้ทพไฤะเงั่้ไษรั่้พเัี่ทว 2
English for Tourism II

0 หภ่วทไิต

11 หน่วยกิต

0(2-2-5)
0(2-2-5)
0(0-0-0)
0(0-0-0)

0(0-0-0)
0(0-0-0)
0(2-2-5)
0(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2.1.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
จานวน
30
หน่วยกิต
1.1.3.2 วิชาเอกเลือกในกลุ่ม
จานวน
21
หน่วยกิต
ภิสิตสษมษรถเลั้ไเรีทภวิชษเ้ไเลั้ไจ้ษภวภ 2 ไลุ่ม จษไไลุ่มรษทวิชษดทพต่้กปภีอ

146462
146463

146442
146443

100002
146473

142111
142112
142211
142121
142122
142231

กลุ่มภาษาศาสตร์
าษะษศษสตร์แลษไษรปรษทุไต์ใช้
Linguistics and Its Application
าษะษไทบไษรสั่้สษร
Language and Communication
กลุ่มวรรณคดี
บัลษครเช็คสเปีทร์
Shakespeare Drama
พษภปรษงทภธ์เ้ไข้พโลไ
Masterpieces of World Literature
กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
าษะษ้ทพไฤะส้ษหรทบพษภบริไษร
English for Services
ไษรจดบทภัึไแลษไษรสรุปควษมเงั่้ไษร้ษชีง
Note-taking and Summarizing for Career
1.2.3.1 วิชาเลือกเฉพาะสาขา
จานวน 28 หน่วยกิต
ภิสิตเลั้ไเรีทภไลุ่มวิชษเลั้ไเฉงษษสษขษไลุ่มใดไลุ่มหภึ่พดทพต่้กปภีอ
กลุ่มภาษาจีน
าษะษจีภเงั่้ไษรสั่้สษร 1
Chinese for Communication I
าษะษจีภเงั่้ไษรสั่้สษร 2
Chinese for Communication II
าษะษจีภเงั่้ไษรสั่้สษร 0
Chinese for Communication III
ไษรงทฒภษัทไะษไษรฟัพ ไษรงูดาษะษจีภ 1
Chinese Listening and Speaking Development I
ไษรงทฒภษัทไะษไษรฟัพ ไษรงูดาษะษจีภ 2
Chinese Listening and Speaking Development II
ไษรงทฒภษัทไะษไษร้่ษภ ไษรเขีทภาษะษจีภ 1
Chinese Reading and Writing Development I

0(0-0-0)
0(0-0-0)

0(0-0-0)
0(0-0-0)

3(2-2-5)
0(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
0(2-2-5)
3(2-2-5)
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143381
143382
143383
143384
143481
143482

100113
100114
144432
100310
100140
144046

145103
145104
145111
145112

กลุ่มภาษาญี่ปุ่น
ัทไะษาษะษญี่ปุ่ภ 1
Japanese Skills I
ญี่ปุ่ภศึไะษ
Japanese studies
ัทไะษาษะษญี่ปุ่ภ 2
Japanese Skills II
ไษรสภัภษาษะษญี่ปุ่ภ 1
Japanese Conversation 1
ัทไะษาษะษญี่ปุ่ภ 0
Japanese Skills III
ไษรสภัภษาษะษญี่ปุ่ภ 2
Japanese Conversation II
กลุ่มภาษาไทย
ัทไะษไษรสั่้สษร้ท่ษพมีปรษสิัธิาษง
Effective Communication Skills
ไษรงูด
Speaking
วรรณไรรมไทบสทพคม
Literary Works and Society
ไษรเขีทภเ้ไสษรส้ษภทไพษภ
Office Document Writing
าษะษไทบวทฒภธรรม
Language and Culture
าษะษเงั่้พษภสั่้สษรมวลชภแลษบรรณษธิไษรสั่้สิ่พงิมง์
Language for Mass communication and Editorial of Printed Media
กลุ่มภาษาฝรั่งเศส
าษะษฝรท่พเศส 1
French I
าษะษฝรท่พเศส 2
French II
ไษรฟัพ ไษรงูดาษะษฝรท่พเศส 1
French Listening and Speaking I
ไษรฟัพ ไษรงูดาษะษฝรท่พเศส 2
French Listening and Speaking II

3(2-2-5)
3(3-0-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

0(2-2-5)
0(2-2-5)
0(0-0-0)
0(2-2-5)
0(0-0-0)
0(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

57
145121
145122

ไษร้่ษภ ไษรเขีทภาษะษฝรท่พเศส 1
French Reading and Writing I
ไษร้่ษภ ไษรเขีทภาษะษฝรท่พเศส 2
French Reading and Writing II

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ภิสิตสษมษรถเลั้ไเรีทภรษทวิชษัี่เปิดส้ภใภมหษวิัทษลททงษเทษ หรั้สถษบทภุ้ดมศึไะษ้ั่ภัี่
มหษวิัทษลททรทบร้พ ทไเว้ภรษทวิชษใภหมวดวิชษศึไะษัท่วกป
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001100
001111
001101
161111
111111
244101
001xxx

001112
005172
005173
161112
111111
241121
244102

ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
Fundamental English
ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
ปรัชญาการศึกษา
Philosophy of Education
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
ฟิสิกส์ 1
Physics I
กลุ่มวิชาพลานามัย
Personal Hygiene Courses
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
การจัดการการดาเนินชีวิต
Living Management
ทักษะชีวิต
Life Skills
ความเป็นครูมอื อาชีพ
Self Actualization for Professional Teachers
คณิตศาสตร์ 2
Mathematics II
หลักการทางคณิตศาสตร์
Principles of Mathematics
ฟิสิกส์ 1
Physics II
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
1(x-x-x)
20 หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
21 หน่วยกิต
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ภาคฤดูร้อน
111110 หลักสูตรสถานศึกษา
School Curriculum

3(2-2-5)
รวม

3 หน่วยกิต

60
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
161212
111111
111111
242104
243101
00xxxx

จิตวิทยาสาหรับครู
Psychology for Teacher
ทฤษฎีเซต
Set Theory
แคลคูลัส
Calculus
เคมี 1
Chemistry I
ชีววิทยา 1
Biology I
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*
General Elective
รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-2-7)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
0(x-x-x)
21 หน่วยกิต

หมายเหตุ นหีนิสติ เลือกเรียน * 001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
ภาคการศึกษาปลาย
003134
อารยธรรมและภูมิปัญญาทีองถิ่น*
Civilization and Indigenous Wisdom
000101
พะเยาศึกษา*
Phayao Studies
161213
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Educational Information Technology
111111
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1
Mathematical Analysis I
111110
ทฤษฎีจานวน
Theory of Numbers
111114
พีชคณิตนามธรรม 1
Abstract Algebra I
111115
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Ordinary Differential Equations
xxxxxx
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม
หมายเหตุ* นหีนิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
0(x-x-x)
21 หน่วยกิต
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161211

ภาคฤดูร้อน
การจัดการเรียนรูีและการจัดการชัน้ เรียน
Learning Management and Classroom Management
รวม
3

3(2-2-5)
หน่วยกิต

62

161311
111311
241322
111313
110111
24xxxx
00xxxx

161312
111014
24xxxx
24xxxx
24xxxx
24xxxx
00xxxx

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
การวัดและประเมินผลการเรียนรูี
Learning Assessment and Evaluation
พีชคณิตเชิงเสีน 1
Linear Algebra I
ตัวแปรเชิงซีอนเบื้องตีน
Introduction to Complex Variables
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1
Numerical Methods I
สถิตวิ เิ คราะห์
Statistical Analysis
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
General Elective
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูี
Research for Learning Development
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1
Numerical Methods II
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
General Elective
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
0(x-x-x)
0(x-x-x)
21 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
0(x-x-x)
0(x-x-x)
0(x-x-x)
0(x-x-x)
0(x-x-x)
21 หน่วยกิต

63

161313

ภาคฤดูร้อน
การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
รวม

3(2-2-5)
3 หน่วยกิต

64
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
111111
111112
161411
161111
111101
11xxxx
24xxxx
24xxxx
xxxxxx

สัมมนา
Seminar
โครงงาน
Senior Project
การสังเกตการณ์ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู
Observation in Professional Teaching
ภาษาและวัฒนธรรม
Language and Culture
การสอนคณิตศาสตร์ 1
Mathematics Instruction I
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

1(0-2-1)
0(0-1-3)
1(00 ชั่วโมง)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
0(x-x-x)
0(x-x-x)
0(x-x-x)
0(x-x-x)
20 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
241441
161410
111101

การศึกษาอิสระ
Independent Study
การฝึกปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู
Practicum in Professional Teaching
การสอนคณิตศาสตร์ 2
Mathematics Instruction II
รวม

6 หน่วยกิต
1(10 ชั่วโมง)
3(2-2-5)
10 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน
161xxx

วิชาชีพครูเลือก
Professional Teacher Elective
รวม

0(x-x-x)
3 หน่วยกิต
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161511

161512

ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น
การปฏิบัตกิ ารสอนนนสถานศึกษา 1
Teaching Internship in School I
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัตกิ ารสอนนนสถานศึกษา 2
Teaching Internship in School II
รวม

6 (010 ชั่วโมง)
6 หน่วยกิต

6 (010 ชั่วโมง)
6 หน่วยกิต

66
แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาเคมี
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103

ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
Fundamental English
003134
อารยธรรมและภูมิปัญญาทีองถิ่น*
Civilization and Indigenous Wisdom
000101
พะเยาศึกษา*
Phayao Studies
005172
การจัดการการดาเนินชีวิต
Living Management
161111
ปรัชญาการศึกษา
Philosophy of Education
241111
คณิตศาสตร์1
Mathematics I
242104
เคมี1
Chemistry I
รวม
หมายเหตุ* นหีนิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(3-0-8)
22 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001112
161112
241112
242105
243101
244103
004xxx

ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
ความเป็นครูมอื อาชีพ
Self Actualization for Professional Teachers
คณิตศาสตร์ 2
Mathematics II
เคมี 2
Chemistry II
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์เบือ้ งตีน
Introductory Physics
กลุ่มวิชาพลานามัย
Personal Hygiene Course
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(3-0-8)
1(3-0-8)
1(3-0-8)
1(x-x-x)
22 หน่วยกิต

67
ภาคฤดูร้อน
161113

หลักสูตรสถานศึกษา
School Curriculum
รวม

3(2-2-5)
3 หน่วยกิต

68

146111
161212
241221
242221
242241
00xxxx

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
จิตวิทยาสาหรับครู
Psychology for Teacher
แคลคูลัส
Calculus
เคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry
เคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry I
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
General Elective
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-2-7)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
0(x-x-x)
21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
005171
005173
146200
161213
242242
00xxxx
00xxxx

161211

ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
ทักษะชีวิต
Life Skills
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Educational Information Technology
เคมีอินทรีย์ 2
Organic Chemistry II
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
General Elective
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
General Elective
รวม
ภาคฤดูร้อน
การจัดการเรียนรูีและการจัดการชัน้ เรียน
Learning Management and Classroom Management
รวม

3(3-0-6)
2(1-1-0)
3(0-0-1)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
0(x-x-x)
0(x-x-x)
21 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3 หน่วยกิต

69

161311
242311
242321
242331
242341
247221

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
การวัดและประเมินผลการเรียนรูี
Learning Assessment and Evaluation
เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
Physical Chemistry I
เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี
Instrumentation for Chemical Analysis
เคมีอนินทรีย์ 1
Inorganic Chemistry I
สเปคโตรสโคปีทางเคมีอนิ ทรีย์
Spectroscopy in Organic Chemistry
สถิตวิ เิ คราะห์
Statistical Analysis
รวม

0(1-1-1)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
3(2-2-5)
21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
161312
242312
242332
365211
242xxx
242xxx

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูี
Research for Learning Development
เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
Physical Chemistry II
เคมีอนินทรีย์ 2
Inorganic Chemistry II
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
0(x-x-x)
0(x-x-x)
21 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน
161313

การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
รวม

3(2-2-5)
3 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
242454
161411
161111
242xxx
242xxx
xxxxxx
xxxxxx
111100

สัมมนา
Seminar
การสังเกตการณ์ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู
Observation in Professional Teaching
ภาษาและวัฒนธรรม
Language and Culture
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
ทักษะและเทคนิคการสอนเคมี
Skills and Teaching in Chemistry
รวม

1(0-3-2)
1(00 ชั่วโมง)
3(3-0-6)
0(x-x-x)
0(x-x-x)
0(x-x-x)
0(x-x-x)
3(2-2-5)
20 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
242452
161410
111101

การศึกษาอิสระ
Independent Study
การฝึกปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู
Practicum in Professional Teaching
การพัฒนาสื่อการสอนทางเคมี
Development of Instruction Media in Chemistry
รวม

1 หน่วยกิต
1(10 ชั่วโมง)
3(2-2-5)
10 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน
161xxx

วิชาชีพครูเลือก
Professional Teacher Elective
รวม

3(X-X-X)
3 หน่วยกิต
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161511

161512

ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น
การปฏิบัตกิ ารสอนนนสถานศึกษา 1
Teaching Internship in School I
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัตกิ ารสอนนนสถานศึกษา 2
Teaching Internship in School II
รวม

6 (010 ชั่วโมง)
6 หน่วยกิต

6 (010 ชั่วโมง)
6 หน่วยกิต

72
แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาชีววิทยา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103
001111
161111
241111
242101
143101
001xxx

001111
001101
001172
161112
241111
242101
143102

ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
Fundamental English
ปรัชญาการศึกษา
Philosophy of Education
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
เคมี 1
Chemistry I
ชีววิทยา 1
Biology I
กลุ่มวิชาพลานามัย
Personal Hygiene Course
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการดาเนินชีวิต
Living Management
ความเป็นครูมอื อาชีพ
Self Actualization for Professional Teachers
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics II
เคมี 1
Chemistry II
ชีววิทยา 1
Biology II
รวม

0(0-0-1)
0(0-0-1)
3(3-0-6)
0(1-1-1)
1(0-0-8)
1(0-0-8)
1(x-x-x)
21 หน่วยกิต

0(0-0-1)
0(0-0-1)
0(1-1-1)
3(3-0-6)
0(1-1-1)
1(0-0-8)
3(2-0-1)
22 หน่วยกิต

73
ภาคฤดูร้อน
161113

หลักสูตรสถานศึกษา
School Curriculum
รวม

3(2-2-5)
3 หน่วยกิต

74
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
000101
อารยธรรมและภูมิปัญญาทีองถิ่น*
Civilization and Indigenous Wisdom
000101
พะเยาศึกษา*
Phayao Studies
001170
ทักษะชีวิต
Life Skills
161212
จิตวิทยาสาหรับครู
Psychology for Teacher
142111
เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
143103
ชีววิทยา 0
Biology III
144100
ฟิสิกส์เบือ้ งตีน
Introductory Physics
00xxxx
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
General Elective
รวม
หมายเหตุ* นหีนิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

111110
143111
143111
011115
00XXXX
00XXXX

ภาคการศึกษาปลาย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Educational Information Technology
ชีววิทยาของเซลล์
Cell Biology
นิเวศวิทยา
Ecology
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
General Elective
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
General Elective
รวม

0(0-0-1)
3(2-2-5)
1(1-1-0)
3(3-0-6)
4(3-0-8)
0(1-0-1)
1(0-0-8)
3(x-x-x)
22 หน่วยกิต

0(1-1-1)
4(3-0-8)
4(3-0-8)
1(0-0-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21 หน่วยกิต

75

161211

ภาคฤดูร้อน
การจัดการเรียนรูีและการจัดการชัน้ เรียน
Learning Management and Classroom Management
รวม

3(2-2-5)
3 หน่วยกิต

76

111111
161311
143011
110111
011101
xxxxxx

111100
161312
243301
143321
243331
243xxx

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
การวัดและประเมินผลการเรียนรูี
Learning Assessment and Evaluation
พันธุศาสตร์
Genetics
ชีวสถิติ
Biostatistics
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

0(0-0-1)
0(1-1-1)
4(3-0-8)
0(1-1-1)
1(0-0-8)
0(x-x-x)
20 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูี
Research for Learning Development
วิวัฒนาการ
Evolution
สรีรวิทยาของพืช
Plant Physiology
สรีรวิทยาของสัตว์
Animal Physiology
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

0(0-0-1)
3(2-2-5)
0(0-0-1)
0(1-0-1)
0(1-0-1)
0(x-x-x)
18 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน
161313

การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
รวม

3(2-2-5)
3

หน่วยกิต
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161411
161411
111101
243401
243491
243xxx
243xxx
243xxx
xxxxxx

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
การสังเกตการณ์ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู
Observation in Professional Teaching
ภาษาและวัฒนธรรม
Language and Culture
ทักษะและเทคนิคการสอนทางชีววิทยา 1
Skills and Techniques of Teaching in Biology I
อนุกรมวิธานและระบบวิทยา
Taxonomy and Systematics
สัมมนา
Seminar
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

1(30 ชั่วโมง)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
1(0-1-1)
0(x-x- x)
0(x-x- x)
0(x-x- x)
0(x-x- x)
24 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
243491
161410
111101

การศึกษาอิสระ
Independent Study
การฝึกปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู
Practicum in Professional Teaching
ทักษะและเทคนิคการสอนทางชีววิทยา 2
Skills and Techniques of Teaching in Biology II
รวม

6 หน่วยกิต
1(60 ชั่วโมง)
0(2-2-5)
10 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน
161xxx

วิชาชีพครูเลือก
Professional Teacher Elective
รวม

3(x-x-x)
3 หน่วยกิต

78

161511

161512

ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น
การปฏิบัตกิ ารสอนนนสถานศึกษา 1
Teaching Internship in School I
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัตกิ ารสอนนนสถานศึกษา 2
Teaching Internship in School II
รวม

6 (310 ชั่วโมง)
6 หน่วยกิต

6 (010 ชั่วโมง)
6 หน่วยกิต

79
แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาฟิสิกส์
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103

ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
003134
อารยธรรมและภูมิปัญญาทีองถิน่ *
Civilization and Indigenous Wisdom
000101
พะเยาศึกษา*
Phayao Studies
005172
การจัดการการดาเนินชีวิต
Living Management
161111
ปรัชญาการศึกษา
Philosophy of Education
241111
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
244101
ฟิสิกส์ 1
Physics I
รวม
หมายเหตุ* นหีนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
ภาคการศึกษาปลาย
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
005171
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
161112
ความเป็นครูมอื อาชีพ
Self Actualization for Professional Teachers
241112
คณิตศาสตร์ 2
Mathematics II
243101
ชีววิทยา 1
Biology I
244181
กระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์
Scientific Methods in Physics
244102
ฟิสิกส์ 2
Physics II
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
22 หน่วยกิต

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

3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
1(0-3-2)
4(3-3-8)
21 หน่วยกิต

80
ภาคฤดูร้อน
161113

หลักสูตรสถานศึกษา
School Curriculum
รวม

3(2-2-5)
3 หน่วยกิต

81
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
005173

161212
241225
242104
244211
244221
244281
004xxx

146100

161213
244231
244232
244251
244201
244282
00xxxx

ทักษะชีวิต
Life Skills
จิตวิทยาสาหรับครู
Psychology for Teacher
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Ordinary Differential Equations
เคมี 1
Chemistry I
กลศาสตร์ 1
Mechanics I
อุณหฟิสิกส์
Thermal Physics
การทดลองฟิสิกส์ 1
Experimental Physics I
กลุ่มวิชาพลานามัย
Personal Hygiene Course
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Educational Information Technology
การสั่นสะเทือนและคลื่น
Vibrations and Waves
ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Theory
ฟิสิกส์ยุคนหม่
Modern Physics
คณิตศาสตร์สาหรับฟิสิกส์
Mathematics for Physics
การทดลองฟิสิกส์ 2
Experimental Physics II
วิชาศึกษาทัว่ ไป เลือก
General Elective
รวม

2(1-2-3)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
1(x-x-x)
20 หน่วยกิต

0 (0-0-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
22 หน่วยกิต

82

161211

ภาคฤดูร้อน
การจัดการเรียนรูีและการจัดการชัน้ เรียน
Learning Management and Classroom Management
รวม

3(2-2-5)

3 หน่วยกิต

83

161311
244241
244331
244311
244381
244341
247221
00xxxx

หมายเหตุ
161312
244321
244382
244xxx
244xxx
244xxx
00xxxx
xxxxxx

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
การวัดและประเมินผลการเรียนรูี
3(2-2-5)
Learning Assessment and Evaluation
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับฟิสิกส์
3(2-2-5)
Computer Programming for Physics
ทัศนศาสตร์
3(2-2-5)
Optics
กลศาสตร์ควอนตัม 1
3(3-0-6)
Quantum Mechanics I
การทดลองฟิสิกส์ 3
1(0-3-2)
Experimental Physics III
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electric and Electronics Circuit
สถิตวิ เิ คราะห์
3(2-2-5)
Statistical Analysis
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก*
3(x-x-x)
General Elective
รวม
22 หน่วยกิต
*นหีนิสติ เลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ English for Academic Purposes 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาปลาย
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูี
3(2-2-5)
Research for Learning Development
กลศาสตร์เชิงสถิติ
3(3-0-6)
Statistical Mechanics
การทดลองฟิสิกส์ 4
1(0-3-2)
Experimental Physics IV
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
Major Elective
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
Major Elective
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
Major Elective
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
3(x-x-x)
General Elective
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
Free Elective
รวม
22 หน่วยกิต

84

161313

ภาคฤดูร้อน
การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
รวม

3(2-2-5)
3 หน่วยกิต

85

161411
161412
244491
244492
244xxx
244xxx
Xxxxxx
111100

161410
244493
111108

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
การสังเกตการณ์ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู
Observation in Professional Teaching
ภาษาและวัฒนธรรม
Language and Culture
สัมมนา
Seminar
โครงงานฟิสิกส์
Project in Physics
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
การสอนฟิสกิ ส์ 1
Physics Teaching I
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู
Practicum in Professional Teaching
การศึกษาอิสระ
Independent Study
การสอนฟิสกิ ส์ 2
Physics Teaching II
รวม

1(00 ชั่วโมง)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
2(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
19 หน่วยกิต

1(10 ชั่วโมง)
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
10 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน
161XXX

วิชาชีพครูเลือก
Professional Teacher Elective

3(X-X-X)
รวม

3 หน่วยกิต

86

161511

161512

ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น
การปฏิบัตกิ ารสอนนนสถานศึกษา 1
Teaching Internship in School I
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัตกิ ารสอนนนสถานศึกษา 2
Teaching Internship in School II
รวม

6 (010 ชั่วโมง)
6 หน่วยกิต

6 (010 ชั่วโมง)
6 หน่วยกิต

87
แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาพลศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น

001103
001111
004xxx
005172
161111
248111

ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
Fundamental English
กลุ่มวิชาพลานามัย
Personal Hygiene Course
การจัดการการดาเนินชีวิต
Living Management
ปรัชญาการศึกษา
Philosophy of Education
ความรูีทั่วไปเกี่ยวกับพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
General Aspects of Physical Education and Sports Science
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(x-x-x)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
16 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

001112

ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
003134
อารยธรรมและภูมิปัญญาทีองถิ่น*
Civilization and Local Wisdom
000101
พะเยาศึกษา*
Phayao Studies
005171
ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
005173
ทักษะชีวิต
Life Skills
161112
ความเป็นครูมอื อาชีพ
Self Actualization for Professional Teachers
248160
หลักการฝึกและสอนยิมนาสติก
Training and Teaching Principle in Gymnastic
363218
กายวิภาคศาสตร์พนื้ ฐาน
Basic Anatomy
หมายเหตุ* นหีนิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(0-0-1)
1(0-2-1)
3(2-3-6)

18 หน่วยกิต

88
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
111110
248181

หลักสูตรสถานศึกษา
School Curriculum
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Health Activities
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต

89

111111
111111
248201
248266
365212
00xxxx

161213
248221
248242
248260
248261
248262
367200
248xxx
00xxxx
00xxxx

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
จิตวิทยาสาหรับครู
Psychology for Teacher
จิตวิทยาการกีฬา
Sport Psychology
หลักการฝึกและสอนว่ายน้า
Training and Teaching Principle in Swimming
ชีวเคมีพ้ืนฐาน
Basic Biochemistry
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
General Elective
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

Innovation and Educational Information Technology
การเรียนรูีทักษะกลไก
Motor Learning of Skill
การทดสอบสมรถภาพทางกาย
Physical Fitness Test
หลักการฝึกและสอนฟุตบอล
Training and Teaching Principle in Football
หลักการฝึกและสอนวอลเลย์บอล
Training and Teaching Principle in Volleyball
หลักการฝึกและสอนกรีฑา
Training and Teaching Principle in Track and Field
สรีรวิทยาพื้นฐาน
Basic Physiology
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
General Elective
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
General Elective
รวม

3(2-2-5)
0(0-0-1)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
16 หน่วยกิต

3(2-2-5)
0(1-1-1)
0(1-1-1)
1(0-1-1)
1(0-1-1)
1(0-1-1)
0(1-1-1)
1 (x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
22 หน่วยกิต

90
ภาคฤดูร้อน
161211
148481

การจัดการเรียนรูีและการจัดการชัน้ เรียน
Learning Management and Classroom Management
เพศศึกษาและโครงการสวัสดิศกึ ษานนโรงเรียน
Sex Education and Safety Program in School
รวม

3(2-2-5)
0(2-1-1)
6 หน่วยกิต

91

146100
161311
248321
248322
248331
248361
248497
xxxxxx

161312
248323
248351
248381
248496
248xxx
248xxx
xxxxxx

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
การวัดและประเมินผลการเรียนรูี
3(2-2-5)
Learning Assessment and Evaluation
ชีวกลศาสตร์การกีฬา
0(2-2-5)
Sport Biomechanics
สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
3(2-2-5)
Exercise Physiology
สถิตแิ ละการประเมินผลทางพลศึกษาและการกีฬา
3(2-2-5)
Statistic and Evaluation in Physical Education and Sports
หลักการฝึกและสอนบาสเกตบอล
1(1-1-0)
Training and Teaching Principle in Basketball
การจัดการเรียนรูีและสื่อการสอนพลศึกษา
1(2-2-5)
Learning Management and Education Media for Physical Education
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
Free Elective
รวม
21 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูี
3(2-2-5)
Research for Learning Development
เวชศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5)
Sports Medicine
วิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษาสาหรับผูีพิการ
3(2-2-5)
Sports Science and Physical Educatopm for Disabilities
โภชนาการเพื่อสุขภาพและการกีฬา
3(2-2-5)
Nutrition for Health and sports
การพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยหลักสูตรทางพลศึกษา 3(2-2-5)
Curriculum Development and Curriculum Research for Physical Education
วิชาเอกเลือก
1(x-x-x)
Major Elective
วิชาเอกเลือก
1(x-x-x)
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
Free Elective
รวม
20 หน่วยกิต

92
ภาคฤดูร้อน
161313

การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
รวม

3(2-2-5)
3 หน่วยกิต

93

248411

248431
248441
161411
161111
248498

248xxx
248xxx
111109

161410
248185
248186
248472
248191
111110

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
หลักการฝึก การออกโปรแกรมการฝึกเพื่อเสริมสรีาง
3(2-2-5)
สมรรถภาพทางกาย
Principles of Sport training and Program Design for Physical enhancing
ระเบียบวิธีวิจัย
0(1-1-1)
Research Methodology
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา
0(1-1-1)
Sports Innovation and Technology
การสังเกตการณ์ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู
1(00 ชั่วโมง)
Observation in Professional Teaching
ภาษาและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language and Culture
การจัดสิ่งแวดลีอมและชัน้ เรียนทางพลศึกษา
1(1-1-1)
Environment and Classroom Management and Physical Education
Program Administration
วิชาเอกเลือก
1(x-x-x)
Major Elective
วิชาเอกเลือก
1(x-x-x)
Major Elective
หลักสูตรและการสอนพลศึกษาระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
Curriculum and Teaching in Physical Education in Elementary school
รวม
20 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกปฏิบตั กิ ารวิชาชีพครู
1(10 ชั่วโมง)
Practicum in Professional Teaching
ยาและสิ่งเสพติด
0(3-0-1)
Drugs and Narcotic
การบริหารพลศึกษาและโปรแกรมพลศึกษา
0(3-0-1)
Physical Education and Physical Education Program Administration
ผูีกากับลูกเสือ
3(2-2-5)
Scoutmaster
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
หลักสูตรและการสอนพลศึกษาระดับมัธยมศึกษา
3(2-2-5)
Curriculum and Teaching in Physical Education in High School
รวม
19 หน่วยกิต

94
ภาคฤดูร้อน
161xxx

วิชาชีพครูเลือก
Teaching Professional Elective
รวม

3(x-x-x)
3 หน่วยกิต

95

161511

161512

ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น
การปฏิบัตกิ ารสอนนนสถานศึกษา 1
Teaching Internship in School I
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัตกิ ารสอนนนสถานศึกษา 2
Teaching Internship in School II
รวม

6 (010 ชั่วโมง)
6 หน่วยกิต

6 (010 ชั่วโมง)
6 หน่วยกิต

96
แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาไทย
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001111
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
001103 ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Skills
005173 ทักษะชีวิต
1(1-1-0)
Life Skill
004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย
1(0-2-1)
Personal Hygiene Courses
111113
ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
0(1-1-1)
Effective Communication Skills
111140 ภาษากับวัฒนธรรม
0(0-0-1)
Language and Culture
161111
ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
Philosophy of Education
รวม
18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
Developmental English
005171
ชีวติ และสุขภาพ
3(3-0-6)
Life and Health
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทีองถิ่น*
0(0-0-1)
Civilization and Indigenous Wisdom
003136 พะเยาศึกษา*
0(1-1-1)
Phayao Studies
111114
การพูด
0(1-1-1)
Speaking
111112
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
0(0-0-1)
Thai Linguistics
111130
วรรณคดีเอกของไทย
0(0-0-1)
Masterpieces of Thai Literature
161112
ความเป็นครูมอื อาชีพ
3(3-0-6)
Self Actualization for Professional Teachers
รวม
21 หน่วยกิต
หมายเหตุ *นหีนิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
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ภาคฤดูร้อน
161113

หลักสูตรสถานศึกษา
School Curriculum
รวม

3(2-2-5)
3 หน่วยกิต
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111221
111230
146200
14xxxx
161213
00xxxx
00xxxx

005172
00xxxx
111210
111211
144xxx
14xxxx
161212

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
ไวยากรณ์ไทย
3(3-0-6)
Thai Grammar
วรรณกรรมปัจจุบัน
3(3-0-6)
Contemporary Literary Works
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
3(x-x-x)
Major Elective
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
0(1-1-1)
Innovation and Educational Information Technology
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
3(x-x-x)
General Elective
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
3(x-x-x)
General Elective
รวม
21 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการการดาเนินชีวิต
Living Management
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
General Elective
การเขียนเชิงวิชาการ
Academic Writing
การอ่านเชิงวิเคราะห์
Critical Reading
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
Major Elective
จิตวิทยาสาหรับครู
Psychology for Teacher
รวม

0(1-1-1)
3(x-x-x)
0(1-1-1)
0(1-1-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
21 หน่วยกิต
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111xxx
161211

ภาคฤดูร้อน
วิชาเอกเลือก
3(X-X-X)
Major Elective
การจัดการเรียนรูีและการจัดการชัน้ เรียน
3(2-2-5)
Learning Management and Classroom Management
รวม
6 หน่วยกิต
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111330
144xxx
144xxx
14xxxx
14xxxx
xxxxxx
161311

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
วรรณกรรมวิจารณ์
Literary Works Criticism
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
Major Elective
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
การวัดและประเมินผลการเรียนรูี
Learning Assessment and Evaluation
รวม

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
0(1-1-1)
21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
111339
144398
144xxx
14xxxx
14xxxx
xxxxxx
161312

คติชนวิทยา
Folklore
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
Major Elective
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูี
Research for Learning Development
รวม

0(1-1-1)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
21 หน่วยกิต
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161313

ภาคฤดูร้อน
การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
รวม

3(2-2-5)
3 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
144xxx
144xxx
144xxx
144xxx
144xxx
111111
161411
161111

วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิธีสอนและนวัตกรรมทางการสอนภาษาไทย
Method and Innovation in Thai Teaching
การสังเกตการณ์ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู
Observation in Professional Teaching
ภาษาและวัฒนธรรม
Language and Culture
รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
22 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
111110
161410

การศึกษาอิสระ
Independent Study
การฝึกปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู
Practicum in Professional Teaching
รวม

6 หน่วยกิต
1(10 ชั่วโมง)
7 หน่วยกิต
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ภาคฤดูร้อน
161XXX
111111

วิชาชีพครูเลือก
Professional Teacher Elective
การสอนจุลภาคนนภาษาไทย
Micro Teaching in Thai Language
รวม

3(X-X-X)
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 5
161511

161512

ภาคการศึกษาต้น
การปฏิบัตกิ ารสอนนนสถานศึกษา 1
Teaching Internship in School I
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัตกิ ารสอนนนสถานศึกษา 2
Teaching Internship in School II
รวม

6 (010 ชั่วโมง)
6 หน่วยกิต

6 (010 ชั่วโมง)
6 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาอังกฤษ

001111
005171
005172
005173
146111
161111
00xxxx

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
Fundamental English
ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการดาเนินชีวิต
Living Management
ทักษะชีวิต
Life Skills
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
ปรัชญาการศึกษา
Philosophy of Education
กลุ่มวิชาพลานามัย
Personal Hygiene Course
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(x-x-x)
18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001103
001112
146112
146131
161112
00xxxx
00xxxx

ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์
Progressive Reading and Writing
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ความเป็นครูมอื อาชีพ
Self Actualization for Professional Teachers
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
General Elective
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
General Elective
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
0(2-2-5)
0(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21 หน่วยกิต
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ภาคฤดูร้อน
161113

หลักสูตรสถานศึกษา
School Curriculum
รวม

3(2-2-5)
3 หน่วยกิต
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146211
146231
146261
146262
161213
00xxxx
xxxxxx

000101
000101
146232
146241
146263
146271
161212
xxxxxx

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
การอ่านและการเขียนขัน้ สูง
Advance Reading and Writing
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย
English for Discussion
ภาษาศาสตร์เบือ้ งตีน
Introduction to Linguistics
สัทศาสตร์เบือ้ งตีน
Introduction to Phonetics
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Educational Information Technology
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
General Elective
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
Elective in Specific Field
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
อารยธรรมและภูมิปัญญาทีองถิ่น*
Civilization and Indigenous Wisdom
พะเยาศึกษา*
Phayao Studies
การพูดและการนาเสนอนนที่สาธารณะ
Public Speaking and Presentation
วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเบื้องตีน
Introduction to British and American Literateur
วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษเบือ้ งตีน
Introduction to English Syntax
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
English for Business Communication I
จิตวิทยาสาหรับครู
Psychology for Teacher
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
Elective in Specific Field
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21 หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
21 หน่วยกิต
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161111

ภาคฤดูร้อน
การจัดการเรียนรูีและการจัดการชัน้ เรียน
3(2-2-5)
Learning Management and Classroom Management
รวม
3 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
146321
146341
146xxx
xxxxxx
xxxxxx
111011
xxxxxx

หลักการแปล 1
Principle of Translation I
วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม
English Literature and Society
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
Major Compulsory Course in Specific Field
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
Elective in Specific Field
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
Elective in Specific Field
การวัดและประเมินผลการเรียนรูี
Learning Assessment and Evaluation
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
146322
146xxx
146xxx
xxxxxx
xxxxxx
161312
xxxxxx

หลักการแปล 2
Principle of Translation II
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
Major Compulsory Course in Specific Field
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
Major Compulsory Course in Specific Field
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
Elective in Specific Field
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
Elective in Specific Field
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูี
Research for Learning Development
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
21 หน่วยกิต

3(2-2-5)

110

161313

ภาคฤดูร้อน
การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
รวม

3(2-2-5)
3 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
146398
161411
161111
146xxx
146xxx
146xxx
111110

111110
146483
146xxx
146xxx
111111

ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
การสังเกตการณ์ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู
Observation in Professional Teaching
ภาษาและวัฒนธรรม
Language and Culture
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
Major Compulsory Course in Specific Field
วิชาเอกบังคับเลือก
Major Elective
วิชาเอกบังคับเลือก
Major Elective
การสอนจุลภาคสาหรับครูภาษาอังกฤษ
Micro-teaching for English Teachers
รวม

3(3-0-6)
1(00 ชั่วโมง)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
19 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู
1(10 ชั่วโมง)
Practicum in Professional Teaching
การศึกษาอิสระ
1 หน่วยกิต
Independent Study
วิชาเอกบังคับเลือก
3(x-x-x)
Major Elective
วิชาเอกบังคับเลือก
3(x-x-x)
Major Elective
การสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการสาหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
Intergraded Teaching for English Teachers
รวม
16 หน่วยกิต
ภาคฤดูร้อน

161xxx

วิชาชีพครูเลือก
Teaching Professional Elective
รวม

3(x-x-x)
3 หน่วยกิต
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161511

161512

ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น
การปฏิบัตกิ ารสอนนนสถานศึกษา 1
Teaching Internship in School I
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัตกิ ารสอนนนสถานศึกษา 2
Teaching Internship in School II
รวม

6 (010 ชั่วโมง)
6 หน่วยกิต

6 (010 ชั่วโมง)
6 หน่วยกิต
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3.1.5 คำอธิบำยรำยวิชำ
วิชำศึกษำทัว่ ไป
001103
ทักษะภำษำไทย
3(3-0-6)
Thai Language Skills
ทักษะการใช้ภาษาไทย ทั้งในด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียน เพื่อการสื่อสาร โดยเน้น
ทักษะการเขียนเป็นสาคัญ
Thai language skills in listening, reading, speaking and writing for communication
emphasizing on writing skills
001111

ภำษำอังกฤษพื้นฐำน
3(3-0-6)
Fundamental English
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ระดับพื้นฐานเพื่ อการสื่อสารใน
ปริบททางวิชาการและปริบทอื่น ๆ
English listening, speaking, reading, and writing skills, and grammar for communicative
purposes in academic contexts and others
001112

ภำษำอังกฤษพัฒนำ
3(3-0-6)
Developmental English
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ ระดับซับซ้อน เพื่อการสื่อสารใน
ปริบททางวิชาการและปริบทอื่นๆ
More complete English listening, speaking, reading, and writing skills, and grammar for
communicative purposes in academic contexts and others
001113

ภำษำอังกฤษเชิงวิชำกำร
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
ทักษะภาษาอังกฤษ เน้นทักษะการอ่านและการเขียนงานวิชาการ การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับสาขาของผู้เรียน
English skills emphasizing on reading and writing pertaining to students’ academic areas
and research interest
002121

สำรสนเทศศำสตร์เพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำ
3(3-0-6)
Information Science for Study and Research
ความหมาย ความสาคัญและประเภทของแหล่งสารสนเทศ การจัดระบบสารสนเทศ การเข้าถึ ง
สารสนเทศต่าง ๆ การสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ บริการฐานข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือก
การสังเคราะห์และการนาเสนอสารสนเทศ ตลอดจนเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดแี ละมีนสิ ัยในการใฝ่หาความรู้
Meaning and significance of information sources, approaches, and database services;
information technology application, selection, synthesis, and presentation of information as well as creating
positive attitudes and sense of inquiry in students
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002122

ปรัชญำเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิดโลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการดาเนิน
ชีวิต ประสบการณ์อัน ทรงคุณค่ า ปั จจัย หรือ เงื่อ นไขที่ส่ งผลต่อความสาเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติของผู้ มี
ชื่อเสียง เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ พัฒนาชีวติ ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ และคุณค่าต่อสังคม
Introduction to philosophy, philosophical concepts on life and world, philosophy of life, way of life,
valuable experiences, factors leading to success in life and works of outstanding persons as to apply for creativity
and life enhance
002123

ภำษำ สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา สังคมและวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาที่มีต่อสังคม
และวัฒนธรรม วัฒนธรรมในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของภาษาอันเนื่องมาจาก
ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม
Knowledge about language Thai society and culture, relation between language and
society and language and culture and language change caused by social and cultural factors
220200

ปริทัศน์ศิลปะกำรแสดงไทย
3(3-0-6)
Thai Performing Arts
ลักษณะและคุณค่าของนาฎศิลป์ไทยแบบมาตรฐานและแบบพื้นบ้านเพื่อให้เกิดสุนทรียะในการชม
นาฏศิลป์ไทยประเภทต่าง ๆ
The characteristics and values of both Thai classical and local dance to enable student to
understand and have background knowledge of different kinds of Thai dance
220200

ดุริยำงควิจักขณ์
3(3-0-6)
Music Appreciation
ลักษณะ ความสาคัญ พัฒนาการ องค์ประกอบทางด้านดนตรี บทเพลง คีตกวี สุนทรียศาสตร์
ทางด้ า นดนตรี ไ ทย และตะวั น ตก ลั ก ษณะและบทเพลงที่ ใ ช้ใ นการแสดงดนตรี มารยาทในการเข้ า ฟั ง ดนตรี
การวิจ ารณ์ แ ละอภิปรายจากการฟั ง และชมการแสดงดนตรี รวมทั้ ง บทบาทของดนตรี ไ ทย และตะวั น ตกใน
สังคมไทยตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
Musical characteristics, importance of music development, musical components, lyrics, music
composers, aesthetics of Thai and Western music, the characteristics and repertoire for musical performance,
music etiquette, criticism and discussion on the musical performance including the roles of Thai and Western
music in Thai society from the past to the present
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ศิลปะในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life
การรับรู้ทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันประกอบด้วย
ทัศนศิลป์ หัตถศิลป์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแฟชั่น ศิลปะภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว การออกแบบ
การสื่อสาร รวมทั้ง ความรู้ทางสถาปัต ยกรรม ด้านการประหยัดพลังงาน คติความเชื่อต่าง ๆ อัน จะน าไปสู่
การเห็นคุณค่าของรสนิยมและสุนทรีย์ในการดารงชีวิตที่สัมพันธ์กับบริบทต่าง ๆ ทั้งของไทยและสากล
Recognition of the arts and architecture for application in daily life, Topics include visual art,
craftsmanship, product design, fashion design, photography, animation and visual communication design,
Knowledge of architecture in energy-saving management, Beliefs concerning appreciation of values in taste
and aesthetics to live in harmony in national and international contexts
003131

กฎหมำยพื้นฐำนเพื่อคุณภำพชีวิต
3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ความรู้ พ้ืน ฐานเกี่ย วกั บระบบกฎหมายและประเภทของกฎหมาย สิ ทธิม นุ ษยชนและสิ ทธิ
ขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของนิสิต
Fundamental knowledge of legal systems and types of laws, human rights and basic
rights under the constitution, civil and commercial law, criminal law, intellectual property law, information
technology law, law concerning local administration, law on natural resources and traditional knowledge
preservation ,an laws concerning contemporary phenomenon and student’s quality of life
003132

ไทยกับประชำคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับสังคมโลกภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่าง ๆ ตัง้ แต่ก่อน
สมัยใหม่จนถึงสังคมในยุคปัจจุบัน บทบาทของไทยบนเวทีโลกและแนวโน้มในอนาคต
Relations between Thailand and the world community under changes during various times
stating from the pre-modern age up to the present, roles of Thailand in the world forum and future trends
003133

วิถีไทย วิถีทัศน์
3(3-0-6)
Thai Way and Vision
ความหมาย ความสาคัญของวิถีไทย วิถีทัศน์ พัฒนาการของวิถีไทยสู่ปัจจุบัน ลักษณะเฉพาะ
และอัตลักษณ์ความเป็นไทย กระบวนการเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่เกี่ยวกับวิถีไทย การดารงความเป็นไทยในโลก
ปัจจุบัน
Meaning, significance of Thai ways and vision, development of Thai ways up to the
present, specific features and identity of Thai-ness, the change process, concepts regarding the Thai way,
and conservation Thai-ness in a changing world
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003134

อำรยธรรมและภูมปิ ัญญำท้องถิ่น
3(3-0-6)
Civilization and Local Wisdom
อารยธรรมในยุคต่าง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
Civilization throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, ritual practices,
beliefs and contribution and development are preservative of wisdom
003135

กำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6)
Politics Economy and Society
ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการเมืองไทยและระดับ
สากล การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและกาลังพัฒนา ระบบเศรษฐกิจโลก ผลกระทบของโลกาภิวัตน์กับ
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ความสัมพันธ์ของระบบโลกกับประเทศไทย
Meaning and relation among politics, economy, and society, Thai and international political
development, politics and adjustment of developed countries, the global economics system, impacts of
globalization on politics economy and society, relations between the world system and Thailand
223236

พะเยำศึกษำ
3(0-0-0)
Phayao Studies
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์โบราณคดี พลวัตทางสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยาตั้ง แต่อดีตจนถึงปัจจุ บัน ปัจจัย ที่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์
แนวโน้มการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในอนาคต ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซียน
History, archeology, social dynamics, politics, economics and culture from the past to
present, factors influencing the changes, analytical study of the sustainable development in the future ;
globalization and ASEAN communities context
004150

กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
ประวัติ ความหมาย ความสาคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับกีฬากอล์ฟ การฝึก
ทักษะเบือ้ งต้น และกฎกติกามารยาทของกีฬากอล์ฟ
History definition importance and physical fitness for golf basic skill training rules and
etiquette of golf
004151

เกม
1(0-2-1)
Game
ประวัติ วิวัฒนาการความเป็นมา ความสาคัญ ความหมาย ทฤษฎีการเล่น เทคนิคการเป็นผู้นา
การฝึกกิจกรรม ประเภทของเกม เทคนิคการสอน ตลอดจนการใช้เครื่องอานวยความสะดวก อุปกรณ์ รวมถึง
ความคิดสร้างสรรค์ อีกทัง้ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
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History philosophy definition and importance of games type of games basic game
leadership and games participation
004152

บริหำรกำย
1(0-2-1)
Body Conditioning
ประวัติ ความหมาย ความส าคั ญ ของการบริ ห ารกาย หลั ก การออกกาลั งกาย กิ จกรรม
การสร้างสมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
History, definition and importance of body conditioning; principle of exercises, physical
fitness activities, and physical fitness test
004153

กิจกรรมเข้ำจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
ประวัติ ความหมาย ความสาคัญ การเคลื่อนไหวเบื้องต้น ท่าเต้นราพื้นเมือง และวัฒนธรรม
การเต้นราของนานาชาติ
History, definition, importance and basic movements of folk dances and international folk
dances
004154

ว่ำยน้ำ
1(0-2-1)
Swimming
ประวัติ ความหมาย ความส าคั ญ การเสริม สร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรั บกี ฬาว่า ยน้า
การฝึกทักษะเบือ้ งต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาว่ายน้า
History definition importance physical fitness basic skill training rules and etiquette of
swimming
004155

ลีลำศ
1(0-2-1)
Social Dance
ประวัติ ความหมาย ความสาคัญ การเคลื่อนไหวเบือ้ งต้น รูปแบบการเต้นราสากลและ
มารยาทของการเต้นราสากล
History, definition, importance, basic movement, types, and etiquette of social dances
004156

ตะกร้อ
1(0-2-1)
Takraw
ประวัติ ความหมาย ความสาคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับนักกีฬาตะกร้อ
การฝึกทักษะเบือ้ งต้น และกฎกติกามารยาทของกีฬาตะกร้อ
History definition importance physical fitness basic skill training, rules and etiquette of
takraw
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004157

นันทนำกำร
1(0-2-1)
Recreation
ความหมาย ขอบข่ายและความสาคัญของกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจน
สามารถนากิจกรรมนันทนาการไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์
History philosophy definition and importance of recreation nature of activities and
recreation participation
004158

ซอฟท์บอล
1(0-2-1)
Softball
ประวัติ ความหมาย ความสาคัญ การเสริมสร้างสรรมถภาพทางกายสาหรับกีฬาซอท์ฟบอล
การฝึกทักษะเบือ้ งต้น กฎ กติกา มารายาทของกีฬาซอท์ฟบอล
History, definition, importance and physical fitness for softball; basic skill training, rules
and etiquette of softball
004159

เทนนิส
1(0-2-1)
Tennis
ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ การเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายส าหรั บกี ฬาเทนนิส
การฝึกทักษะเบือ้ งต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทนนิส
History definition Importance and physical fitness for tennis basic skill training rules and
etiquette of tennis
004160

เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
Table Tennis
ประวัติ ความหมาย ความสาคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับกีฬาเทเบิลเทนนิส
การฝึกทักษะเบือ้ งต้นและกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทเบิลเทนนิส
History definition Importance and physical fitness for table tennis basic skill training rules
and etiquette of table tennis
004161

บำสเกตบอล
1(0-2-1)
Basketball
ประวัติ ความหมาย ความสาคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับบาสเกตบอล
การฝึกทักษะเบือ้ งต้น กฎ กติกา มารยาทของกีฬาบาสเกตบอล
History definition importance and physical fitness for basketball basic skill training rules
and etiquette of basketball
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004162

แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
ประวัติ ความหมาย ความสาคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับกีฬาแบดมินตัน
การฝึกทักษะเบือ้ งต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาแบดมินตัน
History, definition, importance and physical fitness for badminton; basic skill training, rules
and etiquette of badminton
004163

ฟุตบอล
1(0-2-1)
Football
ประวั ติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริม สร้ างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬ าฟุ ตบอล
การฝึกทักษะเบือ้ งต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาฟุตบอล
History definition Importance and physical fitness for football basic skill training rules and
etiquette of football
004164

วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
Volleyball
ประวัติ ความหมาย ความสาคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับวอลเลย์บอล
การฝึกทักษะเบือ้ งต้น กฎ กติกา มารยาทของกีฬาวอลเลย์บอล
History, definition, Importance and physical fitness for volleyball; basic skill training, rules
and etiquette of volleyball
004165

ศิลปะกำรต่อสู้ป้องกันตัว
1(0-2-1)
Art of Self – Defense
ประวัติ ความหมาย ความสาคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับศิลปะการต่อสู้
ป้องกันตัว ทักษะเบื้องต้นของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว กฎหมายสาหรับการป้องกันตัวและกฎกติกา มารยาท
ของศิลปะการต่อสูป้ ้องกันตัว
History, definition Importance and physical fitness for the art of self–defense; basic skill of
the art of self–defense, laws for self–defense; rules and etiquette of the art of self-defense
220202

พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การเกิ ด พฤติ ก รรม พื้ น ฐานทางชี ว ภาพของพฤติ ก รรมและประเภทของ
พฤติกรรม ความรูส้ ึกและการรับรู้ การมีสติสัมปชัญญะ การเรียนรู้และความจา การคิดและภาษา เชาว์ปัญญา
และการยกระดับเชาว์ปัญญา การจัดการอารมณ์และการสร้างแรงจูงใจ พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม พฤติกรรม
ปกติ และการวิเคราะห์กรณีศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
Concept of human behavior, biology and type of behavior, sensation and perception, state
of consciousness, learning and memory, thinking and language, intelligence and intelligence management of
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emotions and development of motivation, human social behavior, abnormal behavior, analysis of human
behavior case studies for application in daily life
220202

ชีวิตและสุขภำพ
3(3-0-6)
Life and Health
ความรู้ความเข้าใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรมและการดูแลสุขภาพของมนุษย์
วัยรุ่นและสุขภาพการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพจิต อาหารและสุขภาพ ยา
และสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม การป้องกัน
ตัวจากอุบัตภิ ัย อุบัตเิ หตุ ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด
Integrated knowledge and understanding about the life cycle, healthy behavior and
human health care, adolescence and exercise and recreation for health, enrichment of mental health,
medicine and health, environment and health, health insurance, life insurance, accident insurance. And
social security; protection from danger, accidents, natural disasters and communicable diseases
220200

กำรจัดกำรกำรดำเนินชีวิต
3(2-2-5)
Living Management
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัวและ
สังคม การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การติดต่อสื่อสาร การจัดการ ความขัดแย้ง การคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เศรษฐศาสตร์กับการดาเนินชีวิตที่ดี และคุณธรรมจริยธรรม
Knowledge and skills relating to role, duty, and responsibity as a member of a family and
a member of a society, adaptation to changes in a global society, world communication, conflict management
resolutions, methods of creative problem solutions, a good economy and living conditions and ethics
220203

ทักษะชีวิต
2(1-2-3)
Life Skills
การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก การฝึกทักษะการทางานเป็นทีมที่เน้นการเป็น
ผู้นาและเป็นผู้ตามที่ดี การพัฒนาบุคคลให้มีจิตสาธารณะและการพัฒนาคุณสมบัตดิ ้านอื่น ๆ ของบุคคล
Development of personality both mental and physical characteristics, practice in team
working skills focusing on leader and follower roles, development of public consciousness and other desirable
personal characteristics
006140

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สาเหตุปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลของการเปลี่ยนแปลง
ประชากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม กรณีปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก อุบัติภัยธรรมชาติและการรับมือ การพัฒนากับสิ่งแวดล้อม การปลูกจิตสานึก การ
สร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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Relationship between man and the environment, cause of environmental problems, effects
of population change related to environmental problems case studies of global climate change, natural
disasters and encounter, at the global and local scale and the building of environmental awareness and
participation in sustainable environmental management
006141

คอมพิวเตอร์สำรสนเทศขั้นพื้นฐำน
3(2-2-5)
Introduction to Computer Information Science
ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัตกิ าร เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
และการประยุกต์ ใช้งาน ระบบสานักงานอัตโนมัติ ระบบจานวนและการแทนข้อมูล การจัดการข้อมูล และระบบ
ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ภาษาคอมพิวเตอร์ การพัฒนาโปรแกรม ปัญญาประดิษฐ์ ระบบเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ
Computer system, hardware, software, operating system, computer networks, the
Internet and its applications, office automation systems, number system and data representation, data
management and database systems, information systems, programming languages, program design,
artificial intelligent, geographic information system
006142

คณิตศำสตร์สำหรับชีวิตในยุคสำรสนเทศ
3(3-0-6)
Mathematics for Life in the Information Age
การประยุกต์ใช้วิชาคณิตศาสตร์เพื่อใช้จริงกับชีวิตประจาวัน เช่น การเงินการธนาคาร การ
ประกันภัย การตัดสินใจทางธุรกิจ และการรวบรวมข้อมูลทางสถิตเิ พื่อการสารวจและการตัดสินใจเบือ้ งต้น
Application of mathematics for daily life including banking and finance, insurance, business
and statistics for data collection and decision making
006143

ยำและสำรเคมีในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
ความรู้ของยาและเคมีภัณฑ์ เครื่องสาอาง อาหารและยาจากสมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจาวันที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ตลอดจนการเลือกใช้และจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
Basic knowledge of drugs and chemicals including cosmetics and herbal medicinal product
commonly used in daily life and related to health as well as their proper selection and management for
health and environmental safety
006144

อำหำรและวิถีชวี ิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
บทบาทและความสาคัญของอาหารในชีวิตประจาวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภค
อาหารในภูมภิ าคต่าง ๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมต่างประเทศต่อพฤติกรรมการ
บริโภคของไทย เอกลักษณ์และภูมปิ ัญญาด้านอาหารของไทย การเลือกอาหารที่เหมาะสมต่อความต้องการของ
ร่ า งกาย อาหารเพื่อ สุ ข ภาพ ข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาเลือ กซื้ อ อาหาร และอาหารและวิถี ชีวิต กั บ การ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์
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Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption behavior around the
world including the influence of foreign cultures on Thai consumption behavior, identity and wisdom of food
in Thai, proper food selection according to basic needs, health foods, information for purchasing food, and
food and life style according in the age of globalization
006145

พลังงำนและเทคโนโลยีใกล้ตัว
3(3-0-6)
Energy and Technology around us
ความรู้พ้ืนฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยี การอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานอย่างฉลาด
ผลกระทบของการใช้พลังงานที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ที่มาของพลังงานไฟฟ้า และพลังงานอื่น ๆ และการใช้พลังงาน
อย่างถูกต้อง ประหยัด และปลอดภัย หลักการทางานและการเลือกใช้ระบบปรับอากาศ รถยนต์ เทคโนโลยี
สารสนเทศพืน้ ฐาน การใช้พลังงานในอนาคต การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ เทคโนโลยีสาหรับรถยนต์ใน
อนาคต ระบบขนส่งมวลชน การเตรียมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และการตัดสินใจเลือกใช้
อย่างเหมาะสม
Basic knowledge of energy and technology, energy conservations, intelligent methods for
consuming energy, impact of consuming energy on environment, source of electricity and other energy,
proper, economical and safe methods for consuming energy, principle of selecting air conditioner and
vehicle, consuming energy in the future, electricity generation by nuclear energy, mass transportation
system, preparation for changing technology and decision making on proper use
006245

วิทยำศำสตร์ในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
บทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี บูรณาการ
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม สารเคมี พลังงานและไฟฟ้า
การสื่อสารและคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในชีวิตประจาวัน
Role of biological science and physical science and integration of earth science in daily life
organisms, environments, chemical substances, energies and electricity, telecommunications, meteorology,
earth and space including, the applications of science and technology in daily life
142111

ภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำร 2
3(0-0-0)
Chinese for Communication I
ทักษะพื้นฐาน 4 ทักษะของภาษาจีน พูด ฟัง เขียน อ่าน การออกเสียงภาษาจีนตามระบบสัท
อักษรภาษาจีน Chinese Phonetic Alphabet (CPA) (PINYIN) ทักษะการเขียนตัวอักษรจีนอย่างถูกต้องตามระบบ
การเขียนอักษรจีนแบบบรรจง ศัพท์พ้ืนฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัวและคาศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจาวันประมาณ
300 คา สนทนาขั้นพื้นฐาน ไวยากรณ์จนี พืน้ ฐาน
Four basic skills of Chinese including speaking listening reading and writing, Chinese
Pronunciation with Chinese phonological system (CHINESE PHONETIC ALPHABET), Chinese character
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systematically writing skills, 300 of daily-life words and expressions, Basic conversation and Chinese
grammar
142112

ภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำร 0
3(2-2-5)
Chinese for Communication II
คาศัพท์ในชี วิตประจ าวั นประมาณ 400 ค า การออกเสียงในระดั บค าหลายพยางค์ วลี และระดั บ
ประโยค ไวยากรณ์จีนพื้นฐานระดับประโยค โครงสร้างประโยคแบบต่าง ๆ ประโยคที่ใช้กริยาช่วย ประโยคภาคแสดง
เป็นกริยาวลี ประโยคภาคแสดงเป็นคุณศัพท์วลี ประโยคภาคแสดงเป็นนามวลี โครงสร้างประโยคคาถามแบบต่าง ๆ
การใช้คาบอกตาแหน่ง การบอกเวลา วันเดือนปี การใช้กริยาช่วยต่าง ๆ หน่วยคาไวยากรณ์ที่แสดงความสมบรูณ์ของ
การกระทา การเขียนอักษรอย่างถูกต้องและคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น
400 daily-life words and expressions, Pronunciation in level of multi-syllable words, phrases
and sentences, Basic grammar of sentence structures, the sentences with verb complement, the sentences
with adjective complement, the sentence with noun complement, the structure of interrogative sentences,
the use of prepositions, telling the time and date, use of auxiliary verbs, the functional words, writing of
Chinese characters more fluently
200202

กำรพัฒนำทักษะกำรฟังและกำรพูดภำษำจีน 2
3(0-0-0)
Chinese Listening and Speaking I
การฟัง และการพูดบทสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจาวันอย่างง่าย ๆ โดยเน้นที่การออกเสียงให้
ชัดเจนถูกต้อง และสามารถพูดโต้ตอบได้
Listening and speaking Chinese in simple dialogues for daily life by emphasis on clear and
accurate pronunciation and ability for inquiring and answering
200200

กำรพัฒนำทักษะกำรฟังและกำรพูดภำษำจีน 0
3(0-0-0)
Chinese Listening and Speaking II
การฟังและพูดบทสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจาวัน ในระดับกลาง และสูง โดยเน้นการใช้ถ้อยคา
ให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์
Listening and speaking Chinese daily life dialogues in intermediate and advanced levels by
emphasis on using proper words in different situations
142211

ภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำร 3
3(0-0-0)
Chinese for Communication III
คาศัพท์ในชีวิตประจาวันและศัพท์เฉพาะต่าง ๆ ประมาณ 500 คา การใช้คาบอกจานวนเงิน
ส่วนขยายภาคแสดง หน่วยคาไวยากรณ์ที่ใช้เชื่อมภาคแสดงกับส่วนขยายภาคแสดง การซ้าคาคุณศัพท์พยางค์เดี่ยว
และสองพยางค์ หน่ว ยค าที่ แ สดงการด าเนิน ต่อ เนื่อ งไปของภาคแสดง หน่ว ยค าไวยากรณ์ ที่แ สดงการเน้น
ประสบการณ์ การซ้าคากริยาสองพยางค์ ประโยคที่ภาคแสดงมีหลายกริยาวลี การใช้คาบุพบทต่าง ๆ ที่สาคัญ
รวมทั้งคาเชื่อมของประโยคความซ้อน
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500 daily-life words and technical terms, Chinese currency, The complement modification,
Functional words for complement and complement modification, The reduplication of monosyllabic and
dissyllabic adjectives, Indication words in progressive aspect, The particle emphasizing on past experience,
The reduplication of dissyllabic verbs, The sentence with several verb complements, Prepositions and
conjunctions used in complex sentence
142231

กำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำจีน 2
3(0-0-0)
Chinese Reading and Writing Development I
ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีนขนาดสั้นที่ใช้ในชีวิตประจาวันทั่วไป เช่น บันทึกประจาวัน
นิทาน จดหมาย แนะนาตนเอง ประวัตสิ ่วนตัว บัตรเชิญ ประกาศ โฆษณา
Reading and writing skills in Chinese in term of diary, stories, letters, self introduction,
resume, invitation card, announcement, advertisement
143381

ทักษะภำษำญี่ปุ่น 2
3(0-0-0)
Japanese Skills I
อักษรฮิรางานะและคาตาคานะ การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน
สาหรับการแนะนาตัวและสนทนาทักทายในชีวิตประจาวัน
Introduction to Japanese characters; Hiragana and Katakana, pronunciation in Japanese, basic
Japanese structure for self introducing and conversation in daily life
143382

ญี่ปุ่นศึกษำ
3(3-0-6)
Japanese Studies
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคม การเมือง เศรษฐกิจและ

วัฒนธรรม
Basic knowledge about Japan; history, geography, society, politic, economy and culture
143383

ทักษะภำษำญี่ปุ่น 0
3(0-0-0)
Japanese Skills II
โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น ทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้งสี่ด้าน การฝึกทักษะ
การฟังและการพูด
Basic Japanese structure at a higher level, 4 skills of Japanese language emphasizing on
listening and speaking skills
143384

กำรสนทนำภำษำญี่ปุ่น 2
3(0-0-0)
Japanese Conversation I
ทักษะการฟังและการพูดบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน การออกเสียงและการโต้ตอบ
บทสนทนาภาษาญี่ปุ่น
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Listening and speaking skills in daily-life conversations, pronunciation and conversation in
Japanese
143481

ทักษะภำษำญี่ปุ่น 3
3(2-2-5)
Japanese Skills III
โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นที่มีความซับซ้อน ทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้งสี่ด้าน ทักษะการฟังและการพูด
Complex structure of Japanese language and practice in the four language skills emphasizing
on listening and speaking skills
143482

กำรสนทนำภำษำญี่ปุ่น 0
3(0-0-0)
Japanese Conversation II
ทักษะการฟังและการพูดบทสนทนาในชีวติ ประจาวัน การใช้ถ้อยคาและสานวนตามสถานการณ์ต่างๆ
Listening and speaking skills in daily-life conversations, words and expressions in different

situations
200113

ทักษะกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3(2-2-5)
Effective Communication Skills
ทฤษฎีการสื่อสาร หลักการ กลวิธี รูปแบบ การพูด การเขียน การฟัง และการอ่านประเภทต่าง ๆ
การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูดและการพัฒนาทักษะการเขียน การวิเคราะห์ วินิจวิจารณ์และประเมินค่าจากการ
ฟังและการอ่าน
Theory of communication, the principles, strategies, and feature of listening, reading, speaking
and writing in a variety patterns, personality development in speaking and writing skills, analysis,
interpretation, criticism and evaluation in listening and reading
200114

กำรพูด
3(2-2-5)
Speaking
หลักการพูด กลวิธีพัฒนาทักษะการพูดให้มีประสิทธิภาพ การพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ รูปแบบ
การพูดประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นพิธีการและไม่เป็นพิธีการ
Principle of speaking, strategies of speaking skill development, speaking for personality
development, patterns of speaking in formal and non formal
200122

ภำษำศำสตร์ภำษำไทย
3(3-0-6)
Thai Linguistics
ความรู้พ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ ประวัติการศึกษาภาษาและภาษาศาสตร์ อวัยวะที่ใช้ในการออก
เสียงและขบวนการออกเสียง ลักษณะของเสียงและสัทอักษร เสียง และระบบเสียงในภาษาไทย หน่วยเสียงใน
ภาษาไทย พยางค์และโครงสร้างพยางค์ของคาไทย คาและหน่วยคาไทย การเรียงคาและประโยคภาษาไทย
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Fundamental Thai linguistics, history of language and literature, organs of speech and process
of pronunciation, feature for sound and the international phonetics alphabet, sounds and sound system in
Thai, syllable structure of Thai words, Words and morpheme in Thai, Words ordering and sentences in Thai
144130

วรรณคดีเอกของไทย
3(3-2-6)
Masterpieces of Thai Literature
เนื้อหา รูปแบบ ลักษณะ การประพันธ์ การอ่านวรรณคดีเอกของไทย คุณค่าและสุนทรียภาพ
ทางวรรณกรรม
Content, pattern, characteristics, composition, reading masterpieces of Thai literature, value
and aesthetics of literature
144140

ภำษำกับวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language and Culture
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมในแง่มุมต่าง ๆ ภาษาไทยกับความเชื่อ ค่านิยม โลกทัศน์
การใช้ภาษาไทยในปริบทของวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของภาษาในปริบทของวัฒนธรรม
Correlations between language and culture in different aspects, Thai language and beliefs,
popularities, vision, use of Thai language in cultural context, changing of language in cultural context
200210

กำรเขียนเชิงวิชำกำร
3(2-2-5)
Academic Writing
การเขียนเชิงวิชาการประเภทต่าง ๆ หลักการเขียนและขั้นตอนการเขียนเชิงวิชาการประเภทต่าง ๆ
การผลิตงานเขียนเชิงวิชาการที่มีคุณค่า
Feature of academic writing, principle and process of academic writing, writing creating for useful
academic writing
200211

กำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์
3(2-2-5)
Critical Reading
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การอ่ า นและการวิ เ คราะห์ การวิ เ คราะห์ ส ารคดี บั น เทิ ง คดี และ
สาระบันเทิง การนาเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยการพูดและการเขียน
Introduction to reading and analysis, feature, fiction and entertainment analysis, oral and written
presentation to analysis outcome
200221

ไวยำกรณ์ไทย
3(3-2-6)
Grammar in Thai Language
แนวคิ ด ด้ า นไวยากรณ์ ไ ทย วิธี ก ารศึก ษาระบบต่า ง ๆ ของภาษาไทยตามแนวการศึก ษาด้ า น
ไวยากรณ์ไทย การวิเคราะห์ขอ้ มูลภาษาไทยตามแนวการศึกษาด้านไวยากรณ์ไทย
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Concepts of Thai grammar, methodology for studying of Thai language systems and analyzing
Thai text in Thai grammar
144224

พัฒนำกำรภำษำไทย
3(3-2-6)
Development of Thai Language
แนวการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภาษา ลักษณะเด่นของภาษาไทยสมัยสุโขทัย อยุธยา และ
รัตนโกสินทร์ การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม เทคโนโลยี
สมัยใหม่กับการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย แนวโน้มของภาษาไทยในอนาคต
Approaches to the study of language changes, characteristics of Thai language in the
Sukhothai, Ayudhaya, and Ratanakosin periods, language changes in relation to social, economic, political
and cultural context, modern technology and language changes, trends of Thai language in the future
144230

วรรณกรรมปัจจุบัน
3(3-0-6)
Contemporary Literary Works
พัฒนาการของวรรณกรรมไทยหลังได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตก เนื้อหา รูปแบบ แนวคิด การวิเคราะห์
และวิจารณ์วรรณกรรมปัจจุบัน
Evolution of Thai literary works western countries, contents, patterns and thoughts, analyzing
and criticizing literary works in accordance with criticism theory
144231

วรรณกรรมเด็กและเยำวชน
3(3-0-6)
Literary Works for Children and Adolescents
ประวัติ ประเภท รูปแบบการเขียน สารัตถะ และภาพสะท้อนสังคมของวรรณกรรม การประเมินค่า
และการสร้างสรรค์วรรณกรรมเด็กและเยาวชน
Characteristics, history and patterns of writing literary works for children and teenagers,
philosophy in literary works for kids and teenagers, evaluating literary works for children and
teenagers, creating literary works for children and adolescents
200330

วรรณกรรมวิจำรณ์
3(2-2-5)
Literary Works Criticism
ประวัติความเป็นมา ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรม การวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
ร่วมสมัยประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง
History and theory of literary works criticism, analyzing and criticising Thai traditional and
contemporary literary works, pose and poetry
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200310

กำรเขียนเอกสำรสำนักงำน
3(2-2-5)
Office Document Writing
ลักษณะ รูปแบบ องค์ประกอบ การใช้ภาษา เครื่องหมายวรรคตอน และหลักการเขียนเอกสาร
สานักงานประเภทต่าง ๆ การพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือราชการ จดหมายธุรกิจ และรายงานการประชุม
Characteristics, patterns, components, wordings, punctuation marks and principles of
government and business documents writing, impoving the skills of writing in governmental documents,
business letters and meting reports
144320

ภำษำศำสตร์สงั คม
3(3-0-6)
Sociolinguistic
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม ปัจจัยทางสังคมที่ทาให้เกิดการแปรภาษาและภาษาย่อย
อิทธิพลของภาษาต่อสังคม การวิเคราะห์วิจัยภาษาในบริบททางสังคม
The interaction between language and society, social context interfering linguistic variation of
languages, the influence of language to society, linguistic analysis and study in social contexts
144321

ภำษำต่ำงประเทศในภำษำไทย
3(3-2-6)
Foreign Languages in the Thai Language
ตระกูลของภาษาโลก ภาษาในอาเซียน หลักและวิธียืมภาษา ลักษณะเสียง คา ประโยคและสานวน
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย การแปลและเขียนทับศัพท์ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศ
World language families, language in ASEAN, principles and methods for loaned languages,
sound, word, sentence and idiom characteristics of foreign languages in Thai language, translation and
transliteration from a foreign language to Thai and from Thai to a foreign language
144322

อักษรและอักขรวิธีลำ้ นนำ
3(3-0-6)
Lanna Alphabets and Orthography
ประเภทและลักษณะของตัวอักษรล้านนา การผสมอักษรเพื่อสร้างศัพท์ การฝึกอ่านเอกสารที่
จารึกด้วยอักษรล้านนาและปริวรรตอักษรล้านนาเป็นภาษาไทยมาตรฐาน
Types and characteristics of Lanna Alphabets, Words construction, Reading informations
written by Lanna terms and changing Lanna terms into central Thai terms
144323

ภำษำไทยถิ่น
3(0-0-0)
Thai Dialects
ความหมาย ขอบเขต การกระจาย ลักษณะของภาษาตระกูลไท ลักษณะและลักษณะเฉพาะของ
ภาษาถิ่นต่าง ๆ ในประเทศไทย ความหมายของคาศัพท์ในแต่ละท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาถิ่นต่าง ๆ
ในประเทศไทย

129
Difinition, scope, distribution and common features of Tai language family, common features
and unique characteristics of dialects in Thailand, including a study of different meanings of word in each
area, analyzing relationship between dialects in Thailand
200335

พัฒนำกำรวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
Development of Thai Literary Works
ความรู้พ้ืนฐานทางวรรณกรรม พัฒนาการของวรรณกรรมตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน รูปแบบ
เนื้อหา แนวคิด ภูมหิ ลังทางประวัตศิ าสตร์ สังคม และวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อผู้แต่ง สุนทรียภาพและคุณค่าของ
วรรณกรรม
Fundamental Thai literary works, development of Thai literary works from Sukhothai period to
the present, styles, contents, ideas, historical, social and cultural background influencing to the authers, the
asethtics and values of literary works
200339

คติชนวิทยำ
3(2-2-5)
Folklore
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคติชนวิทยา การจาแนกประเภทของข้อมูลคติชน ระเบียบวิธีศึกษา คติชนวิทยา
แนวคิดทฤษฎีในการวิเคราะห์ การศึกษาค้นคว้าตามระเบียบวิธีคติชนวิทยาภาคปฏิบัติ
Meaning and general knowledge related to folklore, classification of folklore data categories,
ideas and theory of analysis, research methodology
144398

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
ความหมาย ความสาคัญ ประเภทการวิจัย ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียน
โครงร่างและรายงานการวิจัย
Meaning, significance, types, problem and hypothesis of research, population and sample,
research tools, methods of data collection and data analysis, ethics of reseach
144410

กำรสอนภำษำไทยในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ
3(0-0-0)
Teaching Thai as a Foreign Language
ระบบเสียงและระบบไวยากรณ์ของภาษาแม่ภาษาที่สอง และปัจจัยเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาษา
แม่ภาษาที่สอง ประเภทและลักษณะการแทรกแซงของภาษา ปัญหาและการฝึกแก้ ไขการออกเสียงภาษาไทย
เทคนิคการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
The study of sound and syntactic structure of the target languages, the related factors to the
learning process of the target languages, the interference in language, the methods in solving Thai
pronunciation and Thai teaching technique as a foreign language
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กำรเขียนสำรคดีและบันเทิงคดี
3(2-2-5)
Feature and Fiction Writing
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารคดีและบันเทิงคดี หลักการเขียนสารคดีประเภทต่าง ๆ และหลักการเขียน
บันเทิงคดีประเภทนวนิยาย เรื่องสั้น และงานบันเทิงคดีประเภทอื่น ๆ การวิเคราะห์และวิจารณ์งานเขียนสารคดี
การศึกษาลักษณะ กลวิธีเขียน การวิเคราะห์และวิจารณ์งานเขียนบันเทิงคดี
General knowledge of features and fictions, principles of feature writing in different types,
principles of fiction writing in different type; novels, short stories and other fictions, analyzing and criticizing
of feature writing, characteristics and strategies, analyzing and criticizing fictions
200430

วรรณศิลป์ไทย
3(2-2-5)
Art of Thai Literature
หลักและวิธีการแต่งคาประพันธ์ การวิเคราะห์ฉันทลักษณ์ ภาษาวรรณศิลป์ หลักการประเมินค่า
คาประพันธ์ การอ่านคาประพันธ์ประเภทต่าง ๆ
Priciples and strategies of poetry writing, analysis of prosodies, rhythm and ideas, the value
of poetry evaluation and poetry reading
144432

วรรณกรรมกับสังคม
3(3-0-6)
Literary Works and Society
ลักษณะสังคมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม วัฒนธรรม สังคมและการเมืองใน
วรรณกรรมไทย สังคมในวรรณกรรมคัดสรรจากกลุ่มประเทศอาเซียน อิทธิพลของวรรณกรรมและสังคมที่มีต่อกัน
Thai society, correlation between Thai literary works and society, culture, society and politic in
Thai literary works, society in selected literary works of ASEAN, the impacts between literary works and
society
144433

วรรณกรรมท้องถิ่น
3(3-2-6)
Regional Literary Works
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณกรรมท้องถิ่น รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด คุณค่า และศิลปะการใช้ภาษา
และแนวทางการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ การเปรียบเทียบวรรณกรรมท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่น
General knowledge of the regional literary works, patterns, contents, ideas, values, language arts
and the study of regional literary works, comparative study of regional literary works
200442

ทักษะกำรจัดประชุมและฝึกอบรม
3(0-0-0)
Conference and Training setting skills
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชุมและฝึกอบรม หลักการจัดการประชุมและฝึกอบรม บทบาทและ
หน้าทีข่ องผู้เกี่ยวข้อง การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในการจัดประชุมและฝึกอบรม
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Introduction to conference and training, principle of conference and training setting, roles and
responsibilities of all parties involved, use of language for communication in conference and training
144446

ภำษำเพื่องำนสื่อสำรมวลชนและบรรณำธิกำรสื่อสิ่งพิมพ์
3(2-2-5)
Language for Mass Communication and Editorial of Printed Media
ความรู้เกี่ยวกับงานสื่อสารมวลชน ลักษณะภาษาที่ใช้ส่ือสารในงานสื่อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ
หลั ก การเขี ย นและพู ด ในงานสื่ อ สารมวลชน ความหมายและประเภทของสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ขอบข่ า ยของงาน
บรรณาธิการ บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ หลักการบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ และการ
เตรียมตัวสู่อาชีพบรรณาธิการ
General knowledge of mass communication, characteristics of languages used in mass
communications, principles of writing and speaking in mass communication works, definitions and types of
printed media, scope of editorial work, the roles and responsibilities for an editor, editorial principles for printed
matters and preparing for the printing and editorial works
200002

กำรฝึกงำน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวรรณกรรม
ไทยในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving working skills in Thai language and literary
works in private or government sectors
144452

สหกิจศึกษำ
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัตงิ าน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวรรณกรรม
ไทยในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience, improving working skills in Thai language and literary
works as an apprentice in private or government sectors
200003

กำรศึกษำอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปรายใน
หัวข้อทางด้านภาษาและวรรณกรรมไทย
Studying, collecting data, analyzing, report writing, presenting and discussing in Thai
language and literary works
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ภำษำเกำหลีเบื้องต้น 1
3(2-2-5)
Basic Korean I
ตัวอักษร ระบบเสียง คาศัพท์พ้ืนฐาน วลี ประโยค การเติมหน่วยคา การฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนภาษาเกาหลีพนื้ ฐาน
Korean characters, phonological system, basic vocabulary, phrase, sentence structure,
affixation, basic listening, speaking, reading, and writing
144262

ภำษำเกำหลีเบื้องต้น 2
3(2-2-5)
Basic Korean II
คาศัพท์ การผัน คา รูปแบบประโยคภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน การแนะน า
ตนเอง การอธิบายสิ่งรอบตัว การแสดงความคิดเห็น
Vocabulary, conjugation, sentence patterns for communication in daily life, self introduction,
surrounding explanation, expressing opinion
144363

ภำษำเกำหลีเพื่อกำรสื่อสำร
3(2-2-5)
Korean for Communication
การผันกริยาตามกาลและโอกาส ชนิดและการสร้างประโยคที่ซับซ้อน การใช้ภาษา แบบบูรณาการ
โดยมีพนื้ ฐานจากโครงสร้างประโยคแบบต่าง ๆ การใช้ภาษาสุภาพ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษา
เกาหลี
Verb transformation according to tenses and contraposition, types and construction of sentence
structure, integrated language use based on different types of sentence structures, polite expression,
listening, speaking, reading, and writing
144364

เกำหลีศกึ ษำ
3(3-0-6)
Korean Studies
ความรู้พนื้ ฐานเกี่ยวกับประเทศเกาหลีด้านประชากร วัฒนธรรม ประเพณี มารยาท และจารีตต่าง ๆ
ในสังคม วิถีชีวิต ศาสนา เศรษฐกิจ เหตุการณ์และสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ
Basic knowledge related to Korea; people, culture, tradition, manner and custom, way of life,
religion, economics, important events and tourist attraction
144365

กำรฟังและกำรพูดภำษำเกำหลี
3(2-2-5)
Korean Listening and Speaking
การฟังและการพูดภาษาเกาหลีในสถานการณ์ต่าง ๆ การให้ข้อมูล การนาเสนอข้อมูล การประชุม
การสัมภาษณ์ การเจรจาต่อรอง การเดินทาง การสั่งสินค้าและบริการ
Listening and speaking Korean language in different situations; giving and presenting
information, meeting, interview, negotiation, traveling, ordering products and services
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กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำเกำหลี
3(2-2-5)
Korean Reading and Writing
การอ่า นข้ อ ความสั้ น ชนิด ต่า ง ๆ หนั ง สื อ พิม พ์ โฆษณา ประกาศ ข้ อ ความสั้ น ที่ ใ ช้ โ ครงสร้ า ง
ประโยคซับซ้อน การเขียนย่อหน้าอย่างสัน้ การเชื่อมประโยค คาศัพท์ที่ใช้ในบริบทต่าง ๆ
Reading different types of short texts, newspaper, advertisement, announcement, short
passage written in complicated sentence structure, short paragraph writing, sentence connection, vocabulary
used in different contexts
145103

ภำษำฝรั่งเศส 2
3(2-2-5)
French I
ภาษาฝรั่ ง เศสเพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจ าวั น ทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น การเขี ย น
ไวยากรณ์ฝรั่งเศสเบือ้ งต้น โครงสร้างประโยคที่ไม่ซับซ้อน
French for daily communicative skills, listening, speaking, reading and writing skills,
elementary French grammar, simple sentence structure
145104

ภำษำฝรั่งเศส 0
3(2-2-5)
French II
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ไวยากรณ์ฝรั่งเศส โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน
ระดับภาษาฝรั่งเศสที่แตกต่างกัน
French for communication in various situations, French grammar, complex sentence structure,
different levels of French language
145111

กำรฟังและกำรพูดภำษำฝรัง่ เศส 2
3(2-2-5)
French Listening and Speaking I
การฟังและการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน การฟังภาษาฝรั่งเศสจากบทสนทนา
และข่าว การพูดแสดงความคิดเห็น สัทศาสตร์ฝรั่งเศสและการออกเสียง สัทอักษร IPA
Listening and speaking in various situations in daily life, Listening skill based on
conversation and report, expressing an opinion, French phonetics and pronunciation, phonetic transcription of IPA.
145112

กำรฟังและกำรพูดภำษำฝรั่งเศส 0
3(2-2-5)
rench Listening and Speaking II
การฟังภาษาฝรั่งเศสจากข่าว บทสนทนาในบริบทต่าง ๆ ภาพยนตร์และสื่อต่าง ๆ การจับใจความ
การเล่าเรื่อง และการแสดงความคิดเห็น
Listening French report and conversation in various contexts, cinema and authentic
document, summarizing, retelling and expressing opinions
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กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำฝรั่งเศส 2
3(2-2-5)
French Reading and Writing I
การอ่านข่าว บทความขนาดสั้น เรื่องสั้น การอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนเรียงความขนาด
สั้นในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
Reading news, short article, short story, reading for comprehension, writing short
composition in various contexts in daily life
145122

กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำฝรั่งเศส 2
3(2-2-5)
French Reading and Writing II
การอ่านบทความภาษาฝรั่งเศสที่มีเนื้อหาเชิงวิชาการ วรรณกรรม การวิเคราะห์ บทอ่าน
การอ่านเพื่อมุ่งประสิทธิผล การเขียนเรียงความขนาดสัน้ ที่มีเนื้อหาเชิงวิชาการ
Reading academic French texts, literature, text analysis, effective reading, writing short
academic compositions
146111

กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำอังกฤษเชิงปฏิบัติ
3(0-0-0)
Practical Reading and Writing
หลักเบื้องต้นการอ่าน การเขียน ปัญหาในการอ่านและการเขียน ระดับ คา วลี อนุประโยค
ประโยคประเภทต่าง ๆ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การแบ่งประโยค
การเขียนตามหลักการเกี่ยวกับการเขียนเบือ้ งต้น
Basic principle of reading and writing, problems in reading and writing at lexical level,
types of phrases, clauses and sentence, reading focusing on problems on incomplete sentences, the use of
punctuation marks, writing following the basic principle
146112

กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำอังกฤษเชิงวิวัฒน์
3(0-0-0)
Progressive Reading and Writing
การอ่านเพื่อความเข้าใจและการวิเคราะห์ การเขียนในระดับประโยค ย่อหน้า ความเรีย ง
เชิงแสดงความคิดเห็น ความเรียงเชิงพรรณนา ความเรียงเชิงอภิปราย ความเรียงแบบเล่าความ ความเรียง
เชิงประเมินค่า
Reading for comprehension and analysis, writing sentences paragraph, persuasive,
comparison and contrast essay, descriptive essay definition essay narrative essay evaluation essay
146131

ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
3(0-0-0)
English for Communication
การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ การออกเสียงสระ พยัญชนะ การเน้นเสียงในระดับคาและระดับ
ประโยค การทาความเข้าใจบทสนทนา การฟังเพื่อจับคาสาคัญ รายละเอียด และใจความสาคัญ และพูดโต้ตอบ
บทสนทนาอย่างเหมาะสม
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Listening and speaking in English, vowel and consonant sounds, stress patterns and
intonation in both word and sentence levels, understanding conversational language in words, details, and
gist, making response to the conversation in proper way
146200

ภำษำอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงเน้นใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหัวข้อ
และประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสติ กาลังศึกษาให้มคี วามสอดคล้องกับคาศัพท์
English in more specific contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing skill
with additions of various speaking and writing topics
146211

กำรอ่ำนและกำรเขียนขั้นสูง
3(2-2-5)
Advance Reading and Writing
การอ่านเพื่อวิเคราะห์ การอ่านบทความทางวิชาการ การทบทวนวรรณกรรม การสังเคราะห์
ข้อมูล การเขียนอ้างอิง การเขียนบรรณานุกรม การเขียนโน้ตย่อ การเขียนบทความ การเขียนรายงานการวิจัย
Analytical reading, reading academic article, literature review, synthesizing data, writing
citation, writing references, writing note-taking, writing article, writing research report
146231

ภำษำอังกฤษเพื่อกำรอภิปรำย
3(0-0-0)
English for Discussion
การอภิปรายในหัวข้ออภิปรายที่หลากหลาย การให้ข้อมูลสนับสนุนความคิดเห็น การใช้
คาศัพท์และโครงสร้างที่ถูกต้องเหมาะสม
Discussion of various topics, giving evidence to support one’s own idea, using appropriate
vocabulary and structure
146232

กำรพูดและกำรนำเสนอในทีส่ ำธำรณะ
3(2-2-5)
Public Speaking and Presentation
ความสาคัญ ประเภทของการพูดในที่สาธารณะ หลักการพูดในที่สาธารณะ วิธีการนาเสนอ
การเรียบเรียงความคิด การนาเสนอผลงานทางวิชาการ การนาเสนอทางธุรกิจ การโต้วาที การกล่าวสุนทรพจน์
การพูดแบบฉับพลัน การใช้ส่อื นาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ผู้ฟัง
Importance, types of public speaking, principles of public speaking, procedures of giving
presentation, idea organization, academic presentation, business presentation, debating, giving speech,
impromptu speaking, using medias for effective presentation, audience analysis
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วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น
3(3-2-6)
Introduction to British and American Literature
คาศัพท์สาคัญในการอ่านวรรณคดีทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ลักษณะสาคัญ รูปแบบ กลวิธี
การประพันธ์ การใช้สัญลักษณ์ แนวคิดสาคัญที่นาเสนอในงานเขียน คุณค่า ของวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
ประเภทต่าง ๆ ทั้งบทประพันธ์ประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง
Significant terms in reading literature both prose and poetry, important characteristics,
genres, writing style, use of symbol, major issue presented in the work, values of British and American
prose and poetry
146261

ภำษำศำสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Linguistics
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษา การกาเนิดภาษา ภาษาสัตว์ ภาษาและสมอง ระบบเสียง ระบบคา
ระบบไวยากรณ์ ระบบความหมาย ระบบปฏิบัติการของภาษา ภาษาและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของภาษา
ลักษณะของภาษาและตัวเขียนต่าง ๆ
Basic knowledge on languages and their originals, animal language, language and brain,
the system of phonetics, phonology, morphology and syntax, the system of semantics, pragmatics,
language and culture, language change and the symbols of languages in the world
146262

สัทศำสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Phonetics
กระบวนการของอวั ย วะที่ ใ ช้ ผ ลิ ต เสี ย งพู ด ระบบเสี ย งพยั ญ ชนะและสระในภาษาอั ง กฤษ
การถ่ายถอดเสียงด้วยสัทอักษรสากล รวมถึงระบบสัทลักษณ์ร่วม ทานองเสียง การเน้นเสียงในระดับคา วลี และ
ประโยค
Production of speech organs, system of consonants and vowels sound of English, International
Phonetics Alphabet transcriptions, suprasegmental features, pitch, intonation and word stress, compounding
word stress and sentence stress
146263

วำกยสัมพันธ์ภำษำอังกฤษเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to English Syntax
โครงสร้ างชนิดของคาแต่ล ะชนิด โครงสร้า งวลี โครงสร้า งประโยคความเดี ยว ความรวม
ความซ้อน การวิเคราะห์ประโยคด้วยกฏโครงสร้างวลี และแผนภูมติ น้ ไม้ และทฤษฎีวากยสัมพันธ์
Structure of each parts of speech, phrasal structure, sentence structure, simple sentence,
compound sentence and complex sentence, syntactic analysis, phrasal rule, tree diagram and theories of
syntax
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ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ 2
3(2-2-5)
English for Business Communication I
เอกสารทางธุรกิจ การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การส่ง
โทรสาร การเขียนบันทึกข้อความและจดหมายทางธุรกิจ การเขียนประวัตยิ อ่ ส่วนบุคคล การสัมภาษณ์งาน
Business documents; writing for business communication; e-mailing, faxing, writing
memorandum and business letters; composing curriculum vitae; giving a job interview
146272

กำรอ่ำนและเขียนภำษำอังกฤษเชิงนิเทศศำสตร์
3(2-2-5)
Reading and Writing for Communication Arts
ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพทางด้านนิเทศศาสตร์ คาศัพท์ สานวน
รูปแบบพื้นฐานในการเขียนข่าว บทโฆษณา บทความด้านนิเทศศาสตร์ การอ่านจับใจความ แปลความ ตีความ
และสรุปความข่าว บทความ การเขียนเอกสารข่าวในหัวข้อต่าง ๆ
Listening and speaking skills in English for communication arts, vocabularies, expressions
and basic patterns used in writing news, advertisements and articles, reading for comprehension,
interpreting, translating and summarizing news and articles and writing press release in various topics
206003

ภำษำอังกฤษสำหรับงำนด้ำนนิเทศศำสตร์
3(2-2-5)
English for Communication Arts
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในเนื้อหาและบริบทที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและ
ประเด็นร่วมสมัยอื่นๆ คาศัพท์เทคนิคเฉพาะทาง การสร้างสรรค์และผลิตผลงานในรูปแบบสื่อประเภทต่าง ๆ
เป็นภาษาอังกฤษ
Intensive practices of English listening, speaking, reading and writing skills on content
related to contemporary issues in mass media, a list of useful technical terms and production of various
forms of media in English language
146321

หลักกำรแปล 2
3(3-0-6)
Principle of Translation I
หลั ก และทฤษฎี ก ารแปล ความแตกต่ า งทางโครงสร้ า งทางภาษาและวั ฒ นธรรมของ
ภาษาต้นฉบับและภาษาฉบับแปล การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษใน
ระดับประโยค ข้อความสั้น ๆ การใช้พจนานุกรม
Theories and fundamental principles of translation, differences between the source and
the target text regarding to structural and cultural backgrounds, translating from English into Thai and vice
versa starting from sentences level to short passages, use of dictionary
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หลักกำรแปล 0
3(3-0-6)
Principle of Translation II
การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ในระดับข้อความที่ยาก
และยาวขึ้น แปลหนังสือพิมพ์ บทความ รายงาน วรรณกรรมร้อยแก้ว
Translating texts from English into Thai and Thai to English in more complicated and longer
texts; translating newspaper, article, report, and prose
146341

วรรณคดีภำษำอังกฤษกับสังคม
3(3-2-6)
English Literature and Society
คุณค่าของวรรณคดีที่เขียนในภาษาอังกฤษ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดี สังคม และศาสนา
ตานาน ความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อวรรณคดีในยุคต่าง ๆ
Values of British and American literature, relationships to society and religions, legends
and beliefs influencing literary works in each period
146342

กำรอ่ำนเรื่องสั้น
3(3-2-6)
Reading Short Stories
โครงเรื่อง ลักษณะสาคัญ มุมมองในการเล่าเรื่อง ลักษณะตัวละคร แก่นเรื่อง คุณค่าของงาน
ประพันธ์ประเภทเรื่องสั้นของนักเขียนชาวอังกฤษและอเมริกัน แนวความคิดสาคัญที่นาเสนอในงานเขียน
Plot, significant characteristics, point of view, characters, theme, values of short stories
written by British and American authors, important issues presented in the works
146343

กำรอ่ำนร้อยกรองเพื่อควำมซำบซึ้ง
3(3-2-6)
Poetry Appreciation
กวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษตั้งแต่ศตวรรษที่สิบหกจนถึงศตวรรษที่ย่ีสิบ ประเภท ลักษณะสาคัญ
โครงสร้างของบทประพันธ์ การใช้คาอุปมาอุปมัย การใช้ภาษาภาพพจน์ การใช้คาเลียนเสียงธรรมชาติ การใช้คา
เสียดสี น้าเสียง สัญลักษณ์ แก่นเรื่อง คุณค่าของงานประพันธ์ประเภทร้อยกรองของกวีชาวอังกฤษและอเมริกัน
อิทธิพลของสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนในบทประพันธ์
English poetry from sixteenth century to twentieth century, types, significant characteristics,
structure of the poem, use of simile and metaphor, use of imagery, use of onomatopoeia, use of irony, tone,
symbol, theme, values of poems written by British and American poets, influences of social and cultural
context reflected in the poems
146344

นวนิยำยอังกฤษและอเมริกัน
3(0-0-0)
British and American Novels
องค์ ประกอบ ลัก ษณะส าคัญ ศิลปะการประพัน ธ์ เค้า โครงเรื่อง พัฒ นาการของตั วละคร
ลักษณะการเล่าเรื่อง การใช้ภาพพจน์ คุณค่าของงานประพันธ์ประเภทนวนิยายของนักเขียนชาวอังกฤษและ
อเมริกัน ความสัมพันธ์ระหว่างนวนิยายอังกฤษและอเมริกันและสภาพสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละยุค
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Elements, significant characteristics, figurative languages, plot, character development,
narration, imagery, values of novels written by British and American authors, relationship between British
and American novels and social and cultural context in each period
146361

สรวิทยำเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Phonology
หน่ว ยเสี ย ง หน่ว ยเสี ย งย่อ ย ระบบเสี ย งพยั ญ ชนะ และสระในภาษาอั ง กฤษ กฎทางเสี ย ง
การแปรหน่วยเสียงย่อย การกลมกลืนเสียง การลดเสียง กฎการปริวรรต รวมถึงการวิเคราะห์ระบบเสียงตาม
หลักสรวิทยา
Phoneme, allophone, consonants and vowels sound system in English, phonological rules,
allophonic variations, assimilation, deletion, transformational rules, sound system analysis with phonological
criteria
146362

ระบบคำภำษำอังกฤษเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to English Morphology
หน่วยคา ชนิดและประเภทของหน่วยคา รากคา การเติมวิภัติปัจจัย การวิเคราะห์โครงสร้างคา
การสร้างคาใหม่และประเภทของการสร้างคาใหม่ รูปแบบของคาประสมในภาษาอังกฤษ
Morpheme, type of morpheme, base and root, prefix and suffix, morphological analysis ,
word formation, word formation process, type of compounding word in English
146363

อรรถศำสตร์ภำษำอังกฤษเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to English Semantics
ความหมายความแนวทฤษฎีต่างๆ องค์ประกอบของความหมาย ประเภทของความหมาย
ความหมายในระดับคา ประโยค การเปลี่ยนแปลงความหมายในระดับต่าง ๆ ของภาษา
Semantic theories, component of meaning, type of meaning, word meaning, sentence
meaning, change of meaning in each level of language
146371

ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ 0
3(2-2-5)
English for Business Communication II
การแปลเอกสารทางธุ รกิ จ การสนทนาในเนื้อ หาเชิง ธุ รกิ จ การติดต่อ ธุรกิ จทางโทรศั พ ท์
การเจรจาทาการตกลงทางธุรกิจ การเตรียมความพร้อมก่อนสอบเพื่อเข้าทางานและ/หรือใช้ในการสมัครงาน
Business document translation; discussion in business contexts; making business calls;
business dealing; test preparations for job applications
146372

ภำษำอังกฤษเพื่อกำรท่องเทีย่ ว 1
3(2-2-5)
English for Tourism 1
คาศัพท์สาคัญทางวิชาชีพเพื่อการท่องเที่ยว การใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อและการให้บริการ
ในธุรกิจท่องเที่ยว ประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย
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Important vocabulary for the profession in tourism, using English to communicate and
provide services in tourism business, history, culture and traditions related to the tourist attractions in
Thailand
146373

ภำษำอังกฤษเพื่อกำรโรงแรม
3(2-2-5)
English for Hotel Business
คาศัพท์พนื้ ฐานสาหรับแผนกต่าง ๆ ในโรงแรม ความรูด้ ้านเอกสารภาษาอังกฤษที่ใช้ในโรงแรม
ทักษะ การฟังและพูดในสถานการณ์ที่หลากหลายในโรงแรม ทักษะการอ่านและเขียนเอกสารทั่วไปในโรงแรม
Basic vocabulary in different hotel sections, knowledge about document written in English
used in hotel, listening and speaking skills in various situations in hotel, reading and writing general
documents used in hotel
146398

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
ความหมาย ความสาคัญ ประเภทการวิจัย ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียน
โครงร่างและรายงานการวิจัย
Meaning, significance, types, problem and hypothesis of research, population and sample,
research tools, methods of data collection and data analysis, ethics of researcher, proposal and research
report writing
146441

บทละครอังกฤษและอเมริกัน
3(0-0-0)
British and American Drama
องค์ ประกอบ ลัก ษณะส าคัญ ศิลปะการประพัน ธ์ เค้า โครงเรื่อง พัฒ นาการของตั วละคร
ลักษณะการเล่าเรื่อง การใช้ภาพพจน์ คุณค่าของงานประพันธ์ประเภทบทละครของนักเขียนชาวอังกฤษและ
อเมริกัน ความสัมพันธ์ระหว่างบทละครอังกฤษและอเมริกันและสภาพสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละยุค
Elements, significant characteristics, figurative languages, plot, character development,
narration, imagery, values of plays written by British and American authors, relationship between British and
American plays and social and cultural context in each period
146442

บทละครเช็คสเปียร์
3(3-2-6)
Shakespeare Drama
ชีวิต และงานของเช็ค สเปี ย ร์ ประเภท องค์ ประกอบ ลั ก ษณะส าคั ญ คุ ณ ค่ า ของบทละคร
ประเภทต่าง ๆ ของเช็คสเปียร์ ความสัมพันธ์ระหว่างบทละครของเช็คสเปียร์กับสภาพสังคมและวัฒนธรรมในยุค
เรอเนสซองค์
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Life and works of Shakespeare, types, elements, significant characteristics, values of
Shakespearean plays, relationship between Shakespearean plays and social and cultural context in
Renaissance period
146443

งำนประพันธ์เอกของโลก
3(3-2-6)
Masterpieces of World Literature
วรรณกรรมชิ้น เอกของโลกที่ เขี ย นเป็ น ภาษาอั ง กฤษ โครงเรื่อ ง ลั ก ษณะส าคั ญ ลั ก ษณะ
ตัวละคร แก่นเรื่อง แนวความคิดที่สาคัญของเรื่อง คุณค่าของวรรณกรรมชิ้นเอกของโลกที่เป็นภาษาอังกฤษทั้ง
ร้อยแก้วและร้อยกรองที่มีต่อสังคม
Masterpieces of world literature written in English, plot, significant characteristics,
characters, theme, important issues in the story, values of masterpieces of world literature written both in
prose and poetry to society
146461

วัจนปฏิบัติศำสตร์ภำษำอังกฤษเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to English Pragmatics
ขอบเขตของวัจนปฏิบัติศาสตร์ ความหมายและการใช้ในบริบทของการสื่อสาร ดัชนีพจน์
ความหมายบ่งชีเ้ ป็นนัยทางการสนทนา มูลบท ทฤษฎีวัจนกรรม การวิเคราะห์โครงสร้างบทสนทนา
Criteria of pragmatic study, meaning and usage in particular of communication contexts,
lexis, conversation implicature, presupposition, speech act theory and conversation analysis
146462

ภำษำศำสตร์และกำรประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
Linguistics and Its Application
ความส าคั ญ และทฤษฎีท างภาษาศาสตร์ เ บื้อ งต้น ระบบค า เสี ย งและระบบเสี ย ง ระบบ
ไวยากรณ์ ระบบความหมาย การวิเคราะห์ภ าษาตามแนวภาษาศาสตร์เพื่อ เชื่อ มโยงกับศาสตร์ที่เกี่ย วข้อ ง
ในการเรียนการสอนภาษาที่ 1 และ ภาษาต่างประเทศ การแปล
Importance and basic of linguistic theories, morphology, phonetics and phonology, syntax,
semantics, analyzing language by linguistic theories in order to link related fields in application to first and
foreign language acquisition, translation
146463

ภำษำกับกำรสื่อสำร
3(3-0-6)
Language and Communication
แนวคิดและหลักการในการสื่อสาร การใช้คา ข้อความ สานวน ลีลาการพูด และการเขียน ปัญหา
ด้านภาษาที่ เป็น อุปสรรคต่อการสื่อ สารและปั ญหาการสื่อ สารที่เกิดจากความแตกต่างด้ านระบบความเชื่อ
ทัศนคติ
Concept and principle of communication; use of word, text, expression; speaking and writing
style; problem obstructing communication; problem occurring from different concept
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ภำษำอังกฤษเพื่อกำรท่องเทีย่ ว 2
3(2-2-5)
English for Tourism II
คาศัพท์และสานวนที่ซับซ้อนในการบริการท่องเที่ยวและโรงแรม การเขียนเอกสารสาคัญที่ใช้
ในโรงแรม การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการท่องเที่ยวและโรงแรม การนาเสนอและ
การอธิบายความเป็นมาและความสาคัญของสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศในสถานที่จริง
Complex vocabulary and expression for providing services in tourism and hotel, writing
important documents in hotel, solving complex problems in situations taken place in tourism and hotel,
presentation and explanation of history and importance of tourist attractions in the country in real places
206000

ภำษำอังกฤษสำหรับงำนบริกำร
3(2-2-5)
English for Services
การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ สาหรับธุรกิจบริการ ร้านอาหาร แผนกอาหารเครื่องดื่ม
ของโรงแรม งานบริการและการต้อนรับบนเครื่องบิน
Listening, speaking, reading and writing English for services, restaurants, foods and
beverages department, airline services
146473

กำรจดบันทึกและกำรสรุปควำมเพื่อกำรอำชีพ
3(2-2-5)
Note-taking and Summarizing for Career
การบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ต่าง ๆ การประชุม การบรรยาย การย่อความ
จากบทความ หนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดต่าง ๆ
Effective note-taking and summarizing of various setting including lectures, meetings,
articles and journals
146481

กำรฝึกงำน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึ กปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้ องกั บภาษาอั งกฤษในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving working skills in English language in
private or government sectors
146482

สหกิจศึกษำ
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรีย นรู้ เพิ่มพู นประสบการณ์ และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาอั งกฤษ
ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience, improving working skills in English as an apprentice
in private or government sectors
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กำรศึกษำอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้ นคว้า การรวบรวมข้อมู ล การวิจั ย การวิเคราะห์ การเขี ยนรายงาน การนาเสนอ และ
การอภิปรายในหัวข้อทางด้านภาษาอังกฤษ
Studying, collecting data, researching, analyzing, report writing, presenting and discussing
in English studies
161111

ปรัชญำกำรศึกษำ
3(3-0-6)
Philosophy of Education
ปรัชญา ปรัชญาตะวันตกและตะวันออก พุทธปรัชญา แนวคิดปรัชญากับการศึกษา ปรัชญา
และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนาทีย่ ั่งยืน ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา หลักการวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Philosophy, western and eastern philosophy, buddhist philosophy, philosophy concepts and
theories of education, religions, economy, social, cultures, concepts and strategies in education management for
promotion of sustainable development, principles of analysis concerning education for sustainable
development
161112

ควำมเป็นครูมืออำชีพ
3(3-0-6)
Self Actualization for Professional Teachers
ความสาคัญของวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ สภาพงานครู คุณลักษณะ
และมาตรฐานวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้ เพื่อให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การสอนเพื่อการคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน หลักธรรมาภิบาล ความ
ซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากาหนด การพัฒนาวิชาชีพครู
อย่างต่อเนื่อง กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีจิตสานึกสาธารณะ และ
เสียสละให้สังคม ปฏิบัตติ นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
Important of teaching profession, instilling teacher spirit for professional teacher, state of
teacher work, characteristics and professional standard, knowledge management for teaching profession,
selecting current information and knowledge updating to the changing world, strategies of teaching for
creating, student competencies development, good governance, honesty, merit and ethical standards of
teaching profession, continuing development in teaching profession, laws and regulations concerning
teachers and teaching profession
162113

หลักสูตรสถำนศึกษำ
3(2-2-5)
School Curriculum
ทฤษฎีและรูปแบบของหลักสูตร หลักการ แนวคิดในการจัดทาหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้
การพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดทาหลักสูตร การประเมินหลักสูตรและนาผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในประเทศไทย
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Curriculum models and theories, concepts in curriculum construction, curriculum
implement, curriculum development, curriculum analysis and confecting curriculum, curriculum evaluation and
applying curriculum evaluation outcome to develop the curriculum , trends in school curriculum development
in Thailand
262232

จิตวิทยำทั่วไป
3(3-2-6)
General Psychology
ความเป็นมา ขอบเขตของวิชาจิตวิทยา แนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มต่าง ๆ พฤติกรรมของ
มนุษย์ พฤติกรรมทางสังคม พัฒนาการของมนุษย์ การรับรู้และการเรียนรู้ สติปัญญาและเชาวน์ปัญญา การจา
การลืม การคิดและตัดสินใจ แรงจูงใจ อารมณ์และความรู้สึก บุคลิกภาพและความแตกต่างระหว่างบุ คคล
สุขภาพจิตและการปรับตัว
Foundation of Psychology, schools of Psychologies, human behaviors, social beheviors,
human development, sensation and perception, learning, intellectual and intelligent, memoring, forgetting,
thinking and making decision, motivation, emotion and affect, personality and individual difference,
psychological disorders and treatment,
262232

จิตวิทยำสังคม
3(3-2-6)
Social Psychology
ความรู้ พ้ืน ฐานเกี่ ย วกั บจิ ต วิทยาสัง คม ตั ว ตนและการรู้จั ก ตนเอง อารมณ์ แ ละความรู้ สึ ก
พฤติกรรมและเจตคติ อิทธิพลทางสังคมและการจูงใจ การทาตาม ความเอื้อเฟื้อและการช่วยเหลือผู้อ่ืน อคติ
และการกีดกัน อิทธิพลของกลุ่ม ความขัดแย้งและวิธีการสร้างสันติภาพ สถาบันทางสังคม ความก้าวร้าวและ
พฤติกรรมต่อต้านสังคม การรับรู้ทางสังคมและการสื่อความหมาย สังคมประกิตและปทัสถานทางสังคม
General concepts of Social Psychology, self and Know thyself, emotion and affect,
behaviors and attitudes, conformity, social Influence and persuasion, helping the others, prejudice and
discrimination, group Influence, social Institution, aggression and antisocial behaviours, social Perception and
communication, conflict and peacemaking, socialization and social norms
161211

กำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรชั้นเรียน
3(2-2-5)
Learning Management and Classroom Management
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
ทฤษฎีและรู ปแบบการเรี ยนรู้เพื่อ ให้ ผู้ เรี ยนรู้จั กคิ ดวิเคราะห์ คิด สร้ างสรรค์แ ละแก้ ปัญ หาได้ การบู รณาการ
การเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การจัดทาแผนการเรียนรู้และ
นาไปสู่การปฏิบัตใิ ห้เกิดผลจริง การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
Principles, concepts and practice in learning plan preparation management of learning,
learning environments, learning theories and models of learning management enabling the students to
master analytical thinking, creative thinking and problem solving, integration of learning in forms of multiples
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classroom, development of learning centers in school, preparation of learning plan and implement to effectiveness,
creating learning atmosphere in the classroom conductive to student learning
161212

จิตวิทยำสำหรับครู
3(3-0-6)
Psychology for Teacher
จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยา
การแนะแนวและการให้คาปรึกษา การให้คาแนะนาช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การนาหลักจิตวิทยา
ไปใช้เพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
Basic psychology, human development psychology, learning psychology, educational
psychology, guidance and counseling psychology, advice and assist students to better life quality, applying
principles of psychology for understanding and supporting student learning to their full potentiality
161213

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ

3(2-2-5)

Innovations Information Technologies for education
หลักการ แนวคิด การออกแบบ การพัฒนา การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การเรียนรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
Principles, concepts, design, development, applying and evaluation of media innovation
information technology for learning, innovation information technology for education, and innovation
information technology for communication
161311

กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
3(2-2-5)
Learning Assessment and Evaluation
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัตใิ นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การสร้างและ
การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รูปแบบการประเมิน การปฏิบัตกิ ารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การนา
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
Principles, concepts and practice in learning assessment and evaluation of the learners,
building and using tools for assessment and evaluation, assessment models , learning, assessment and
evaluation implement, assessment using for learners development
161312

กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Development
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัตใิ นการวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย
สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การนาผลการวิจัยไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน การทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน
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Principles, concepts , practice in researching, research models, research designs, research
process, statistics for research, classroom research , application and contraction of research for learning
development, ability in applying research results in teaching learning management, researching for teaching
learning and student development
161313

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
3(2-2-5)
Educational Quality Assurance
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา การจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การดาเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
Principles, concepts, practicing in managing of educational quality, educational quality
assurance, internal and external school quality assurance, quality management for learning activities and
learning quality continuously, conducting quality assurance activities of learning activities
161411

กำรสังเกตกำรณ์ปฏิบัติกำรวิชำชีพครู
1 หน่วยกิต (32 ชั่วโมง)
Observation in Professional Teaching
การสังเกต สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของโรงเรียน งานบริหารทั่วไป งานวิชาการ
งานงบประมาณ งานบุคคล งานกิจการนักเรียน งานโรงเรียนกับชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู
Observation, interview, collecting data concerning school context, general school management,
academic affair, fiscal affair, personnel affair, student affair, school and community affair and other works
for professional teaching
161412

ภำษำและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ทักษะการฟัง
การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง การใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการอยูร่ ่วมกันอย่างสันติ
Thai language and culture for teacher, foreign language for professional teaching development,
skill in listening, speaking, reading , writing Thai and foreign language for accurate meaning communication,
using language and culture for peaceful coexistence
161413

กำรฝึกปฏิบัติกำรวิชำชีพครู
1 หน่วยกิต (32 ชั่วโมง)
Practicum in Professional Teaching
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู การสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การทดลองสอนใน
สถานการณ์จาลองและสถานการณ์จริง การจัดทาโครงงานทางวิชาการ และสามารถจัดทาโครงงานทางวิชาการ
การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือ เครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน
การสอบภาคปฏิบัตแิ ละการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียนการพัฒนาความเป็นครูมอื อาชีพ
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Practicum in professional teaching, observation of learning management, arrange learning
plans enabling the learners to create knowledge by themselves, produce learning management plan to promote
various learning objectives, simulation teaching and real life teaching, academies project making, and ability
to make academie project designing tests, quizzes or evaluation tools, test assessment, scoring and Learning
evaluation, practical examination and scoring, research for solving learners problem, professional teacher
development
161002

จิตวิทยำกำรแนะแนวและให้คำปรึกษำในสถำนศึกษำ
3(2-2-5)
School Guidance and Counseling
ความหมาย หลักการ ปรัชญา ความสาคัญและประโยชน์ของการแนะแนวและการให้คาปรึกษา
กระบวนการ รูปแบบ ขั้นตอนและทักษะการให้คาปรึกษา จรรยาบรรณของผู้ให้คาปรึกษา คุณลักษณะของผู้ให้
การปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมความถนัดของผู้เรียน หลักการแนะแนวในระดับชั้นต่าง ๆ การติดตาม
และการประเมินผล
Meanings, principles, philosophies, important and benefits for guidance and counseling,
counseling processes, models, steps and skills, counsellor’s ethics and characters, promoting students’
aptitude, principle of guidance in each steps, following and evaluating
161000

จิตวิทยำกำรพัฒนำมนุษย์
3(2-2-5)
Human Development Psychology
หลักการ แนวคิด และทฤษฏี ด้านจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้าน การเจริญ
เติบโตทางร่างกาย ความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ เจตคติ พฤติกรรมการแสดงออกทางสังคม บุคลิกภาพ ตลอดจน
สติปัญญาของบุคคลในแต่ละช่วงวัย ตัง้ แต่วัยแรกเกิด วัยเด็กเล็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ จนถึงวัยชรา
Principle, Concept, theory of the psychological development of mankind in all aspects of
physical growth, mind, emotion, expression, social attitudes, social beheviors, personality and intelligence of
the individual in each age from birth, childhood, teenager, adult until eldery
161003

ประเด็นคัดสรรทำงกำรศึกษำ
3(3-0-6)
Selected Topic in Education
ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาที่กาลังเป็นที่สนใจ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งในและ

ต่างประเทศ
Study and analyze the interesting topics and problems related to education both in Thailand
and foreign countries
161000

ศิลปะกำรสอนของครูมอื อำชีพ
3(2-2-5)
Arts in Teaching
ศึกษาการสอนในฐานะที่เป็นศิลปะการเอื้ออานวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผ่าน
กระบวนการกระตุ้น ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด ส านึก ที่ จ ะเรี ย นและเรี ย นด้ ว ยความรู้ สึ ก โดยครอบคลุ ม ศิล ปะที่ เกี่ ย วกั บ
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การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้จากกันและกัน การจัด สภาพแวดล้อมห้องเรียนและ
เวลาเรียน การเลือกใช้ตาราและสื่อ และการกาหนดงานภาคปฏิบัติ การทดสอบและการวัดผล การใช้วิธีสอน
แบบต่าง ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพื่อให้ชั้นเรียนดาเนินไปด้วยดี ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ในชั้นเรียน
Study of teaching as the art which allows a person to learn by oneself, by the stimulation
process which encourage the learner to realize importance of learning and willing to learn. The teaching
involves the art of learning through interaction, the art of class-room environment settings and proper learning
schedules, the art of textbook and media selection, practical assignments, measurement and evaluation,
selecting teaching methods, problem solving in classroom, the art of using language for communication in
classroom
161000

กำรสอนวิชำเอกเป็นภำษำอังกฤษ
3(3-0-6)
Major Teaching in English
แนวคิดของเนื้อหาวิชาเอกคาศัพท์ภาษาอังกฤษของวิชาเอกในรายวิชาตามหลักสูตรระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เทคนิคการสอนเป็นภาษาอังกฤษ การใช้ส่ือการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การบูรณาการ
การเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ
Major subject vocabularies in basic education curriculum, teaching in English language
techniques, using learning instructional medias, assessment and evaluation, learning integration in English
language
161006

เทคนิคกำรคิด
3(2-2-5)
Thinking Technique
ความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ของการคิด รูปแบบของการคิด เทคนิคและขั้นตอนของ
การคิด การปฏิบัตติ ามกระบวนการการคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง การพัฒนากระบวนการคิด
Meaning, important and useful of thinking, thinking models, technique and process of thinking,
thinking process and implementation for self improvement, thinking process development
161000

กำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม
3(2-2-5)
Inclusive Education Management
หลักการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม มาตรฐานการเรียนรวม การจัดทาแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล การจัดการเรียนการสอน การจัดการชัน้ เรียน การบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม สื่อเทคโนโลยีและ
สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้เรียนที่มคี วามต้องการพิเศษในชั้นเรียนรวม
Principles of inclusive education management Inclusive learning standard, educational plan
for learner individually, learning management, classroom management, school administration for inclusive
education, technology medias and facilities for special learner in inclusive classroom
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161008

กำรประเมินโครงกำรทำงกำรศึกษำ
3(2-2-5)
Educational Program Evaluation
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัตขิ องการประเมินโครงการทางการศึกษา ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่ ใช้ใน
การประเมินโครงการทางการศึกษา การเขียนโครงการทางการศึกษา การปฏิบัติการประเมินโครงการทาง
การศึกษาการเขียนรายงานผลการประเมินโครงการทางการศึกษา
Principles, concepts, implementation for educational program evaluation, indicators and
criteria for educational program evaluation, writing educational program evaluation, educational program
evaluation implementation, report writing for educational program evaluation results
161009

ปฏิบัติกำรใช้เครื่องมือเทคโนโลยีกำรศึกษำ
3(1-4-4)
Educational Technology Equipment Operation
ความรู้ พ้ื น ฐานด้ า นไฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หลั ก การท างานของเครื่ อ งมือ เทคโนโลยี
การศึกษา ปฏิบัติก ารใช้วัส ดุ อุปกรณ์ ระบบการฉาย ระบบการขยายเสียง ระบบการพิม พ์ ระบบเครือข่า ย
คอมพิวเตอร์ ถูกลาดับขั้นตอน ปลอดภัย และการบารุงรักษาอย่างถูกต้อง
Basic electrical and electronics knowledge, principles of the operation of educational
technology equipment, the accuracy and safety of the equipment application on the projection, amplifier,
printing and computer networking system, and their technological equipment maintenance
262032

กำรสอนคณิตศำสตร์ 1
Mathematics Instruction I

3(2-2-5)

หลักการสอนคณิตศาสตร์และรูปแบบต่าง ๆ ในการสอนคณิตศาสตร์ การวัดและการประเมินผล
การสอนคณิตศาสตร์ แนวการจัดทาแผนการสอนคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
และการปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์สาหรับ ผู้เรียนอายุ 6-12 ปี ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
สาระการเรียนรู้กลุม่ คณิตศาตร์ ช่วงชั้นปีที่ 1-2 จานวนและการดาเนินการ การวัดเรขาคณิต พีชคณิตและความ
น่าจะเป็น ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์
Principle and models of mathematics instruction, evaluation and measurement of the
instruction, syllabus designing of, analysis of problems in the instruction and demonstrative practices of the
instruction for learners aged 6-12 years according to Basic Education Curriculum B.E. 2001-Mathematics:
Key-stages 1-2, number and operation, measuring, geometry, algebra, data analysis and probabilities,
mathematics skills/ mathematics processes
262030

กำรสอนคณิตศำสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematics Instruction II
หลักการสอนคณิตศาสตร์ รูปแบบต่าง ๆ ในการสอนคณิตศาสตร์ การวัดและการประเมินผล
การสอนคณิ ต ศาสตร์ แนวการจั ด ท าแผนการสอนคณิ ต ศาสตร์ การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาการเรี ย นการสอน
คณิตศาสตร์และการปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์สาหรับผู้เรียนอายุ 13-18 ปี ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา

150
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 จานวนและการดาเนินการ การวัดเรขาคณิต พีชคณิตและความน่าจะเป็น ทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
Principle and models of mathematics instruction, evaluation and measurement of the
instruction, syllabus designing of analysis of problems in the instruction, and demonstrative practices of the
instruction suitable for children of age 13-18 years as related to Basic Education Curriculum B.E. 2001Mathematics: Key-stages 3-4, number and operation, measuring, geometry, algebra, data analysis and
probabilities, mathematics skills/ mathematics processes
262033

ทักษะและเทคนิคกำรสอนทำงเคมี
3(2-2-5)
Teaching Skills and Techniques of Teaching in Chemistry
ความหมาย ขอบข่าย และความสาคัญของทักษะและเทคนิคการสอนเคมี ทักษะการนาเข้าสู่ บทเรียน
การกระตุ้นความสนใจ การตั้งคาถาม การใช้ส่ือการเรียนการสอน การเล่าเรื่อง การอธิบายยกตัวอย่าง และการสรุป
บทเรียน เทคนิคการสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อย การสอนรายบุคคล การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม
ฝึกปฏิบัตดิ ้านทักษะและเทคนิคการสอนเคมี
Meaning, scope and importance of skills and techniques of chemistry teaching, skills of lesson
introduction, attention stimulation, question creation using educational media, narrative, explaining example
and lesson summarization, technique of large group teaching, small group teaching, individual teaching and
integration of overall learning, f practice skills and techniques of chemistry teaching
262030

กำรพัฒนำสื่อกำรสอนทำงเคมี
3(2-2-5)
Development of Instruction Media in Chemistry
แนวคิ ด งานวิจัย เกี่ย วกับการพัฒ นาสื่อการสอนเคมี การวิเคราะห์ ส่ือการสอน การเลือกใช้
การปรับปรุงและออกแบบสื่อการสอนทางวัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการ และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การพัฒนา
สื่อการสอนจากวัสดุเหลือใช้หรือหาง่าย ทดลองใช้และรายงานผลการใช้
Concepts, and research on the development of instruction materials in chemistry, analysis of
teaching materials, selection, improvement, and design the teaching materials, techniques method and
computer-assisted instruction, development of teaching materials from waste, or easy to find, demonstrate
the teaching materials and report the results
262030 ทักษะและเทคนิคกำรสอนทำงชีววิทยำ 1
3(2-2-5)
Skills and Techniques of Teaching in Biology I
แนวคิด และหลักการของทักษะและเทคนิคการสอน การนาเข้าสู่บทเรียน การตั้งคาถาม การอธิบาย
การยกตัวอย่างและการสรุปบทเรียนทางชีววิทยา และฝึกปฏิบัตดิ ้านทักษะและเทคนิคการสอนทางชีววิทยา
Concepts and principles of teaching skills and techniques, introduction to lessons and questioning,
explaination, examplification and summarization the biological lessons, practices of teaching skills and
techniques in biology
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262036 ทักษะและเทคนิคกำรสอนทำงชีววิทยำ 2
3(2-2-5)
Skills and Techniques of Teaching in Biology II
ทักษะและเทคนิคการสอนขั้นสูงของบทเรียนทางชีววิทยา การตั้งคาถาม การใช้ส่ือการเรียนการสอน
การอธิบายการยกตัวอย่างและการสรุปบทเรียนทางชีววิทยา เทคนิคการสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อย การสอน
รายบุคคล และการบูรณาการการเรียนรู้ทางชีววิทยาแบบเรียนรวม ฝึกปฏิบัติด้านทักษะและเทคนิคการสอนทาง
ชีววิทยาขั้นสูง
Advance teaching skills and techniques of biology lessons, questioning, using learning media,
explaination, examplification and summarization the biological lessons, teaching techniques of large groups,
sub-groups, individual classrooms and inclusive biological classroom learning integration, practice of advance
teaching skills and techniques in biology
262030 กำรสอนฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
Physics Teaching I
ประวัตขิ องวิชาฟิสกิ ส์ศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้ ลักษณะการจัดเรียนการสอนฟิสิกส์ การสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ การสอนแบบคู่หู การสอนแบบปฏิสัมพันธ์เชิงสาธิต การสอนแบบเวลาเดียวกัน การผลิตสื่อ
การเขียนแผนการสอน เครื่องมือประเมินผลทางฟิสกิ ส์ศึกษา
History of physics education, learning theory, learning and teaching organization, inquiry teaching,
peer Instruction teaching, interactive lecture demonstration teaching, real time teaching, media production,
teaching plane, instruments for evaluating in physics education and research in physics education
262038 กำรสอนฟิสิกส์ 0
3(3-0-6)
Physics Teaching 2
งานวิจัยทางด้านฟิสิกส์ศึกษาในปัจจุบัน การผลิตสื่อการสอนทางฟิสิกส์และการตรวจสอบคุณภาพสื่อ
การสอน การสอนวิชาฟิสิกส์ในชั้นเรียนระดับเล็กและการฝึกสอนในสถานการณ์สมมติ
Current research in physics education, teaching media production and method for proving
teaching media, teaching physics in a small class and a role play teaching practice
262039 หลักสูตรและกำรสอนพลศึกษำระดับประถมศึกษำ
3 (0-0-0)
Curriculum and Teaching in Physical Education in Elementary school
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทยวิสัยทัศน์และ
แผนพัฒนาการศึกษาไทย ทฤษฎีหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตร มาตรฐานและมาตรฐาน
ช่วงชั้นของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้
การประเมินหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร และวิธีการสอน
การจัดการชัน้ เรียน การวัดและการประเมิน ทางพลศึกษาในโรงเรียนประถม
Educational philosophy, concepts and theories, history and system of Thai education, vision and
Thai educational development plan, curriculum theories, curriculum development process, curriculum
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standard and content benchmark, school-based curriculum development, relationship between curriculum
and learning management, curriculum evaluation, curriculum management, problems and trends of
curriculum development teaching methodology classroom management test and evaluation for physical
education in elementary school
262002 หลักสูตรและกำรสอนพลศึกษำระดับมัธยมศึกษำ
3 (0-0-0)
Curriculum and Teaching in Physical Education in High school
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ประวัตคิ วามเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทยวิสัยทัศน์และ
แผนพัฒนาการศึกษาไทย ทฤษฎีหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตร มาตรฐานและมาตรฐานช่วง
ชั้ น ของหลั ก สู ต ร การพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งหลั ก สู ต รกั บ การจั ด การเรี ย นรู้
การประเมินหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร และวิธีการสอน
การจัดการชัน้ เรียน การวัดและการประเมิน ทางพลศึกษาในโรงเรียนมัธยม
Educational philosophy, concepts and theories, history and system of Thai education, vision and
Thai educational development plan, curriculum theories, curriculum development process, curriculum
standard and content benchmark, school-based curriculum development, relationship between curriculum
and learning management, curriculum evaluation, curriculum management, problems and trends of
curriculum development teaching methodology classroom management test and evaluation for physical
education in High school
262002

วิธีสอนและนวัตกรรมกำรสอนภำษำไทย
3(0-0-0)
Method and Innovation in Thai Teaching
ปรัชญาและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรภาษาไทย การวิเคราะห์หลักสูตร การกาหนดจุดประสงค์และ
หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียน ลักษณะและประเภทของนวัตกรรมที่จะนามาประยุกต์ใช้ในการสอน
ภาษาไทย
Philosophies and goals of Thai curriculum, curriculum analysis, objectives setting and
principles of learning experiences making, techniques of teaching Thai, activities for learners development,
learning outcome assessment and evolutions, characteristics and categories of innovations be applied in Thai
teaching
262000

กำรสอนจุลภำคในภำษำไทย
3(0-0-0)
Micro Teaching in Thai Language
การสอนภาษาไทยด้วยนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ การนาวิธีการสอนภาษาไทยสูก่ ารปฏิบัติ
Teaching Thai Language with innovations, turning the theories of Thai teaching into actions
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162003

กำรสอนจุลภำคสำหรับครูภำษำอังกฤษ
3(2-2-5)
Micro – Teaching for English Teachers
หลักการของการสอน ฝึกฝนและประยุกต์ใช้กลวิธีในการสอน และ พัฒนาทักษะการสอนที่สาคัญ
ของความเป็นครู
Principles of teaching, practice or apply strategies needed to teaching, develop indispensable
teaching skills for teachers
162000

กำรสอนภำษำอังกฤษเชิงบูรณำกำรสำหรับครูภำษำอังกฤษ
3(2-2-5)
Integrated Skills for English Teachers
แนวคิด วิธีก ารสอนภาษาอังกฤษในด้า นไวยากรณ์ ทักษะการเขี ยน การอ่านและการฟัง -พู ด
กิจกรรม สื่อการสอน วิธีการประเมินความสามารถทักษะพื้นฐาน ฝึกบูรณาการทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
Principles and teaching methods of English grammar, writing reading and listening-speaking,
activities, instructional materials and assessment of basic skills ability, practice in integrated English language
skills for the teaching of English
162022

กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 1
6 หน่วยกิต (362 ชั่วโมง)
Teaching Internship in School I
การปฏิบัตกิ ารสอนและจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก การบริหารจัดการในห้องเรียนเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและนาผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากผลการปฏิบัติ การปฏิบัตงิ านอื่นที่ได้รับมอบหมายในสถานศึกษา
Teaching internship and learning management in major area, classroom management for
learning empower, evaluation and assessment for learner development, research for learner development,
knowledge management from teaching experience, practice and take responsibility in other functions concerning the
duties of school
262020

กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 2
6 หน่วยกิต (362 ชั่วโมง)
Teaching Internship in School II
การปฏิบัติก ารสอนและจัด การเรีย นรู้ใ นสาขาวิช าเอกอย่า งเข้ม ข้น การบริห ารจัด การ
ในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและนาผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการปฏิบัติ การปฏิบัตงิ านอื่นที่ได้รับมอบหมายในสถานศึกษา
Teaching internship and learning management in major area via more advanced than
Teaching Internship in School I, classroom management for learning empower, evaluation and assessment
for learner development, research for learner development, knowledge management from teaching experience,
practice and take responsibility in other functions concerning the duties of school
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241111

คณิตศำสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematics I
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชนั และการประยุกต์
ปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น
Mathematic induction, limits and continuity of functions, derivative of functions and
applications, integral of functions and applications, matrices and system of linear equations
241112

คณิตศำสตร์ 0
3(2-2-5)
Mathematics II
เทคนิคการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ลาดับและอนุกรมของจานวนจริง อนุกรมกาลัง
ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมติ และความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร
Techniques of integration, improper integrals, sequences and series of real numbers,
power series, functions of several variables, limits and continuity of several variable functions, derivative of
several variable functions
002202

หลักกำรทำงคณิตศำสตร์
3(2-2-5)
Principles of Mathematics
ตรรกศาสตร์ แ ละระเบีย บวิธีพิสู จน์ การพิสู จน์ทฤษฎีบทที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บเซต ความสัม พั น ธ์
ฟังก์ชัน และระบบจานวนจริง
Logic and proof methods, proofs of theorems concerning sets, relations, functions and real
numbers systems
002202

แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus I
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชัน
ค่าเวคเตอร์ของจานวนจริงและการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ใช้อนุพันธ์
รูปแบบยังไม่กาหนด
Mathematic induction, limit, continuity, differentiation and integration of real-valued and
vector-valued functions of a real variable and their applications, techniques of integration, improper
integrals, applications of derivative, indeterminate form
002202

แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus II
พีชคณิต ของเวคเตอร์ ในสามมิติ ปริ พันธ์ ตามเส้ น เบื้องต้น ลาดับและอนุ กรม การกระจาย
อนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ระบบพิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงสอง
ตัวแปร
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Vector algebra in three dimensions, introduction to line integrals, sequences and series of
numbers, Taylor series expansions of elementary functions, numerical integration, polar coordinate system,
calculus of real-valued functions of two variables
002022

ทฤษฎีเซต
3(2-2-5)
Set Theory
พัฒนาการของทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์ คลาสและเซต ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ คลาสอันดับบางส่วน
สัจพจน์การเลือกและหลักการซึ่งเกี่ยวข้องกัน จานวนธรรมชาติ เลขคณิตจานวนเชิงการนับ และเลขคณิตจานวน
เชิงอันดับที่
Development of axiomatic set theory, classes and sets, functions, relations, partially ordered
classes, axiom of choice and related principles, natural numbers, arithmetic of cardinal, numbers and
arithmetic of ordinal numbers
002002

แคลคูลัส
Calculus
4(3-2-7)
ระบบพิกั ด เชิง ขั้ ว ปริ ภู มิยุ ค ลิ ด อนุ พั น ธ์ ระบุ ทิศ ทาง อนุ พั น ธ์ ข องฟั ง ก์ ชัน หลายตั ว แปรและ
การประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้น ระบบพิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบต่าง ๆ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว
ทฤษฎีบทปริพันธ์
Polar coordinates systems, Euclidean space, directional derivative, derivative of
multivariate function and applications, multiple integrals, coordinate system and integration, line integrals,
surface integrals, integral theorem
002222

กำรวิเครำะห์เชิงคณิตศำสตร์ 1
Mathematical Analysis I
3(2-2-5)
ระบบจานวนจริง ทอพอโลยีของเส้นจานวนจริง ลาดับของจานวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่อง
การหาอนุพันธ์ อินทิกรัลแบบรีมันน์ อนุกรมของจานวนจริง
System of real numbers, topology of real line, sequences of real numbers, limits and
continuity, differentiable functions, Riemann integral, series of real numbers
002223

ทฤษฎีจำนวน
3(2-2-5)
Theory of Numbers
ระบบจานวนเต็ม สมบัติเบื้องต้นของจานวนเต็ม ขั้นตอนวิธีการหารและการประยุกต์ สมภาค
สมการไดโอแฟนไทด์ กาลังของจานวนเต็มในระบบมอดุโล n จานวนเต็มแบบเกาส์
Integer number system, elementary properties of integers, division algorithm and
application, congruences, Diophantine equations, order of integers modulo n , Gaussian integers
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002004

พีชคณิตนำมธรรม 1
3(2-2-5)
Abstract Algebra I
กรุป กรุปการเรียงสับเปลี่ยน สมสัณฐาน กรุปวัฏจักร โคเซต กรุปย่อยปรกติ กรุปผลหาร ริง
อินทิกรัลโดเมน และฟีลด์
Groups, permutations groups, isomorphisms, cyclic groups, cosets, normal subgroups,
quotient groups, rings, integral domains and fields
002005

สมกำรเชิงอนุพนั ธ์สำมัญ
3(2-2-5)
Ordinary Differential Equations
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่สอง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
อันดับสูง การแปลงลาปลาซ ผลเฉลยในรูปอนุกรมของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
First order ordinary differential equations, second order ordinary differential equations,
higher order ordinary differential equations, Laplace transform, series solution of ordinary differential
equations
041253

แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
Calculus III
สมการเชิงอนุพันธ์เบือ้ งต้นและการประยุกต์ เส้นตรง ระนาบ และพื้นผิว ในปริภูมสิ ามมิติ
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการประยุกต์
Introduction to differential equations and their applications, lines, planes, and surfaces in
three-dimensional space, calculus of real-valued functions of several variables and its applications
002321

พีชคณิตเชิงเส้น 1
3(2-2-5)
Linear Algebra I
เมทริกซ์สมมูล ค่าลาดับชั้นของเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและผลเฉลย ตัวกาหนด และ
หลักเกณฑ์คราเมอร์ ปริภูมเิ วกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะ และเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะเบือ้ งต้น
Equivalent matrices, rank of matrices, system of linear equations and solution,
determinants and Cramer’s rule, vector space, linear transformation, introduction to eigenvalues and
eigenvectors
241322

ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Complex Variables
จานวนเชิงซ้ อน ฟัง ก์ชันวิเคราะห์ ฟัง ก์ชันมู ลฐาน การหาอินทิ กรั ล อนุกรมของเทย์เลอร์
อนุกรมของโลรองต์ ค่าเรซิดิวและโพล การส่งคงรูปเบือ้ งต้น
Complex number, analytic functions, elementary functions, integration, Taylor series,
Laurent series, residues and poles, conformal mapping

157
002323

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1
3(2-2-5)
Numerical Methods I
ค่า คลาดเคลื่อ นการปั ด เศษและค่ า ผิ ด พลาดแพร่ ก ระจายในการค านวณ การวั ด และการ
ทดสอบค่าผิดพลาด ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น ระเบียบวิธีตรงสาหรับผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น
นอร์มและการวิเคราะห์ค่าผิดพลาดสาหรับระบบสมการเชิงเส้น ระเบียบวิธีทาซ้าสาหรับผลเฉลยของระบบ
สมการเชิงเส้น
Round-off errors and their propagation in computation, error measures and error tests,
solution of nonlinear equations, direct methods for systems of linear equations, norms and error analysis for
linear systems, iterative methods for system of linear equations
241324

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 2
3(2-2-5)
Numerical Methods II
การประมาณค่าในช่วงและพหุนามสาหรับการประมาณค่า อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข
ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Interpolation and polynomial approximation, numerical integration and differentiation,
numerical solution of ordinary differential equations

241331

แคลคูลัสขัน้ สูง
3(2-2-5)
Advanced Calculus
การหาอนุ พั น ธ์ แ ละอิ น ทิ ก รั ล เชิ ง ตั ว เลข พื้ น ผิ ว ในปริ ภู มิ ส ามมิ ติ อิ น ทิ ก รั ล สามชั้ น และ
การประยุกต์ ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ อินทิกรัลตามเส้นและอินทิกรัลตามพื้นผิว อนุกรมฟูเรียร์และผลการแปลง
ฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบือ้ งต้น
Numerical differentiation and integration, surface in three-dimensional space, triple
integral and applications, vector functions, line integral and surface integral, Fourier series and Fourier
transform, introduction to partial differential equations
241330

เครื่องมือคอมพิวเตอร์ในทำงคณิตศำสตร์
3(2-2-5)
Computer Tools in Mathematics
พื้นฐานแนวคิดของเอกสาร โครงสร้างเอกสาร และกระบวนการสร้างเอกสารทางคณิตศาสตร์
พื้นฐานการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในทางคณิตศาสตร์ เครื่องมือสาหรับแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เทคนิค
การนาเสนอผลงานทางคณิตศาสตร์
Basic concepts of documents and their structures, mathematical document creation
process, basic concepts to utilize their mathematics applications, tools to solve mathematical problems,
concepts and techniques of presentation
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พีชคณิตนำมธรรม 2
3(2-2-5)
Abstract Algebra II
ไอดี ล ริ ง ผลหาร โดเมนการแยกตั ว ประกอบได้ อ ย่ า งเดี ย ว โดเมนแบบยุ ค ลิ ด ริ ง ของ
พหุนาม ฟีลด์ภาคขยาย และทฤษฎีกาลัวเบือ้ งต้น
Ideals, quotient rings, unique factorization domains, Euclidean domains, rings of polynomials,
extension fields and introduction to Galois theory
241334

พีชคณิตเชิงเส้น 2
3(2-2-5)
Linear Algebra II
ค่า เฉพาะและเวกเตอร์ เฉพาะ การด าเนินการแนวทแยงมุ ม ทฤษฎีบทเคย์เลย์ -แฮมิน ตั น
พหุนามเล็กสุด ผลบวกตรงและปริภูมิย่อยเสถียร ฟังก์ชันนัลเชิงเส้น ปริภูมิคู่เสมอกัน รูปแบบเชิงเส้นคู่ ปริภูมิ
ผลคูณภายใน กระบวนการแกรม-ชมิดต์
Eigenvalues and eigenvectors, diagonalization, Cayley-Hamilton’s theorem, minimal
polynomial, direct sums and stable subspaces, linear functional, dual spaces, bilinear forms, inner product
spaces, Gram-Schmidt process
241335

คณิตศำสตร์เต็มหน่วย
3(2-2-5)
Discrete Mathematics
โครงสร้างพีชคณิต ระบบตรรกศาสตร์และระบบเซต อันดับและเซตอันดับบางส่วน เทคนิค
การนับ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟเบือ้ งต้น
Algebraic structures, logic system and set, system orders and posets, counting techinques,
recurrence relations, introduction to graph theory
241336

กำรวิเครำะห์เชิงคณิตศำสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematical Analysis II
ทอพอโลยีบนปริภูมิแบบยุคลิด ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย
ทฤษฎีบทฟังก์ชันโดยปริยาย ปัญหาค่าสุดขีด ปริพันธ์หลายชั้น
Topology on Euclidean spaces, limits and continuity of functions of several variables,
partial differentiation, implicit function theorems, extremum problems, multiple integrals
241330

กำรวิเครำะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Complex Analysis
สมบัติของจานวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันมูลฐาน การหาอนุพันธ์ ฟังก์ชันวิเคราะห์ การหาปริพันธ์
อนุกรมกาลัง ทฤษฎีบทส่วนตกค้าง และการประยุกต์
Properties of complex numbers, elementary functions, differentiation, analytic function,
integration, power series, residue theorem and applications
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241421

สัมมนำ
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย
และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านคณิตศาสตร์
Searching, collecting data, analyzing, report writing, presenting, discussing and answering
question in mathematics
241422

โครงงำน
3(0-6-3)
Senior Project
การค้นคว้าผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ หรือโครงงานด้านคณิตศาสตร์ และการบูรณา
การทฤษฎีและการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Searching of research, article or project in mathematics, integration of theory and
application of science and mathematics
241431

ทอพอโลยีเบื้องต้น
Introduction to Topology
3(2-2-5)
ปริภูมิเมตริก เซตเปิดและเซตปิด การลู่เข้าและความต่อเนื่องในปริภูมิเมตริก ปริภูมิเมตริก
บริบูรณ์ ปริภูมิเชิงทอพอโลยีโคลสเชอร์และอินทีเรียร์ ลาดับและการลู่เข้า ความต่อเนื่อง การคอมแพกต์และ
การคอนเนคเตด
Metric spaces, open sets and closed sets, convergence and continuity in metric spaces,
complete metric spaces, topological spaces, closure and interiors, sequences and convergence, continuity,
compactness and connectedness
241430

ทฤษฎีกรำฟ
3(2-2-5)
Graph Theory
แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีกราฟ ต้นไม้ สภาพเชื่อมโยง กราฟออยเลอร์และกราฟแฮมิลตัน
กราฟระบุทิศทาง กราฟไม่ระบุทิศทาง การให้สีของกราฟ การจับคูก่ ันของกราฟ
Basic properties of graphs, trees, connectivity, Eulerian graph and Hamiltonian graph,
directed graphs, non-directed graph, coloring, matchings
241433

กำรวิเครำะห์เชิงเวกเตอร์
3(2-2-5)
Vector Analysis
พีชคณิตของเวกเตอร์ การหาอนุพันธ์ย่อยของเวกเตอร์ สนามสเกลาร์และสนามเวกเตอร์
การหาอินทิกรัลของเวกเตอร์ การประยุกต์ของเวกเตอร์ในวิชาเรขาคณิตและวิชากลศาสตร์
The algebra of vectors, partial derivative of vectors, scalar fields and vector fields,
integration of vectors, applications of vectors for geometric and mechanic
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241430

อนุกรมฟูเรียร์และกำรประยุกต์
3(2-2-5)
Fourier Series and Applications
ฟัง ก์ชันคาบ ฟัง ก์ชันเชิง ตั้งฉาก อนุก รมฟู เรี ยร์ การกระจายครึ่ งช่วง ผลการแปลงฟู เรี ย ร์
ฟังก์ชันเบสเซล พหุนามเลอจองด์ การประยุกต์เกี่ยวกับปัญหาค่าขอบ
Periodic functions, orthogonal functions, Fourier series, half-range expansions, Fourier
transforms, Bessel functions, Legendre polynomials, applications for boundary problem
241430

หัวข้อพิเศษทำงคณิตศำสตร์
3(2-2-5)
Special Topics in Mathematics
การค้นคว้า ประเด็นในปัจจุบัน หรือหัวข้อพิเศษในทางคณิตศาสตร์ การเขียนเป็นรายงาน และ
การนาเสนอด้วยปากเปล่า
Studying, current issues or special topics in mathematics, written report and oral
examination
241441

กำรศึกษำอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้ น คว้า การรวบรวมข้ อ มู ล การวิเ คราะห์ การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ และการ
อภิปราย ในหัวข้อทางด้านคณิตศาสตร์
Studying, collecting data, analyzing, report writing, presenting and discussion in
mathematics
241442

กำรฝึกงำน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฎิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving working skills in mathematics in private
or government sectors
241443

สหกิจศึกษำ
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติง าน เรี ย นรู้ เพิ่ม พูน ประสบการณ์ และทัก ษะในงานที่ เกี่ย วข้อ งกับคณิต ศาสตร์
ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการณ์ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience, improving working skills in mathematics as an
apprentice in private or government sectors
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เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I
หลักการพื้นฐานทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ
พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอสัณ ฐานและคอลลอยด์ การเปลี่ ยนแปลงสถานะและเทอร์โ ม
ไดนามิกส์เบือ้ งต้น สารละลายและสมบัตขิ องสารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมีอินทรีย์ เคมีส่งิ แวดล้อม
Introduction of chemistry, stoichiometry, atomic structure, periodic table, properties of
elements, chemical bonding, gas, solid, liquid, amorphous and colloid, changing of state and introduction to
thermodynamic, solution and solution properties, acid-base theory, organic chemistry, environmental
chemistry
242105

เคมี 2
4(3-3-8)
Chemistry II
จลนศาสตร์เ คมี สมดุล เคมี กรดเบส สมดุล กรดเบสในน้า สมดุล ของเกลือ ที่ ล ะลายได้ น้ อ ย
สมดุ ล ของอิ อ อนเชิ ง ซ้ อ น ไฟฟ้ า เคมี ธาตุ เ รพรี เ ซนเตที ฟ ธาตุ ท รานซิ ชั น เคมี นวิ เคลียร์ สารชีวโมเลกุลเคมี
อุตสาหกรรม
Chemical kinetic, chemical equilibrium, acid-base equilibrium in water, salt equilibrium,
complex equilibrium, electrochemistry, representative element, transition element, nuclear chemistry,
bimolecular substances, industrial chemistry
242221

เคมีวิเครำะห์
4(3-3-8)
Analytical Chemistry
หลั ก การพื้ น ฐานทางเคมี วิ เ คราะห์ เทคนิ ค การสุ่ ม ตั ว อย่ า งและการเตรี ย มตั ว อย่ า งก่ อ นท า
การวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในเคมีวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์โดยน้าหนักและการตกตะกอน การวิเคราะห์โดยปริมาตร
การไทเทรตกรดด่าง การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิดสารประกอบเชิงซ้อน และการไทเทรต
แบบรีดอกซ์ การสกัดด้วยตัวทาละลาย ทฤษฎีและการประยุกต์ของวิธีทางโครมาโทกราฟี โครมาโทกราฟีก
ระดาษ โครมาโทกราฟีเยื่อบาง โครมาโทกราฟีชนิดแลกเปลี่ยนไอออน คอลัมน์โครมาโทกราฟี
Introduction of analytical chemistry, sampling techniques and sample preparation, statistical
concepts for analytical chemistry, gravimetric analysis and precipitation methods, volumetric analysis, acidbase titration, precipitation titration, complexometric titration and redox titration, solvent extraction, theory
and applications of chromatography methods, paper chromatography, thin-layer chromatography, ionexchange chromatography, column chromatography
242241

เคมีอินทรีย์ 1
4(3-3-8)
Organic Chemistry I
ความรู้ เ บื้องต้ น เกี่ ย วกับ เคมีอิ นทรีย์ ไฮบริ ไ ดเซชั น พั นธะและโครงสร้ า งในสารประกอบอินทรี ย์
การจาแนกหมู่ฟังก์ชัน การอ่านชื่อและสมบัติของสารประกอบอินทรีย์ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบแอ
ลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ออร์กาโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ รวมทั้งศึกษาไอโซ
เมอร์และสเตอริโอเคมีของสารประกอบอินทรีย์
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Fundamental of organic chemistry, hybridization, bonding and structure of organic compounds,
classification, nomenclature and properties of organic compounds, preparations and reaction of alkanes, alkenes,
alkynes, aromatic hydrocarbons, organohalogens, alcohols, phenols, ethers including study of isomerism and
stereochemistry of organic compounds
242242

เคมีอินทรีย์ 2
4(3-3-8)
Organic Chemistry II
ปฏิกิรยิ าของสารประกอบแอลดีไฮด์ คีโตน ปฏิกิรยิ าการแทนทีท่ ี่ตาแหน่งแอลฟ่าคาร์บอนของสารประกอบคาร์บอนิล
ปฏิกิรยิ าของสารประกอบเอมีน เฮเทอโรไซคลิก กรดคาร์บอกซิลกิ และอนุพันธ์ คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโน โปรตีน
และการสังเคราะห์สารอินทรียเ์ บือ้ งต้น
Reactions of aldehydes, ketones, substitution reaction at α-carbon of carbonyl compounds,
reaction of amines, heterocyclic compounds, carboxylic acids and their derivatives, carbohydrates, amino acids,
proteins and basic synthesis of organic compounds
242311

เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
4(3-3-8)
Physical Chemistry I
แก๊สและทฤษฎีจลนพลศาสตร์เคมีของแก๊ส ปรากฏการณ์การถ่ายเท การแพร่ผ่าน ความหนืด การนา
ความร้อนและกฎการกระจายของแมกซ์เวลและโบสแมน อุณหพลศาสตร์เคมี สมบัติและการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพของสารบริสุทธิ์แ ละสารผสมอย่างง่าย สมดุลวัฏภาค จลนพลศาสตร์ เคมี การเร่งปฏิ กิริยา กลไกการ
เกิดปฏิกิรยิ า หลักการและการประยุกต์ใช้เคมีของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ เคมีไฟฟ้า
Gases and the chemical kinetic theory of gases, transfer phenomenon, diffusion, viscosity, thermal
conductivity and the Maxwell-Boltzmann distribution, chemical thermodynamics, properties and physical
transformation of pure substances and simple mixtures, phase equilibrium, chemical kinetics, catalysis, reaction
mechanisms, principle and applications of chemistry of electrolytic solutions, electrochemistry

242312

เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
4(3-3-8)
Physical Chemistry II
เคมีควอนตัม เคมีพนื้ ผิว เคมีเชิงแสง การดูดซับทางกายภาพและเคมี การดูดซับไอโซเทอม ระบบ
คอลลอยด์ ไมเซลล์ สมบัตทิ างกายภาพของแมคโครโมเลกุล โครงสร้าง พลังงาน และผลของสารละลาย
Quantum chemistry, surface chemistry, photochemistry, physical and chemical adsorption,
adsorption isotherm, colloids system, micelles, physical properties of macromolecules, structure, energy and
solvation effect
242321

เครื่องมือเพื่อกำรวิเครำะห์ทำงเคมี
4(3-3-8)
Instrumentation for Chemical Analysis
หลั ก การ เครื่ อ งมื อ และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ข อง อั ล ตร้ า ไวโอเลต-วิ สิ เ บิ ล สเปคโตรโฟโตเมตรี
อินฟราเรดสเปคโตรโฟโตเมตรี และอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปคโตรโฟโตเมตรี โฟลอินเจคชันอะนาลิซิส แก๊ส
โครมาโทกราฟี และโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง บทนาสู่เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้าเบือ้ งต้น
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Principles, instrumentations and applications of ultraviolet-visible spectrophotometry, infrared
spectrophotometry, atomic absorption spectrophotometry, flow injection analysis, gas chromatography and
high performance liquid chromatography, introduction to electroanalytical chemistry
242331

เคมีอนินทรีย์ 1
3(3-0-6)
Inorganic Chemistry I
โครงสร้างของอะตอม ทฤษฏีออร์บิทัลเชิงอะตอม ทฤษฏีการกาบังประจุในอะตอม สัญลักษณ์ของ
เทอม พันธะเคมีและทฤษฎีที่อธิบายพันธะเคมี โครงสร้างของโมเลกุลและทฤษฎีที่อธิบายรูปร่างของโมเลกุล
ของแข็งและพันธะในของแข็ง ปฏิกิริยากรด-เบสในตัวทาละลายที่เป็นน้าและไม่ใช่น้า และทฤษฎีอธิบายพันธะใน
สารประกอบโคออร์ดเิ นชัน
Atomic structure, atomic orbital theory, shielding theory of charges in atom, term symbols,
chemical bonding and chemical bonding theories, molecular structures and theories that describe the
molecular shape, solid and its bonding, acid-base reactions in aqueous and non-aqueous solvents and
chemical bonding theory in coordination compounds
242332

เคมีอนินทรีย์ 2
4(3-3-8)
Inorganic Chemistry II
ทฤษฎีกลุม่ และสมมาตรของโมเลกุล ตารางคุณลักษณะสเปคโตรสโคปีเบื้องต้นของสารประกอบ
อนินทรีย์ สมบัตติ า่ งๆของสารประกอบโคออร์ดเิ นชัน เสถียรภาพ เทอร์โมไดนามิกส์ สมบัติแม่เหล็ก กลไกการเกิดปฏิกิริยา
ของเคมีอนินทรีย์ และความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับสารประกอบโลหะอินทรีย์
Group theory and molecular symmetry, table characteristic, introduction of inorganic
compounds spectroscopy, properties of coordination compounds, stability, thermodynamics, magnetic
properties, reaction mechanism of inorganic chemistry and the basic knowledge of the organometallic
compounds
242341

สเปคโตรสโคปีทำงเคมีอนิ ทรีย์
4(4-0-8)
Spectroscopy in Organic Chemistry
หลักการของสเปคโตรสโคปี ทฤษฎีและการประยุกต์การหาโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์โดยใช้
อัลตราไวโอเลต วิสิเบิล สเปคโตรสโคปี อินฟราเรด สเปคโตรสโคปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ สเปคโตรสโคปี
และแมส สเปคโตรสโคปี
The principle of spectroscopy, theory and application in determination for structures of organic
compounds using ultraviolet-visible spectroscopy, infrared spectroscopy, nuclear magnetic resonance
spectroscopy and mass spectroscopy
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กำรวิจัยแนวใหม่ทำงเคมีเชิงฟิสิกส์
3(3-0-6)
New Frontier of Researches in Physical Chemistry
หลักการและการอภิปรายหัวข้อ ที่ได้รับความสนใจทางเคมีเชิงฟิสิกส์ เช่น นาโนเทคโนโลยี วัสดุนา
โน นาโนทิวบ์ นาโนชีท ตัวเร่งปฏิกิริยา ของไหลสภาวะวิกฤต ซุปเปอร์คอนดักเตอร์ คอนดักติ้งพอลิเมอร์ ผลึก
เหลว ควอสิคริสตัล บล็อกโคพอลิเมอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การนาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ การออกแบบวัสดุ
ตัวเร่ง และยาชนิดใหม่ โดยอาศัยคอมพิวเตอร์ หลักการพื้นฐานของเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัยทางเคมีเชิงฟิสิกส์
เช่น อะตอมมิกฟอร์สไมโครสโคปี สแกนนิ่งทันเนลลิ่งไมโครสโคปี สแกนนิ่งอิเล็กตรอนไมโครสโคปี ทันเนลลิ่ง
อิเล็กตรอนไมโครสโคปี การกระเจิงของรังสีเอ็กซ์เรย์และนิวตรอน การสะท้อนของรังสีเอ็กซ์เรย์ และ โซลิดสเตท
นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนส์
Principle and discussions of interesting topics in physical chemistry such as nanotechnology,
nanomaterials, nanotubes, nanosheets, catalysts, supercritical fluids, superconductors, conducting polymers,
liquid crystals, quasicrystal, block copolymers, biotechnology, material design, catalysts and novel
medication, various basic techniques in physical chemistry researches such as atomic force microscopy
(AFM), scanning tunneling microscopy (STM), scanning electron microscopy (SEM), tunneling electron
microscopy (TEM), x-ray and neutron scattering, x-ray diffraction (XRD) and solid-state nuclear magnetic
resonance (NMR)
242412

เคมีเกี่ยวกับพอลิเมอร์
3(3-0-6)
Polymer Chemistry
หลักการพื้นฐานทางเคมีพอลิเมอร์ โครงสร้างทางเคมีและพันธะเคมีของพอลิ เมอร์ สัณฐานวิทยา
ของพอลิเมอร์ ชนิดของการเกิดพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์แบบต่าง ๆ มวลโมเลกุลของพอลิเมอร์
และเทคนิคในการวิเคราะห์มวลโมเลกุล สมบัตทิ างความร้อนและเชิงกลของพอลิเมอร์ การละลายของพอลิเมอร์
กระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ในอุตสาหกรรม รวมถึงการประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ในเชิงพาณิชย์
Introduction of polymer chemistry, chemical structure and chemical bonding of polymers,
morphology of polymers, types of polymerization, preparation methods of polymers, molecular weight of
polymers and techniques for analyzing molecular weight, thermal and mechanical properties of polymers,
solubility of polymers, polymerization processes in industry and commercial applications of polymers
000023
เคมีคำนวณเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introductory Computational Chemistry
วิธีก ารคานวณทั่ว ไป รวมทั้ งแอบอินิชิโอ เซไมเอ็ มไพริกั ล กลศาสตร์ ควอนตั ม กลศาสตร์ เชิง
โมเลกุล วิธีผสมผสานกลศาสตร์ควอนตัมและกลศาสตร์เชิงโมเลกุล และทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่น
General computational methods including ab initio, semiempirical, quantum mechanics (QM),
molecular mechanics (MM), QM/MM, density functional theory (DFT)
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242414

หัวข้อพิเศษทำงเคมีเชิงฟิสิกส์
3(2-2-5)
Special Topic in Physical Chemistry
หลักการและการอภิปรายเกี่ยวกับความก้าวหน้าและทฤษฎีใหม่ ทางเคมีเชิงฟิสิกส์ในหัวข้อที่อาจ
แตกต่างกันในแต่ละปีการศึกษา
Principles and discussions about recent advances and new theories in physical chemistry with
different topic in each year
242415

อุณหพลศำสตร์เคมี
3(3-0-6)
Chemical Thermodynamics
งาน ความร้อน เอนทัลปี เอนโทรปี พลังงานภายใน พลังงานเสรี กฎต่าง ๆ ของอุณหพลศาสตร์
การประยุกต์ใช้อุณหพลศาสตร์เคมีในกระบวนการทางเคมีและกายภาพ เทอร์โมไดนามิกส์สถิติ
Work, heat, enthalpy, entropy, internal energy, free energy, laws of thermodynamics,
applications of chemical thermodynamics in chemical and physical processes, statistical thermodynamics
242423

กำรประยุกต์ในเชิงเคมีวเิ ครำะห์
3(3-0-6)
Applications of Analytical Chemistry
การประยุกต์ใช้เทคนิคและวิธีการของเคมีวิเคราะห์ในหลากหลายงาน สิ่งแวดล้อมการเกษตร
อาหารและยา อุตสาหกรรมอื่น ๆ การประยุกต์กับภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
Application of analytical techniques and methods in several works, environment, agricultural,
food and drugs and other industries, local wisdom applications
242424

กำรเตรียมตัวอย่ำงเพื่อกำรวิเครำะห์ทำงเคมี
3(2-2-5)
Sample Preparation for Chemical Analysis
ความสาคัญของการเตรียมตัวอย่างสาหรับการวิเคราะห์ทางเคมี การเก็บตัวอย่าง การเตรียม
ตัวอย่างในรูปของเหลว ของแข็ง กึ่งของแข็ง ก๊าซ การประยุกต์ใช้เพื่อการเตรียมตัวอย่างในสิ่งแวดล้อม อาหาร
และตัวอย่างทางชีวภาพ
Significance of sample preparation for chemical analysis, sampling, sample preparation in
liquid, solid, semi-solid and air samples, applications of sample preparation for environmental, food and
biological samples
242425

เคมีวิเครำะห์เชิงไฟฟ้ำ
3(2-2-5)
Electroanalytical Chemistry
ทฤษฎี เครื่องมือ และ การประยุกต์ใช้ของเคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า วิธีโพแทนชิโอเมตรี
คูลอมบ์เมตรี คอนดักโทเมตรี และโวลแทมเมตรี
Theory, instrument and application of electroanalytical chemistry, potentiometry, coulometry,
conductometry and voltammetry
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242426

เคมีสภำวะแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Chemistry
ระบบนิเวศ ภาวะมลพิษ ผลกระทบของสภาวะแวดล้อมต่อสังคมและชุมชน สาเหตุ การแก้ไขและ
การป้องกันเกี่ยวกับมลพิษในสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในห้องปฏิบัตกิ ารและในชีวิตประจาวัน จริยธรรมและ
จรรณยาบรรณต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน
Ecosystem, pollution, effect of the environment to society and community, causes, correction
and protection of environmental pollution, safety in the laboratory and everyday life, ethics and code of
conduct for community environment
242427

หัวข้อพิเศษทำงเคมีวเิ ครำะห์
3(2-2-5)
Special Topics in Analytical Chemistry
การบรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน วิทยาการสมัยใหม่ทางเคมีวิเคราะห์
ทั้งทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ โดยเน้นการใช้งานเพื่อชุมชน
Description and discussion in topic of current interest, modern technology in analytical
chemistry including theories and applications especially for community applications
242431

กำรวิเครำะห์สำรอนินทรีย์
3(3-0-6)
Inorganic Analysis
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของธาตุหลัก ธาตุแทรนซิชัน และธาตุแรเอิร์ทในสาร
ธรรมชาติและสารสังเคราะห์ เคมีของธาตุแลนทาไนด์และแอกติไนด์ เคมีของสารประกอบของธาตุแทรนซิชันแถว
ที่ 2 แถวที่ 3
Quantitative and qualitative analysis of main elements, transition elements and rare earth
elements in natural products and synthetic compounds, chemistry of lanthanide and actinide elements,
chemistry of second and third row chemistry transition complexes
242432

เคมีชวี อนินทรีย์
3(3-0-6)
Bioinorganic Chemistry
สารประกอบอนินทรีย์ในระบบชีวภาพ อิทธิพลของสารอนินทรีย์ต่อสิ่งมีชีวิต การเกิดและบทบาท
ของไอออนของโลหะในระบบชีวภาพ
Inorganic compounds in biological system, effect of inorganic compounds to the living, incident
and role of the metal ions in biological system
242433

เคมีวัสดุอนินทรีย์
3(3-0-6)
Inorganic Material Chemistry
การสังเคราะห์วัสดุอ นินทรีย์ ความรู้พื้นฐานของผลึก สมบัติของออกไซด์ของโลหะทรานซิชัน
สมบัตทิ างอิเล็กทรอนิกส์ แม่เหล็กและแสงของวัสดุอนินทรีย์ สารประกอบที่มีสูตรไม่เป็นไปตามมวลสารสัมพันธ์
ซีโอไลต์ งานวิจัยปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับวัสดุอนินทรีย์
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Synthesis of inorganic materials, basic knowledge of crystal, properties of oxide compounds of
transition metals, electronic properties, magnetic and light properties of inorganic materials, nonstoichiometry compounds, zeolite, recent researches that relate to inorganic materials
242434

หัวข้อพิเศษทำงเคมีอนินทรีย์
3(2-2-5)
Special Topics in Inorganic Chemistry
การบรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน วิทยาการสมัยใหม่ ทางเคมีอนินทรีย์
ทั้งทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้
Description and discussion in topic of current interest, modern technology in inorganic
chemistry including theories and applications
242435

เคมีเกี่ยวกับเซรำมิก
3(2-2-5)
Chemistry for Ceramic
โครงสร้างพื้นฐานของสารประกอบอลูมิโนซิลิเกต สมบัติทางเคมี ทางกายภาพ และคุณลักษณะ
เฉพาะของวัสดุเซรามิก กระบวนการผลิตเซรามิกทางอุตสาหกรรม
Basic structure of aluminosilicate compounds, chemical and physical properties and
characteristics of ceramic materials, production of ceramic materials in the industry
242441

เคมีอนิ ทรีย์ประยุกต์
3(2-2-5)
Applied Organic Chemistry
คาร์โบเนียมไออน คาร์แบนไอออน อนุมูลอิสระและคาร์บีน การจัดเรียงตัวของโมเลกุลกลไกและ
วิธีการตรวจสอบไอออน การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางเคมีอนิ ทรีย์ในปัจจุบัน
Carbonium ions, carbanions, free radicals and carbenes, molecular rearrangements,
mechanisms and methods of ion detection, application in current research of organic chemistry
242442

เคมีอนิ ทรียส์ ังเครำะห์
3(3-0-6)
Organic Synthesis
การวิ เคราะห์ ออกแบบ และจั ด จ าพวกกระบวนการสั ง เคราะห์ วิธี วิ เ คราะห์ แ บบย้อ นกลั บ
ปฏิ กิ ริ ย าต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ เ พื่ อ การสั ง เคราะห์ เช่ น ออกซิ เ ดชั น -รี ดั ก ชั น และการสร้ า งสารประกอบแบบ
การสั ง เคราะห์ โ อเลฟิ น ปฏิกิ ริ ย าของอี โ นเลต การสั ง เคราะห์ โ ดยใช้โ ลหะอิ น ทรี ย์ และการสั ง เคราะห์ ส าร
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Analysis, design and classification synthesis, reverse analyses, various reactions for synthesis
such as oxidation–reduction, synthesis of cyclic compounds, synthesis of olefins, reaction of enolate, organic
synthesis using metal and synthesis of natural products
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242443

ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ
3(3-0-6)
Natural Products
การจาแนกสารประกอบจากธรรมชาติ การสั ง เคราะห์ ท างชีวเคมี การวิเคราะห์โครงสร้าง
โดยวิธีทางเคมี วิธีทางกายภาพและการนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ตอ่ ชุมชน
Classification of compounds from nature, biosynthesis pathways of biomolecules, structures
determination by chemical, physical methods and natural products utilization for the community
242444

สเตอริโอเคมีของสำรอินทรีย์
3(3-0-6)
Organic Stereochemistry
สเตอริโอไอโซเมอร์ สมมาตรและโครงแบบ การจาแนกประเภทและการแยกสเตอริโอไอไซเมอร์ สเต
อริโอเคมีของโมเลกุลแบบที่เป็นวงและไม่เป็นวง การสังเคราะห์แบบสเตอริโอซีแลคทีฟ คุณสมบัติแบบไครอปติ
คัล ไคราลลิตใี นโมเลกุลที่ปราศจากศูนย์กลาง
Stereoisomer, symmetry and configuration, stereoisomer discrimination and separation,
stereochemistry of acyclic and cyclic molecules, stereoselective synthesis, chiroptical properties, chirality in
achiral molecules
242445

เคมีเฮเทอโรไซคลิก
3(2-2-5)
Heterocyclic Chemistry
การจาแนกและการเรียกชื่อ สมบัติทางเคมีและวิธีการสังเคราะห์สารประกอบของสารประกอบ
เฮเทอโรไซคลิกที่มีเฮเทอโรอะตอมเพียง 1 อะตอม แบบวงแหวน สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยมและหกเหลี่ยม
รวมทั้งแบบที่มีเฮเทอโรอะตอม 2 อะตอม ทัง้ ชนิดที่อะตอมทั้งสองเป็นชนิดเดียวกัน และต่างชนิดกัน สารประกอบ
เฮเทอโรไซคลิกในชีวิตประจาวันและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ตอ่ ชุมชน เพื่อการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Classification and nomenclature, chemical properties and synthetic methods of three, four, five
and six membered heterocyclic compounds containing one heteroatom, including heterocyclic possessing two
heteroatom of the same kind and mixed type, heterocyclic compounds in everyday life and their applications
for the community to inherit the culture, tradition and local wisdom
242451

กำรฝึกงำน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึ ก ปฏิ บั ติ เ รี ย นรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ แ ละทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บทางเคมีใ นสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving working skills in chemistry in private or
government sectors

169
242452

กำรศึกษำอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข้อทางด้านเคมี
Studying, collecting data, analyzing, report writing, presenting and discussing in chemistry
242453

สหกิจศึกษำ
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัตงิ าน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับเคมี ในฐานะพนักงาน
ฝึกหัดในสถานประกอบการองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience, improving working skills in chemistry as an apprentice
in private or government sectors
242454

สัมมนำ
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน (ถ้ามี) การนาเสนอ การอภิปราย
และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านเคมี
Searching, collecting data, analyzing, report writing (ถ้ามี), presenting, discussing and
answering question in chemistry
243101

ชีววิทยำ 1
4(3-3-8)
Biology I
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม
พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและ
พฤติกรรม
Scientific methodology, characteristics, organization and chemistry of life, cell and metabolism,
genetics, evolution, biodiversity, structure and functions of plants and animals, ecology and behavior
243101

ชีววิทยำ 1
4(3-3-8)
Biology I
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม
พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้า งและหน้า ที่ข องพืช และสัต ว์ นิเวศวิทยา
และพฤติกรรม
Scientific methodology, characteristics, organization and chemistry of life, cell and metabolism,
genetics, evolution, biodiversity, structures and functions of plants and animals, ecology and behavior
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243102

ชีววิทยำ 2
3(2-3-6)
Biology II
โครงสร้างของพืช หน้าที่ของพืช ลักษณะทางสัณฐานของพืช กายวิภาคศาสตร์ของพืช สรีรวิทยา
ของพืช ความหลากหลาย และวิวัฒนาการของพืช
Plant structure, plant functions, plant morphology, plant anatomy, plant physiology, diversity
and plant evolution
243103

ชีววิทยำ 3
3(2-3-6)
Biology III
เซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์ ความหลากหลายและวิวัฒนาการของสัตว์ ระบบอวัยวะและสรีรวิทยา
เปรียบเทียบ พฤติกรรมและนิเวศวิทยาของสัตว์
Animal cells and tissues, diversity and evolution of animals, organ system and comparative
physiology, behavior and ecology of animals
243211

เซลล์และชีววิทยำระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
Cell and Molecular Biology
ทฤษฎีเซลล์ สมบั ติพ้ืน ฐานของเซลล์ องค์ ประกอบเคมีพ้ืน ฐานของสิ่ง มีชีวิต พลัง งานชีวภาพ
การทางานของเอนไซม์ในกระบวนการเมแทบอลิซึม โครงสร้างและหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์และองค์ประกอบของ
เซลล์ การแสดงออกของสารพันธุกรรม สรีรวิทยาของเซลล์ ความสัมพันธ์ของเซลล์และออร์แกเนลล์
Cell theories, basic properties of cells, the chemical basis of life, bioenergetics, enzymes and
metabolism, structure and function of cell membrane and intracellular compartments, expression of genetic
information, cell physiology, relationships between cell and organelles
243212

ชีววิทยำของเซลล์
4(3-3-8)
Cell Biology
ชนิดและทฤษฎีเซลล์ เทคนิคการศึกษาเซลล์ องค์ประกอบเคมีพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง
ละเอียด องค์ประกอบ และกระบวนการทางสรีรวิทยา การเจริญและการเปลี่ยนแปลงของเซลล์
Cell types and cell theories, cell study techniques, the chemical basic of life, fine structure,
organization and physiological processes, cell growth and differentiation
243251

นิเวศวิทยำ
4(3-3-8)
Ecology
หลั ก การทางนิเวศวิทยา ปัจ จั ย จากั ด ปฏิสั ม พั นธ์ ระหว่า งสิ่ งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในสิ่ ง แวดล้ อ ม
การถ่ายทอดพลังงานและสสาร ประชากร สังคมสิ่งมีชวี ติ ระบบนิเวศ ชีวนิเวศ และการอนุรักษ์
Principles of ecology, limiting factors, interaction between biotic and abiotic in environment,
energy and nutrient transfer, population, communities, ecosystems, biomes, and conservation
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043301

วิวัฒนำกำร
3(3-0-6)
Evolution
ทฤษฎีวิวัฒนาการ มโนทัศน์ของดาร์วิน หลักฐานประกอบการศึกษาวิวัฒนาการ การหาอายุบรรพ
ชีวิน พันธุศาสตร์ประชากร การคัดเลือกตามธรรมชาติและการปรับตัว กลไกการเกิดวิวัฒนาการ วิวัฒนาการ
มหภาค วิวัฒนาการจุลภาค การเกิดสิ่งมีชีวิตใหม่และความหลากหลาย การกาเนิดโลก การเปลี่ยนแปลงของ
เปลือกโลก ต้นไม้แห่งวิวัฒนาการและช่วงเวลา วิวัฒนาการของสิ่งมีชวี ติ วิวัฒนาการของมนุษย์
Evolutionary theories, Darwinian concepts, evidences for evolution, dating the fossil records,
population genetics, natural selection and adaptation, the mechanisms of evolution, macroevolution,
microevolution, speciation and biodiversity, the formation of the earth, plate tectonic, evolutionary trees and
timeline, evolution of life, human evolution
243321 สรีรวิทยำของพืช
3(2-3-6)
Plant Physiology
โครงสร้างและหน้าที่ของโครงสร้างต่าง ๆ ในพืช ความสัมพันธ์ ระหว่างน้าและพืช ธาตุอาหารพืช
การสั งเคราะห์ แ สง การลาเลี ย ง การหายใจเชิง แสง การเจริ ญและพั ฒนาของพืช กลไกการตอบสนองต่อ
ความเครียด
Plant structures and functions, relationship between water and plants, plant nutrition,
photosynthesis, translocation, photorespiration, plant growth and development, mechanisms of stress
responses
243320 สัณฐำนวิทยำและกำยวิภำคศำสตร์ของพืช
3(2-3-6)
Plant Morphology and Anatomy
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและวัฏจักรชีวิตของพืชในดิวิชันต่างๆ การจัดจาแนก วิวัฒนาการของส่วน
ต่าง ๆ ของพืช ชนิดของเซลล์และเนื้อเยื่อ องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเนื้อเยื่อในพืชชั้นสูง
โครงสร้างภายในอย่างละเอียด การเจริญและพัฒนาของอวัยวะที่ไม่เกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์
Morphological characteristics and life cycles of the plant divisions, classification, evolution of plant
parts, cell types and tissues, tissue organization and differentiation in vascular plants, microscopic structure,
growth and development of vegetative and reproductive organs
243331

สรีรวิทยำของสัตว์
3(2-3-6)
Animal Physiology
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งโครงสร้า งและหน้า ที่ข องระบบอวัย วะต่า ง ๆ ในสัต ว์ ระบบประสาท
กล้ามเนื้อและการเคลื่อนที่ กระบวนการย่อยอาหารและเมแทบอลิ ซึม การแลกเปลี่ยนก๊าซ ระบบหมุนเวียน
เลือด การขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมสิ่งแวดล้อมภายในร่างกาย
Structure and function relationships of animal organs, nervous system, muscle and movement,
digestion and metabolism, gas exchange, blood and circulation, excretion, endocrine system, reproductive
system and homeostasis
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243332 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
3(2-3-6)
Invertebrate Zoology
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน และความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง ตัง้ แต่โปรโตซัวจนถึงสัตว์ที่มีแกนลาตัวชัน้ ต่า
Morphology, physiology, ecology, taxonomy and phylogenetic relationship of invertebrates from
protozoa to lower chordates
243333

สัตว์มกี ระดูกสันหลัง
3(2-3-6)
Vertebrate Zoology
สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และระบบอวัยวะของสัตว์มีกระดูกสันหลัง อนุกรมวิธานและวิวัฒนาการ
ของสัตว์มกี ระดูกสันหลัง
Morphology, anatomy and organ system of vertebrates, taxonomy and evolution of vertebrates
243341 พันธุศำสตร์
4(3-3-8)
Genetics
ประวั ติ แ ละความรู้ พ้ื น ฐานทางพั น ธุ ศ าสตร์ การแบ่ ง เซลล์ แ ละการสร้ า งเซลล์ สืบ พั น ธุ์ หลั ก การ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎและนอกเหนือกฎของเมนเดล ลิงเกจและครอสซิงโอเวอร์ การถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส ยีนและโครโมโซม สารพันธุกรรม การจาลองดีเอ็นเอ
และการแสดงออกของยีน การซ่อมแซมและการเกิดการกลายพันธุ์ เทคนิคทางอณูชีววิทยาพื้นฐาน พันธุศาสตร์
ปริมาณและประชากร พันธุศาสตร์วิวัฒนาการ
History and basic knowledge of genetics, cell division and gametogenesis, principles of mendelian
inheritance and extensions of mendelism, linkage and crossing over, extranuclear inheritance, gene and
chromosome, genetic material, DNA replication and gene expression, DNA repair and mutation, basic
molecular biological technique, quantitative and population genetics, evolutionary genetics
243342 พันธุศำสตร์ของเซลล์
3(2-3-6)
Cytogenetics
การแบ่งเซลล์ โครงสร้าง หน้าที่และพฤติกรรมของโครโมโซม โครโมโซมที่มีลักษณะพิเศษ การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างและจานวนโครโมโซม ความสั มพันธ์ทางวิวัฒนาการ พันธุศาสตร์ของเซลล์ทั้งพืชสัตว์และมนุษย์
เทคนิคในการศึกษาพันธุศาสตร์ของเซลล์
Cell division, structures, functions and behavior of chromosome, special chromosome, changes of
structure and number of chromosome, chromosome and evolution, cytogenetic of plant, animal, and human,
technique in cytogenetic study
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243352 นิเวศวิทยำและพฤติกรรมของสัตว์
3(0-3-6)
Animal Ecology and Behavior
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับสัตว์ วิวัฒนาการ การปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายตัว การผสมพันธุ์ ประชากร สังคม พฤติกรรม ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม การสื่อสาร
ระหว่างสัตว์ พฤติกรรมทางสังคม เทคนิคทางนิเวศวิทยา การจัดการทรัพยากรสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์
Relationship between ecosystems and animals, evolution, adaptation in different environments,
factors effecting distribution, breeding, population, community, behavior, factors effecting behavior, animal
communication, social behavior, techniques in ecology and wildlife conservation management
243350 นิเวศวิทยำกับกำรท่องเที่ยว
3(2-3-6)
Ecology and Tourism
ระบบนิเวศ การประยุกต์ ใช้หลั กการทางนิเวศวิทยาเพื่อการท่ องเที่ยวและการอนุรักษ์ ความสัมพันธ์
ระหว่างระบบนิเวศและทรัพยากรการท่องเที่ยว
Ecosystems, applications of ecological principles in tourism and conservation, relationship
between ecosystems and tourism resources
243361 กำรวำดภำพและถ่ำยภำพทำงวิทยำศำสตร์
3(1-4-4)
Drawing and Photography in Science
เทคนิคพื้นฐานการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์การวาดภาพ ขั้นตอนการวาดภาพ การวาด
ภาพลายเส้น การวาดภาพแสดงลักษณะทางกายวิภาคและสัณฐานของพืช สัตว์ และภาพธรรมชาติ เทคนิคและ
หลักการถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์ กล้องดิจิตอลและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการผลิตรูปภาพและ
เอกสาร
Basic techniques in scientific drawing, drawing materials, drawing processes, drawing for
illustration of plant, animal anatomy, morphology and natural fields, technique of photograph using
microscope camera, digital camera and computer program for production of graphic and documentation
043001 อนุกรมวิธำนและระบบวิทยำ
4(3-3-8)
Taxonomy and Systematics
แนวคิ ด ในการจั ด หมวดหมู ่ หลั ก การทางอนุ ก รมวิ ธ านและระบบวิ ท ยา การจั ด จ าแนก
ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
Concepts of classification, principles of taxonomy and systematics, phylogenetic and
evolutionary relationship of organisms
243421 อนุกรมวิธำนของพืช
3(2-3-6)
Plant Taxonomy
หลั กการอนุ กรมวิ ธานพื ช และระบบวิ ทยา การจั ด จ าแนกหมวดหมู่ การก าหนดชื่ อ วิ ทยาศาสตร์
การตรวจสอบเอกลักษณ์ ลักษณะประจาวงศ์ และความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ
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Principles of plant taxonomy and systematics, classification, nomenclature, identification, family
characteristics, phylogeny and evolutionary relationships
243422 พฤกษศำสตร์เศรษฐกิจ
3(2–3-6)
Economic Botany
พืชทางการเกษตร พืชสมุนไพร พืชที่มีความสาคัญในสภาวะขาดแคลน และผลิตผลจากพืชที่มีความสาคัญ
ทางเศรษฐกิจ
Agricultural crops, medicinal plants, important plants in shortage period, economic importance of
plant products
243423 กำรเจริญเติบโตของพืช
3(2-3-6)
Plant Growth
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต ฮอร์โมนพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช อิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อม และการตอบสนองของพืชในรูปแบบต่าง ๆ
Factors affecting growth, plant hormones, plant growth regulators, effects of environment on plant
growth and plant responses
243420 ชีววิทยำกล้วยไม้
3(2-3-6)
Orchid Biology
ชีววิทยาของกล้วยไม้ การเพาะเลี้ยง การจาแนกสกุลและชนิดกล้วยไม้ที่สาคัญ การขยายพันธุ์กล้วยไม้
ด้วยวิธีการต่างๆ การปลูกกล้วยไม้เชิงการค้าและการตลาดเพื่อการส่งออก
Orchid biology, cultivation, taxonomic basis for identifying of important genera and species,
different techniques for orchid propagation, commercial orchid production and marketing for export
243432 ชีววิทยำของแมลง
3(2–3-6)
Insect Biology
ชีววิทยาและความหลากหลายของแมลง พฤติกรรมของแมลง นิเวศวิทยาของแมลง แมลงสังคม การควบคุม
แมลงที่เป็นโทษ ความสัมพันธ์ของแมลงกับพืช สัตว์ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
Biology and diversity of insects, insect behavior, insect ecology, social insect, insect control,
relationships among insects, plants, animals, human and environment
243433 ชีววิทยำของต่อมไร้ท่อ
3(2-3-6)
Endocrinology
โครงสร้างเชิงกายวิภาค สรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ และเคมีของฮอร์โมนในสัตว์มีกระดูกสันหลัง
และสัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลัง การเปรียบเทียบการทางานและการควบคุมระบบต่อมไร้ท่อในสัตว์มีกระดูกสันหลัง
และไม่มกี ระดูกสันหลัง
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Anatomy, physiology of the endocrine system and chemistry of hormones in vertebrates and
invertebrate, comparison of function and regulatory mechanisms of endocrine system of vertebrates and
invertebrates
243434 ปรสิตวิทยำทั่วไป
3(2–3-6)
General Parasitology
รูปแบบของการเป็นปรสิต สัณฐานวิทยาและลักษณะต่าง ๆ ของปรสิต ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้าน
กับปรสิต อาการ การวินิจฉัย และการป้องกัน
Parasitism, morphology and characteristics of parasites, host-parasite relationships, symptom,
diagnosis and prevention
243435 ปักษีวิทยำ
3(2-3-6)
Ornithology
สัณ ฐานวิท ยาและหน้า ที่ข องอวัย วะของนก วิวัฒ นาการ สรีร วิท ยา พฤติก รรม นิเ วศวิท ยา
อนุกรมวิธานของนก การอนุรักษ์นก
Morphology and functions of bird organs, evolution, physiology, behaviors, ecology, bird
taxonomy, bird conservation
243441 พันธุศำสตร์ของมนุษย์
3(3-0-6)
Human Genetics
ความรู้พ้ืนฐานทางพัน ธุศ าสตร์ ในมนุ ษย์ ความผิดปกติข องยีนและโครโมโซม โรคทางพันธุกรรม
มะเร็งกับยีน การประยุกต์ใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยาในการศึกษาและวิจัยทางด้านพันธุศาสตร์ของมนุษย์
Basic knowledge of genetics in human, gene and chromosome aberration, genetic disease, cancers
and genes, application of molecular techniques in study and research of human genetics
243442 ชีววิทยำโมเลกุล
3(2-3-8)
Molecular Biology
ประวั ติ ค วามเป็ น มาของชี ว วิ ท ยาระดั บ โมเลกุ ล โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องสารพั น ธุ ก รร ม
กลไกการควบคุมระดับเซลล์และระดับโมเลกุลของการจาลองตัวเองของดีเอ็นเอ การลอกรหัสและการแปลรหัส
การกลายพันธุ์ การซ่อมแซมดีเอ็นเอ เทคนิคที่ใช้ในการวิจัยทางด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
History of molecular biology, structure and functions of the genetic material, cellular and
molecular regulation underlying DNA replication, transcription and translation, mutation, DNA repair,
techniques in molecular genetic research
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243443 เทคโนโลยีดีเอ็นเอ
3(2–3-6)
DNA Technology
หลัก การทางชีว วิท ยาระดับ โมเลกุล การเพิ่ม ปริม าณดีเ อ็น เอโดยปฏิก ิริย าลูก โซ่โ พลีเ มอเรส
เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดเี อ็นเอ การโคลนยีน การแสดงออกของยีน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดีเอ็นเอในงาน
ด้านเทคโนโลยีชวี ภาพ
Principles of molecular biology, DNA amplification using polymerase chain reaction, recombinant
DNA technology, gene cloning, gene expression and applications of DNA technology in biotechnology
243451 ชีววิทยำของมลพิษ
3(3-0-6)
Pollution Biology
ลักษณะของมลพิษทางน้า ทางอากาศและทางดิน สาเหตุของการเกิดปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม การป้องกัน
และแก้ไขปัญหามลพิษ การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
Types of air, water, and soil pollutions, causes of environmental pollutions, protection and
treatments, conservation of environments
243452 ชลธีวิทยำ
3(2-3-6)
Limnology
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของแหล่งน้าจืด ความสัมพั นธ์ระหว่างสิ่ง มีชีวิตกั บ
สิ่งแวดล้อมน้าจืด
Physical, chemical and biological environments in freshwater, relationship between living
organisms and freshwater environments
243453 ชีววิทยำสิ่งแวดล้อมและภูมปิ ัญญำท้องถิ่น
3(2–3-6)
Environmental Biology and Indigenous Wisdom
ชีววิทยาของสิ่ งแวดล้ อม และระบบนิเวศ ปฏิสั มพั นธ์ ระหว่างเทคโนโลยี กั บสิ่ งแวดล้ อม การอนุ รักษ์
สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและความเชื่อท้องถิ่นกับการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
Environmental biology and ecosystems, interaction between technology and environments,
conservation of environments and natural resources, cultures and local beliefs on the utilization and
conservation of biodiversity, studies and applications on indigenous wisdoms based on scientific methods
243461 เทคนิคทำงชีววิทยำ
3(2–3-6)
Biological Techniques
การรวบรวมและเก็บรักษาตัวอย่าง การทาสไลด์กึ่งถาวรและถาวร การตัดเนื้อเยื่อ การใช้อุปกรณ์
และเครื่องมือทางชีววิทยา
Specimen collection and preservation, semi- and permanent slide preparation, sectioning,
instruction of biological equipment
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243462 เทคโนโลยีชวี ภำพเบื้องต้น
3(2-3-6)
Introductory Biotechnology
เทคโนโลยีชีว ภาพเพื่อ การผลิต พืช การผลิต สัต ว์ การเพาะเลี้ย งเซลล์ต้น กาเนิด การผลิต วัคซีน
เทคนิคทางภูมิคุ้มกัน ชีวมวลเพื่อการผลิตพลังงานทดแทนและบาบัดสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการหมัก จุลิน ทรีย์
เทคโนโลยีชีวภาพทางเคมี การสกัดและการแยกสารประกอบทุติยภูมิเพื่อให้ได้สารผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์
Biotechnology in plant production, animal production, stem cell culture, vaccine production,
immunologic techniques, biomass renewable energy and environmental treatment, microbial fermentation
technology, biotechnology in chemistry, secondary metabolite extraction and purification
243463 หัวข้อปัจจุบันทำงชีววิทยำ
3(2-3-6)
Current Topics in Biology
การสืบค้น การศึกษา การวิเคราะห์ และวิจารณ์ผลงานวิจัยทางชีววิทยาในหัวข้อต่าง ๆ ที่มีการเผยแพร่
ในปัจจุบัน
Search, study, analysis and discussion of the scientific reports and current topics in biological field
243471 กำรเลี้ยงผึ้ง
3(2-3-6)
Apiculture
ชีววิทยาของผึ้ง พฤติกรรมและการสื่อสาร การเพิ่มประชากรผึ้งและการแยกรัง โรคและศัตรูของผึ้ง
ผลิตภัณฑ์จากผึง้ และการใช้ประโยชน์ การใช้ผงึ้ ช่วยผสมเกสรพืชผลทางการเกษตร และการจัดการการเลีย้ งผึง้
Honey bee biology, behavior and communication, colony development, bee pests and diseases,
bee products and usefulness, utilization of honey bees in the pollination of agricultural crops and beekeeping
managements
243472 แมลงสำคัญทำงเศรษฐกิจ
3(0-3-6)
Economic Insects
แมลงกินได้ แมลงที่ให้ผลิตภัณฑ์ แมลงช่วยผสมเกสร แมลงศัตรูธรรมชาติ แมลงศัตรูพืช แมลงศัตรู
สัตว์ แมลงในบ้านเรือน และแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
Edible insects, natural product of insects, pollinators, natural enemies, insect pests of economic
crops, insect pests of animals, household pests and insect-borne diseases
243473 กำรควบคุมโดยชีววิธี
3(3-0-6)
Biological Control
แนวคิดและวิธีก ารควบคุมประชากรของศัตรูพืชและศัตรูสัต ว์ ชีววิทยาของศัตรูพืชและสัตว์ ศัตรู
ทางธรรมชาติที่นามาใช้ในการควบคุมโดยชีววิธี ความสัมพันธ์และผลกระทบของการควบคุมโดยชีววิธีต่อระบบ
นิเวศ หลักการการจัดการศัตรูพชื และศัตรูสัตว์อย่างบูรณาการ
Concepts and methodology of pest population control, the biology of pests and natural enemies
using in biological control, relationship and impact of biological control on ecosystem, principles of Integrated
Pest Managements (IPM)
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243474 กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3(2-3-6)
Plant Tissue Culture
เทคนิคและวิธีการในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากส่วนต่าง ๆ ของพืช การใช้ประโยชน์ทางด้านการปรับปรุง
พันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืชปริมาณมากในเวลาสั้น การผลิตพืชปลอดโรคและทางการแพทย์
Techniques in plant tissue culture, applications of tissue culture for crop improvement,
micropropagation, disease-free plant production and medical purposes
243491 สัมมนำ
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน (ถ้ามี) การนาเสนอ การอภิปราย และ
การตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านชีววิทยา
Searching, collecting data, analyzing, report writing (ถ้ามี), presenting, discussing, and answering
question in biology
243492 กำรศึกษำอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้ นคว้า การรวบรวมข้ อมู ล การวิเคราะห์ การเขีย นรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข้อทางด้านชีววิทยา
Studying, collecting data, analyzing, report writing, presenting and discussing in biology
243493 กำรฝึกงำน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา ในสถานประกอบการ
องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving working skills in biology in private or government
sectors
243494 สหกิจศึกษำ
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัตงิ าน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา ในฐานะพนักงาน
ฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience, improving working skills in biology as an apprentice in
private or government sectors
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044101 ฟิสิกส์ 1
0(3-3-8)
Physics I
การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนตาแหน่งใน 1 และ 2 มิติ การเคลื่อนที่แบบหมุน งานและพลังงาน กลศาสตร์
ของอนุภาคแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล การสั่นสะเทือนและเสียง ระบบของเลนส์ ทฤษฎี
คลื่นของแสง ความร้อนและระบบก๊าซอุดมคติ เทอร์โมไดนามิกส์ และกลจักรความร้อน ทฤษฎีจลน์
Transitional of motion in 1 dimension and 2 dimensions, rotating motion, work and energy,
mechanics of rigid body, properties of matter, fluid mechanics, vibration and sound, lens system, wave
theory of light, heat and ideal gas, thermodynamics, heat engine and kinetic theory
044102 ฟิสิกส์ 2
0(3-3-8)
Physics II
ไฟฟ้ า สถิ ต ประจุ ไ ฟฟ้า และสนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศั ก ย์ ไ ฟฟ้า ไฟฟ้ า กระแสตรงและอุ ป กรณ์
แม่เหล็ ก ไฟฟ้า การเหนี่ย วน าแม่ เหล็ ก และกฏของฟาราเดย์ การเหนี่ย วน า การสั่ น ทางแม่เหล็ ก ไฟฟ้า และ
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ สนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง วงจรและอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ กัมมันตรังสีและนิวเคลียส กาเนิดทฤษฎีควอนตัม คลื่นและอนุภาค
Electrostatic, electric charge and electric field, Gauss’s Law, electric potential, directed current
and magnetic instruments, induced magnetic and Faraday’s Law, inductance, magnetic resonance and
alternating current circuit, magnetic field by varied current in a circuit, the basic circuit and fundamental of
electronics, special relativity, radioactive and nucleus, the beginning of quantum theory, wave and particle
244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น
4(3-3-8)
Introductory Physics
การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนตาแหน่งใน 1 มิติและ 2 มิติ แรงและกฎการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน
โมเมนตัมและการชน การเคลื่อนที่แบบหมุน สมดุลเชิงสถิตและสมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล เทอร์โม
ไดนามิกส์ คลื่นและการสั่นสะเทือน เสียง ทัศนศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก วงจรไฟฟ้าเบือ้ งต้น ฟิสิกส์ยุคใหม่
Transitional motion in 1 and 2 dimension, force and law of motion, work and energy, momentum
and collision, rotation motion, static equilibrium and properties of matter, fluid mechanics, thermodynamics,
waves and vibrations, sound, optics, electricity and magnetism, basic electric circuits, modern physics
244104 ฟิสิกส์วิทยำศำสตร์ชวี ภำพ
Life Science Physics

3(2-3-6)

หน่วยและการวัด จลนศาสตร์และพลศาสตร์การเลื่อนตาแหน่งและการหมุน งาน พลังงานและกาลัง
ของร่างกาย คุณสมบัติความยืดหยุ่นของโครงกระดูกและเนื้อเยื่อ กลศาสตร์และคุณสมบัติทางกายภาพของ
ของไหล ฟิสิกส์ของการหายใจ ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ คลื่นเสียงและการได้ยิน ทัศนศาสตร์และทัศน
อุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์เบือ้ งต้น ชีวไฟฟ้า ฟิสิกส์ของรังสี ฟิสิกส์ของเวชศาสตร์นิวเคลียร์
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Units and measurement, kinematics and dynamics of transitional and rotational motion, work,
energy and power of the body, elastic properties of the skeleton and tissues, mechanics and physical
properties of fluids, physics of breathing, heat and thermodynamics, waves sound and hearing. optics and
optical instruments, elementary electricity and electronic, bioelectricity, radiation physics, physics of nuclear
medicine
244105 ฟิสิกส์ทำงกำรแพทย์
2(2-0-4)
Medical Physics
สมดุลของแรง กาลังบิด ความยืดหยุ่นของสาร การหมุน ความเฉื่อยด้านการหมุน โมเมนตัม เชิงมุม
กลศาสตร์ของไหล การลอยตัว ความหนืด การไหลวนของกระแสเลือด ความตึงผิว แคพิลารี ออสโมซิส การขยายตัว
ของปอด ความร้อนในร่างกาย กล้ามเนื้อ เสียง และการตอบสนอง คลื่นอัลทรา โซนิกส์ กัมมันตภาพรังสี
Equilibrium of forces, torque, elasticity of material, rotation, moment of inertia, angular
momentum, fluid mechanics, buoyancy, viscosity, blood circulation, surface tension, capillary, osmosis, lung
expansion, heat in the body, muscle, sound and response, ultrasonic waves, radioactivity
244181 กระบวนวิธีทำงวิทยำศำสตร์เชิงฟิสิกส์
1(0-3-2)
Scientific Method in Physics
ความรู้ เบื้อ งต้นเกี่ ยวกับค่ าความผิด พลาด ข้อ มูลตั วแปรเดี่ย ว ทฤษฎีทางสถิติและวิธีการถดถอย
อุปกรณ์บางชนิดและวิธีการวัดที่ถูกต้อง การวิเคราะห์การทดลองบางประการ เหตุผล และตรรกในการทดลอง
การบันทึกผลการทดลอง กราฟชนิดต่าง ๆ และการวิเคราะห์ การคานวณค่าผิดพลาด
Introduction to errors, treatment of single variable, statistical theory, error calculations in practice,
laboratory instruments and methods, experimental logic and its common sense, record and graphs of the
experiment
244201 คณิตศำสตร์สำหรับฟิสิกส์
3(3-0-6)
Mathematics for Physics
เวกเตอร์และเมตริกซ์ เวกเตอร์ เชิงวิเคราะห์ขั้นสูง อนุกรม การแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ สมการเชิง
อนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ปัญหาค่าเริ่มต้นและขอบเขต ฟังก์ชันพิเศษ แคลคูลัสของการแปรผัน
แคลคูลัสของตัวแปรเชิงซ้อน
Vectors and matrices, advanced vector analysis, series, fourier and laplace transforms, ordinary
differential equations and partial differential equations, initial and boundary value problems, special
functions, calculus of variation, calculus of complex variables
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244211 กลศำสตร์ 1
3(3-0-6)
Mechanics I
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กลศาสตร์แบบนิวตันของอนุภาคเดี่ยวใน 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ การสั่น
แรงศูนย์กลาง การเคลื่อนที่ในกรอบอ้างอิงไม่เฉื่อย การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง
กลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์แบบลากรองจ์และแบบแฮมิลตันเบือ้ งต้น
Newton's laws of motion, newtonian mechanics of single particle in one, two and threedimensional, vibrations, central force, motion in a non-inertial reference frame, motion of a system of
particles, introduction to rigid body motion, fluid mechanic, Lagrangian and Hamiltonian mechanics
244221 อุณหฟิสิกส์
3(3-0-6)
Thermal Physics
กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ เอนโทรปี ศักย์เทอร์โมไดนามิกส์และความสัมพันธ์ของแมกซ์เวลล์ สมการ
สถานะ การเปลี่ยนเฟส วัฏจักรเครื่องกลความร้อน กลศาสตร์เชิงสถิติเบือ้ งต้น
Laws of thermodynamics, entropy, potential thermodynamics and Maxwell relations, equations of
state, phase trasforms, thermal machine cycle, introduction to statistical mechanics
244231 กำรสั่นสะเทือนและคลื่น
3(3-0-6)
Vibrations and Waves
การสั่นแบบต่าง ๆ สมการคลื่นในหลายมิติ คลื่นเคลื่อนที่ สมบัติของคลื่น การวิเคราะห์แบบฟูเรียร์
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
Modes of vibrations, wave equations in n-dimentions, traveling waves, properties of waves,
Fourier analysis, electromagnetic waves
244232 ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้ำ
3(3-0-6)
Electromagnetic Theory
ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กสถิต สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กในตัวกลาง ข้อปัญหาค่าขอบเขต สมการ
แมกซ์เวลล์ การแผ่ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวกลาง
Electrostatic, magnetostatic, electrostatic and magnetostatic fields in media, electrostatics
boundary conditions and analogy to magnetostatic, Maxwell’s equations, electromagnetic waves in media
244241 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับฟิสิกส์
3(2-2-5)
Computer Programming for Physics
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาระดับสูง รูปประโยคและไวยากรณ์ของภาษาโปรแกรม
ตัวแปรต่าง ๆ การเลือกทิศทางการทางาน การเขียนฟังก์ชันคานวณทางคณิตศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ใน
ฟิสิกส์
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Computer programming with high level languages, statements and syntax of programming
language, type of variables, program flow control, mathematical calculation functions, and applications for
physics
244251 ฟิสิกส์ยุคใหม่
3(3-0-6)
Modern Physics
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ, ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป, ทฤษฎีควอนไทเซชัน, ฟิสิกส์ของอะตอม, ทวิภาพของ
คลื่นและอนุภาค, คลื่นโอกาสและสมการชเรอดิงเจอร์, ฟิสิกส์ของของแข็ง, ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน
Special theory of relativity, general theory of relativity, theory of quantization, atomic physics,
wave-particle duality, probability wave and Schrodinger equation, solid state physics, nuclear physics and
elementary particles
244281 กำรทดลองฟิสิกส์ 2
1(2-3-0)
Experimental Physics I
การทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองเกี่ยวกับ การถ่ายเทความร้อนของสสาร ความจุความร้อนของ
สสาร แรง การเคลื่อนที่ การอนุรักษ์พลังงาน สมบัตขิ องของไหล
Experiments and data analysis involve in heat transfer, heat capacity, force, motions, energy
conservations, fluid mechanics,
244282 กำรทดลองฟิสิกส์ 2
1(2-3-0)
Experimental Physics II
การทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองเกี่ยวกับไฟ้ฟ้าสถิต แม่เหล็กสถิต สารไดอิเล็กทริก และสาร
แม่เหล็ก สมบัติของคลื่น คลื่นนิ่ง คลื่นเสียง
Experiments and data analysis involves in electrostatic, magnetostatic, dielectric, magnetic,
properties of wave, standing wave, sound wave
244301 ฟิสิกส์เชิงคำนวณ
3(2-2-5)
Computational Physics
การอินเตอร์โปเลต การประมาณ การหาค่าของการอินทิเกรต และอนุพันธ์ วิธีการอิเทอเรทีฟ การหา
ผลเฉลยของสมการที่ไม่เป็นเชิงเส้น การหาคาตอบของสมการอนุพันธ์แบบธรรมดา และของระบบสมการเชิงเส้น
การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน การคานวณค่าไอเกน และไอเกนเวกเตอร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปแก้ปัญหาทางฟิสิกส์
Interpolating, approximation, numerical integration and differentiation, iterative method, solution of
nonlinear equation, numerical solution of ordinary differentiation and system of linear equation, error
analysis, eigenvalue and eigenvector, computer programming and computer package for solving problems in
physics
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244311 กลศำสตร์ควอนตัม 1
3(3-0-6)
Quantum Mechanics I
ข้ อ จ ากั ด ของกลศาสตร์ แ ผนเดิ ม และแนวคิ ด เบื้ อ งต้ น ของกลศาสตร์ ค วอนตั ม ฟั ง ก์ ชั น คลื่ น และ
ความหมายของฟังชันก์คลื่น หลักความไม่แน่นอน ตัวดาเนินการ สมการชเรอดิงเงอร์ ผลเฉลยของสมการชเรอดิง
เงอร์ในปัญหาหนึ่งมิติ อนุภาคในบ่อศักย์ การเคลื่อนที่ของอนุภาคทะลุผ่านเข้ากาแพงศักย์ ตัวสั่นฮาร์โมนิก และ
โมเมนตัมเชิงมุม
Limit of classical mechanics and the beginning of quantum mechanics, wave function and meaning
of wave function, uncertainly principle, operator, Schrodinger’s equation, solution of Schrodinger’s equation
for problem in 1 dimension, particles in potential wells and tunneling of a particle through the potential
barrier, harmonic oscillators, and angular momentum
000312 กลศำสตร์ควอนตัม 0
3(3-0-6)
Quantum Mechanics II
อะตอมคล้ายไฮโดรเจน กลศาสตร์เมทริกซ์ การเปลี่ยนเบซิสและการทาเมทริกซ์ให้ทแยงมุม วิธีการ
ประมาณสาหรับสถานะที่ถูกกัก ทฤษฎีการรบกวนแบบไม่ขึ้นกับเวลา ทฤษฎีการรบกวนแบบขึ้นกับเวลา ระบบ
อนุภาคเหมือน และทฤษฎีการกระเจิงเบือ้ งต้น
The hydrogen-like atom, matrix mechanics, change of basis and matrix diagonalization,
approximation methods for bound state, time independent perturbation theory, time dependent perturbation
theory, identical particles and elementary scattering theory
244313 กลศำสตร์ 2
3(3-0-6)
Mechanics II
แคลคูลัสของการแปรผัน สมการของลากรองจ์ การประยุกต์ใช้กลศาสตร์แบบลากรองจ์ สมการของ
แฮมิลตัน การประยุกต์ใช้กลศาสตร์แบบแฮมิลตัน พลศาสตร์ของระบบอนุภาค พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง ของ
ไหลสถิต พลศาสตร์ของไหล
Calculus of variations, Lagrange’s equations, application of Lagrangian mechanics, Hamilton’s
equations, application of Hamiltonian mechanics, dynamics of a systems of particles, dynamics of rigid body,
fluid statics, fluid dynamics
244321 กลศำสตร์เชิงสถิติ
3(3-0-6)
Statistical Mechanics
หลักเบือ้ งต้นของกลศาสตร์เชิงสถิติ ฟังก์ชันการแจกแจงแบบต่าง ๆ ฟังก์ชันพาร์ทิชัน สถิติแบบแมกซ์
เวลล์-โบลตซ์มนั น์ สถิตแิ บบเฟอร์มี-ดิแรก สถิตแิ บบโบส-ไอน์สไตน์ การประยุกต์กลศาสตร์เชิงสถิติ
Basic principles of statistical mechanics, various types of distribution function, partition function,
Maxwell-Boltzmann statistics, Fermi-Dirac statistics, Bose-Einstein statistics, applications of statistical
mechanics
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244331 ทัศนศำสตร์
3(3-0-6)
Optics
คุณสมบัตขิ องแสง ระนาบเรียบปริซึม ผิวโค้ง เลนส์บาง เลนส์หนา กระจกเงาโค้ง การลากเส้นเส้นรังสี
อเบอร์เรชันของเลนส์ ทัศนอุปกรณ์ การรวมคลื่นแสง การแทรกสอด การเลีย้ วเบนและการวิเคราะห์ฟูเรียร์ สลิต
เดี่ยว สลิตคู่และเกรตติง โพลาไรเซชัน เลเซอร์
Physical properties of light, geometrical optics, plane surface and prism, spherical surface, thin
lens, spherical mirror, ray tracing, lenses aberration, optical instruments, physical optics, superposition of
light wave, interference, diffraction and Fourier analysis, single and double slits, grating, polarization,
quantum of light, laser
244332 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Optoelectronics
ความรู้พนื้ ฐานทางแสง และความสัมพันธ์ของวัสดุกับแสง สิ่งประดิษฐ์เปล่งแสง สิ่งประดิษฐ์ตรวจรับ
แสง เลเซอร์ เซลล์แสงอาทิตย์ การสื่อสารด้วยแสง การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
The basic knowledge about light, relationships of materials and light, light luminescence
instrument, light sensors, laser, solar cell, light communication, applying optoelectronic instruments for life
244341 วงจรไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electric and Electronics Circuit
วงจรไฟฟ้า กระแสตรงและกระแสสลับ สารกึ่งตั วนา ไดโอด ทรานซิ สเตอร์ วงจรขยายสั ญญาณ
การออกแบบไบแอสและการขยายสัญญาณขนาดเล็ก วงจรออสซิลเลเตอร์ วงจรสวิตชิง หลักการเบื้องต้น
เกี่ยวกับดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์
DC and AC circuits, semiconductor, diode, transistor, bias design and small signal amplifiers,
oscillators, switching circuits, introduction to digital electronics, digital IC and applications
244342 คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสื่อกำรสอนฟิสิกส์
3(0-0-0)
Computer and Electronic for Media of Teaching Physics
การประยุต์ การเขียนโปรแกรม โปรแกรมสาเร็จรูป คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
ง่าย สาหรับสื่อการสอนฟิสิกส์
Application of programming, application program, computer assisted instruction (CAI), simple
electronics circuit for construction media of teaching physics
244351 นิวเคลียร์ฟิสิกส์
3(3-0-6)
Nuclear Physics
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม รังสีเอ็กซ์ องค์ประกอบของนิวเคลียส สมบัติของนิวเคลียส
แรงนิวเคลียร์ แบบจาลองของนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี อัตรกิริยาของการแผ่รังสีกับสสาร เครื่องมือวัดและ
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การวัดการแผ่รังสี เครื่องเร่งอนุภาค ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิสิกส์ของนิวตรอน การแบ่งแยกตัวและการรวมตัวของ
นิวเคลียส แหล่งพลังงานนิวเคลียร์
Introduction to atomic structure, X-ray nuclear composition, nuclear properties, nuclear force,
nuclear models, radioactivity, interaction of radiation with matter, radiation detects and measurements,
particle accelerators, neutron physics, nuclear fission and fusion, nuclear energy sources
000361 ฟิสิกส์สถำนะของแข็ง
3(3-0-6)
Solid State Physics
โครงสร้างผลึก การเลี้ยวเบนของคลื่นโดยผลึกและโครงสร้างส่วนกลับ การยึดเหนี่ยวในผลึก การสั่น
ไหวของโครงผลึก สมบัตเิ ชิงความร้อนของของแข็ง ทฤษฎีแถบพลังงานผลึกกึ่งตัวนาและผลึกเหลว พื้นผิวเฟอร์มิ
Crystal structure, diffraction of wave by crystal and reciprocal lattice, crystal binding, lattice
vibration, thermal properties of solids, energy band theory, semiconductor crystal and liquid crystal and
Fermi level
244371 ดำรำศำสตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
Introductory Astronomy
ระบบพิกัดดาราศาสตร์ การวัดปริมาณทางดาราศาสตร์ อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ เวลาทางดารา
ศาสตร์ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ระบบสุริยะ สมบัตทิ ั่วไปของดาวฤกษ์ เนบิวลา แกแลกซี่
Celestial coordinates, astronomical measurement, tool of astronomy, timing, the moon, the sun,
solar system, stars, nebular, galaxy
244381 กำรทดลองฟิสิกส์ 3
1(2-3-0)
Experimental Physics III
การทดลองและวิเคราะห์ ผ ลการทดลองเกี่ ย วกั บ การเกิ ด ภาพจากทั ศ นอุ ปกรณ์ สมบั ติ ข องแสง
การถ่ายภาพ วงจรกรองความถี่ วงจรกระแสสลับ วงจรเทวินนิ และนอร์ตัน
Experiments and data analysis involve in optical instruments, optical properties, photography, filter
circuits, AC circuits, Thevenin’s circuit, Norton's circuit
244382 กำรทดลองฟิสิกส์ชั้นสูง 4
1(2-3-0)
Experimental Physics IV
การทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองเกี่ยวกับ โฟโตอิเล็กตริก การตรวจจับอนุภาค ประจุไฟฟ้า
เสปกตรัมของอะตอม เซลล์สุริยะ
Experiments and data analysis invove in photoelectric, particle detection, particle charge, atomic
spectrum, solar cell
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244421 เทคโนโลยีพลังงำน
3(3-0-6)
Energy Technology
มนุษย์กับการใช้พลังงาน สถานภาพในปัจจุบันและในอนาคตของแหล่งพลังงาน แนวทางและนโยบาย
ในการประหยัดพลังงาน การนาพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ การผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานน้า พลังงาน
จากลม พลังงานจากความร้อนใต้พิภพ พลังงานจากภาคเกษตร พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานในแง่เศรษฐศาสตร์
Human energy consumption, current and future statuses of energy, guide line and policies of
energy saving, utilization of solar energy, electrical generation, water energy, wind energy, geothermal
energy, agricultural energy, nuclear energy, energy economics
244441 เครื่องมือวัดและระบบเฝ้ำตรวจวัดด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Instrumentation and Data Acquisition System
หลักการวัดทางฟิสิกส์ อุปกรณ์และเทคนิคการวัด ระบบเครื่องวัดทางฟิสิกส์ เทคนิคการเชื่อมโยงกับ
ระบบข้ อ มู ล วงจรและโปรแกรมควบคุ ม การเชื่ อ มต่ อ คอมพิ ว เตอร์ การแปลงปริ ม าณทางฟิ สิ ก ส์ เ ป็ น
สัญญาณไฟฟ้า การแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิทัล การสอบเทียบมาตรฐาน
Principles in physics measurement, instrument and measurement, system of measuring
instruments in physics, techniques of interfacing with data collecting systems, circuits and control programs
of computer interfacing, physical quantities to electrical signals conversion, analog to digital converters,
calibration
244442 ไมโครคอนโทรลเลอร์และกำรโปรแกรม
3(2-2-5)
Microcontroller and Programming
พื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ ชุดคาสั่ง การเชื่อมต่อกับวงจรภายนอก
การโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงและการประยุกต์
Fundamental of microcontrollers, hardware architecture, instruction set, interfacing to external
devices, programming with high level languages and application
244451 ชีวฟิสิกส์
3(3-0-6)
Biophysics
โครงสร้างและการทางานของระบบชีวภาพ กลศาสตร์เชิงชีวภาพ วัสดุเชิงชีวภาพ ชีวฟิสิกส์ของเซลล์
ชีวฟิสิกส์เชิงโมเลกุล ชีวฟิสิกส์เชิงสรีรวิทยา เทคนิคทางชีวฟิสิกส์ อุปกรณ์ทางชีวฟิสิกส์
Structure and function of biological systems, biomechanics, biomaterials, cellular biophysics,
molecular biophysics, biophysical techniques, biophysics instruments
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244452 นำโนเทคโนโลยีเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Nanotechnology
ความรู้เบื้องต้น ฟิ สิกส์ ของของแข็ งทางด้า นโครงสร้า งและแถบพลั งงาน การสังเคราะห์วั สดุน าโน
การวัดโครงสร้างด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน สมบัติเฉพาะและโครงสร้างของวัสดุนาโน 0 มิติ, 1 มิติ และ
2 มิตแิ ละการประยุกต์
Introduction to physics of the solid state in structure and energy bands, fabrication of
nanomaterials, methods of measuring properties by electron microscopes, characteristic properties and
structures of 0-D, 1-D, 2-D nanomaterials and applications
244461 ฟิสิกส์สำรกึ่งตัวนำและสำรตัวนำยวดยิ่ง
3(3-0-6)
Semiconductor and Superconductor Physics
ชนิด โครงสร้ างพั นธะ โครงสร้างผลึก และโครงสร้ างแถบพลังงานของสารกึ่ งตัว นา ทฤษฎีรอยต่อ
พี-เอ็น และรอยต่อโลหะสารกึ่งตัวนา การนาไฟฟ้าในสารกึ่งตัวนา การวัดสมบั ติทางฟิสิกส์ในสารกึ่งตัวน า
โครงสร้างการทางานและการสร้างสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนาชนิดต่าง ๆ สมบัติทางกายภาพของตัวนายวดยิ่ง
ปรากฏการณ์สภาพนายวดยิ่งวิกฤติ ตัวนายวดยิ่งแบบหนึ่งและแบบสอง ทฤษฎีบีซีเอส ทฤษฎีกินซ์เบิร์ก -ลันเดา
ปรากฏการณ์ทัลเนลลิ่ง ตัวนายวดยิ่งอุณหภูมิสูงและการประยุกต์ใช้ตัวนายวดยิ่ง
Type of bond structure, crystal structure and band structure of semiconductor, p-n junction theory
and metal-semiconductor junction, electrical conductivity in semiconductor, physics measurement in
semiconductor, structure operation and creation of some semiconductor devices, physical properties of
superconductor, critical superconductivity phenomena, type I and type II superconductor, BCS theory,
Ginzburg-Landau theory, tunneling effect, high temperature Superconductor and applications of
Superconductor
244471 ดำรำศำสตร์ฟิสิกส์
3(3-0-6)
Astrophysics
การเคลื่อนที่ของโลก การประยุกต์กลศาสตร์ท้องฟ้า ระบบโลก-ดวงจันทร์ การแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า
และสสาร แมกนิจูดและสีของดาว ระบบดาวคู่ อุณหภูมิและสเปกตรัมของดาว การเคลื่อนที่ของดาว พลศาสตร์
ของดาวจักร องค์ประกอบของเอกภพ วิวัฒนาการของเอกภพ
Earth’s motion, application of celestial mechanics, earth-moon system, electromagnetic radiation
and matter, magnitude and color of stars, binary stars, stellar atmospheres and spectrum, stellar motion,
galaxy dynamics, the structure and evolution of the universe
244491 สัมมนำ
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้อสักถามในประเด็นทางด้านฟิสกิ ส์
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Searching, collecting data, analyzing, report writing, presenting, discussing and answering
question in physics
244492 โครงงำนฟิสิกส์
2(0-6-3)
Project in Physics
โครงงานทางฟิ สิก ส์ ด้า นทดลอง หรือ ด้ านทฤษฎี หรือสิ่ งประดิ ษฐ์ การบั นที ก และวิเคราะห์ ผ ล
การเขียนรายงานวิชาการและการนาเสนอ
Project in experimental physics or theoretical physics or invention, data recording and data
analysis, acedamic report and presentation
044093 กำรศึกษำอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขีย นรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข้อทางด้านฟิสกิ ส์
Studying, collecting data, analyzing, report writing, presenting and discussing in physics
244494 กำรฝึกงำน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับฟิสกิ ส์ในสถานประกอบการ
องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learnin, gaining experience, improving working skill in physics in private or government
sectors
044090 สหกิจศึกษำ
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ในฐานะพนักงาน
ฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience, improving working skill in physics as an apprentice in
private or government sectors
244496 หัวข้อพิเศษทำงฟิสิกส์
3(2-2-5)
Special Topic in Physics
การบรรยาย อภิปราย และการนาเสนอ หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน ทางฟิสิกส์ ด้านทดลอง หรือ ด้าน
ทฤษฎี หรือสิ่งประดิษฐ์
Description, discussion and presentation in topic of current interest in experimental physics or
theoretical physics or invention
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247111 ชีวสถิติ
3(2-2-5)
Biostatistics
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน สถิติ
พรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า
และการทดสอบสมมุ ติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
เชิงเส้น การทดสอบด้วยไคกาลังสอง การแปลผลและการนาเสนอผลสถิติ
Concepts extent and benefits of statistics for health science, the application of statistics in daily
life, descriptive statistics, probability, random variable and probability distribution, sampling distribution,
estimation and hypothesis test, elementary analysis of variance, regression and correlation analysis,
chi-square test, the data interpretation and presentation to research
247221 สถิตวิ ิเครำะห์
3(2-2-5)
Statistical Analysis
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การนาสถิติไปใช้ในชีวิตประจาวัน ระเบียบวิธีการทางสถิติ
หลักเบื้องต้นของการสารวจด้วยตัวอย่าง สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็นของ
ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
เบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วยไคกาลังสอง สถิติไม่อิงพารามิเตอร์
และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล
Concept, extent and utility of statistics, the application of statistics in daily life, statistical
methodology, principle of sample survey, descriptive statistics, probability, random variable and probability
distribution, sampling distribution, estimation and hypothesis test, elementary analysis of variance, linear
regression and correlation analysis, chi-square test, nonparametric statistics, the use of statistical package
program to analyze and interpret the data
000032 ทฤษฎีสถิติ 2
3(3-2-6)
Statistics Theory I
ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชัน ความน่าจะเป็นและฟังก์ชันความน่าจะเป็นร่วม ค่าความหมาย
โมเมนต์และฟังก์ชันก่อกาเนิดโมเมนต์ของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การแจกแจง ความน่าจะเป็นของ
ตัวแปรสุ่มแบบไม่ตอ่ เนื่องและต่อเนื่อง ทฤษฎีบทเชบีเชฟ ทฤษฎีขีดจากัดส่วนกลางและสถิตอิ ันดับ
Probability theory, random variables, probability function and joint probability function, expectation,
moment and moment generating function of discrete and continuous random variables, probability distribution of
discrete and continuous random variables, Chebyshev theorem, central limit theorem and order statistics
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000302 สถิตไิ ม่อิงพำรำมิเตอร์
3 (0-0-0)
Nonporametric Statistics
แนวคิดของสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ ประเภทของสถิตไิ ม่องิ พารามิเตอร์ การทดสอบไม่องิ พารามิเตอร์
กรณีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว กลุม่ ตัวอย่างสองกลุ่มหรือมากกว่าสองกลุ่มที่สัมพันธ์กัน กลุ่มตัวอย่างสองกลุม่ หรือ
มากกว่าสองกลุ่มที่อิสระกัน การวัดความสัมพันธ์ และการทดสอบสถิตไิ ม่องิ พารามิเตอร์ดว้ ยโปรแกรมสาเร็จรูป
ทางสถิติ การแปรผล
Concept of nonparametric statistics, types of nonparametric statistics, testing hypotheses for one
sample, two or more dependent samples, two or more independent samples, measure of correlation, the
use of statistical package program to analyze and interpret the data
000300 กำรวิเครำะห์กำรถดถอย
3(0-0-0)
Regression Analysis
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น
เชิงเดียวและเชิงเส้นพหุคูณ ตัวแปรหุ่น การเลือกตัวแบบ การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ การถดถอย
ไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์การถดถอยแบบอื่นๆ และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
Basic concept of regression analysis, simple and multiple linear regression and correlation analysis,
dummy variables, model selection, model diagnostics, non-linear regression, other regression analyses and
the use of statistical software
000300 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม
3(0-0-0)
Categorical Data Analysis
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงกลุ่ม การแจกแจงวินามและการแจกแจงอเนกนามสาหรับข้อมูล
เชิงกลุ่ม ตารางการจร การอนุมานตารางการจร ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป ตัวแบบ โลจิท ตัวแบบการถดทอย
โลจิสติก และตัวแบบล็อกลิเนียร์ขนั้ พืน้ ฐาน
Introduction to categorical data, binomial and multinomial distributions for categorical data,
contingency tables, inference for contingency tables, generalized linear model, logit model, logistic
regression model and basic log-linear
000302 สถิตสิ ำหรับกำรควบคุมคุณภำพ
3(0-0-0)
Statistics for Quality Control
การควบคุมคุณภาพ ทฤษฎีความน่าจะเป็นที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุม แผนการเลือก
ตัวอย่าง ความสามารถของกระบวนการผลิตเพื่อการยอมรับ แผนการยอมรับผลิตภัณฑ์ แผนการยอมรับผลิตภัณฑ์
ตามแนวคิดทาคุชิ และแบบอื่นๆ ที่น่าสนใจ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิตใิ นการวิเคราะห์และแปรผล
Quality control, probability theory in quality control, control chart, product and production capability
acc
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000300 กำรเสี่ยงและกำรประกันภัยเบื้องต้น
3(0-0-0)
Introduction to Risk and Insurance
แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงภัย และการจัดการความเสี่ยงภัย ความรู้พนื้ ฐานเกี่ยวกับการประกันภัย หลัก
สาคัญของการประกันภัย เบีย้ ประกัน และปัจจัยที่ใช้ในการคานวณเบีย้ ประกัน หลักกฎหมายขัน้ พืน้ ฐาน
Concepts of risk and risk management, basic concept of insurance, principle of insurance, insurance
price and insurance pricing elements, fundamental principle of Insurance contract, basic concept of life
insurance, selection and classification of risks, and non-life insurance
000302 กำรวิจัยดำเนินกำร 2
3(0-0-0)
Operational research 1
การวิจัยดาเนินการ กาหนดการเชิงเส้นและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของกาหนดการเชิงเส้น การหาผล
เฉลยเชิ ง กราฟและวิ ธี ซิ ม เพล็ ก ซ์ ปั ญ หาภาวะคู่ กั น และการวิ เ คราะห์ ค วามไว ปั ญ หาการขนส่ ง ปั ญ หา
การมอบหมายงาน การวิเคราะห์ข่ายงาน การวางแผนและควบคุมโครงการโดยเพิร์ตและซีพีเอ็ม โปรแกรม
สาเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหาทางการวิจัยดาเนินการ
Operational research, linear programming and the mathematical constructing model, graphical
solution and simplex method, duality problem and sensitivity analysis, transportation problem, assignment
problem, network analysis, PERT and CPM project planning and control, package software for solving
operations research problems
000382 โปรแกรมสำเร็จรูปทำงสถิติ
Statistical Package Program
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิตสิ าหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการแปลผล
The use of statistical package program for data analysis and its interpretation

3(0-0-0)

248111 ควำมรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับพลศึกษำและวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
3(3-0-6)
General Aspects of Physical Education and Sports Science
ความหมาย หลั ก การ ขอบข่ า ย วิ วั ฒ นาการ ความรู้ พ้ื น ฐาน ปรั ช ญา แนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
วิทยาศาสตร์ กั บการกี ฬ าและพลศึ ก ษา การประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นปั จ จุ บัน และแนวโน้ม ในอนาคต ศึ ก ษาองค์ ก รที่
ปฏิบัตงิ านด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิทยาศาสตร์
การกีฬาและพลศึกษา
Meanings, principles, scope, development, basic knowledge, Philosophy related with sports and
physical education, application for present and future, national and international sports science organizations
study, law and ethic in sport science and physical education
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248160 หลักกำรฝึกและสอนยิมนำสติก
2(2-0-2)
Training and Teaching Principle in Gymnastic
การสอน การฝึกหัด ทักษะ ความปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้นของกีฬายิมนาสติก
สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ
Basic of teaching, training, skill, safety and preventing of injury in gymnastic with science
principle, Physical fitness and skills related fitness development
248162 หลักกำรฝึกและสอนกิจกรรมเข้ำจังหวะและแอโรบิค
2(2-0-2)
Training and Teaching Principle in Rhythmic Activities and Aerobic Dance
การสอน การฝึกหัด ทักษะ ความปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บเบื้องต้นของกีฬากิจกรรม
เข้าจังหวะและแอโรบิค โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาทักษะ
สมรรถนะ
Basic of teaching ,training, skill, safety and preventing of injury in rhythmic activities and aerobic
dance with science principle, Physical fitness and skills related fitness development
248163 หลักกำรฝึกและสอนกระบีก่ ระบอง
2(2-0-2)
Training and Teaching Principle in Krabi Krabong
การสอนและฝึกหัด กีฬากระบี่กระบอง โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้อง
และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ
Teaching and training in krabi krabong with science principle, Physical fitness and skills related
fitness development
248164 หลักกำรฝึกและสอนแบดมินตัน
2(2-0-2)
Training and Teaching Principle in Badminton
การสอน การฝึกหัด ทักษะ ความปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้นของกีฬาแบดมินตัน
โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ
Basic of teaching, training, skill, safety and preventing of injury in badminton with science
principles, Physical fitness and skills related fitness
248165 หลักกำรฝึกและสอนเทนนิส
2(2-0-2)
Training and Teaching Principle in Tennis
ประวัตแิ ละความรูพ้ ้ืนฐานการฝึกกีฬาเทนนิส การเตรียมพร้อมในการตี การตีลูกบอลด้วยหน้ามือและ
หลังมือ การตีลูกวอลเลย์ การตบลูกบอล การเสิร์ฟ การแข่งขันประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ กติกาการแข่งขัน
เทนนิส มารยาทในการชมและเล่นเทนนิส
History and basic training in tennis, preparation, forehand and backhand stroke, volley, smash
and serve stroke, single and double competition, rule and manner in tennis
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248166 หลักกำรฝึกและสอนเทเบิลเทนนิส
2(2-0-2)
Training and Teaching Principle in Table Tennis
หลักการฝึกและสอนเทเบิลเทนนิส ประวัติ ความสาคัญ กฎกติกามารยาทสาหรับกีฬาเทเบิลเทนนิส
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และการฝึกทักษะเบื้องต้น สาหรับกีฬาเทเบิลเทนนิส เช่น การจับไม้เทเบิล
เทนนิส โฟร์แฮนด์ จับแบบจีน ทักษะการเดาะลูกโฟร์แฮนด์ ทักษะการเดาะลูกแบคแฮนด์ ทักษะการยืน และ
การวางเท้าในการตีลูก การตีโต้ การตบลูก การตัดลูก การบล็อกลูกการโยนลูก การเสริฟลูก
Training and Teaching Principle in table tennis History definition importance and physical fitness
for table tennis rules etiquette and basic skill training of table tennis such as of the racket, Four hand, Back
hand, Hold a pen, cracked his skill four hand and back hand standing on the ball, Rallying, swat table tennis
ball, Block the ball and The table tennis serve
248167 หลักกำรฝึกและสอนมวยไทยและมวยสำกล
2(2-0-2)
Training and Teaching Principle in Muay Thai and Boxing
การสอนและฝึกหัด กีฬามวยไทยและมวยสากล โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายที่
เกี่ยวข้อง และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ
Teaching and training in Muay Thai and boxing with science and technology in sport principles
science principles, Physical fitness and skills related fitness development
248168 หลักกำรฝึกและสอนกอล์ฟ
2(2-0-2)
Training and Teaching Principle in Golf
การสอนและฝึกหัด กีฬากอล์ฟ โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้อง และ
การพัฒนาทักษะสมรรถนะ
Teaching and training in golf with science and technology in sport principles science principles,
Physical fitness and skills related fitness development
248169 หลักกำรฝึกและสอนตะกร้อ
2(2-0-2)
Training and Teaching Principle in Takraw
หลั ก การฝึ ก และสอนตะกร้ อ ประวั ติ ความส าคั ญ กฎกติ ก ามารยาทส าหรั บ กี ฬ าตะกร้ อ
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และการฝึกทักษะเบื้องต้น สาหรับกีฬาตะกร้อ เช่น ข้างเท้าด้านใน หลังเท่า
ลูกเข่า ลูกศีรษะ การฝึกเล่น 2 คน การฝึกเล่น 3 คน การเล่นเป็นทีม การแข่งขันตะกร้อ
Training and Teaching Principle in Takraw History definition importance and physical fitness for
Takraw rules etiquette and basic skill training of Takraw such as The foot inside, The back foot ,The knee,
The head, Play 2 people, Play 3 people, Playing as a team, completion
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248181 กิจกรรมเพื่อสุขภำพ
3(2-2-5)
Health Activities
สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การใช้กจิ กรรมการออกกาลังกาย
กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ การออกค่าย เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ หลักโภชนาการเบือ้ งต้นในการควบคุม
น้าหนัก การเสริมสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
Physical fitness and health related fitness, exercise activities, sport activities, recreation activities,
and camping activities for health promotion, principle of nutrient for weight control and health related fitness
training
248185

ยำและสิง่ เสพติด
3(3-2-6)
Drugs and Narcotic
ยาและสารเคมีในสิ่งเสพติดชนิดต่าง ๆ ประโยชน์ทางการแพทย์และโทษของยาและสารเสพติด ให้
โทษการฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกัน การควบคุม ยาเสพติดให้โทษในสถานศึกษา
Drug and chemicals benefit and wicked drugs and narcotic’s restore protect control drugs and
narcotics in schools
248186

กำรบริหำรพลศึกษำและโปรแกรมพลศึกษำ
3(3-2-6)
Physical Education and Physical Education Program Administration
หลักการบริหาร การประยุกต์ทฤษฎี ในการบริหารพลศึกษา และโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียน
หลักการ วิธีการ และขั้นตอนในการจัด การแข่งขัน กีฬา แต่ละประเภท การจัด สิ่งอานวยความสะดวก และ
การกาหนดวิธีการแข่งขันในกีฬาแต่ละประเภท
Principles of administration, applied of theories for administration in physical education and
physical education program in school, Principle method and step in type sport competition facility and
method in competition
248201

จิตวิทยำกำรกีฬำ
3(0-0-0)
Sport Psychology
บทบาทของจิตวิทยาที่มีต่อการออกกาลังกายและการกีฬา การเรียนรู้ทักษะกีฬา การสอนการเล่น
และการฝึกกีฬาต่าง ๆ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ต่อการออกกาลังกายและการกีฬา ขอบเขตขององค์
ความรู้ และปฏิบัตกิ ารทางจิตวิทยาการกีฬา
Role of psychology on exercise and sports, learning sport skills, coaching, playing and
practicing sports, environmental influences on exercise and sports, body of knowledge and sport psychology
laboratory
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248221

กำรเรียนรู้ทักษะกลไก
3(0-0-0)
Motor Learning of Skill
สรีรวิทยาและจิตวิทยา ขบวนการสื่อประสาท หลักการเรียนรู้ และการถ่ายโยงการเรียนรู้ เพื่อการ
ฝึกและสอนกีฬาต่าง ๆ นิยามและหลักการของการเรียนรู้ทักษะกลไก การพัฒนาทักษะกลไกการเคลื่อนไหว
กระบวนการเรียนรู้และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของทักษะกลไก
Physiology and psychology, nervous information proceed learning principle for teaching and
training in sports, definition and principle of motor learning, mechanism of motor learning, learning process
and factors concerning of motor learning
248242 กำรทดสอบสมรถภำพทำงกำย
3(0-0-0)
Physical Fitness Test
หลักการและความสาคัญของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
การทดสอบสมรรถภาพทางกายในกลุ่มต่าง ๆ เครื่องมือการทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้งในห้องปฏิบัตกิ ารทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาและภาคสนาม รูปแบบการทดสอบ การประเมินผล และการให้คาแนะนา
เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
Principle and importance of physical fitness test, knowledge related to element of physical fitness
testing in various group, instruments testing in sports science and technology laboratory and field test, type
of testing, evaluation and advising to physical fitness improvement
248260 หลักกำรฝึกและสอนฟุตบอล
2(2-0-2)
Training and Teaching Principle in Football
หลั ก การฝึ ก และสอนฟุ ต บอล ประวั ติ ความส าคั ญ กฎกติก ามารยาทส าหรั บ กี ฬ าฟุ ต บอล การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และการฝึกทักษะเบือ้ งต้น สาหรับกีฬาฟุตบอล เช่น การเตะลูก การหยุดลูก การ
โหม่ง การเลีย้ งลูก การทุ่มลูก การยิงประตู การส่งลูก การเป็นผู้รักษาประตู การเข้าแย่ง การเล่นฟุตบอลเป็นทีม
Training and Teaching Principle in football History definition importance and physical fitness for
football rules etiquette and basic skill training of football such as kicking, controlling, Heading, Dribbling,
Throwing, shooting, passing, Goalkeeping, Tacking and For team
248261 หลักกำรฝึกและสอนวอลเลย์บอล
2(2-0-2)
Training and Teaching Principle in Volleyball
ประวัติ ประโยชน์ สมรรถภาพนักกีฬา ทักษะพื้นฐานในการเคลื่อนที่การเล่นลูกมือล่าง การเล่น
ลูกมือบน การเสิร์ฟ การตั้งลูก การตบ และการเล่นทีม กติกา มารยาทการแข่งขันการบาดเจ็บและความ
ปลอดภัยในการเล่นการเก็บรักษาอุปกรณ์ การสอนและฝึกหัด กีฬาวอลเลย์บอล
History, usefulness, essential physical fitness and basic skills; basic movement, under and upper
hand ball playing, serving, ,setting, spiking and team playing, regulations, injuries and safety, equipment
and maintenance, teaching and training in volleyball
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248262 หลักกำรฝึกและสอนกรีฑำ
2(2-0-2)
Training and Teaching Principle in Track and Field
ประวั ติ ก รี ฑ า อุ ป กรณ์ ก รี ฑ า การฝึ ก และสอนกรี ฑ าประเภทลู่ แ ละลาน การจั ด การแข่ ง ขั น และ
การตัดสินกรีฑา โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ
History of track and field, equipments in track and field, training and teaching in track and field,
competition organizing and referee in track and field with science principles, Physical fitness and skills
related fitness development
248263 หลักกำรฝึกและสอนซอฟต์บอล
2(2-0-2)
Training and Teaching Principle in Soft – ball
ประวัติ ประโยชน์ สมรรถภาพนักกีฬา ทักษะพื้นฐานในการเคลื่อนที่ การเล่นทีม กติกา มารยาท
การแข่งขันการบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นการเก็บรักษาอุปกรณ์ การสอนและฝึกหัด กีฬาซอฟต์บอล
โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ
History, usefulness, essential physical fitness and basic skills; basic movement, team playing,
regulations, injuries and safety, equipment and maintenance, teaching and training in soft-ball with science
principles, Physical fitness and skills related fitness development
248264 หลักกำรฝึกและสอนฟุตซอล
2(2-0-2)
Training and Teaching Principle in futsal
ประวัติและความรู้พ้ืนฐานการฝึกกีฬาฟุตซอล การเคลื่อนที่เบื้องต้น การทาความคุ้นเคยกับลูกฟุตซอล
การเตะและหยุดลูกฟุตซอล การเลีย้ งลูกฟุตซอล การยิงประตู การเล่นทีมและการแข่งขัน
History and basic training in futsal, basic movement, a familiarity with the ball, kicking and
stoping the ball, carry the ball, shooting, playing and competition
248265 หลักกำรฝึกและสอนลีลำศ
2(2-0-2)
Training and Teaching Principle in Social Dance
การสอนและฝึกหัด กีฬาลีลาศ โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้อง และ
การพัฒนาทักษะสมรรถนะ
Teaching and training in social dance with science principles, Physical fitness and skills related
fitness development
248266 หลักกำรฝึกและสอนว่ำยน้ำ
2(2-0-2)
Training and Teaching Principle in Swimming
การสอนและฝึกหัด กีฬาว่ายน้า โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้อง และ
การพัฒนาทักษะสมรรถนะ
Teaching and training in swimming with science principles, Physical fitness and skills related fitness
development
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248267 หลักกำรฝึกและสอนรักบี้ฟุตบอล
2(2-0-2)
Training and Teaching Principle in Rugby
การสอนและฝึกหัด กีฬารักบีฟ้ ุตบอล โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้อง และ
การพัฒนาทักษะสมรรถนะ
Teaching and training in rugby with science principles, Physical fitness and skills related fitness
development
248268 หลักกำรฝึกและสอนฮอกกี้
2(2-0-2)
Training and Teaching Principle in Hockey
การสอนและฝึกหัด กีฬาฮอกกี้ โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้อง และ
การพัฒนาทักษะสมรรถนะ
Teaching and training in hockey with science principles, Physical fitness and skills related fitness
development
248269 หลักกำรฝึกและสอนโยคะ
2(2-0-2)
Training and Teaching Principle in Yoga
การสอนและฝึกหัดโยคะ โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนา
ทักษะสมรรถนะ
Teaching and training in yoga with science principles, Physical fitness and skills related fitness
development
248321 ชีวกลศำสตร์กำรกีฬำ
3(0-0-0)
Sport Biomechanics
บทนาชีวกลศาสตร์ การกีฬา การเคลื่อนไหว กฎการเคลื่อนที่ ปริ มาณสเกลาร์ ปริ มาณเวกเตอร์
เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวในการกีฬา การวัดร่างกายมนุษย์ คิเนเมติกเชิงเส้น ตาแหน่ง
ระยะทาง ระยะขจัด ความเร็ว อัตราเร็ว อัตราเร่ง การเคลื่อนที่ในแนวโค้ง คิเนเมติกเชิงมุม ตาแหน่งเชิงมุม ระยะ
ขจัดเชิงมุม ความเร็วเชิงมุม ความเร่งเชิงมุม คิเนติกเชิงเส้น แรง แรงเสียดทาน มวล น้าหนัก ความมั่นคงและ
ความสมดุล คิเนติกเชิงมุม ทอร์ก จุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย ระบบคาน โมเมนตัม การดล งาน กาลัง พลังงาน
ชีวกลศาสตร์ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก กลศาสตร์ของของไหล การวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวใน
การกีฬา
Introduction to sport biomechanics, motion, law of motion, scalar quantity, vector quantity,
instrumentation and method movement analysis in sport, anthropometry, linear kinematics, position,
distance, displacement, speed, velocity, acceleration, projectile motion, angular kinematics, angular position,
angular displacement, angular velocity, angular acceleration, linear kinetics, force, friction force, mass,
weight, stability and equilibrium, angular kinetics, torque, center of gravity, leverage, momentum, impulse,
work, power, energy, biomechanics of musculoskeletal system, fluid mechanics, movement analysis in
sports
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248322 สรีรวิทยำกำรออกกำลังกำย
3(2-2-5)
Exercise Physiology
การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของร่างกายมนุษย์ อันเนื่องมา จากการออกกาลังกาย และการเล่น
กีฬา การฝึ กการแปรสภาพของพลังงาน ขณะออกก าลัง กาย การทางานของระบบการเคลื่อนไหว การฝึ ก
กล้ามเนื้อ การเปลี่ยนแปลง การปรับตัวของระบบต่าง ๆ ปฎิบัติการทางสรีรวิทยา และปฏิบัติการทางคลินิก
ในกระบวนการวิเคราะห์การทางานระบบต่าง ๆ ของร่างกายที่ตอบสนองทั้งขณะพัก การออกกาลังกาย และเล่น
กีฬา โดยเครื่องมือในห้องปฎิบัตกิ าร และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
A physical changes and adjustments caused by exercise and sports, changes of energy while
exercising, movement system, muscle training, organism changes and adjustments, Physiological and clinical
laboratory analysis practice relate to function of various system responses to physical activities by using
laboratory equipment and Physical Fitness testing
248323 เวชศำสตร์กำรกีฬำ
3(0-0-0)
Sports Medicine
สภาพและปัญหาของอุบัติภัยและบาดเจ็บทางกีฬา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบาดเจ็บ การป้องกัน
การบาดเจ็บตามบริเวณต่าง ๆ ของร่างกาย การใช้ยาของนักกีฬา การปฐมพยาบาลเบื้องต้นทางการกีฬา และ
การฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
Status and problems of accident and injured sports, factors of physical injuries and prevention,
drug utilized for sport person, first aid in sport and injury rehabilitate from sports
248331 สถิตแิ ละกำรประเมินผลทำงพลศึกษำและกำรกีฬำ
3(2-2-5)
Statistic and Evaluation in Physical Education and Sports
ความหมายและองค์ประกอบของสถิติและการประเมินผลทางพลศึกษาและการกีฬา สถิติเบื้องต้น
ชนิดของข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอข้อมูล รูปแบบการประเมินผลทางพลศึกษา
และการกีฬา
Meaning and component of statistic and evaluation in physical education and sports, Basic
statistic, type of data, collection, analyzing and present data, model of evaluation in physical education and
sports
248351 วิทยำศำสตร์กำรกีฬำสำหรับผู้พิกำร
3(0-0-0)
Sports Science for Disabilities
หลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษาสาหรับผู้พิก าร ประเภทและลักษณะ
บุคคลพิการ กีฬาและกิจกรรมทางกายคนพิการ การจัดโปรแกรมการออกกาลังกายคนพิการ การสอนและ
การโค้ชกีฬาคนพิการ การแข่งขันกีฬาคนพิการ การสอนพลศึกษาเด็กพิการและเด็กพิเศษในโรงเรียน
Principles and methods of sport science and physical education, type and characteristic for
disabled, sports science for disabled, sports and physical activity for disabled, exercise program for disabled,
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teaching and coaching for disabled, competition for disabled, Teaching of physical education for disabilities
and special students
248361 หลักกำรฝึกและสอนบำสเกตบอล
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Basketball
ประวัติ ประโยชน์ สมรรถภาพทางกายนักกีฬาบาสเกตบอล ทักษะพื้นฐานในการเคลื่อนที่ การรับบอล
ส่งบอล การเลี้ยงลูก การยิงประตู และการเล่นทีม กติกา มารยาท การแข่งขันการบาดเจ็บและความปลอดภัย
ในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล การเก็บรักษาอุปกรณ์การสอนและฝึกหัดกีฬาบาสเกตบอล
History, usefulness, essential physical fitness, basic skills in movement, body position, ball
handling, shooting and dribbling, team tactics and strategies, rules, regulations, injuries and safety,
equipment and maintenance, teaching and training in basketball
248381 โภชนำกำรเพื่อสุขภำพและกำรกีฬำ
3(0-0-0)
Nutrition for Health and sports
คุณค่าของสารอาหารต่าง ๆ ต่อร่างกายมนุษย์ ความสัมพันธ์ของโภชนาการต่อสุขภาพ หลักการ
เบื้องต้นในการทาอาหารเพื่อสุขภาพ การออกแบบโปรแกรมโภชนาการเพื่อสุขภาพ พลังงานในการออกกาลัง
กายและเล่นกีฬา หลักโภชนาการเพื่อการควบคุมน้าหนักและเพื่อนักกีฬา
Benefits of nutrient and related of nutrition on health, relativity of nutrient on health, basic
principle of producing in healthy food, nutrient program design for health, energy in exercise and sports,
principle of nutrient of weight control and sports
248411

หลักกำรฝึก กำรออกโปรแกรมกำรฝึกเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงกำย
3(2-2-5)
Principles of Sport training and Program Design for Physical enhancing
สรีรวิทยาการออกกาลังกาย ชีวกลศาสตร์ โภชนาการ จิตวิทยาการกีฬา มาใช้ในการฝึกบุคคล
ทั่วไป และนักกีฬา สมรรถภาพทางกาย ทักษะสมรรถนะ สุขสมรรถนะ และการออกแบบโปรแกรมการออก
กาลังกายเพื่อสุขภาพและการกีฬา
Exercise physiology, biomechanics, nutrition, sport psychology, to physical enhance general
persons and athletes, Physical fitness, Skills Related Fitness, Health Related Fitness, Exercise and Sport
Programs Designing
248431

ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ระเบียบวิธีการวิจัย ประเภทของการวิจัยและกระบวนการทาวิจัย การกาหนดปัญหาของการวิจัย
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การสร้างกรอบแนวคิดและออกแบบวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงร่าง
วิจัย การสร้างเครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนรายงาน
การวิจัย และการนาเสนอผลงานวิจัย ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของนักวิจัย ในหลักการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
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Research methodology, type of research and processing, determination of research problem,
review of related literature, conceptual framework and research designs, research proposal, equipment
research construction, data collecting, data processing and analysis, research writing and presentation with
morality and ethics for researcher in the field of sport science and technology principles
248441

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรกีฬำ
3(2-2-5)
Sports Innovation and Technology
บทบาท ความสาคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง
การกีฬาของเครื่องมือ อุปกรณ์ สนามกีฬาและสิ่งอานวยความสะดวก การอภิปรายความรู้ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการกีฬา หลักและวิธีการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา
Roles, importance of sport innovation and technology, sport innovation and technology of
equipments inventories sport fields and facilities, presentation in sport innovation and technology, principles
and instructions to use equipments of sport science and technology
248472 ผู้กำกับลูกเสือ
3(2-2-5)
Scoutmaster
ประวัตแิ ละความเป็นมาของกิจการของลูกเสือ กิจกรรมลูกเสือ เทคนิคและวิธีการในการเป็นผู้กากับลูกเสือ
History and background of scout, scout activities, technique and operate in scoutmaster
048481 เพศศึกษำและโครงกำรสวัดิศกึ ษำในโรงเรียน
3(0-0-0)
Sex Education and Safety Program in School
ความแตกต่า งทางสรี รวิทยา และการพั ฒ นาการของเพศชายและเพศหญิง การมีเพศสัม พั น ธ์ ที่
ปลอดภัย การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โครงการสุขภาพในสถานศึกษา
อาหารและโภชนาการ โครงการอาหารกลางวัน หลักการจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา การส่งเสริมสุขภาพและ
ความปลอดภัยของนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา หลักการและวิธีสอนเพศศึกษา
ในสถานศึกษา
Deferent of physiology and development in man and woman safe sex protect violate sex and sex
contagions disease, School health projects, Food and nutrition, School lunch program, Principles of school
environment management, Promotion of health and safety for students, Prevention and solving of drugs
problems in schools, Principles and methods for instruction of sex education in schools
248491 กำรฝึกงำน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรี ยนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และทักษะในงานที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์การกีฬ า
การส่งเสริมสุขภาพและการออกกาลังกาย พลศึกษา ในองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving working skills in sport science, health promotion
and exercise, physical education in private or government sectors
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248492

กำรศึกษำอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข้อทางทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมสุขภาพและการออกกาลังกาย พลศึกษา
Studying, collecting, data, analyzing, report writing, presenting and discussing in sport science,
health promotion and exercise , physical education
248493 สหกิจศึกษำ
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา
การส่งเสริมสุขภาพและการออกกากังกาย พลศึกษา ในฐานะพนักงานฝึกหัดในองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience, improving working skills in sport science, health promotion
and exercise, physical education as an apprentice in private or government sectors
248496

กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรวิจัยหลักสูตรทำงพลศึกษำ
3 (0-0-0)
Curriculum Development and Curriculum Research for Physical Education
หลักสูตรพลศึกษา มาตราฐานหลักสูตรพลศึกษาขั้นพืน้ ฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา
การออกแบบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา รูปแบบและเทคนิคการวิจัยในการพัฒนาหลักสูตร
พลศึกษา สถิตเิ พื่อการวิจัยและการจัดทาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา
Physical education curriculum, Basic education level, vacation education and high education
physical education curriculum standard, Designing and developing physical Education curriculum, Models
and techniques physical education curriculum development research, Research Statistic and research project
in physical education curriculum development
248497

กำรจัดกำรเรียนรู้และสื่อกำรสอนพลศึกษำ
0 (0-0-0)
Learning Management and Education Media for Physical Education
การออกแบบ เทคนิค และวิธีวิทยา การจั ดการเรีย นรู้ ทางพลศึกษา การจัด ทาแผนการสอน
การออกแบบทดสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การผลิตสื่อ การพัฒนา และใช้ส่ือทางพลศึกษา
ในการจัดการเรียนรู้
Designing, technique and physical learning management pedagogy, lesson plan making,
testing design, Scoring and learning results assessment, Producing development and media using for
learning management in physical education
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248498

กำรจัดสิง่ แวดล้อมและชัน้ เรียนทำงพลศึกษำ
0(0-0-0)
Environment and Classroom Management and Physical Education
Program Administration
การบริหารจัดการในชั้นเรียน การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนทางพลศึกษา เทคนิค
การออกแบบแหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การเรี ย นรู้ ท างพลศึก ษา การประเมิ น การจั ด ชั้ น เรี ย นและ
แหล่งเรียนรู้ไปใช้ในการสอนพลศึกษา
Classroom management, Academic project and activities management for physical education
learning, learning results center technique and design for physical education learning, Classroom
management and learning results center evaluation and implication in physical education teaching
362201 จุลชีววิทยำทัว่ ไป
0(3-3-8)
General Microbiology
โครงสร้ างและหน้า ที่ข องเซลล์ จุลิ นทรีย์ อาหาร การเจริ ญและการสืบพั นธุ์ เมแทบอลิ ซึม วิธีก าร
ควบคุมจุ ลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพัน ธุศาสตร์ ความส าคัญ ของจุลิ นทรี ย์ในด้านอาหาร อุตสาหกรรม
สิ่งแวดล้อม การแพทย์และสาธารณสุข
Structure and function of microbial cell, nutrition, growth and reproduction, metabolism, control,
classification of microorganisms and genetics, their significance on food, industry, environment, medicine and
public health
363218 กำยวิภำคศำสตร์พื้นฐำน
3(2-3-6)
Basic Anatomy
บทนาสู่กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐานและเซลล์วิทยา เนื้อเยื่อบุผิวและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ระบบปกคลุม
ร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบรับความรู้สึกและอวัยวะรับความรู้สึก
พิเศษ ระบบหั วใจและหลอดเลือ ด เลือ ดและระบบน้าเหลือง ระบบหายใจ ระบบย่อ ยอาหาร ระบบขับถ่า ย
ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์เพศชาย และระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
Introduction to basic anatomy and cytology, Epithelium and connective tissue, Integumentary
system, Skeletal system, Muscular system, Nervous system, Sensory system and special sense organs,
Cardiovascular system, Lymphatic and hematopoietic system, Respiratory system, Digestive system, Urinary
system, Endocrine system, Male reproductive system and Female reproductive system
360020

ชีวเคมีพื้นฐำน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
นิ ย ามและหลั ก การของชี ว เคมี ชนิ ด โครงสร้ า งและคุ ณ สมบั ติ ข องสารชี ว โมเลกุ ล ได้ แ ก่
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิดและกรดนิวคลีอิก การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การสร้างโปรตีน และการควบคุม
การกลไกการควบคุ ม ทางชีวเคมีข องฮอร์โ มน บทบาทของโภชนาการต่อ การดารงชีวิต ชีว พลั ง งานศาสตร์
ความสัมพันธ์ของวิถีเมแทบอลิซึม ความสัมพันธ์ของชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ และชีวเคมีของเลือดและ
ปัสสาวะ
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Definition and principle of biochemistry, types, structures and properties of biomolecules
including carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid, genetic expression, protein synthesis and regulation,
regulation mechanisms of hormone actions, roles of nutrition on life style, bioenergetic, integration of
metabolism pathways, relationship between biochemistry and disorders and biochemistry of blood and urine
365210

ชีวเคมีทั่วไป
4(3-3-8)
General Biochemistry
นิย ามและหลั ก การของชีว เคมี คุ ณ สมบั ติทางเคมี ชนิด โครงสร้ า ง และเมตาบอลิ ซึ ม ของสาร
ชีวโมเลกุลอันได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และกรดนิวคลีอิค จลนศาสตร์ของเอนไซม์ ฮอร์โมน สารอาหาร
การแสดงออกของยีนและการควบคุม หลักการและเทคนิคทางอณูชีววิทยา ชีวพลังงานศาสตร์ หลักการและ
ปฏิบัตกิ ารของการเตรียมบัฟเฟอร์ การวัดการดูดกลืนแสง การทดสอบสารชีวโมเลกุลและการวัดจลนศาสตร์ของ
เอนไซม์
Definition and principle of biochemistry, chemical properties, types, structures and metabolism of
biomolecules including carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid, enzyme kinetic, hormone, nutrition,
gene expression and regulation, principle and techniques of molecular biology, bioenergetics, principle and
laboratory of buffer preparation, optical density determination, biomolecules characterization and
determination of enzyme kinetics
367200 สรีรวิทยำพื้นฐำน
3(0-0-0)
Basic Physiology
บทบาทหน้าที่และกลไกการทางานของร่างกายมนุษย์ในระบบต่าง ๆ ได้แก่ สรีรวิทยาเซลล์ระบบ
ประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ตลอดจนการทางานร่วมกันของระบบ
เหล่านีใ้ นการควบคุมและรักษาสมดุลของร่างกายให้อยูภ่ าวะปกติ
Role inmechanical, physical, and biochemical functions of humans system, cell physiology of
nervous system, muscular system, cardio-pulmonary system, gastrointestinal system, urinary system,
endocrine system, reproduction system and balance control of the body
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3.2.6 ควำมหมำยของเลขรหัสวิชำ สำขำวิชำกำรศึกษำ
1. เลขสำมลำดับแรก
161
2. เลขในลำดับที่ 4
2.1 เลข 1
2.2 เลข 2
3.2 เลข 3
4.2 เลข 4
2.5 เลข 5
3. เลขในลำดับที่ 5
3.1 เลข 1
3.2 เลข 2
3.3 เลข 3
3.3 เลข 4
3.5 เลข 5
4. เลขในลำดับที่ 6

หมำยถึง
หมายถึง
หมำยถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมำยถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมำยถึง

สำขำวิชำ
สาขาวิชาการศึกษา
ระดับชัน้ ปีของกำรศึกษำ
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 5
หมวดหมู่ในวิชำ
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูเลือก
วิชาการสอนวิชาเอก
การสังเกตการณ์ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู
การฝึกปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู
อนุกรมของรำยวิชำ
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ควำมหมำยของเลขรหัสวิชำ สำขำวิชำกำรศึกษำ แขนงวิชำคณิตศำสตร์
1. เลขสำมลำดับแรก
241
2. เลขในลำดับที่ 4
2.1 เลข 1
2.2 เลข 2
3.2 เลข 3
4.2 เลข 4
3. เลขในลำดับที่ 5
3.1 เลข 0
3.2 เลข 1
3.3 เลข 2
3.4 เลข 3
3.5 เลข 4
3.6 เลข 5
4. เลขในลำดับที่ 6

หมำยถึง แขนงวิชำ
หมายถึง
วิชาเอกคณิตศาสตร์
หมำยถึง
ระดับชั้นปีของกำรศึกษำ
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
หมำยถึง
หมวดหมู่ในสำขำวิชำ
หมายถึง
พื้นฐาน
หมายถึง
เอกบังคับ
หมายถึง
เอกเลือก
หมายถึง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หมายถึง
พื้นฐานบริการคณะวิศวกรรมศาสตร์
หมายถึง
การสอนคณิตศาสตร์
หมำยถึง
ลำดับอนุกรมของรำยวิชำ
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ควำมหมำยของเลขรหัสวิชำ สำขำวิชำกำรศึกษำ แขนงวิชำเคมี
1. เลขสำมลำดับแรก
242
2.เลขในลำดับที่ 4
2.1 เลข 1
2.2 เลข 2
3.2 เลข 3
4.2 เลข 4
3. เลขในลำดับที่ 5
3.1 เลข 0
3.2 เลข 1
3.3 เลข 2
3.4 เลข 3
3.5 เลข 4
3.6 เลข 5
4. เลขในลำดับที่ 6

หมำยถึง
หมายถึง
หมำยถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมำยถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมำยถึง

แขนงวิชำ
วิชาเคมี
ระดับชั้นปีของกำรศึกษำ
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
หมวดหมู่ในสำขำวิชำ
เคมี
เคมีเชิงฟิสิกส์
เคมีวิเคราะห์
เคมีอนินทรีย์
เคมีอินทรีย์
สัมมนา หัวข้อพิเศษ การศึกษาด้วยตัวเอง
การฝึกงานและโครงงาน
อนุกรมของรำยวิชำ
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ควำมหมำยของเลขรหัสรำยวิชำ สำขำวิชำกำรศึกษำ แขนงวิชำชีววิทยำ
2. เลขสำมลำดับแรก
243
2. เลขในลำดับที่ 4
2.1 เลข 1
2.2 เลข 2
3.2 เลข 3
4.2 เลข 4
3. เลขในลำดับที่ 5
3.1 เลข 1
3.2 เลข 2
3.3 เลข 3
3.4 เลข 4
3.5 เลข 5
3.6 เลข 6
3.7 เลข 7
3.8 เลข 8
3.9 เลข 9
4. เลขในลำดับที่6

หมำยถึง
หมายถึง
หมำยถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมำยถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมำยถึง

แขนงวิชำ
ชีววิทยา
ระดับชัน้ ปีของกำรศึกษำ
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
หมวดหมู่ในสำขำวิชำ
ชีววิทยาทั่วไป
เซลล์และชีววิทยาโมเลกุล
พืชศาสตร์
สัตวศาสตร์
พันธุศาสตร์
นิเวศวิทยาและชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
เทคนิคทางชีววิทยาเบือ้ งต้น
ชีววิทยาประยุกต์
สัมมนาทางชีววิทยา โครงงาน และสหกิจศึกษา
อนุกรมของรำยวิชำ
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ควำมหมำยของเลขรหัสวิชำ สำขำวิชำกำรศึกษำ แขนงวิชำฟิสิกส์
1. เลขสำมลำดับแรก
244
2. เลขในลำดับที่ 4
2.1 เลข 1
2.2 เลข 2
3.2 เลข 3
4.2 เลข 4
3. เลขในลำดับที่ 5
3.1 เลข 0
3.2 เลข 1
3.3 เลข 2
3.4 เลข 3
3.5 เลข 4
3.6 เลข 5
3.7 เลข 6
3.8 เลข 7
3.9 เลข 8
3.10 เลข 9

หมำยถึง
หมายถึง
หมำยถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมำยถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

4. เลขในลำดับที่ 6

หมำยถึง

แขนงวิชำ
ฟิสิกส์
ระดับชัน้ ปีของกำรศึกษำ
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
หมวดหมู่ในสำขำวิชำ
ฟิสิกส์พ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ และกระบวนการเชิงฟิสิกส์ทฤษฎี
กลศาสตร์และกลศาสตร์ควอนตัม
ฟิสิกส์อุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์เชิงสถิติและพลังงาน
คลื่น การสั่นสะเทือน ทัศนศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสกิ ส์นวิ เคลียร์และฟิสกิ ส์อนุภาค
สมบัตขิ องสสาร ฟิสกิ ส์ของแข็งและฟิสิกส์ของวัสดุ
ดาราศาสตร์และฟิสกิ ส์ดาราศาสตร์
ปฏิบัตกิ ารฟิสิกส์ เครื่องมือและการวัดและการสอนวิชาฟิสิกส์
สัมมนา หัวข้อพิเศษ การศึกษาด้วยตัวเอง การฝึกงาน และ
โครงงาน
อนุกรมของรำยวิชำ
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ควำมหมำยของเลขรหัสรำยวิชำ สำขำวิชำกำรศึกษำ แขนงวิชำพลศึกษำ
2. เลขสำมลำดับแรก หมำยถึง แขนงวิชำ
248
หมายถึง
0. เลขในลำดับที่ 0
หมำยถึง
2.1 เลข 1
หมายถึง
2.2 เลข 2
หมายถึง
3.2 เลข 3
หมายถึง
4.2 เลข 4
หมายถึง
3. เลขในลำดับที่ 5
หมำยถึง
3.1 เลข 0
หมายถึง
3.2 เลข 1
หมายถึง
3.3

เลข 2

หมายถึง

3.4

เลข 3

หมายถึง

3.5

เลข 4

หมายถึง

3.6
3.7
3.8

เลข 5
เลข 6
เลข 7

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

3.9

เลข 8

หมายถึง

3.10 เลข 9
4. เลขในลำดับที่ 6

หมายถึง
หมำยถึง

แขนงวิชาพลศึกษา
ระดับชั้นปีของกำรศึกษำ
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
หมวดหมู่ในสำขำวิชำ
วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ จิตวิทยาการกีฬา
วิชาความรู้ทั่วไป หลักการฝึกและเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย
วิชาการเรียนรู้ทักษะกลไก ชีวกลศาสตร์การกีฬา
สรีรวิทยาการออกกาลังกาย เวชศาสตร์การกีฬา
วิชาการจัดการแข่งขันกีฬา การจัดการพลศึกษา
และการกีฬา ระเบียบวิธีวิจัย สถิตแิ ละ
การประเมินผลทางพลศึกษา และการกีฬา
วิชากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศทางการกีฬา
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาสาหรับผู้พิการ
วิชาหลักการฝึกกีฬาประเภทต่าง ๆ
วิชากีฬาเพื่อการพัฒนาชุมชน การอยูค่ ่ายพักแรม
ผู้กากับลูกเสือ
วิชากิจกรรมเพื่อสุขภาพ วิถีสุขภาพ
โภชนาการการกีฬา เพศศึกษา
วิชาการฝึกงาน การศึกษาอิสระ สหกิจศึกษา
อนุกรมของรำยวิชำ
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ควำมหมำยของเลขรหัสวิชำ สำขำวิชำกำรศึกษำ แขนงวิชำภำษำไทย
1. เลขสำมลำดับแรก
144
2. เลขในลำดับที่ 4
2.1 เลข 1
2.2 เลข 2
3.2 เลข 3
4.2 เลข 4
3. เลขในลำดับที่ 5
3.1 เลข 1
3.2 เลข 2
3.3 เลข 3
3.4 เลข 4
3.5 เลข 5
3.6 เลข 6
4. เลขในลำดับที่ 6

หมำยถึง
หมายถึง
หมำยถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมำยถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมำยถึง

แขนงวิชำ
สาขาวิชาภาษาไทย
ระดับชั้นปีของกำรศึกษำ
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
หมวดหมู่ในสำขำวิชำ
ทักษะและการใช้ภาษา
ภาษาและภาษาศาสตร์
วรรณคดี วรรณกรรมและคติชน
บูรณาการทางภาษาและวรรณกรรม
ฝึกงาน สหกิจศึกษาและการศึกษาอิสระ
การสอนวิชาเอก
อนุกรมของรำยวิชำ
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ควำมหมำยของเลขรหัสวิชำ สำขำวิชำกำรศึกษำ แขนงวิชำภำษำอังกฤษ
1. เลขสำมลำดับแรก
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2. เลขในลำดับที่ 4
2.1 เลข 1
2.2 เลข 2
3.2 เลข 3
4.2 เลข 4
3. เลขในลำดับที่ 5
3.1 เลข 0
3.2 เลข 1
3.3 เลข 2
3.4 เลข 3
3.5 เลข 4
3.6 เลข 5
3.7 เลข 6
3.8 เลข 7
3.9 เลข 8
4. เลขในลำดับที่ 6

หมำยถึง
หมายถึง
หมำยถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมำยถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมำยถึง

แขนงวิชำ
วิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นปีของกำรศึกษำ
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
หมวดหมูใ่ นสำขำวิชำ
พื้นฐาน
การอ่านและการเขียน
การแปล
การฟัง – พูด
วรรณคดีและวรรณกรรม
การสอนภาษาอังกฤษ
โครงสร้างภาษาและระบบเสียง
ธุรกิจ หรือ วิชาชีพ
สหกิจศึกษา / ปริญญานิพนธ์/ อื่น ๆ
อนุกรมของรำยวิชำ
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจำตัวประชำชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอำจำรย์
3.2.1 อำจำรย์ประจำหลักสูตร
1) สำขำวิชำกำรศึกษำ
ลำดับ

ชื่อ สกุล

เลขบัตรประจำตัว
ประชำชน

ตำแหน่ง
วิชำกำร

1

นางกิตมิ า ศศะนาวิน

56599000xxxxx

รองศาสตราจารย์

2

นางสาวโสภา อานวยรัตน์

35019005 xxxxx

อาจารย์

3

นางสาวเมทิกา เลิศปฐมา

15399000 xxxxx

อาจารย์

4

นางสาวกัญจนี ศรีโสภา

56599900 xxxxx

อาจารย์

เลขบัตรประจำตัว
ประชำชน

ตำแหน่ง
วิชำกำร

คุณวุฒิ
กศ.ม.
กศ.บ.
กศ.ด.
ศษ.ม.
บธ.บ.
กศ.ม.
กศ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

สำขำวิชำ
จิตวิทยาการแนะแนว
ชีววิทยา
บริหารการศึกษา
อาชีวศึกษา
การบริหารงานบุคคล
หลักสูตรและการสอน
ภาษาอังกฤษ
จิตวิทยาพัฒนาการ
สุขศึกษา

สถำบันที่สำเร็จกำรศึกษำ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีท่จี บ
กำรศึกษำ
2514
2506
2556
2542
2540
2552
2548
2549
2545

2) แขนงวิชำคณิตศำสตร์
ลำดับ

ชื่อ สกุล

1

นางสาวนิโลบล คายันต์

15509000xxxxx

อาจารย์

2

นางสาวศรัณยา ฟองจันทร์

15799000xxxxx

อาจารย์

3

นางสาวศิริลักษณ์ เผ่ากันทะ

15601001xxxxx

อาจารย์

คุณวุฒิ
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

สำขำวิชำ
คณิตศาสตร์ประยุกต์คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

สถำบันที่สำเร็จกำรศึกษำ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีท่จี บ
กำรศึกษำ
2554
2550
2555
2549
2556
2553

3) แขนงวิชำเคมี
ลำดับ

ชื่อ สกุล

เลขบัตรประจำตัว
ประชำชน

ตำแหน่ง
วิชำกำร

คุณ
วุฒิ

สำขำวิชำ

สถำบันที่สำเร็จกำรศึกษำ

ปีท่จี บ
กำรศึกษำ

1

นายจิตระยุทธ์ จิตอ่อนน้อม

36699002xxxxx

อาจารย์

วท.ด.
วท.บ.

เคมี
เคมี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2553
2548

2

นายศุภชัย วันประโคน

13107000xxxxx

อาจารย์

วท.ด.
วท.บ.

เคมี
เคมี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2555
2549

3

นางสาวผกาสุคนธ์
เมฆรัตนชัย

15299000xxxxx

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

เคมีอินทรีย์
เคมี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2553
2549

เลขบัตรประจำตัว
ประชำชน

ตำแหน่ง
วิชำกำร

4) แขนงวิชำฟิสิกส์
ลำดับ
1

ชื่อ สกุล
นายชยันต์ บุณยรักษ์

36599005xxxxx

รองศาสตราจารย์

คุณ
วุฒิ
Ph.D.

สำขำวิชำ
College Teaching in Physics
ฟิสิกส์

กศ.ม.
ฟิสิกส์ (เกียรตินิยม)
2

3

ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี

นายอุกฤษฎ์ ลชยมงคล

36407003xxxxx

15601001 xxxxx

อาจารย์

อาจารย์

กศ.บ.
วท.ม.

ฟิสิกส์ศึกษา

วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

ฟิสิกส์
ฟิสิกส์ ประยุกต์
ฟิสิกส์

สถำบันที่สำเร็จกำรศึกษำ

ปีท่จี บ
กำรศึกษำ

University of the Philippines

2531

วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2515

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2513
2551
2545
2555
2553
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5) แขนงวิชำชีววิทยำ
ลำ
ดับ
1
2

3

เลขบัตรประจำตัว
ประชำชน

ตำแหน่ง
วิชำกำร

นางสาวพรพิมล
ทรัพย์พพิ ัฒนา
นางสาวสุกัญญา สืบแสน

32006007xxxxx

อาจารย์

35103002xxxxx

อาจารย์

นางสาวธันยาภรณ์
บุญโพธิ์แก้ว

15601000xxxxx

อาจารย์

เลขบัตรประจำตัว
ประชำชน

ตำแหน่ง
วิชำกำร

ชื่อ สกุล

คุณ
วุฒิ
ปร.ด.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
กศ.บ.

สำขำวิชำ
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา

สถำบันที่สำเร็จกำรศึกษำ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีท่จี บ
กำรศึกษำ
2554
2545
2556
2545
2542
2553
2550

6) แขนงวิชำพลศึกษำ
ลำ
ดับ

ชื่อ สกุล

1

นายณัฐภูมิ จันทราช

15099002xxxxx

อาจารย์

2

นายมณินทร รักษ์บารุง

3200700xxxxx

อาจารย์

3

นายรักษิต สุทธิพงษ์

36501009xxxxx

อาจารย์

คุณ
วุฒิ
วท.ม.
ศษ.บ.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
กศ.ม.
กศ.บ.

สำขำวิชำ
วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา
วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและ
การกีฬา
พลศึกษา
การศึกษา
การบริหารจัดการกีฬา
พลศึกษา

สถำบันที่สำเร็จกำรศึกษำ

ปีท่จี บ
กำรศึกษำ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา

2555
2552
2547

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2541
2557
2550
2548

7) แขนงวิชำภำษำไทย

1

นางเอื้อมพร ทิพย์เดช

เลขบัตรประจำตัว
ประชำชน
35605001xxxxx

2

นายวัชรินทร์ แก่นจันทร์

3560700xxxxx

อาจารย์

3

นายอนุรักษ์ ลชยฮั่ง

15599000xxxxx

อาจารย์

ค.ม.
ศษ.บ.

ตำแหน่ง
วิชำกำร
อาจารย์

คุณ
วุฒิ
ศศ.ม.
อ.บ.

ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาษาสเปน (เกียรตินยิ มอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับ

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง
วิชำกำร
อาจารย์

คุณ
วุฒิ
ศศ.ม.
ศษ.บ.
ศศ.ม.
ศษ.บ.

ภาษาลทย
ภาษาลทย (เกียรตินยิ มอันดับ 2)
ภาษาลทย
ภาษาลทย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสอนภาษาลทย
ภาษาลทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำขำวิชำ

สถำบันที่สำเร็จกำรศึกษำ

ปีที่จบ
กำรศึกษำ
2552
2549
2556
2549
2550
2549

8) แขนงวิชำภำษำอังกฤษ

1

นายเกริก เจษฎานุวัฒน์

เลขบัตรประจำตัว
ประชำชน
14599000xxxxx

2

นางสาวชวนพิศ ศรีวิชัย

35006003xxxxx

อาจารย์

ศษ.ม.
ศศ.บ.

การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

3

นายชาญศักดิ์ เสียงเย็น

15205000xxxxx

อาจารย์

ศศ.ม.
ค.ม.
ค.บ.

ภาษาอังกฤษ (Teaching English มหาวิทยาลัยพะเยา
as an International Language จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับ

ชื่อ สกุล

สำขำวิชำ

สถำบันที่สำเร็จกำรศึกษำ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่

ปีที่จบ
กำรศึกษำ
2556
2550
2549
2543
2556
2554
2553
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3.2.2 อำจำรย์ประจำ

1*

นางปรียานันท์ แสนโภชน์

เลขบัตรประจำตัว
ประชำชน
36599005xxxxx

2

นายเปรมวิทย์ วิวฒ
ั นเศรษฐ์

36599005xxxxx

ลำดับ

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง
วิชำกำร
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

3

นางเสน่หา บุณยรักษ์

36500102xxxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

นายกมลรัตน์ แนมมณี

36405000xxxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

นายดารงศักดิ์ แย้มบางหวาย

31601007xxxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

6

นายธนกฤต เทียนหวาน

3609900xxxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

7

นายภพเก้า พุทธรักษ์

36406001xxxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สำขำวิชำ

วท.ม .
วท.บ .
กศ.ม.

พันธุศาสตร์
พืชศาสตร์
ภาษาลทย

กศ.บ.

ภาษาลทย

ค.ม.
กศ.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
คบ.

การสอนภาษาลทย
ภาษาลทย
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ชีววิทยา
ชีววิทยา

สถำบันที่สำเร็จกำรศึกษำ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

8

นายลวพจน์ งามสอาด

เลขบัตรประจำตัว
ตำแหน่ง
ประชำชน
วิชำกำร
55309900xxxxx
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

9

นายสิทธิศกั ดิ์ ปิ่นมงคลกุล

33099006xxxxx

10

นายอัยเรศ เอี่ยมพันธ์

11
12

ลำดับ

ชื่อ สกุล

คุณวุฒิ

สำขำวิชำ

สถำบันที่สำเร็จกำรศึกษำ

ปร .ด.
วท .ม.
วท .บ.

ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปร.ด .
วท.ม .
วท.บ .

ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

36002001xxxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวนิรมล รังสยาธร

36099009xxxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายสนิท ยืนศักดิ์

55009000xxxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ด .
วท.บ .
M.A. First Class Horn.
ศน.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1)
ศศ.ม.
ศศ.บ.
ศษ.ม.
ศศ.บ

ชีววิทยา
ชีววิทยา
Linguistics
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Delhi University

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร

13

นางสาวกมลาวดี บุรณวัณณะ

35307000xxxxx

อาจารย์

14

นายกรธัช ปัญญาจันทร์

35601006xxxxx

อาจารย์

15

นางสาวกรรณิการ์ ขาพึ่งสน

31019007xxxxx

อาจารย์

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ลำดับ
16

ชื่อ สกุล
นายกรีฑา แก้วคง

17

นางสาวกัญญาภัค เลี่ยมอยู่

18

นางสาวกัลยา จาปาทอง

19

นายเขตลทย วงศ์วิชยั

20

นางสาวจตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล

21

นางสาวจิตติพร ลชยรินคา

22

นางสาวจิตติมา กาวีระ

เลขบัตรประจำตัว
ประชำชน
36009001xxxxx
33099013xxxxx
35101003xxxxx

31014020xxxxx
35701004xxxxx

ตำแหน่ง
วิชำกำร
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

อาจารย์
อาจารย์

35601005xxxxx

อาจารย์

36399000xxxxx

อาจารย์

คุณวุฒิ
ปร .ด.
วท .บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ค.ม.
ศศ.บ.
วท.ด .
วท.ม .
วท.บ .
ศษ.ม.
ศษ.บ.
ศศ.ด.
Ph.D.

สำขำวิชำ

สถำบันที่สำเร็จกำรศึกษำ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์
เคมี
เคมี
เคมี
การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ชีววิทยา
ชีววิทยา
สัตววิทยา
การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
English Language Studies

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สถาบันราชภัฏลาปาง
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
University of Dundee, UK
(One-Year Research Programme)

ศศม.
ศศบ.

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

23*

นายจิตระยุทธ์ จิตอ่อนน้อม

เลขบัตรประจำตัว
ประชำชน
36699002xxxxx

24

นางสาวจุฑารัตน์ ก๋าวินจันทร์

15099002xxxxx

อาจารย์

25

นางสาวชนาภา ดวงลฟ

35012001xxxxx

อาจารย์

26

นางสาวชลธิชา กฤษณ์เพ็ชร์

31002036xxxxx

อาจารย์

27

นายชัยพัฒน์ ลาพินี

39099004xxxxx

28

นายชิดพงษ์ โพธิรังสิยากร

36599003xxxxx

29

นางสาวณัชชา อินทร์จันทร์

30

นางสาวดรุณี อภัยกาวี

31

นางสาวดารินทร อินทับทิม

ลำดับ

ชื่อ สกุล

36704005xxxxx
35401004xxxxx
36501000xxxxx

ตำแหน่ง
วิชำกำร
อาจารย์

คุณวุฒิ

สำขำวิชำ

สถำบันที่สำเร็จกำรศึกษำ

วท.ด.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
อ.ม.
ศศ.บ (เกียรตินิยมอันดับ1)
วท.ม.
วท.บ.

เคมี
เคมี
เคมี
เคมี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีนวิ เคลียร์
ฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

เคมีวิเคราะห์
เคมี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์

ศศ.ม.
ศศ.บ.

English for Specific Purposes มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์

ปร.ด.
วท.บ.
กศ.ม.
ค.บ.

เคมี
เคมี
วัดผลการศึกษา
คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์

Ed.D.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

TESOL
ภาษาอังกฤษ
ภาษาลทย

University of South Australia
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์
อาจารย์
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32

นายเด่น เครือสาร

เลขบัตรประจำตัว
ประชำชน
35601001xxxxx

33

นางสาวทิพย์วรรณ สรรพสัตย์

32202000xxxxx

อาจารย์

34

นางสาวธรณ์ธนนันท์ ลชยวงค์ษา

15099000xxxxx

อาจารย์

35

นางธัญพร มูลกาวิล

36

นายนราธิป สงมี

37

นางสาวนริศา ลพเจริญ

38

นางสาวนฤภร แสงศรีจันทร์

39

นางสาวนฤมล เสทธยะ

ลำดับ

ชื่อ สกุล

35208001xxxxx

35199000xxxxx

35699002xxxxx

35605005xxxxx
35005000xxxxx

ตำแหน่ง
วิชำกำร
อาจารย์

คุณวุฒิ

สำขำวิชำ

สถำบันที่สำเร็จกำรศึกษำ

วท.ม.
วท.บ.

ชีววิทยา
ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ศศ.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
ศษ.ม.
ศษ.บ.
(เกียรตินิยม 2)
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2)

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สัตววิทยา
ชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา

การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัสดุศาสตร์
ฟิสิกส์ประยุกต์
ฟิสิกส์
ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

เคมีอุตสาหกรรม
เคมี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

40

นางสาวน้าฝน กันมา

เลขบัตรประจำตัว
ประชำชน
36508000xxxxx

41

นายนิยม โฮ่งสิทธิ์

35103000xxxxx

อาจารย์

42

นางสาวนุจิรา ทาตัน

36701009xxxxx

อาจารย์

43

นางสาวเนรัฐชลา สุวรรณคนธ์

56201001xxxxx

อาจารย์

44

นายบรรจง ลชยรินคา

35601004xxxxx

อาจารย์

ลำดับ

ชื่อ สกุล

45

นายประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์

46

นางปาริชาติ โปธิ

ตำแหน่ง
วิชำกำร
อาจารย์

35603002xxxxx

อาจารย์

15799000xxxxx

อาจารย์

คุณวุฒิ

สำขำวิชำ

กศ.ด.
กศ.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด .
วท.ม .
วท.บ .

วิจัยและประเมินผลการศึกษา
วัดผลการศึกษา
สถิติ
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์ประยุกต์
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา

วท. ด.
วท. ม.
วท. บ.
ศษ.ด.

ชีวเคมี
ชีววิทยา
ชีววิทยา

M.Ed.
คบ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ค.ม.
นศ.บ.
ศษ.บ.

สถำบันที่สำเร็จกำรศึกษำ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
TESOL
University of Tasmania
Australia
การสอนภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาราชภัฎเชียงใหม่
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สัตววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การสอนภาษาลทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยุและโทรทัศน์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ภาษาลทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ลำดับ

ชื่อ สกุล

47

นายปิยชนน์ เกษสุวรรณ

48

นางสาวพนิดา เกษมวรพงศ์กุล

เลขบัตรประจำตัว
ประชำชน
35009006xxxxx

ตำแหน่ง
วิชำกำร
อาจารย์

35099010xxxxx

อาจารย์

49

นางสาวพัชรพรรณ จานงนิจ

1410100xxxxxx

อาจารย์

50

นางสาวพัชรินทร์ สัจจญาติ

35603000xxxxx

อาจารย์

51

นางสาวพาณี ศรีวิภาต

3569900xxxxx

อาจารย์

52

นางสาวพิชญ์สินี เสถียรธราดล

21603000xxxxx

อาจารย์

53

นางสาวเพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต

54

นางสาวเพียงชนม์ ราษฎร์ดษุ ฎี

31601002xxxxx

35203003xxxxx

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
วท.ม.
วท.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
อ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
อ.ด.
ศศ.ม.
กศ.บ.
M.A.

สำขำวิชำ

สถำบันที่สำเร็จกำรศึกษำ

วัสดุศาสตร์
ฟิสิกส์ประยุกต์
ฟิสิกส์
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
นานานชาติ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาลทย
ภาษาลทย
ภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์ประยุกต์
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Communications and
Language Studies
M.A.
International Relations
(English Programme)
ศศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) (การสื่อสารมวลชน)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
University of East Anglia, UK
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

55

นายลพศาล ดวงจักร ณ อยุธยา

เลขบัตรประจำตัว
ประชำชน
37798000XXXXX

56

นางสาวภัทรา ลือชัย

37601004XXXXX

อาจารย์

57

นายมานะ ดงอนนท์

14106000XXXXX

อาจารย์

58*

นางสาวเมทิกา เลิศปฐมา

15399000xxxxx

อาจารย์

59

นางสาวรติ หอมลา

15799055xxxxx

อาจารย์

60

นายรักสกุล แก่นเรณู

35308001xxxxx

อาจารย์

61

นางสาวรัชนาพร โชคชัยสิริ

5830000xxxxx

อาจารย์

62
63

นายรัฐภาคย์ หัทยาวิลัยพรรณ
นายวรวรรธน์ ศรียาภัย

15299001xxxxx
38411001xxxxx

อาจารย์
อาจารย์

64

นางสาววรัญญา ยิ่งยงศักดิ์

ลำดับ

ชื่อ สกุล

36504001xxxxx

ตำแหน่ง
วิชำกำร
อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ
วท.ม.
วท.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
วท.ม.
วท.บ.
กศ.ม.
กศ.บ.
ศษ.ม.
ศศ.บ.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท,บ.
ศศ.บ.
ปร.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

สำขำวิชำ
ฟิสิกส์ประยุกต์
ฟิสิกส์
ภาษาลทย
ภาษาลทย
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
เคมี
เคมี
เคมีประยุกต์
เคมีประยุกต์
เคมี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาลทย
จารึกภาษาลทย
ภาษาลทย
ภาษาลทย
ภาษาลทย

สถำบันที่สำเร็จกำรศึกษำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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65

นายวัลลพ อยู่ดี

เลขบัตรประจำตัว
ประชำชน
15601000xxxxx

66

นายวีระชัย ศิลประกอบ

14209000xxxxx

อาจารย์

67

นางสาวแวววรรณ พุทธรักษา

55099000xxxxx

อาจารย์

68

นางสาวศุภาวรรณ ปิงใจ

35404001xxxxx

อาจารย์

69

นายสมพงษ์ รูปทรง

36408000xxxxx

อาจารย์

70

นายสมหมาย รอดแป้น

36501003xxxxx

อาจารย์

71

นายสิงห์คา รักป่า

35701016xxxxx

อาจารย์

ลำดับ

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง
วิชำกำร
อาจารย์

คุณวุฒิ
ศษ.ม.
ศษ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2)
วท.ม.
วท.บ.
ศศ.ม.
ศศ .บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1)

สำขำวิชำ

การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
เคมีอินทรีย์
เคมี
ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ การ
สื่อสารและพัฒนา
ภาษาอังกฤษ
Linguistics Specialization
M.A.
Diploma of Arts
Linguistics Specialization
ศษ .บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) ภาษาอังกฤษ
ศศ.ม.
ภาษาอังกฤษ
กศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
ศศ.ม.
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
Ph.D.
English
M.A.
Buddhist Studies
ศศ.ม.
กศ.ม.
B.A.

สถำบันที่สำเร็จกำรศึกษำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Australian National University
Australian National University
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
University of Pune, India
Buddhist and Pali University
of Sri Lanka
ภาษาและวรรณกรรมล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Buddhist Thoughts
Buddhist and Pali University
of Sri Lanka

72

นางสาวสิรกิ มล แสงมีอานุภาพ

เลขบัตรประจำตัว
ประชำชน
35201004xxxxx

73

นายสิรวิ ัฒน์ บุญชัยศรี

35101002xxxxx

อาจารย์

74

นางสาวสุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล

31006003xxxxx

อาจารย์

ลำดับ

ชื่อ สกุล

75

นางเสาวลักษณ์ บุญมา

76

นางอนงนาฏ เพชรประเสริฐ

36608004xxxxx
36599007xxxxx

ตำแหน่ง
วิชำกำร
อาจารย์

อาจารย์
อาจารย์

คุณวุฒิ

สำขำวิชำ

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
M.Phil.
วท.บ.
Ph.D.

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
วัสดุฟสิ ิกส์
ฟิสิกส์
Biology
ชีววิทยา
Applied Linguistics

M.A.

Applied Linguistics

ศศ.ม.
ศศ.บ.
วท.ม.
วท.บ.

การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ชีววิทยาชีววิทยา

Ph.D.

M.A.

Curriculum and Instruction
with a Specialization in
Language Education
Applied Linguistics
ภาษาอังกฤษ

B.A.

English

สถำบันที่สำเร็จกำรศึกษำ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of Essex
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of Southampton,
UK
University of Southampton,
UK
มหาวิทยาลัยชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Indiana State University, USA

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
กรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

.
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77

นางสาวเอกสุรยี ์ ศักดิ์ศรชัย

เลขบัตรประจำตัว
ประชำชน
35699000xxxxx

78

Brigette O. Pasking

xxxxxxxxx

ลำดับ

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง
วิชำกำร
อาจารย์
อาจารย์

คุณวุฒิ

สำขำวิชำ

วท.ม.
วท.บ.

เคมี
เคมี

M.A.

English as a Second
Language
English

สถำบันที่สำเร็จกำรศึกษำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

79

Mr.Chris Beard

xxxxxxxxxx

อาจารย์

M.A. (ABD/Ph.D)
B.A.
A.S

80

Mrs.Emily Alberca Solmayor

xxxxxxxxx

อาจารย์

B.Ed.
B.S.

81

Mr.Matthew Alan Smith

xxxxxxxxx

อาจารย์

B.S.

Benguet State University,
Philppines
Saint Louis University,
Philippines
Organizational Communication University of Colorado,
Communication
Boulder
Computer Science
University of Colorado,
Denver
Northern Essex Community
College, Haverhill
English
Notre Dame of Kidapawan
Commerce
University
Notre Dame of Kidapawan
University
Business Administration
Oregon State University

82

Mr.Rex Weylin Tyrone

xxxxxxxxx

อาจารย์

M.S.
B.S.

Aquatic Biology
Environmental Science

B.Ed.

Texas State University
Wastern Washington
University

ลำดับ
83

ชื่อ สกุล
Mr. Siegfried Karl Frilz
Gohlke

เลขบัตรประจำตัว
ประชำชน
XXXXXXXXXX

ตำแหน่ง
วิชำกำร
อาจารย์

คุณวุฒิ
Dr.Phil.
Magister

สำขำวิชำ
Anthropology
Theology

สถำบันที่สำเร็จกำรศึกษำ
E-K Univerität, Germany
E-K Univerität, Germany

*อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ที่
1

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
สาขาวิชาการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งวิชาการ
นายสมบัติ นพรัก
รองศาสตราจารย์

2

นางเทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย

รองศาสตราจารย์

3

นางอมรรัตน์ วัฒนาธร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

นางสาวสิรินภา กิจเกือ้ กูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

นางสาวธิติยา บงกชเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

6

นางสาวสายฝน วิบูลรังสรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

7

นายภูฟ้า เศวกพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.
M.Ed.
กศ.บ.
ปร.ด.
ค.ม.
กศ.บ.
ป.กศ.สูง
ค.ด.
M.Ed.
ค.ม.

สาขาวิชา
Education
Educational Administratiom
ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย

การศึกษาวิจัยการศึกษา
สาขาสถิติการศึกษา
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
Educational
นิเทศการศึกษาและพัฒนา
หลักสูตร
ค.บ.
ภาษาฝรั่งเศส
ปร.ด.
(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ประกาศนียบัตร
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
(การสอนวิทยาศาสตร์)
วท.บ.
(ชีวเคมี)
ปร.ด.
วิทยาศาสตร์ศึกษา
ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรทางการสอน
วท.บ.
ฟิสิกส์
กศ.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา
กศ.ม.
การวัดผลการศึกษา
ศษ.บ.
มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์
ศษ.บ.
มัธยมศึกษา-คณิตศาสตร์
ค.บ.
การประถมศึกษา
ค.ด.
พลศึกษา
ค.ม.
พลศึกษา
ค.บ.
พลศึกษา

229

ลาดับ
1

แขนงวิชาเคมี
ชื่อ – สกุล
นางสุกัญญา วงศ์พรชัย

ตาแหน่งวิชาการ
รองศาสตราจารย์

2

นายสมบัติ เชาวนพูนผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

นายเฉลิมพร ทองพูน

อาจารย์

4

นายธีรพันธ์ มาจันทร์

อาจารย์

5

นายกฤษณะ จิตมณี

อาจารย์

6

นายทินกร กันยานี

อาจารย์

แขนงวิชาชีววิทยา
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1
นายสิรวิ ัฒน์ วงษ์ศิริ

คุณวุฒิ
Ph. D.
วท.บ.
วท.ด.
ภ.บ.
น.บ.
วท.ด.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph. D.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
Organic Chemistry
เคมี
เคมี
เภสัชศาสตร์
นิตศิ าสตร์
เภสัชศาสตร์
เคมี
เภสัชศาสตร์
เคมีอินทรีย์
เคมี
Chemistry
เคมี
เคมี
เคมี
เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์

เคมี

ตาแหน่งวิชาการ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ

คุณวุฒิ
Ph.D.
M.S.
วท.บ.

สาขาวิชาเอก
Entomology
กีฏวิทยา
Entomology

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph. D
กศ .ม.
กศ.บ .

ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา
Horticulture
ชีววิทยา
ชีววิทยา

Dr. Ag
วท.ม .
วท.บ .
วท.ด.

Entomology
สัตววิทยา
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(กีฏวิทยา)
Agriculture (Entomology)
เกษตรศาสตร์
(กีฏวิทยาและโรคพืช)

2

นางชโลบล วงศ์สวัสดิ์

รองศาสตราจารย์

3

นายคงศักดิ์ พร้อมเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

นางสาวสุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

นางวันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ

รองศาสตราจารย์

M.Sc.
วท.บ.
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ลาดับ
ชื่อ – สกุล
6
นายทัตพร คุณประดิษฐ์

ตาแหน่งวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

7

นายอลงกต พลวัฒน์

อาจารย์

8

นายณัฐพจน์ วาฤทธิ์

อาจารย์

แขนงวิชาฟิสิกส์
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1
นายชยันต์ บุญยรักษ์

2
3

ลาดับ

นางสาวสังวาล ดวงไทย
นายบุรินทร์ กาจัดภัย

แขนงวิชาภาษาไทย
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งวิชาการ
รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
M.S.
วท.บ.
Ph.D.
M.A.
วท.บ.

สาขาวิชาเอก
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา
Medical Entomology
Entomology
ชีววิทยา
Entomology Systematics)
Biology (Entomology)
ชีววิทยา

คุณวุฒิ
Ph.D.
กศ.ม.
กศ.บ.
Ph.D.
Ph.D.
กศ.ม.
กศ.บ.

สาขาวิชาเอก
Astronomy
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
Spectroscopy
Cosmology
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์

ตาแหน่งวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

อาจารย์
รองศาสตราจารย์

1

นางนันทกา ทาวุฒิ

รองศาสตราจารย์

อ.ม.
อ.บ.

วรรณคดีเปรียบเทียบ
ภาษาอังกฤษ

2

นายสมเกียรติ รักษ์มณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

นายสมเกียรติ วัฒนาพงษากุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

นายประหยัด เกษม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศษ.ด.
ศศ.ม.
กศ.บ.
ศศ.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
อ.ม.
กศ.บ.

หลักสูตรและการสอน
การสอนภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาเขมร
เขมรศึกษา
ภาษาไทย
บาลี-สันสกฤต
ภาษาไทย

5

นางสาวฉัตรพร พิมลสิงห์

ศศ.ม.
นศ.บ.
ร.บ.

จารึกภาษาตะวันออก
วารสารศาสตร์
บริหารรัฐกิจ

อาจารย์
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ลาดับ
6

ชื่อ – สกุล
นายฤทธิ์ดารง มงคลสรรพ์

ตาแหน่งวิชาการ
อาจารย์

7

นางสาววัชราภรณ์ กิตตยานุกติ ติ์

อาจารย์

ที่
1

แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสุดสรวง ยุทธนา

ตาแหน่งวิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
ศศ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชาเอก
จารึกภาษาไทย
ภาษาไทย
จารึกภาษาไทย
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

คุณวุฒิ
ศศ.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
(เกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง)
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กาหนดให้วิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษาเป็นวิชา
บังคับ เพื่อให้นสิ ิตมีประสบการณ์ก่อนเข้าสู่การทางานจริง และเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านวิชาชีพและสร้างความมั่นใจ
ในการท างานหรื อ การศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ดั ง นั้ น หลั ก สู ต รจึ ง ก าหนดให้ มี ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ ใน
สถานศึกษาจานวน 4 ครั้ง ซึ่งนิสิตสามารถเลือกสถานที่ฝึกปฏิบัติงานได้ ส่วนการติดตามและประเมินผลจะอยู่
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์และครูพ่เี ลีย้ ง
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้
กาหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในประเด็นดังต่อไปนี้
4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(2) มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ อดทน อดกลัน้
(3) มีความเกรงกลัวต่อบาป ละอายที่จะกระทาผิดศีลธรรม
(4) รู้จักเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น ให้โอกาสและเข้าใจผู้อื่น
(5) มีจิตสานึกสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม
(6) กล้าทาในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม
(7) ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดตี อ่ ผู้อื่น
(8) สามารถแก้ปัญหาโดยคานึงถึงความถูกต้องทางจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ค่านิยม
ความรู้สกึ ของผู้อ่นื และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
4.1.2 ด้านความรู้
(1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครูและวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง
เป็นระบบ
(2) สามารถบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและวิชาชีพครูที่ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ
(3) สามารถบูรณาการหลักการและทฤษฎีเข้าด้วยกันรวมถึงมีความสามารถในการบูรณา
การความรู้สหศาสตร์และหลักการแห่งความเป็นจริงได้อย่างกลมกลืน
(4) ตระหนักถึงความสาคัญในการต่อยอดองค์ความรู้โดยใช้วิธีทางการวิจัยเข้ามาใช้อย่าง
เป็นระบบ
(5) มีความเข้าใจความรู้เฉพาะสาขาที่ตนเองจะสอนอย่างลึกซึ้งและสามารถเล็งเห็นถึง
ความก้าวหน้าในศาสตร์ดา้ นนัน้ ๆ ได้
(6) สามารถคิ ด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ แ ละประเมิ น ค่ า องค์ ค วามรู้ แ ละสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิ านวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความสามารถในการสืบค้นและเลือกใช้สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อ
ประกอบการวินจิ ฉัยปัญหา การแก้ปัญหาและการปฏิบัตงิ านได้
(2) สามารถน าความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์จากภาคปฏิบัติไปแก้ปัญ หาที่ มี
ความซับซ้อน รวมถึงการนาเสนอทางออกและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด
(3) มีความเป็นผู้นาทางปัญญา สามารถพัฒนาผลงานได้อย่างสร้างสรรค์
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(4) สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนางานทางวิชาชีพ
(5) มีการคิดที่เป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล
(6) มีความสามารถในการต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ได้
4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างชาญฉลาดเมื่อต้อง
เผชิญปัญหา
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และมีจิตสาธารณะต่องานส่วนรวม
(3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดตี อ่ เพื่อนร่วมงาน มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน
(4) สามารถทางานเป็นทีมในบทบาทผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(5) รู้จักอดทน อดกลัน้ และรูเ้ ท่าทันความคิดและสติของตนเอง
(6) มีวุฒภิ าวะทางอารมณ์และทางสังคมอยู่ในระดับที่เหมาะสม
(7) มีความไวในการรับรู้ความรู้สกึ ของผู้อ่นื เข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก
4.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความสามารถเชิงการวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพซึ่งช่วยให้
สามารถเข้าใจองค์ความรู้และแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
(2) มีทัก ษะการแปลความหมาย การประมวลผลโดยเลือ กใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศที่
เหมาะสมและถูกต้อง
(3) มีความสามารถในการเลือกใช้วธิ ีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งการพูด การเขียน
4.1.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
(1) สามารถเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ
กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ
(2) สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ น วั ต กรรมทางการศึ ก ษาให้ เ หมาะสมกั บ กลุ่ ม ผู้ เ รี ย นที่ มี
ความหลากหลาย
(3) มีความสามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนเองจะสอน
4.2 ช่วงเวลา
1. นิสิตลงทะเบียนชั้นปีที่ 4 ในภาคการศึกษาที่ 1 รายวิชา 161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ
วิชาชีพครู และในภาคการศึกษาที่ 2 รายวิชา 161413 การฝึกปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู
2. นิ สิ ต ลงทะเบี ย นชั้ น ปี ที่ 5 ในภาคการศึก ษาที่ 1 และ 2 เพื่อ การฝึ ก ปฏิ บัติ ง านวิ ชาชีพ ใน
สถานศึกษา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
นิสิตต้องฝึกปฏิบัตกิ ารสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา (Field Based Learning Through Action) และจะต้องอยู่
ในความดูแลทั้งจากอาจารย์ผู้ดูแลในสถาบันการศึกษานั้น ๆ และอาจารย์นเิ ทศก์งานของมหาวิทยาลัย
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ไม่มี
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มวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านบุคลิกภาพ

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

1.
2.
1.
2.
3.

3. ด้านภาวะผู้นา
มีภาวะผู้นาและการเป็นแบบอย่างที่ดตี อ่ ผู้อื่น

1.
2.
3.
4.

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสติ
บรรจุรายวิชาด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและบุคลิกภาพที่
เหมาะสมกับวิชาชีพครูในวิชาความเป็นครู
เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เพิ่มเติม
บู ร ณาการเนื้ อ หาด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมไว้ ต ลอด
หลักสูตร
ปลูกฝังให้นิสติ มีความรักและเคารพในอาชีพ
จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
จั ด การสอนในรายวิ ช าที่ เ กี่ ย วกั บ บทบาทผู้ น าทาง
การศึกษา
ส่งเสริมกิจกรรมการแสดงออกในทางที่ถูกต้องแก่นสิ ิต
เชิญผู้มีประสบการณ์ดา้ นการเป็นผู้นาทางการศึกษามา
บรรยายพิเศษให้กับนิสิต
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเป็นแบบอย่างที่ดตี อ่ ผู้อื่นแก่นสิ ิต

2.การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีคุณธรรมจริยธรรมสาหรับครู เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7
(2) มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่กาหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรสุ ภา
(3) มีวนิ ัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(5) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
(6) มีจิตสาธารณะ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) บรรยายให้นิสติ ตระหนักถึงลักษณะและความสาคัญของคุณธรรมจริยธรรมสาหรับครู เช่น
กัลยาณมิตรธรรม 7 และ/หรือยกตัวอย่างลักษณะของครูที่มีและไม่มลี ักษณะกัลยาณมิตรธรรม พร้อมทั้ง
เปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของครูทั้ง 2 ลักษณะนี้ และ/หรือยกตัวอย่างปัญหาในปัจจุบันที่มีสาเหตุมา
จากครูขาดคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
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(2) จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์นอกห้องเรียนเพื่อให้นสิ ิตได้เรียนรู้การเสียสละ การให้
อภัยและการบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และ/หรือสอดแทรกเนือ้ หาเรื่องการทางานเพื่อชุมชน การพัฒนา
ชุมชนโดยใช้การศึกษา การรักและปกป้องชุมชน
(3) ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยให้ความสาคัญและตรวจสอบความตรงต่อเวลา การเข้า
ชัน้ เรียนและความซื่อสัตย์ และเคารพกฎเกณฑ์และสิทธิของตนเองและผู้อื่น
(4) ให้ความสาคัญกับการเคารพกฎเกณฑ์และสิทธิของตนเองและผู้อื่น โดยสอดแทรกเรื่อง
ระเบียบวินัย การเข้าชั้นเรียน การส่งงานให้ตรงเวลา เป็นไปตามคาสั่งที่มอบหมาย พร้อมทั้งมีการสรุปพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์และแนวทางแก้ไข
(5) สอดแทรกกิจกรรมการมีสว่ นร่วมและการทางานเป็นทีม โดยมอบหมายงานให้ทานอก
ชัน้ เรียน เพื่อสังเกตพฤติกรรมการทางานร่วมกับผู้อื่นและให้นาเสนองานหน้าชัน้
(6) มอบหมายกิจกรรมให้ทาโดยเน้นการทางานเพื่อสาธารณะประโยชน์
2.1.3 วิธกี ารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม
(1) มอบหมายให้ทารายงานเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับครู และ/หรือ
(2) อภิปรายกลุ่ม และ/หรือ
(3) วัดจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสติ
(4) ประเมิน พฤติก รรม และตรวจสอบการเข้า เรีย น การส่ง งาน การปฏิบัติต นในชั้น เรีย น
การสอบรวมถึงประเมินจากผลงานของนิสิต ต้องเป็นผลจากความสามารถของเอง ไม่ควรมีการลอกเลียนแบบ
ความคิดของผู้อื่น
(5) ประเมินจากพฤติกรรมและปฏิบัตติ นในการเข้าชั้นเรียน
(6) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม
2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู้
(1) มีความสามารถบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและวิชาชีพครูไม่นอ้ ยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
ปรัชญาการศึกษา วิชาชีพครู และความเป็นครู จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา การออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร การออกแบบและจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครู การสร้ างนวั ตกรรมทางการศึกษา การวัดประเมิน ผลทางการศึกษา
การศึกษาพิเศษ การวิจัยทางการศึกษาและการบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่ศกึ ษา
(2) มีความสามารถเชิงบูรณาการระหว่างวิชาชีพครูกับวิชาเฉพาะ ในหัวข้อต่อไปนี้ จิตวิทยาครู
สาหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก การพัฒนาหลักสูตรวิชาเฉพาะสาหรับการจัดการ
เรีย นรู้แ ต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก การจัด การชั้นเรีย นแต่ละระดั บการศึก ษาและวิชาเอก นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาสาหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
และการวัดและประเมินผลการศึกษาวิชาเฉพาะสาหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้า งขวางของสาขาวิชาที่
ศึกษา เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
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(4) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(5) มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะนามาอธิบายหลักการและทฤษฎี
ในศาสตร์เฉพาะ
(6) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ ้านความรู้
(1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเน้นให้นสิ ิตเข้าใจหลักการ มีความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ในทฤษฏีดา้ นการศึกษา
(2) บรรยายพร้อมสอดแทรกเนื้อหาเรื่องความเป็นครูไว้กับการสอนทุกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาการศึกษา และ/หรือมอบหมายการค้นคว้าพิเศษให้กับนิสิตโดยให้เชื่อมโยงเรื่องความเป็นครูกับหัวข้อ
ต่าง ๆ
(3) สอดแทรกกิจกรรมหรือข่าวสารอันเป็นประโยชน์ตอ่ การให้ความรู้ทางวิชาการที่สาคัญ เช่น
การอภิปรายประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของสาขาวิชา
(4) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญผ่านกิจกรรมการเชื่อมโยงบริบทของสาขาวิชา
และศาสตร์อื่นๆ
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การมอบหมายงานพิ เศษ และ/หรื อ การน าเสนอหน้า ชั้น เรี ย น และ/หรื อ คะแนนการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน และ/หรือคะแนนด้านการวิเคราะห์เนื้อหา
(2) ประเมินจากการสอบและการเก็บคะแนน และ/หรือประเมินจากความสามารถในการบูรณาการ
หัวข้อที่ได้รับมอบหมายกับบทบาทความเป็นครู
(3) การสอบปากเปล่า ในรูปแบบของการนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน การเล่นบทบาทสมมุติ
การโต้วาที การอภิปราย การแสดงละคร การถามตอบ เป็นต้น
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความสามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อนามาใช้ในการปฏิบัติการสอน รวมถึงการวินิจฉัยผู้เรียนและวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน
(2) มีความสามารถในการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อน เสนอทางออกและ
นาไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
(3) มีภาวะผู้นาทางปัญญาในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมีวสิ ัยทัศน์
(4) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(5) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับ
การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(6) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตมิ าหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(7) มีความใฝ่รู้ สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) จัดการเรียนการสอนให้นิสติ ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
เช่น การอภิปรายกลุ่ม การจาลองสถานการณ์ฉุกเฉิน การอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
(2) เน้นให้นิสิตประยุกต์ใช้แหล่งข้อมูลใหม่ ๆ ในการค้นหาข้อเท็จจริง และ/หรือ มอบหมาย
หัวข้อรายงานให้นสิ ิตโดยกาหนดให้ใช้แหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน และให้นาวิธีการทางการวิจัยมาใช้ในการค้นหา
(3) ให้นิสติ ร่วมกันวิเคราะห์วิสัยทัศน์ทางการศึกษาของผู้นาทางการศึกษาแต่ละยุ คสมัย และ/
หรือจาลองสถานการณ์โดยให้นสิ ิตแสดงวิสัยทัศน์ทางการศึกษา ทัง้ นี้ต้องนาความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ด้วย
(4) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูล สังเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูล จัดทาเป็นรายงานผล
การค้นคว้า
(5) จัดให้นสิ ิตได้ฝึกปฏิบัตงิ านจริงในสถานประกอบการ
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
(1) ให้คะแนนด้านการบูรณาการ ประยุกต์องค์ความรู้ดา้ นการศึกษาเพื่อการแก้ไขปัญหา
(2) ประเมินจากรายงานที่มอบหมายให้และความหลากหลายของแหล่งข้อมูล และ/หรือประเมิน
จากความถูกต้องของแหล่งสารสนเทศที่นิสติ เลือกใช้และความถูกต้องของกระบวนการวิจัย
(3) ประเมินจากชิ้นงานที่ มอบหมายและความเชื่อ มโยงต่อการพัฒนาแนวทางผู้เรี ยนและ
วงการวิชาชีพ
(4) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือประเมินจากความมีเหตุผลในการวิเคราะห์
กระบวนการแก้ไขปัญหาและการวิจารณ์กลุ่มเพื่อนอย่างสร้างสรรค์ และ/หรือประเมินจากชิ้นงานและการมีส่วน
ร่วมในห้องเรียน
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความไวในการรับรู้ความรู้สกึ ของผู้เรียนด้วยความเข้าใจ และมีความรู้สึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์และสังคม
(2) มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอือ้ ต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่มและระหว่าง
กลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์
(3) มีความสัมพันธ์ที่ดกี ับผู้เรียน เป็นผู้นาและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม ตามบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบ
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(7) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
(8) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สอดแทรกไว้ในบทเรียนเรื่องจิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร และ/หรือมอบหมายงาน
กลุ่ ม ที่ เกี่ ย วกับมนุ ษยสั ม พั นธ์ แ ละการสร้า งความปรองดองที่ มีผ ลต่อ การจั ด การศึก ษา และให้ นิสิ ตร่ ว มกั น
วิเคราะห์ และ/หรือสอนเรื่องการมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคมที่เหมาะสมโดยให้นิสิตทาแบบทดสอบของ
กระทรวงสาธารณสุข และ/หรือสอนเรื่องการใช้ชีวิตเชิงบวก
(2) ในกิจกรรมที่มอบหมายให้ทางานกลุ่ม กาหนดให้นิสิตผลัดเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
และให้นิสติ ผลัดกันเป็นผู้ประเมินพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ
(3) สอดแทรกในบทเรียนเรื่องความมุ่งมั่นในการทางาน การเป็นแบบอย่างที่ดี และการเป็น
แรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น การใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ถูกต้อง ให้นิสติ รู้จักหน้าที่ทางสังคมของตนเอง
(4) บรรยายพร้อมสอดแทรกเนื้อหาไว้ในการสอนวิชาความเป็นครู และ/หรือให้นิสิตทางาน
กลุ่มโดยผลัดกันเป็นทั้งผู้นาและผู้ตาม
(5) มอบหมายงานกลุม่ หรืองานที่ต้องมีการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น
(6) มอบหมายงานเดี่ยวหรืองานกลุ่มและกาหนดโจทย์ กติกา และให้ถอื ปฏิบัตติ าม
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) ให้สมาชิกในกลุ่มประเมินคะแนนมนุษยสัมพันธ์ การให้ความร่วมมือและความรับผิดชอบ
แก่สมาชิกที่เหลือ โดยให้แจ้งเหตุผลที่เหมาะสมต่อผู้สอนด้วย และ/หรือให้อาจารย์ภาคสนามเป็นผู้ประเมิน
(2) ให้นิสติ ประเมินกันเองด้านการมีความสัมพันธ์ที่ดกี ับผู้อื่น และ/หรือให้นิสิตผลัดกันประเมิน
บทบาทการเป็นผู้นาและผู้ตาม พร้อมทั้งระบุเหตุผลการให้คะแนน
(3) กาหนดบทลงโทษกรณีเกิดการกระทาที่ผิดกติกา เช่น การเข้าเรียนสาย การส่งงานหลัง
กาหนด เป็นต้น
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากผู้เรียนอย่างรวดเร็ว ทั้งที่
เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน
(2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอน และงานครูที่รับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี
(3) มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียนและ
การนาเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุม่ ผู้เรียน
(4) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้ องกับการใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีส่อื สารอย่างเหมาะสม
(5) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือนาสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์และนาเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
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(6) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นเพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม
และจาเป็น
(7) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสถานการณ์
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ ้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดการฝึกอบรมการนาเสนอผลงานให้กับนิสิตในทุกระดับชั้น และ/หรือเชิญวิทยากรพิเศษ
บรรยายนิสิตเพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจ และ/หรือมอบหมายงานเป็นรายบุคคลและให้นาเสนอหน้าชั้นเรียน
และ/หรือให้นิสติ แสดงความคิดเห็นต่อการนาเสนอของเพื่อนหน้าชัน้ เรียน
(2) ส่งเสริมให้นิสิตเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างสม่าเสมอ และ/หรือจัดฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา และ/หรือมอบหมายงานที่ให้นสิ ิตใช้เทคโนโลยีในการส่งผลงาน
(3) นาเสนอตัวอย่างการแสวงหาและการประยุกต์ข้อมูลสารสนเทศในการศึกษา และ/หรือ
มอบหมายงานรายบุคคลทีเ่ น้นการประมวลและการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศ
(4) จัดการอบรมเพิ่มเติมทางด้านระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณอย่างเข้มข้น และ/หรือ ให้นิสิต
ร่วมกันนาเสนอตัวอย่างที่เป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงคุณภาพพร้อมกับให้วิเคราะห์สาระที่สง่ มากับข้อมูลนัน้ ๆ
(5) มอบหมายงานที่ต้องให้นิสติ ต้องสืบค้นข้อมูลผ่านสื่อสารสนเทศต่าง ๆ
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากชิ้นงานและการมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม และ/หรือประเมินจากความคิด
สร้างสรรค์ในการนาเสนอผลงาน
(2) ประเมินจากความสม่าเสมอในการเข้า ร่วมโครงการ/ฝึกอบอม และ/หรือ ประเมินจาก
ชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายให้ทา และ/หรือประเมินจากความถูกต้องในการนาเสนอ
(3) ประเมินจากความสามารถในการจัดการข้อมูลและความถูกต้องในการนาเสนอ
(4) ให้นิสติ ผลัดกันให้คะแนนความถูกต้อง
(5) ประเมินความถูกต้องในการใช้สถิติและการตอบโจทย์ หรือความสามารถในการตีความ
ค่าสถิตเิ บือ้ งต้น ในบทความต่าง ๆ หรือจากงานวิจัย
2.6 สุนทรียศิลป์
2.6.1 ผลการเรียนรูด้ า้ นสุนทรียศิลป์
(1) มีความซาบซึง้ ในคุณค่าของศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ ้านสุนทรียศิลป์
(1) จัดกิจกรรมหรือส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ และของสากล
เช่น กิจกรรมการชมภาพยนตร์ ละคร การแสดงดนตรี หรือเป็นกิจกรรมโครงการเสริมหลักสูตร
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
(1) ผลประเมินในรายวิชาหรือ ผลประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
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2.7 ทักษะการส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะการส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ ้านทักษะการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลิกภาพ
(1) สอดแทรกสุขนิสัยที่ดใี นการดูแลสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) สอบถามหรือพูดคุยเพื่อแสดงความคิดเห็นในด้านการดูแลสุขภาพ
2.8 ทักษะการจัดการเรียนรู้
2.8.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะการจัดการเรียนรู้
(1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal)
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
(2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
(3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ
2.8.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ ้านทักษะการจัดการเรียนรู้
(1) ในรายวิ ช าจิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษาและจิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการ เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามเข้ า ใจ
พัฒนาการของมนุษย์และวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนอย่างรอบด้าน และ/หรือมอบหมายงานให้นิสิตวิเคราะห์และ
ออกแบบการสอนบุคคลกรณีศกึ ษาเช่น ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษพร้อมทั้งนาเสนอ
(2) เน้นให้นิสติ เข้าใจเนื้อหาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อนาไปสู่ความสามารถในการบูรณาการ
และ/หรือในรายวิชาที่เน้นการคิด วิเคราะห์ ฝึกให้นิสิตใช้กระบวนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ โดยการถอดบทเรียน
จากกรณีศึกษาหรือสถานการณ์การศึกษาที่มคี วามน่าสนใจ
(3) กาหนดหั ว ข้ อ ให้ นิ สิ ต ค้ น คว้ า เพิ่ ม เติ ม โดยเน้ น ให้ ใ ช้ ค วามรู้ ด้ า นการวางแผ นการสอน
ให้สอดคล้องกับกลุม่ เป้าหมายที่หลากหลาย
2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
(1) ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห์และความถูกต้องในหลักวิชาการ และ/หรือประเมิน
จากความคิดสร้างสรรค์และความเหมาะสมในการจัดรูปแบบการศึกษาให้เหมาะกับผู้เรียน และ/หรือประเมินจาก
ความสมเหตุสมผลและความเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัตจิ ริง
(2) บูรณาการสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และ/หรือ เข้าใจเนื้อหา
ของแต่ละกลุ่มสาระเปรียบเทียบได้ถูกต้องตามเกณฑ์การเรียนการสอน
(3) ดูจากผลงานที่มอบหมายและความสอดคล้องกับเนื้อหา และ/หรือให้ผู้เรียนประเมินกิจกรรม
และ/หรือประเมินสถานการณ์จาลองด้วยตนเอง พร้อมบอกเหตุผลและวิธีการปรับปรุงตัวเอง
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมสาหรับครู เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7
(2) มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่กาหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา
(3) มีวนิ ัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(5) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(6) มีจิตสาธารณะ
3.2 ความรู้
(1) มีความสามารถบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและวิชาชีพครูไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
ปรัชญาการศึกษา วิชาชีพครู และความเป็นครู จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา การออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร การออกแบบและจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครู การสร้ างนวั ตกรรมทางการศึกษา การวัดประเมิน ผลทางการศึกษา
การศึกษาพิเศษ การวิจัยทางการศึกษาและการบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่ศกึ ษา
(2) มีความสามารถเชิงบู รณาการระหว่างวิชาชีพครู กับวิชาเฉพาะ ในหั วข้ อต่อไปนี้ จิตวิทยาครู
สาหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก การพัฒนาหลักสูตรวิชาเฉพาะสาหรับการจัดการ
เรีย นรู้แ ต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก การจัด การชั้นเรีย นแต่ละระดั บการศึก ษาและวิชาเอก นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาสาหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดั บการศึกษาและวิชาเอก
และการวัดและประเมินผลการศึกษาวิชาเฉพาะสาหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างขวางของสาขาวิชาที่
ศึกษา เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(5) มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะนามาอธิบายหลักการและทฤษฎีใน
ศาสตร์เฉพาะ
(6) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.3 ทักษะทางปัญญา
(1) มีความสามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิด
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อนามาใช้ในการปฏิบัติการสอน รวมถึงการวินิจฉัยผู้เรียนและวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน
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(2) มีความสามารถในการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อน เสนอทางออกและ
นาไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
(3) มีภาวะผู้นาทางปัญญาในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมีวสิ ัยทัศน์
(4) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(5) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(6) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตมิ าหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(7) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้
3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความไวในการรับรู้ความรู้สกึ ของผู้เรียนด้วยความเข้าใจ และมีความรู้สึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์และสังคม
(2) มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่มและระหว่าง
กลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์
(3) มีค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บผู้ เ รี ย น เป็ น ผู้ น าและผู้ ต ามที่ มีค วามรั บ ผิ ด ชอบต่อ ส่ ว นรวมทั้ ง ด้ า น
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม ตามบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบ
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(7) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
(8) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากผู้เรียนอย่างรวดเร็ว ทั้งที่เป็น
ตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน
(2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอน และงานครูที่รับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี
(3) มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียนและการ
นาเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุม่ ผู้เรียน
(4) มีทั ก ษะในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ จ าเป็ น ที่ มีอ ยู่ใ นปั จ จุ บั น ต่อ การทางานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างเหมาะสม
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(5) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ นาสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์และนาเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
(6) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่ นเพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม
และจาเป็น
(7) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวมรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์
3.6 สุนทรียศิลป์
มีความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรม
3.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
3.8 การจัดการเรียนรู้
(1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal)
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
(2) มีค วามเชี ่ย วชาญในการจัด การเรีย นรู ้ส าหรับ ผู ้เ รีย นที ่ห ลากหลาย ทั ้ง ผู ้เ รีย นที ่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
(3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา
001103 ทักษะภาษาไทย
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
003136 พะเยาศึกษา
กลุ่มวิชาพลานามัย
004150 กอล์ฟ
004151 เกม
004152 บริหารกาย
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
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6. 7. การ
8.
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง สุน ส่งเสริม
ทักษะ
ตัวเลข การสื่อสาร และ ทรีย และ
การ
ศิลป์ พัฒนา
การใช้เทคโนโลยี
บุคลิก จัดการ
สารสนเทศ
เรียนรู้
ภาพ
1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 1 2 3















 
















รายวิชา

004154 ว่ายน้้า
004155 ลีลาศ
004156 ตะกร้อ
004157 นันทนาการ
004158 ซอฟท์บอล
004159 เทนนิส
004160 เทเบิลเทนนิส
004161 บาสเกตบอล
004162 แบดมินตัน
004163 ฟุตบอล
004164 วอลเลย์บอล
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005171 ชีวติ และสุขภาพ
005172 การจัดการการด้าเนินชีวติ
005173 ทักษะชีวติ

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
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6. 7. การ
8.
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง สุน ส่งเสริม
ทักษะ
ตัวเลข การสื่อสาร และ ทรีย และ
การ
ศิลป์ พัฒนา
การใช้เทคโนโลยี
บุคลิก จัดการ
สารสนเทศ
เรียนรู้
ภาพ
1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 1 2 3






 


























245

245

246

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
กลุ่มวิชาภาษา
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121 สารสนเทศศาสตร์
เพื่อการศึกษาค้นคว้า
002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
002125 ดุรยิ างค์วิจักษณ์
002126 ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ
003132 ไทยกับประชาคมโลก
003133 วิถีไทย วิถีทัศน์
003135 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
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6. 7. การ
8.
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง สุน ส่งเสริม
ทักษะ
ตัวเลข การสื่อสาร และ ทรีย และ
การ
ศิลป์ พัฒนา
การใช้เทคโนโลยี
บุคลิก จัดการ
สารสนเทศ
เรียนรู้
ภาพ
1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 1 2 3










































รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวติ ในยุค
สารสนเทศ
006143 ยาและสารเคมี
ในชีวิตประจ้าวัน
006144 อาหารและวิถีชวี ติ
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิต
ประจ้าวัน
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
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6. 7. การ
8.
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง สุน ส่งเสริม
ทักษะ
ตัวเลข การสื่อสาร และ ทรีย และ
การ
ศิลป์ พัฒนา
การใช้เทคโนโลยี
บุคลิก จัดการ
สารสนเทศ
เรียนรู้
ภาพ
1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 1 2 3
























 






















247

247

248

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชาอื่น
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชาอื่น
161130 จิตวิทยาทั่วไป
161131 จิตวิทยาสังคม
161422 จิตวิทยาการพัฒนามนุษย์
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6. สุน 7. การ 8. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
ทรีย ส่งเสริมและ การจัดการ
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
ศิลป์ พัฒนา
เรียนรู้
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลิกภาพ
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1
1
2 1 2 3














แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาชีพครู
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
วิชาชีพครูบังคับ
ปรัชญาการศึกษา
161111
ความเป็นครูมืออาชีพ
161112
หลักสูตรสถานศึกษา
161113
การจัดการเรียนรู้และ
161211
การจัดการชั้นเรียน
161212 จิตวิทยาส้าหรับครู
161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
161311
161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
161313 การประกันคุณภาพการศึกษา
การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ
161411
วิชาชีพครู
161412 ภาษาและวัฒนธรรม
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6. 7. การ
8.
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง สุน ส่งเสริม
ทักษะ
ตัวเลข การสื่อสาร และ ทรีย และ
การ
ศิลป์ พัฒนา
การใช้เทคโนโลยี
บุคลิก จัดการ
สารสนเทศ
เรียนรู้
ภาพ
1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 1 2 3







































 




 
























249

249

250

รายวิชา

การฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพครู
วิชาชีพครูเลือก
161421 จิตวิทยาการแนะแนวและ
ให้ค้าปรึกษาในสถานศึกษา
161422 จิตวิทยาการพัฒนามนุษย์

161413

161423
161424
161425
161426
161427
161428
161429

ประเด็นคัดสรร
ทางการศึกษา
ศิลปะการสอนของครู
มืออาชีพ
การสอนวิชาเอก
เป็นภาษาอังกฤษ

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
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6. สุน 7. การ 8. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
ทรีย ส่งเสริมและ การ
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
ศิลป์ พัฒนา จัดการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลิกภาพ เรียนรู้
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1
1
2 1 2 3


 


































 









เทคนิคการคิด
การจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม
การประเมินโครงการ
ทางการศึกษา




ปฏิบัติการใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีการศึกษา










 


 
















 












 






 



 




 




1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
การสอนวิชาเอก
161431 การสอนคณิตศาสตร์ 1
161432 การสอนคณิตศาสตร์ 2
161433 ทักษะและเทคนิคการสอนเคมี
161434 การพัฒนาสื่อการสอนทางเคมี
161435 ทักษะและเทคนิคการสอน
ทางชีววิทยา 1
161436 ทักษะและเทคนิคการสอน
ทางชีววิทยา 2
161437 การสอนฟิสิกส์ 1
161438 การสอนฟิสิกส์ 2
161439 หลักสูตรและการสอน
พลศึกษาระดับประถมศึกษา
161440 หลักสูตรและการสอน
พลศึกษาระดับมัธยมศึกษา
161441
วิธีสอนและนวัตกรรมทางการสอน
ภาษาไทย
161442 การสอนจุลภาคในภาษาไทย
161443 การสอนจุลภาคส้าหรับครู
ภาษาอังกฤษ
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6. 7. การ
8.
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง สุน ส่งเสริม
ทักษะ
ตัวเลข การสื่อสาร และ ทรีย และ
การ
ศิลป์ พัฒนา
การใช้เทคโนโลยี
บุคลิก จัดการ
สารสนเทศ
เรียนรู้
ภาพ
1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 1 2 3



 
 





 
 
 
 






 

















 
 



   















 





  



    

 



  
 




 
 







    
 

   

251

251

252

รายวิชา

161444

การสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ
ส้าหรับครูภาษาอังกฤษ
วิชาปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
161511
161512 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
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6. 7. การ
8.
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง สุน ส่งเสริม
ทักษะ
ตัวเลข การสื่อสาร และ ทรีย และ
การ
ศิลป์ พัฒนา
การใช้เทคโนโลยี
บุคลิก จัดการ
สารสนเทศ
เรียนรู้
ภาพ
1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 1 2 3

 




 
 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต แขนงวิชาคณิตศาสตร์
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
วิชาแกน
241111
241112
241211
242104
243101
244101
244102

คณิตศาสตร์ 1
คณิตศาสตร์ 2
ทฤษฎีเซต
เคมี 1
ชีววิทยา 1
ฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2

วิชาเอกบังคับ
241121 หลักการทางคณิตศาสตร์
241221 แคลคูลัส
241222 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1
241223 ทฤษฏีจ้านวน
241224 พีชคณิตนามธรรม 1
241225 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
241321 พีชคณิตเชิงเส้น 1
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6. สุน 7. การ 8. ทักษะ
ทรีย ส่งเสริม การจัดการ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
ศิลป์ และ
เรียนรู้
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
พัฒนา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลิกภา
พ
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 1 2 3


















































253

253

254

รายวิชา

241322
241323
241324
241421
241422
241441
247221

ตัวแปรเชิงซ้อนเบือ้ งต้น
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 2
สัมมนา
โครงงาน
การศึกษาอิสระ
สถิตวิ ิเคราะห์

วิชาเอกเลือก
241331 แคลคูลัสขัน้ สูง
241332 เครื่องมือคอมพิวเตอร์
ในทางคณิตศาสตร์
241333 พีชคณิตนามธรรม 2
241334 พีชคณิตเชิงเส้น 2
241335 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
241336 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2
241337 การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น
241431 ทอพอโลยีเบือ้ งต้น
241432 ทฤษฏีกราฟ
241433 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์
241434 อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์

1. คุณธรรม จริยธรรม

1 2 3 4








3. ทักษะทางปัญญา

5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7



 







 

 

 

  

 

  















2. ความรู้



































 
  


























6. สุน 7. การ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
ทรีย ส่งเสริมและ
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
ศิลป์ พัฒนา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลิกภาพ
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1
1
2
















 


























































8. ทักษะ
การ
จัดการ
เรียนรู้
1 2 3

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4


 


 
241435 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์


247231 ทฤษฏีสถิติ 1


247321 สถิตไิ ม่อิงพารามิเตอร์


247322 การวิเคราะห์ถดถอย


247324 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม   



247341 สถิตสิ ้าหรับการควบคุม
คุณภาพ


247342 การเสี่ยงและการประกันภัย   
เบือ้ งค้น


247371 การวิจัยด้าเนินการ 1

247381 โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ   
กลุ่มบริการวิชาการ



241151 แคลคูลัส 1



241152 แคลคูลัส 2



241353 แคลคูลัส 3

5







6
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6. สุน 7. การ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
ทรีย ส่งเสริมและ
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
ศิลป์ พัฒนา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลิกภาพ
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1
1
2




 


 


 




















 
 



















8. ทักษะ
การ
จัดการ
เรียนรู้
1 2 3





255

255

256

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต แขนงวิชาเคมี
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

7

6. สุน 7. การ 8. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
ทรีย ส่งเสริมและ การจัดการ
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
ศิลป์ พัฒนา
เรียนรู้
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลิกภาพ
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1
1
2 1 2 3

วิชาเอกบังคับ
241111 คณิตศาสตร์ 1















241112



























คณิตศาสตร์ 2

241221 แคลคูลัส
242104

เคมี 1









 





242105

เคมี 2









  



243101

ชีววิทยา 1





244103

ฟิสิกส์เบือ้ งต้น





146200

ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ



247221

สถิตวิ ิเคราะห์



242221

เคมีวิเคราะห์

146111























 























 





 



 















รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7





6. สุน 7. การ 8. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
ทรีย ส่งเสริมและ การ
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
ศิลป์ พัฒนา จัดการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลิกภาพ เรียนรู้
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1
1
2 1 2 3





242241

เคมีอินทรีย์ 1

242242

เคมีอินทรีย์ 2













242311

เคมีเชิงฟิสิกส์ 1

















242312

เคมีเชิงฟิสิกส์ 2

















242321

เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์
ทางเคมี

















242331

เคมีอนินทรีย์ 1

















242332

เคมีอนินทรีย์ 2

















242341

สเปกโตรสโคปี
ทางเคมีอินทรีย์

242452

การศึกษาอิสระ



242454

สัมมนา



365213

ชีวเคมีทั่วไป











































































 



 



  

วิชาเอกเลือก
242411 การวิจัยแนวใหม่ทางเคมี
เชิงฟิสิกส์





242412

เคมีเกี่ยวกับพอลิเมอร์



















242413

เคมีค้านวณเบือ้ งต้น





















257

257

258

รายวิชา

242414
242415
242423
242424
242425
242426
242427
242431
242432
242433
242434

หัวข้อพิเศษทางเคมี
เชิงฟิสิกส์
อุณหพลศาสตร์
การประยุกต์ในเชิงเคมี
วิเคราะห์
การเตรียมตัวอย่างเพื่อการ
วิเคราะห์ทางเคมี
การวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า
เคมีสภาวะแวดล้อม
หัวข้อพิเศษทางเคมี
วิเคราะห์
การวิเคราะห์สารอนินทรีย์

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6






7

6. สุน 7. การ 8. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
ทรีย ส่งเสริมและ การ
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
ศิลป์ พัฒนา จัดการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลิกภาพ เรียนรู้
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1
1
2 1 2 3



































 

















 
































 
 
 





















 
























 
 
 













 




242435

เคมีชีวอนินทรีย์
เคมีวัสดุอนินทรีย์
หัวข้อพิเศษทางเคมี
อนินทรีย์
เคมีเกี่ยวกับเซรามิก

242441

เคมีอินทรีย์ประยุกต์















 





242442
242443
242444

เคมีอินทรีย์สังเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สเตอริโอเคมี




























 
 
 













รายวิชา

242445 เคมีเฮเทอโรไซคลิก
รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขา/หลักสูตรอื่น
กลุ่มวิชาเคมีบริการ
242101 หลักเคมี
242102 เคมีทั่วไป
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
242104 เคมี 1
142105 เคมี 2
242141 เคมีอินทรีย์
242111 เคมีเชิงฟิสิกส์และ
การประยุกต์
242120 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
242311 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1

6. สุน 7. การ 8. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
ทรีย ส่งเสริมและ การ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
ศิลป์ พัฒนา จัดการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลิกภาพ เรียนรู้
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1
1
2 1 2 3






 




























































































































259

259

260

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต แขนงวิชาชีววิทยา
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

7

6. สุน 7. การ
ทรีย ส่งเสริม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
ศิลป์ และ
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
พัฒนา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลิกภา
พ
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2

หมวดวิชาบังคับ
241111 คณิตศาสตร์ 1













241112

คณิตศาสตร์ 2













242104

เคมี 1

















242105

เคมี 2









 
 









247111

ชีวสถิติ





243101







ชีววิทยา 1









243102

ชีววิทยา 2





 





243103

ชีววิทยา 3





 





244103

ฟิสิกส์เบือ้ งต้น









146200

ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ

















 









 







8. ทักษะ
การ
จัดการ
เรียนรู้

1 2 3

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
146111
242141

การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
เคมีอินทรีย์

361201

จุลชีววิทยาทั่วไป

365215

ชีวเคมีทั่วไป

243212

ชีววิทยาของเซลล์

243251

นิเวศวิทยา

243301

วิวัฒนาการ

243321

สรีรวิทยาของพืช
























































243331
243401

สรีรวิทยาของสัตว์
อนุกรมวิธานและ
ระบบวิทยา
243341 พันธุศาสตร์
243491 สัมมนา
243492 การศึกษาอิสระ
การสอนวิชาเอก
243402 ทักษะและเทคนิคการสอน
ทางชีววิทยา 1
243403 ทักษะและเทคนิคการสอน
ทางชีววิทยา 2









7










































































6. สุน 7. การ 8. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
ทรีย ส่งเสริม การ
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
ศิลป์ และพัฒนา จัดการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลิกภาพ เรียนรู้
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1
1 2 1 2 3




 













 



























































 

261

261

262

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
วิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาพืชศาสตร์
243322 สัณฐานวิทยาและ
การวิภาคศาสตร์ของพืช









7

6. สุน 7. การ 8. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
ทรีย ส่งเสริม การ
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
ศิลป์ และพัฒนา จัดการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลิกภาพ เรียนรู้
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1
1 2 1 2 3







243421

อนุกรมวิธานของพืช











 



 

243422

พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ











 





243423

การเจริญเติบโตของพืช









 

243424

ชีววิทยากล้วยไม้













กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์
243332 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง



















243333

สัตว์มีกระดูกสันหลัง



















243432

ชีววิทยาของแมลง



















243433

ชีววิทยาของต่อมไร้ท่อ





































รายวิชา

243434 ปรสิตวิทยาทั่วไป
243435 ปักษีวิทยา
กลุ่มวิชานิเวศวิทยา
243351 นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
ของสัตว์
243352 นิเวศวิทยากับการท่องเที่ยว
243451 ชีววิทยาของมลพิษ
243452 ชลธีวทิ ยา
243453 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์
243342 พันธุศาสตร์ของเซลล์
243441 พันธุศาสตร์ของมนุษย์
243442 ชีววิทยาโมเลกุล
243443 เทคโนโลยีดีเอ็นเอ

6. สุน 7. การ 8. ทักษะ
ทรีย ส่งเสริม การ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
ศิลป์ และ จัดการ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
พัฒนา เรียนรู้
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลิกภา
พ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 1 2 3












 









 























 
 

 





























































 








263

263

264

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
กลุ่มวิชาเทคนิคทางชีววิทยาเบื้องต้น
243361 การวาดภาพและถ่ า ยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์
243461 เทคนิคทางชีววิทยา
243462 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
243463 หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา
กลุ่มวิชาชีววิทยาประยุกต์
243471 การเลี้ยงผึง้
243472 แมลงส้าคัญทางเศรษฐกิจ 
243473 การควบคุมโดยชีววิธี
243474 การเพาะเลี้ยงเนือ้ เยื่อพืช

7

6. สุน 7. การ 8. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
ทรีย ส่งเสริมและ การ
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
ศิลป์ พัฒนา จัดการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลิกภาพ เรียนรู้
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1
1
2 1 23





















 










































































แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต แขนงวิชาพลศึกษา
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
กลุ่มวิชาแกน
146111
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

เชิงปฏิบัติ
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ   
กลุ่มวิชาเอกบังคับ

248111 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลศึกษา










5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ












7

1 2 3 4 5 6 7

8

1 2 3 4 5 6 7









 



6. สุน 7. การ 8. ทักษะ
ทรีย ส่งเสริ การ
ศิลป์ มและ จัดการ
พัฒนา เรียนรู้
บุคลิก
ภาพ
1 1 2 1 2 3





































และวิทยาศาสตร์การกีฬา

248160
248221
248242
248260
248261
248262
248266
248321
248322

หลักการฝึกและสอนยิมนาสติก
การเรียนรู้ทักษะกลไก
การทดสอบสมรถภาพทางกาย
หลักการฝึกและสอนฟุตบอล
หลักการฝึกและสอนวอลเลย์บอล
หลักการฝึกและสอนกรีฑา
หลักการฝึกและสอนว่ายน้้า
ชีวกลศาสตร์การกีฬา
สรีรวิทยาการออกก้าลังกาย



















































265

265

266

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

เวชศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ส้าหรับผู้พกิ าร

248361
248381

หลักการฝึกและสอนบาสเกตบอล  

248411

248431
248441
248492
363218
365212
367200
248201
248331

3. ทักษะทางปัญญา

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6








248323
248351

โภชนาการเพื่อสุขภาพและ
การกีฬา
หลักการฝึกและโปรแกรม
การฝึกเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย
ระเบียบวิธีวิจัย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการกีฬา
การค้นคว้าอิสระ
กายวิภาคศาสตร์พ้นื ฐาน
ชีวเคมีพืน้ ฐาน
สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
จิตวิทยาการกีฬา
สถิตแิ ละการประเมินผลทาง
พลศึกษาและการกีฬา

2. ความรู้

7

6. สุน 7. การ 8. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
ทรีย ส่งเสริมและ การ
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
ศิลป์ พัฒนา จัดการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลิกภาพ เรียนรู้
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1
1
2 1 2 3




















































































































 







รายวิชา

248496
248497
248498
248481
248181
248185
248186
248472

1. คุณธรรม จริยธรรม

1 2 3
การพัฒนาหลักสูตรและการวิจัย   
หลักสูตรทางพลศึกษา
การจัดการเรียนรู้และสื่อการสอน   
พลศึกษา
การจัดสิ่งแวดและชั้นเรียนทางพล   
ศึกษา

เพศศึกษาและโครงการ
สวัสดิศึกษาในโรงเรียน

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ

ยาและสิ่งเสพติด

การบริหารพลศึกษาและ
โปรแกรมพลศึกษา

ผู้ก้ากับลูกเสือ

2. ความรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ทักษะทางปัญญา

4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
 




8

1 2 3 4 5 6 7


6.
สุน
ทรี
ย
ศิล
ป์
1

7. การ 8. ทักษะ
ส่งเสริม
การ
และพัฒนา จัดการ
บุคลิกภาพ เรียนรู้

1 2 1 2 3
 













 













 











































 




 
 

267

267

268

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1 2 3 4 5
วิชาเอกเลือก
248162 หลักการฝึกและสอนกิจกรรม  
เข้าจังหวะและ
แอโรบิค

248163 หลักการฝึกและสอนกระบี่
กระบอง

248164 หลักการฝึกและสอน
แบดมินตัน
248165 หลักการฝึกและสอนเทนนิส  
248166 หลักการฝึกและสอนเทเบิล  
เทนนิส
248167 หลักการฝึกและสอนมวยไทย  
และมวยสากล
248168 หลักการฝึกและสอนกอล์ฟ  
248169 หลักการฝึกและสอนตะกร้อ  
248263 หลักการฝึกและสอนซอฟต์บอล  
248264 หลักการฝึกและสอนฟุตซอล  

248265 หลักการฝึกและสอนลีลาศ

6

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7




5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
และความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2 3 4 5 6 7

8

1 2 3 4 5 6 7

6. 7. การ 8. ทักษะ
สุน ส่งเสริม การ
ทรี และ จัดการ
ย พัฒนา เรียนรู้
ศิล บุคลิกภา
ป์
พ
1 1 2 1 2 3



































































































แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต แขนงวิชาฟิสิกส์
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7
วิชาเอกบังคับ
241111
คณิตศาสตร์ 1

















241112

คณิตศาสตร์ 2

















241225

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

















242104

เคมี 1



243101

ชีววิทยา 1

244101

ฟิสิกส์ 1

 







  





244102

ฟิสิกส์ 2

 







  





146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
สถิตวิ ิเคราะห์





















247221
244181

กระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์
เชิงฟิสิกส์





















 













1

1

8.
ทักษะ
การ
จัดการ
เรียนรู้
2 1 2 3

 






6.
7. การ
สุน ส่งเสริมและ
ทรีย พัฒนา
ศิลป์ บุคลิกภาพ





269

269

270

รายวิชา

244201

คณิตศาสตร์ส้าหรับฟิสิกส์

244211

กลศาสตร์ 1

244311

กลศาสตร์ควอนตัม 1

244221

อุณหฟิสิกส์

244231

การสั่นสะเทือนและคลืน่

244232

ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า

244251

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7

  





































































ฟิสิกส์ยุคใหม่











244281

การทดลองฟิสกิ ส์ 1













244282

การทดลองฟิสกิ ส์ 2











244381

การทดลองฟิสกิ ส์ 3









244382

การทดลองฟิสกิ ส์ 4







244241

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส้าหรับฟิสิกส์

244341

วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์




















































































6.
7. การ
สุน ส่งเสริมและ
ทรีย พัฒนา
ศิลป์ บุคลิกภาพ

1

1

8.
ทักษะ
การ
จัดการ
เรียนรู้
2 1 2 3

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7

  




6.
7. การ
สุน ส่งเสริมและ
ทรีย พัฒนา
ศิลป์ บุคลิกภาพ

1

1

8.
ทักษะ
การ
จัดการ
เรียนรู้
2 1 2 3

244321

กลศาสตร์เชิงสถิติ

244331

ทัศนศาสตร์











244491

สัมมนา





















244492

โครงงานฟิสกิ ส์









 











244493

การศึกษาอิสระ









 











วิชาเอกเลือก
244301 ฟิสิกส์เชิงค้านวณ











244313

กลศาสตร์ 2















244312

กลศาสตร์ควอนตัม 2















244332

ออปโตอิเล็กทรอนิกส์











244342

คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
ส้าหรับสื่อการสอนฟิสกิ ส์
นิวเคลียร์ฟิสกิ ส์
ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
ดาราศาสตร์เบือ้ งต้น





















244351
244361
244371










































271

271

272

รายวิชา

244421
244441
244442
244451
244452
244461
244496

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7


 






 





เทคโนโลยีพลังงาน
เครื่องมือวัดและระบบเฝ้า
ตรวจวัดด้วยคอมพิวเตอร์

ไมโครคอนโทรลเลอร์และ
การโปรแกรม

ชีวฟิสิกส์

นาโนเทคโนโลยีเบือ้ งต้น

ฟิสิกส์สารกึง่ ตัวน้าและสารตัวน้า
ยวดยิ่ง

หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์



















































6.
7. การ
สุน ส่งเสริมและ
ทรีย พัฒนา
ศิลป์ บุคลิกภาพ

1

1

8.
ทักษะ
การ
จัดการ
เรียนรู้
2 1 2 3

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต แขนงวิชาภาษาไทย
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7
วิชาแกน
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
144398 ระเบียบวิธีวิจัย
วิชาเอกบังคับ
144113
ทักษะการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ
144114
การพูด
144122 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
144130 วรรณคดีเอกของไทย
144140 ภาษากับวัฒนธรรม
144210 การเขียนเชิงวิชาการ
144211
การอ่านเชิงวิเคราะห์
144221 ไวยากรณ์ไทย
144230 วรรณกรรมปัจจุบัน
144330 วรรณกรรมวิจารณ์
144339 คติชนวิทยา
144453 การศึกษาอิสระ



















 

 





 


 


  



 



4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5 6 7

8

7. การ
8. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ส่งเสริม
6.
การ
ตัวเลข การสื่อสาร และ
และ
สุน พัฒนา
จัดการ
การใช้เทคโนโลยี
ทรีย บุคลิก
เรียนรู้
สารสนเทศ
ศิลป์ ภาพ
1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 1 2 3

























































  









 
























273

273

274

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7
วิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย
144224 พัฒนาการภาษาไทย
144231

วรรณกรรมเด็กและเยาวชน

144310

การเขียนเอกสารส้านักงาน

144320

ภาษาศาสตร์สังคม

144321










4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5 6 7







8

7. การ
8. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ส่งเสริม
6.
การ
ตัวเลข การสื่อสาร และ
และ
สุน พัฒนา
จัดการ
การใช้เทคโนโลยี
ทรีย บุคลิก
เรียนรู้
สารสนเทศ
ศิลป์ ภาพ
1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 1 2 3




































ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

















144322

อักษรและอักขรวิธีล้านนา

















144323

ภาษาไทยถิ่น















144335
144410

พัฒนาการวรรณกรรมไทย







การสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ







144411

การเขียนสารคดีและบันเทิงคดี





144430

วรรณศิลป์ไทย



144432

วรรณกรรมกับสังคม

144433

วรรณกรรมท้องถิ่น

144446



















































ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชนและ     
บรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์






















รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา กลุ่มภาษาจีน
142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5 6 7

8

7. การ
8. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ส่งเสริม
6.
การ
ตัวเลข การสื่อสาร และ
และ
สุน พัฒนา
จัดการ
การใช้เทคโนโลยี
ทรีย บุคลิก
เรียนรู้
สารสนเทศ
ศิลป์ ภาพ
1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 1 2 3











142112

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2











142211

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3











การพัฒนาทักษะการฟังและการ
พูดภาษาจีน 1
142122 การพัฒนาทักษะการฟังและการ
พูดภาษาจีน 2
142231 การพัฒนาทักษะการอ่านและ
การเขียนภาษาจีน 1
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา กลุ่มภาษาญี่ปุ่น
143381 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1



































143382

ญี่ปุ่นศึกษา







143383

ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2







143384

การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1





143481

ทักษะภาษาญี่ปุ่น 3





143482

การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2





142121
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275

276

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5 6 7

8

7. การ
8. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ส่งเสริม
6.
การ
ตัวเลข การสื่อสาร และ
และ
สุน พัฒนา
จัดการ
การใช้เทคโนโลยี
ทรีย บุคลิก
เรียนรู้
สารสนเทศ
ศิลป์ ภาพ
1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 1 2 3

วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา กลุ่มภาษาฝรั่งเศส
145103 ภาษาฝรั่งเศส 1











145104

ภาษาฝรั่งเศส 2











145111

การฟังการพูดภาษาฝรั่งเศส 1











145112

การฟังการพูดภาษาฝรั่งเศส 2











145121

การเขียนการอ่านภาษาฝรั่งเศส 1









145221

การเขียนการอ่านภาษาฝรั่งเศส 2











วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา กลุ่มภาษาอังกฤษ

146111 การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ

146112 การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์

146211 การอ่านและการเขียนขั้นสูง
146131

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

146231

ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย

146232

การพูดและการน้าเสนอ
ในที่สาธารณะ






































































รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขาภาษาเกาหลี
144261 ภาษาเกาหลีเบือ้ งต้น 1
144262 ภาษาเกาหลีเบือ้ งต้น 2
144363 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
144364 เกาหลีศกึ ษา
144365 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี
144466 การอ่านและการเขียนภาษา
เกาหลี










 
 
 

 
 








4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5 6 7
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7. การ
8. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ส่งเสริม
6.
การ
ตัวเลข การสื่อสาร และ
และ
สุน พัฒนา
จัดการ
การใช้เทคโนโลยี
ทรีย บุคลิก
เรียนรู้
สารสนเทศ
ศิลป์ ภาพ
1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 1 2 3





























277

277

278

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7
วิชาแกน
144398 ระเบียบวิธีวิจัย
วิชาเอกบังคับ
146111 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงปฏิบัติ
146112 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงวิวัฒน์
146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
146211 การอ่านและการเขียนขั้นสูง
146231 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย
146232 การพูดและการน้าเสนอในที่สาธารณะ
146241 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเบือ้ งต้น
146261 ภาษาศาสตร์เบือ้ งต้น
146262 สัทศาสตร์เบือ้ งต้น
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1 2 3 4 5 6 7




































































1 2 3 4 5 6 7



 












5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ












 
 



6.
สุน
ทรี
ย
ศิล
ป์
1









7. การ 8. ทักษะ
ส่งเสริม การจัดการ
และพัฒนา เรียนรู้
บุคลิกภาพ

1

2











1 2 3

รายวิชา

146263

วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
เบือ้ งต้น
146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
ธุรกิจ 1
146321 หลักการแปล 1
146322 หลักการแปล 2
146341 วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม
146483 การศึกษาอิสระ
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
146361 สรวิทยาเบื้องต้น
146362 ระบบค้าภาษาอังกฤษเบื้องต้น
146363 อรรถศาสตร์ภาษาอังกฤษ
เบือ้ งต้น
146461 วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ
เบือ้ งต้น
146342 การอ่านเรื่องสั้น
146343 การอ่านร้อยกรองเพื่อความซาบซึง้
146344 นวนิยายอังกฤษและอเมริกัน
146441 บทละครอังกฤษและอเมริกัน

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7
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1 2 3 4 5 6 7






 
 
   






































 
 
 













 





 
 

  























 














1 2 3 4 5 6 7











5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.
สุน
ทรี
ย
ศิล
ป์
1





 








7. การ 8. ทักษะ
ส่งเสริม การจัดการ
และพัฒนา เรียนรู้
บุคลิกภาพ

1

2

1 2 3




























279

279

280

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7




146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2     




146372 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1     
  




146373 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม




146471 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2     
วิชาเอกเลือก
 
  

146462 ภาษาศาสตร์และการประยุกต์ใช้     

 
  
  
146463 ภาษากับการสื่อสาร
  


 
146442 บทละครเช็คสเปียร์
  


 
146443 งานประพันธ์เอกของโลก




146472 ภาษาอังกฤษส้าหรับงานบริการ     
  




146473 การจดบันทึกและการสรุปความ
เพื่อการอาชีพ
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา กลุ่มภาษาจีน




142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1




142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2




142211 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3




142121 การพัฒนาทักษะการฟังและการ
พูดภาษาจีน 1




142122 การพัฒนาทักษะการฟังและการ
พูดภาษาจีน 2

8

1 2 3











4 5 6 7










6.
สุน
ทรี
ย
ศิล
ป์
1




7. การ 8. ทักษะ
ส่งเสริม
การ
และพัฒนา จัดการ
บุคลิกภาพ เรียนรู้

1

2 1 2 3




















รายวิชา

142231

การพัฒนาทักษะการอ่านและการ
เขียนภาษาจีน 1
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา กลุ่มภาษาญี่ปุ่น
143381 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1
143382 ญี่ปุ่นศึกษา
143383 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2
143384 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
143481 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 3
143482 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา กลุ่มภาษาไทย
144111
ทักษะการรับสารอย่างมีประสิทธิภาพ
144112 ทักษะการส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ
144439 วรรณกรรมกับสังคม
144442 ทักษะการจัดประชุมและฝึกอบรม
144443 ภาษากับวัฒนธรรม
144446 ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชนและ
บรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

 














































































1 2 3 4 5 6 7
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7. การ 8. ทักษะ
ส่งเสริม
การ
และพัฒนา จัดการ
บุคลิกภาพ เรียนรู้

1

2

1 2 3










6.
สุน
ทรี
ย
ศิล
ป์
1













281

281

282

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
กลุ่มวิชาเอกเลือก กลุ่มภาษาฝรั่งเศส
145103 ภาษาฝรั่งเศส 1
145104 ภาษาฝรั่งเศส 2
145111 การฟัง การพูดภาษาฝรั่งเศส 1
145112 การฟัง การพูดภาษาฝรั่งเศส 2
145121 การอ่าน การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
145221 การอ่าน การเขียนภาษาฝรั่งเศส 2




















1 2 3 4 5 6 7
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6. 7. การ 8. ทักษะ
สุน ส่งเสริ การจัดการ
ทรี มและ เรียนรู้
ย พัฒนา
ศิล บุคลิก
ป์ ภาพ
1 1 2 1 2 3

283
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 กาหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของคณะที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกัน ทัง้ คณะและนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมิน
ภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนในระดับรายวิชา
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนการสอน และมีการประเมิน
ข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
2.1.3 ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตามร้อยละ
ของรายวิชาที่ก าหนด มีก ารพิจารณาความสอดคล้อ งของเครื่อ งมือ วัด และประเมินผลการเรี ยนรู้ร วมถึ งผลงาน
ของนิสติ
2.1.4 ทวนสอบระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในคณะ ดาเนินการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
ดาเนินการโดยจัดทาโครงการติดตามบัณฑิตทุกปี ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ความรับผิดชอบ
ทักษะปฏิบัตกิ ารทางวิชาชีพ และนาผลการประเมินตามมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการ /
สอนอย่างต่อเนื่อง
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555

284
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย
1.2 การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1.3 การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนสาหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัย และการเข้าร่วมเป็น
คณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 การพั ฒนาการเรี ยนการสอน เช่น การอบรมความรู้จ ากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่าง ๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศส่งเสริมให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมชุมชน
2.2.2 การพัฒนาด้านการวัดและประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 ส่งเสริมการจัดทาผลงานเพื่อพัฒนาเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ
2.2.2 การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัยเพื่อให้มผี ลงานตีพมิ พ์ในระดับชาติ
และนานาชาติ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1. มีการประกันคุณภาพภายใน
2. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อสภาสถาบัน
3. มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร
4. ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมิน ควรมีอย่างน้อย 5 ข้อ ดังต่อไปนี้
(1) มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ
(2) มีการวางแผนดาเนินการหลักสูตร ดังนี้
(2.1) จัดทารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
(2.2) จัดทารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3
(2.3) จัดทารายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.4
(3) มีการดาเนินการตามแผน และการจัดทารายงานผล ดังนี้
(3.1) รายงานผลการดาเนินการรายวิชา ตามแบบ มคอ.5
(3.2) รายงานผลการดาเนินการประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.6
(3.3) รายงานผลการดาเนินการหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
(4) มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการดาเนินงานที่ผ่านมา
(5) มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิฯ
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
งบประมาณของสาขา คืองบประมาณรายได้ที่คณะจัดสรรมาให้ โดยขึ้นกับจานวนนิสิตของสาขา การแบ่ง
ส่วนงบประมาณรายได้เพื่อการบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมในคณะ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่คณะเป็นผู้กาหนด
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
หนังสือ ตารา เอกสารและวารสารตลอดจนสื่อสารศึกษาอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนส่วนใหญ่มีอยู่ใน
ศูน ย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัย พะเยา ซึ่ ง มีรายการที่เกี่ ยวข้อ งกั บหลั กสู ต ร จาแนกตามรายการ
ดังต่อไปนี้
2.2.1 ศู น ย์ บรรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา มีจ านวนหนั ง สือ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บศาสตร์ ข องสาขาวิช า
ดังต่อไปนี้
ตาราเรียน
ภาษาไทย
378 เล่ม
ภาษาอังกฤษ
2,263 เล่ม
ภาษาญี่ปุ่น
344 เล่ม
ภาษาฝรั่งเศส
104 เล่ม
ภาษาจีน
575 เล่ม
สังคมศาสตร์
830 เล่ม
การศึกษา
320 เล่ม
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ฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
Lexis-Nexis
DAO
Science Direct
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
(1) อาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือที่จาเป็นต่อนิสิตในสาขา ไปยังสาขาวิชาเพื่อพิจารณาจัดสรรเงิน
รายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสือ และสื่อที่จาเป็น
(2) สาขาวิชาและอาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือ วารสาร และสื่อต่าง ๆ ไปยังศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเพื่อทาการจัดซือ้
(3) วิทยาลัยการศึกษาจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสือ วารสาร สื่อต่าง ๆ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดทาสารวจความพึงพอใจและความต้องการหนังสือ วารสาร สื่อต่างๆ
จากอาจารย์และนิสิตอย่างสม่าเสมอ และนาความคิดเห็นต่าง ๆ มาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือก แต่งตั้ง และบรรจุอาจารย์ใหม่ตอ้ งผ่านขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
3.1.1 วิทยาลัยการศึกษาประกาศการรับสมัครโดยระบุคุณสมบัตผิ ู้สมัครตามนโยบายของสาขา วิทยาลัยการศึกษา
และมหาวิทยาลัย และตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนดไว้ หลักฐานประกอบการสมัครให้ ชัดเจน ดาเนินการรับสมัค ร
ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ พร้อมทั้งกาหนดวันสอบให้ชัดเจน
3.1.2 มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการเพื่อทาหน้าที่คัดกรองผู้สมัครเบือ้ งต้น ดาเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการ
สอบข้อเขียน การสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งรายงานผลการสอบไปยังวิทยาลัยการศึกษา
3.1.3 มหาวิทยาลัยเป็นผู้พจิ ารณาตัดสินผลการคัดเลือก รวมทั้งดาเนินการแต่งตั้ง และบรรจุ
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีสทิ ธิในการร่วมเสนอและออกความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับแผนงานด้านต่าง ๆ
เช่น แผนพัฒนา แผนการจัดกิจกรรมและโครงการในที่ประชุมสาขาวิชาได้
3.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนจัดการเรียนการสอน ติดตามผล
การจัดการเรียนการสอน และนาเสนอผลแก่ที่ประชุมสาขา เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรร่วมกัน
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
การแต่งตัง้ อาจารย์พิเศษมีได้ วิธี คือจ้างรายชั่วโมง และจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลัง
หรือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน โดยใช้งบประมาณรายได้ ทั้งนีก้ ารจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
จะต้องนาผลการคานวณอาจารย์ต่อนิสิตตามเกณฑ์ FTES มาพิจารณาประกอบด้วย ยกเว้นมีเหตุผลจาเป็นเช่นมี
อาจารย์ประจาลาศึกษาต่อหรือลาราชการเพื่อนาผลงานทางวิชาการ หรือให้เป็นไปตามความเหมาะสมที่สาขาเห็น
ควรทั้งนีใ้ ห้มีการขอความเห็นชอบจากคณะ
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
4.1.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึน้ ไป ในหลักสูตรด้านการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและ/หรือ
4.1.2 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในหลักสูตรเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเ้ พื่อการปฏิบัติงาน
4.2.1 วิทยาลัยการศึกษาจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรม สัมมนา หรือ
ประชุมทางวิชาการ
4.2.2 วิทยาลัยการศึกษาและสาขาวิชาจัดทาโครงการพัฒนาอาจารย์ ทั้งด้านวิชาการ การจัดการการ
สอนและวิจัย โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาทาหน้าที่เป็นวิทยากร
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆแก่นิสิต
5.1.1 วิทยาลัยการศึกษาแต่งตัง้ อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาแนะนาทั้งด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ
แก่นสิ ิตทุกคน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องกาหนดเวลาในการให้คาปรึกษา หรือมีวธิ ีการติดต่อกับนิสติ ในรูปแบบอื่น
โดยต้องแจ้งให้นสิ ิตในความดูแลทราบ
5.1.2 อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องกาหนดช่วงเวลาให้นสิ ิตในชั้นเรียนเข้าปรึกษาได้ (Office Hours) และ
แจ้งให้นสิ ิตทราบ
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
6.1 คณะดาเนินโครงการสารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจาทุกปี และเสนอผล
การสารวจให้คณะกรรมการประจาวิทยาลัยการศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของนิสิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
6.2 อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องศึกษาและติดตาม สภาพเศรษฐกิ จ สังคม และตลาดแรงงาน และนาข้อมูล
มาเป็นพืน้ ฐานในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย
6.3 สาขานาข้อคิดเห็นจากสถานศึกษาที่นิสิตไปฝึกปฏิบัติการสอน มาพิจารณาจัดทาโครงการและกิจกรรม
ในการพัฒนานิสติ พัฒนาคณาจารย์ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน อ้างอิงตามหัวข้อที่ 15 ของ มาตรฐานคุณวุฒกิ ารศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (1 มคอ.) เรื่อง “การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน” รายละเอียดดังนี้
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีท1ี่ ปีท2ี่ ปีท3ี่ ปีท4ี่ ปีท5ี่
   

1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม พัฒนา และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
   

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาคุรุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)
   

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ. 3 และ 4 อย่างน้อยก่อนเปิดการสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
   

4. มีรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครอบ
ทุกรายวิชา

5. มีรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.    
7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ    
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ. 3 และมคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
  

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน
การดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่ผ่านมา

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน    
การจัดการเรียนการสอน

9. อาจารย์ประจาทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ    
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
   

10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

11. ระดับความพึงพอใจของอาจารย์และนิสิตต่อการบริหาร
หลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 มีการนาผลการประเมินการสอนมาใช้ในการปรับปรุง รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) รายวิชา
โดยระบุไว้ในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ในภาคการศึกษาถัดไป
1.1.2 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษา ที่ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้
1.1.3 มีการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนต่อสภา
สถาบันอุดมศึกษาทุกปี
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 มีการประเมินการสอนของคณาจารย์ทุกภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อย 1 ครัง้ ใน 5 ปี
2.2 ประเมินโดยนิสติ ปีสุดท้าย
2.3 ประเมินโดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
2.4 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียอื่น ๆ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
3.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทาหน้าที่ครบวงจร คือ วางแผนการสอน จัดการสอนและประเมินผล
การสอน
3.2 มีโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี ทุกปีตลอดหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหาร
โครงการและมีการประเมินผลการเข้าโครงการของนิสิตนักศึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติให้
สาเร็จการศึกษาควบคูก่ ับผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตร
3.3 มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
3.4 หลักสูตรใหม่ให้จัดทารายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
3.5 รายวิชาใหม่ให้จัดทารายละเอียดรายวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 ให้คณะกรรมการวิชาการประจาสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ นิสิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม
และในแต่ละรายวิชา และนาไปสู่การดาเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรต่อไป สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้น
จะกระทาทุก ๆ 5 ปี ทัง้ นี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
4.2 มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาของผู้สาเร็จ
การศึกษาทุกรุ่น

ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เป็นการสมควรให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย พะเยามี ม าตรฐานและคุ ณ ภาพ สอดคล้ อ งกั บ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้ง ที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนีใ้ ห้มผี ลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง
มหาวิทยาลัยพะเยา
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง
สภามหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายถึง
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะ”
หมายถึง ส่วนงานตามมาตรา ๗(๓)
และส่วนงานอื่นที่มกี ารจัดการเรียนการสอน
“คณบดี”
หมายถึง
หั ว หน้ า ส่วนงานตามมาตรา ๗(๓) และหัวหน้า
ส่วนงานอื่นทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอน
หมวดที่ ๑
การรับเข้าศึกษา
ข้อ ๔ คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา
๔.๑ สาเร็จชัน้ ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
๔.๒ สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาชัน้ สูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
๔.๓ เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๔.๔ ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทาโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๔.๕ ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติ
ข้อ ๕ การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกเข้าเป็นนิสติ
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๕.๑ มหาวิทยาลัยจะทาการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนิสติ เป็นคราวๆ ไป ตามประกาศและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัย หรือที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
๕.๒ มหาวิทยาลัยอาจทาการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
หรือผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนิสิต เพื่อศึกษาขอรับปริญญาตรีสาขาวิ ชาหนึ่งสาขาวิชาใดของ
มหาวิทยาลัยตามระเบียบ หรือ ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับสาขาวิชานั้น ๆ
ข้อ ๖ การรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
๖.๑ มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งมหาวิทยาลัย
รับรอง
๖.๒ คุณสมบัตขิ องผู้ขอโอนมาเป็นนิสติ ของมหาวิทยาลัย
๖.๒.๑ มีคุณสมบัตติ ามที่กาหนดไว้ในข้อ ๔
๖.๒.๒ได้ ศึก ษาในสถาบัน การศึก ษาที่ม หาวิทยาลั ย รับรองมาแล้ วไม่น้อ ยกว่า ๑ ปี
การศึกษา
๖.๓ ผู้ประสงค์ที่จะขอโอนมาเป็นนิสติ มหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัตดิ ังนี้
๖.๓.๑ ยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่กาหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนวันลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา หรือ
๖.๓.๒ ให้ ส ถานศึ ก ษาเดิ ม จั ด ส่ ง หนั ง สื อ ขอโอนย้ า ย ระเบี ย นผลการเรี ย นและ
รายละเอียดเนื้อหารายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง
๖.๔ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะหรือ
หน่วยงานที่เทียบเท่า
๖.๕ การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียน
๖.๕.๑ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนรายวิชาที่เรียนมา โดยความเห็นชอบของ
คณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า และต้องมีจานวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอนไม่เกิน ๓ ใน ๔ ของหลักสูตรที่จะขอ
เทียบโอน ทัง้ นี้ ต้องเป็น ไปตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
๖.๕.๒ รายวิ ช าที่ จ ะเที ย บโอนเป็ น หน่ว ยกิ ต สะสม จะต้ อ งมีเ นื้ อ หาวิ ช าอยู่ใ นระดั บ
เดียวกันกับรายวิชาของมหาวิทยาลัย และมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับขั้น C
๖.๕.๓ รายวิชาใดที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอน จะไม่ถูกนามาคานวณหาค่าระดับขั้นสะสม
เฉลี่ย
ข้อ ๗ การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
๗.๑ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยพะเยา หรือจากสถาบันอุดมศึกษา
อื่น
อาจขอเข้าศึกษาต่อเพื่อปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้ แต่ต้องเป็นผู้ มีคุณสมบัติ
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๔
๗.๒ การแสดงความจานงขอเข้าศึกษา ต้องปฏิบัตดิ ังนี้
๗.๒.๑ ยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่กาหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนวันลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา
๗.๒.๒ การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้า โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า
๗.๓ การเทียบโอนหน่วยกิตให้นาข้อ ๖.๕ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๘ การเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยอาจทาการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อ ๔ หรือมีคุณสมบัตติ ามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ การรายงานตัวเป็นนิสติ
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๙.๑ ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้โอนมาจากสถานศึกษาอื่น
หรือผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาต่อ หรือผู้ที่เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง จะต้องรายงานตัวและเตรียมหลักฐาน
ต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อขึน้ ทะเบียนเป็นนิสติ ในวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๙.๒ กรณีนิสิตไม่รายงานตัวตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ถือว่ าสละสิทธิ์การเข้า
เป็นนิสติ
เว้นแต่ได้รับอนุมัตจิ ากมหาวิทยาลัยเป็นราย ๆ ไป
๙.๓ มหาวิ ท ยาลั ย จะก าหนดรหั ส ประจ าตั ว นิ สิ ต และอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ใ ห้
คาปรึกษา แนะนา ตลอดจนแนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนกาหนดการศึกษา ภายหลังขึ้นทะเบียนเป็น
นิสิตแล้ว
หมวดที่ ๒
การจัดการศึกษา
ข้อ ๑๐ ระบบการจัดการศึกษา
๑๐.๑ มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการศึกษา โดยให้คณะที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาใด ๆ
ให้การศึกษาในสาขาวิชานั้นแก่นสิ ิตทั้งมหาวิทยาลัย
๑๐.๒ สาขาวิชาหนึ่ง ๆ ที่จัดสอนในมหาวิทยาลัยประกอบด้วยหลายรายวิชา
๑๐.๓ มหาวิทยาลัยใช้ระบบการจัดการศึกษาระบบทวิภาค แบ่งการจัดการศึกษาออกเป็น
๒ แบบ คือ
๑๐.๓.๑ แบบ ๒ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาปกติซึ่งเป็นภาค
การศึกษา บั งคับมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อ นซึ่ง เป็น ภาค
การศึกษาไม่บังคับ และใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ ๘ สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาให้มีจานวน
ชั่วโมงต่อหน่วยกิตตามที่กาหนดไว้ในภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค
๑๐.๓.๒ แบบ ๓ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๕
สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ ต้องจัดการเรียนให้มจี านวนชั่วโมงต่อหน่วยกิตตามที่กาหนดไว้ในภาคการศึกษา
ปกติของระบบทวิภาค
๑๐.๔ กรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบด้วยรายวิชาที่จาเป็นต้องเปิดสอนในภาคฤดู
ร้อนหรือฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม หรือกรณีศึกษาให้ถือเสมือนว่าภาคฤดูร้อนเป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษา
ภาคบังคับด้วย
๑๐.๕ มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตในการดาเนินการศึกษา จานวนหน่วยกิตใช้แสดงถึง
ปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา
๑๐.๖ การคิดหน่วยกิต
๑๐.๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕
ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีคา่ เท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบทวิภาค
๑๐.๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีคา่ เท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบทวิภาค
๑๐.๖.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีคา่ เท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบทวิภาค
๑๐.๖.๔ การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลา
ทาโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค
๑๐.๗ มหาวิ ท ยาลั ย อาจก าหนดเงื่ อ นไขที่ ต้ อ งผ่ า นก่ อ น ( Prerequisite) ส าหรั บ การ
ลงทะเบียนบางรายวิชาโดยนิสิตต้องมีผลการเรียนของรายวิชาที่ต้องผ่านก่อนในระดับ D (หมวดที่ ๔ ข้อที่ ๑๔.๕)
ขึน้ ไป
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๑๐.๘ รายวิชาหนึ่ง ๆ มีรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชากากับไว้
๑๐.๙ รหัสรายวิชาประกอบด้วย
๑๐.๙.๑ เลข ๓ ลาดับแรก
แสดงถึง สาขาวิชา
๑๐.๙.๒ เลขในลาดับที่ ๔
แสดงถึง
ระดับชั้นปีของการศึกษา
๑๐.๙.๓ เลขในลาดับที่ ๕
แสดงถึง
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
๑๐.๙.๔ เลขในลาดับที่ ๖
แสดงถึง
อนุกรมของรายวิชา
๑๐.๑๐ สภาพนิสติ แบ่งออกได้ดังนี้
๑๐.๑๐.๑ นิสิตปกติ ได้แก่ นิสิ ตที่ มีผลการเรี ยนและการสอบได้ ค่าระดับเฉลี่ยสะสม
ตัง้ แต่ ๒.๐๐ ขึน้ ไป
๑๐.๑๐.๒ นิสิตรอพินิจ ได้แก่ นิสิตที่มีผลการเรียนและการสอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม
ต่ากว่า ๒.๐๐
๑๐.๑๑การจาแนกสภาพนิสิต จะกระทาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาของการศึกษาในระบบทวิภาค
แบบ ๒ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา หรือการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ ๓ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา
สาหรับผลการศึกษาภาคฤดูร้อนให้นาไปรวมกับผลการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไปที่นิสติ ผู้นนั้ ลงทะเบียนเรียน
ยกเว้นผู้ที่จบการศึกษาภาคฤดูร้อน
ข้อ ๑๑ หลักสูตรสาขาวิชา
๑๑.๑ หลักสูตรระดับปริญญาตรีของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย
๑๑.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นกลุ่มรายวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้
อย่างกว้างขวางมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่าง
มีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม
ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้ งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนาความรู้ไปใช้ในการ
ดาเนินชีวิต และดารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๑๑.๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะสาขา เป็นกลุ่มรายวิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ และ วิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัตงิ านได้ โดยให้มีหน่วยกิตรวม ดังนี้
๑๑.๑.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิต ในหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต
๑๑.๑.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิต ในหมวด
วิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๔ หน่วยกิต
๑๑.๑.๒.๓หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิต
ในหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๔ หน่วยกิต
๑๑.๑.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจานวนหน่วยกิต ในหมวด
วิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต
๑๑.๑.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้นิสติ เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ
ในหลักสูตรปริญญาตรี ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้ผู้เรียนได้ขยายความรู้ทางวิชาการให้
กว้างขวางออกไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้ได้มากยิ่งขึ้น โดยให้มีจานวน
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต
ให้ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน ๘ ปีการศึกษาสาหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอย่างมากไม่เกิน ๑๒ ปี
การศึกษาสาหรับหลักสูตรที่เรียน ไม่เต็มเวลา
๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต
ให้ใช้เวลา ศึกษาอย่างมากไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษาสาหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอย่างมากไม่เกิน ๑๕ ปี
การศึกษาสาหรับหลักสูตรที่เรียน ไม่เต็มเวลา
๑๑.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ หน่วยกิต
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ให้ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษาสาหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอย่างมากไม่เกิน ๑๘ ปี
การศึกษาสาหรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา
๑๑.๕ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
ให้ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน ๔ ปีการศึกษาสาหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอย่างมากไม่เกิน ๖ ปี
การศึกษาสาหรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา
๑๑.๖ เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชาให้อาจารย์ที่
ปรึกษา และนิสิต ทาความเข้าใจหลักสูตร สาขาวิชาและแผนการศึกษานั้น และให้อาจารย์ที่ป รึกษาเป็นผู้
ควบคุมนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตร สาขาวิชา
หมวดที่ ๓
การลงทะเบียนเรียน
ข้อ ๑๒ การลงทะเบียนเรียน
๑๒.๑ การลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย หากนิสิตมา
ลงทะเบียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะต้องชาระค่าปรับตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
๑๒.๒ การลงทะเบียนรายวิชาใด ๆ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนเพิ่ม –
ถอนรายวิชาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ดว้ ยตนเองตาม วัน เวลา ที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
๑๒.๓ การลงทะเบียนรายวิชาหลังกาหนด ให้กระทาได้ภ ายในระยะเวลาของการขอเพิ่ม
รายวิชา หากพ้นกาหนดนีม้ หาวิทยาลัยอาจยกเลิกสิทธิ์การลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานัน้
๑๒.๔ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้
ในประกาศมหาวิทยาลัย
๑๒.๕ วิชาใดที่ได้รับอักษร I หรือ P นิสิตไม่ตอ้ งลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้าอีก
๑๒.๖ จานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน
๑๒.๖.๑ ระบบทวิ ภ าค แบบ ๒ ภาคการศึ ก ษาต่ อ ปี ก ารศึ ก ษา นิ สิ ต สามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาปกติได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และ
สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาสาหรับ ภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
๑๒.๖.๒ ระบบทวิ ภ าค แบบ ๓ ภาคการศึ ก ษาต่ อ ปี ก ารศึ ก ษา นิ สิ ต สามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่นอ้ ยกว่า ๖ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต
กรณีนิสิตต้องการลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า ๙ หน่วยกิตหรือเกินกว่า ๒๒ หน่วยกิต
สาหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ ๒ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ตามข้อ ๑๒.๖.๑ หรือต้องการ
ลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า ๖ หน่วยกิตหรือมากกว่า ๑๕ หน่วยกิตสาหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ ๓
ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ตามข้อ ๑๒.๖.๒ ให้ยื่นคาร้องเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๑๒.๗ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะและรายวิชาที่
ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนัน้ ให้ได้รับอักษร W
๑๒.๘ นิสิตอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใด ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะต้นสังกัดนิสิต อาจารย์ผู้สอน และคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าที่
รายวิชานั้น สังกัดอยู่ยินยอม และได้ยื่นหลักฐานนั้นต่อมหาวิทยาลัย
ทั้ ง นี้ นิ สิ ต จะต้ อ งช าระค่ า หน่ ว ยกิ ต รายวิ ช านั้ น ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศ
มหาวิทยาลัย และนิสติ จะได้รับผลการเรียนเป็นอักษร S หรือ U และไม่นามาคิดหน่วยกิตสะสม
๑๒.๙ ภาคการศึกษาปกติใด หากนิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม นิสิต
จะต้องขอลาพักการศึกษาสาหรับภาคการศึกษานั้น โดยทาหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาต่อคณบดี และ
จะต้องเสียค่าธรรมเนียม เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/เพื่อรักษาสภาพนิสิต ภายใน ๑๕ วันนับจากวันเปิดภาค
การศึกษา หากไม่ปฏิบัตติ ามดังกล่าวต้องพ้นสภาพการเป็นนิสติ
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๑๒.๑๐ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัตใิ ห้นิสติ ที่พ้นสภาพนิสติ กลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ ถ้ามีเหตุผล
อันสมควร โดยให้ถอื ระยะเวลาที่พ้นสภาพนิสติ นั้น เป็นระยะเวลาพักการศึกษา กรณีเช่นนี้ นิสิตจะต้องชาระ
ค่าธรรมเนียม เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ค้างชาระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา
มหาวิทยาลัยไม่อนุมัติให้กลับเข้าเป็นนิสิตตามวรรคก่อน หากพ้นกาหนดเวลา ๒ ปีนับจากวันที่นิสิตผู้นั้น พ้น
สภาพการเป็นนิสติ
๑๒.๑๑ ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา หรือมี
ข้ อ ตกลงเฉพาะราย มหาวิ ท ยาลั ย อาจพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ นิ สิ ต ลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่นแทนการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยพะเยาทั้งหมด หรือบางส่วนได้ หรืออาจพิจารณา
อนุมัตใิ ห้ลงทะเบียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยชาระค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยก็ได้
ข้อ ๑๓ การเพิ่มและถอนรายวิชา
๑๓.๑ การเพิ่มรายวิชา จะกระทาได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษา
หรือภายใน ๑ สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน
๑๓.๒ การถอนรายวิชา จะกระทาได้ภ ายในก าหนดเวลาไม่เกิ นระยะเวลาร้อ ยละ ๗๕
ของเวลาเรียนของภาคการศึกษานับตัง้ แต่วันเปิดภาคการศึกษา การถอนรายวิชาภายในกาหนดเวลาเดียวกันกับ
การเพิ่มรายวิชาจะไม่ปรากฏอักษร W ในระเบียนผลการศึกษา แต่ถ้าถอนรายวิชาหลังกาหนดเวลาการเพิ่ม
รายวิชานิสติ จะได้รับอักษร W
๑๓.๓ ขั้นตอนปฏิบัติในการเพิ่มและถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๔
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๑๔ การวัดและการประเมินผลการศึกษา
๑๔.๑ มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาภาคการศึกษาละไม่นอ้ ยกว่า ๑ ครัง้
๑๔.๒ นิสิตต้องมีเวลาเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมี
สิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น ผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลตามวรรคก่อนจะได้รับ
ระดับขัน้ F หรืออักษร U
๑๔.๓ มหาวิทยาลัยใช้ระบบระดับขั้นและค่าระดับขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจาก
รายวิชาที่กาหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U
๑๔.๔ ระบบอักษร S และ U ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด และประเมินผลด้วย
อักษร S และ U
๑๔.๕ สัญลักษณ์ และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ให้กาหนด ดังนี้
A
หมายถึง
ดีเยี่ยม
(EXCELLENT)
+
B
หมายถึง
ดีมาก
(VERY GOOD)
B
หมายถึง
ดี
(GOOD)
+
C
หมายถึง
ดีพอใช้
(FAIRLY GOOD)
C
หมายถึง
พอใช้
(FAIR)
+
D
หมายถึง
อ่อน
(POOR)
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D
F
S
U

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

อ่อนมาก
ตก
เป็นที่พอใจ
ไม่เป็นที่พอใจ

(VERY POOR)
(FAILED)
(SATISFACTORY)

(UNSATISFACTORY)
I
หมายถึง
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
(INCOMPLETE)
P
หมายถึง
การเรียนการสอนยังไม่ส้นิ สุด
(IN PROGRESS)
W
หมายถึง
การถอนรายวิชา
(WITHDRAWN)
+
+
+
๑๔.๖ ระบบระดับขั้น กาหนดเป็นตัวอักษร A, B , B, C , C, D D และ F ซึ่งแสดงผล
การศึกษาของนิสิตที่ได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชา และมีคา่ ระดับขั้นดังนี้
ระดับขัน้
A
มีค่าระดับขัน้ เป็น ๔.๐๐
+
ระดับขัน้
B
มีค่าระดับขัน้ เป็น ๓.๕๐
ระดับขัน้
B
มีค่าระดับขัน้ เป็น ๓.๐๐
+
ระดับขัน้
C
มีค่าระดับขัน้ เป็น ๒.๕๐
ระดับขัน้
C
มีค่าระดับขัน้ เป็น ๒.๐๐
+
ระดับขัน้
D
มีค่าระดับขัน้ เป็น ๑.๕๐
ระดับขัน้
D
มีค่าระดับขัน้ เป็น ๑.๐๐
ระดับขัน้
F
มีค่าระดับขัน้ เป็น ๐
๑๔.๗ อักษร I เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นิสิตไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชานั้นให้
เสร็จสมบูรณ์ได้ โดยมีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้อักษร I ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้สอนและการอนุมัติจากคณบดีทีร่ ายวิชานั้นสังกัดอยู่
นิสิตจะต้องดาเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อักษร I ให้สมบูรณ์
ภายใน ๔ สั ปดาห์ นั บ แต่ วั น เปิ ด ภาคการศึก ษาถั ด ไปของการลงทะเบี ย นเรี ย น หากพ้น ก าหนดดั ง กล่ า ว
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เป็นระดับขัน้ F หรืออักษร U
๑๔.๘ อักษร P เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า รายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่
และไม่มีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัย
กาหนด อักษร P จะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อมีการวัดและประเมินผลภายในระยะเวลาไม่เกินวันสุดท้ายของการสอบไล่
ประจาภาค ๒ ภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวตามวรรคก่อนแล้ว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน
อักษร P เป็นระดับขัน้ F หรืออักษร U
๑๔.๙ อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า
๑๔.๙.๑ นิสิตได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขการลงทะเบียน
๑๔.๙.๒ การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ
๑๔.๙.๓ นิสิตถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
๑๔.๙.๔ มหาวิทยาลัยอนุมัตใิ ห้นิสติ ถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน
๑๔.๑๐ อักษร S U I P และ W จะไม่ถูกนามาคานวณหาค่าระดับขัน้ สะสมเฉลี่ย
๑๔.๑๑ การนับหน่วยกิตสะสม และการคานวณหาค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
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๑๔.๑๑.๑ การนับจานวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบหลักสูตร ให้นับเฉพาะหน่วยกิ
ตของรายวิชาที่สอบได้เท่านัน้ ในกรณีที่นิสติ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับเฉพาะ
จานวนหน่วยกิต ครั้งสุดท้ายที่ประเมินว่าสอบได้นาไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว
๑๔.๑๑.๒ มหาวิทยาลัยจะคานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต และค่า
ระดับขั้นของรายวิชาทั้งหมดที่นิสิตได้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา ยกเว้นรายวิชาที่ลงทะเบียนเข้าร่วม
ศึกษา ตามข้อ ๑๒.๘
๑๔.๑๑.๓ การคานวณค่าระดับขัน้ สะสมเฉลี่ย ให้นาเอาผลคูณของจานวนหน่วย
กิตกับค่าระดับขั้นของทุก ๆ รายวิชาตามข้อ ๑๔.๖ มารวมกัน แล้วหารด้วยจานวนหน่วยกิตของรายวิชา
ทั้ ง หมด ยกเว้น ข้ อ ๑๔.๑๐ ในการหารนี้ใ ห้ มีท ศนิย ม ๒ ต าแหน่ง โดยไม่ มีก ารปั ด เศษ และในกรณี ที่ นิสิ ต
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่า ๑ ครั้ง มหาวิทยาลัยจะคานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจาก
หน่วยกิตและค่าระดับขั้นที่นิสติ ลงทะเบียนเรียนครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว
๑๔.๑๑.๔ การคานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนิสิตที่ย้ายสาขาวิชาหรือย้าย
คณะ ให้นาเอา ผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขัน้ ของทุกรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเข้า
ไม่วา่ จะเป็นรายวิชาที่เทียบให้หรือไม่ก็ตาม รายวิชาที่ไม่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเข้า ไม่ว่านิสิตจะได้รับ
ค่าระดับขัน้ ใดจะไม่นามาคานวณค่าระดับ ขั้นสะสมเฉลี่ย
๑๔.๑๑.๕ การค านวณค่ า ระดั บ ขั้ น สะสมเฉลี่ ย ของนิ สิ ต ที่ โ อนย้ า ยมาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้คานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยเฉพาะรายวิชาที่เรียนใหม่
ข้อ ๑๕ การเรียนซ้า
๑๕.๑ รายวิชาใดที่นสิ ิตสอบได้ต่ากว่า C นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนซ้าได้
๑๕.๒ รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นิสิตสอบได้ F นิสิตต้องลงทะเบียน
เรียนซ้า
๑๕.๓ รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นิสิตสอบได้ U นิสิตต้องลงทะเบียน
เรียนซ้า
หมวดที่ ๕
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๑๖ การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี
๑๖.๑ ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะสาเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องยื่นใบรายงานคาดว่า
จะสาเร็จการศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา ๑ เดือน นับจากวันเปิดภาคเรียน
๑๖.๒ นิสิตที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัตดิ ังต่อไปนี้
๑๖.๒.๑ เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มี
รายวิชาใดได้รับอักษร I หรืออักษร P
๑๖.๒.๒ ใช้ระยะเวลาเรียนดังนี้
๑๖.๒.๒.๑ การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๒
ภาคการศึกษาปกติสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน ๓ ภาคการศึกษาปกติสาหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา
๑๖.๒.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง ๒ ปี) สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน
๔ ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สาหรับ การลงทะเบียน
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เรียนไม่เต็มเวลา
๑๖.๒.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาค
การศึกษาปกติสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา
๑๖.๒.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปีสาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาค
การศึกษาปกติสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา
๑๖.๒.๒.๕ หลั กสู ตรปริญญาตรี ๖ ปีส าเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่ อน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา
๑๖.๒.๒.๖ นิ สิตที่ ข อเทียบโ อ นรา ยวิชา ห รือป ระ ส บก า รณ์ ห รื อ
ประสบการณ์ วิชาชีพ ต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทั้งหลักสูตรอย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา
๑๖.๒.๓ มีค่าระดับขัน้ สะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า ๒.๐๐
๑๖.๒.๔ ไม่มพี ันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
๑๖.๓ ในกรณีที่นิสติ ประสงค์จะไม่ขอสาเร็จการศึกษาด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด มหาวิทยาลัยอาจ
พิจารณาอนุมัตเิ ป็นราย ๆ ไป
๑๖.๔ นิสิตที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม นอกจากเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๖.๒ แล้ว ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่น และต้องมีคุณสมบัติ
เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
๑๖.๔.๑ มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป จะได้รับ
เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง แต่ถ้ามีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ ๓.๒๐ ถึง ๓.๔๙ จะได้รับเกียรติ
นิยมอันดับสอง
๑๖.๔.๒ ไม่เคยได้รับระดับขัน้ F หรืออักษร U และต้องไม่ลงทะเบียนเรียนซ้าใน
รายวิชาใด
ข้อ ๑๗ การอนุมัติปริญญา สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติปริญญาเมื่อสิ้นทุกภาคการศึกษา
ยกเว้น กรณีที่นิสติ ไม่สาเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่หลักสูตรกาหนด ให้อนุมัติปริญญาในวันที่มีผลการเรียน
โดยสมบูรณ์ ในภาคการศึกษานัน้ ๆ
ข้อ ๑๘ การให้เหรียญรางวัลแก่ผู้เรียนดี ให้คณะเสนอชื่อนิสิตที่เรียนดีต่อมหาวิทยาลัย เพื่อขอรับ
รางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรและเหรียญรางวัลเรียนดีประจาปี ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
๑๘.๑ เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร
๑๘.๑.๑ เหรียญทอง ให้กับนิสิตที่เรียนดีตลอดหลักสูตร และไม่เคยได้รับระดับ
ขั้น F หรืออักษร U หรืออักษรอื่นใดที่เทียบเท่าในรายวิชาใดทั้งสถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยพะเยา และมีค่า
ระดับขัน้ สะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยพะเยาของแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า ๓.๗๕
๑๘.๑.๒ เหรียญเงิน ให้กับนิสิตที่เรียนดีตลอดหลักสูตร และไม่เคยได้รับระดับ
ขั้น F หรืออักษร U หรืออักษรอื่นใดที่เทียบเท่าในรายวิชาใดทั้งสถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยพะเยา และมีค่า
ระดับขัน้ สะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยพะเยาของแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า ๓.๕๐
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๑๘.๒ เหรียญรางวัลเรียนดีประจาปี
เหรียญทองแดง ให้กับนิสิตที่เรียนดีประจาปีการศึกษาหนึ่ง ๆ โดยลงทะเบียนเรียน
๒ ภาคการศึกษาปกติในปีการศึกษานั้นไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U ในปี
การศึกษานั้น และต้องมีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยในปีการศึกษานั้น ๆ ๓.๕๐ ขึน้ ไป
หมวดที่ ๖
บททัว่ ไป
ข้อ ๑๙ การลา
๑๙.๑ การลาป่วยและการลากิจ นิสิตผู้ใดมีกิจจาเป็น หรือเจ็บป่วย ไม่สามารถเข้าชั้นเรียน
ในชั่วโมงเรียนได้ให้ย่ืนใบลา ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วนาไปขออนุญาตจาก
อาจารย์ผู้สอน
๑๙.๒ การลาพักการศึกษา
๑๙.๒.๑ นิสิตจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้
(๑) ถูกเรี ยกพล ระดมพลหรื อเกณฑ์เข้ ารับราชการทหาร
(๒) ได้ รั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว่ า งประเทศ หรื อ ทุ น อื่ น ใดซึ่ ง
มหาวิทยาลัย เห็นสมควรสนับสนุน
(๓) เจ็บป่ วยหรื อประสบอุบตั ิเหตุ
(๔) เหตุผลอื่น ๆ ที่คณะเห็นสมควร
๑๙.๒.๒ นิสิ ต ที่ ประสงค์ จ ะลาพั ก การศึก ษาตลอดหนึ่ง ภาคการศึก ษาปกติห รื อ
มากกว่า และนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติใดแล้ว มีความประสงค์จะลาพักการศึกษาให้ย่ืนใบลา
ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย พร้อมกับหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ถึงคณบดีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทัง้ นี้รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไปในภาคการศึกษานั้นให้ได้รับ
อักษร W
๑๙.๒.๓ นิสิตที่ลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือ
มากกว่า จะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสติ ทุกภาคการศึกษา
๑๙.๓ การลาออก นิสิตที่ประสงค์จะขอลาออกต้องยื่นใบลาออกพร้อมหนังสือยินยอมจาก
ผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดี แล้วเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๒๐ การย้ายสาขาวิชา
๒๐.๑ การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ ให้ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขของคณะนัน้ ๆ
๒๐.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องปฏิบัตติ ามเงื่อนไขต่อไปนี้
๒๐.๒.๑ นิสิตที่ประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ ที่ปรึกษา สาขาวิชาและคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในคณะเดิมมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ
๒๐.๒.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
โดยผ่าน การพิจารณาของคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าที่นิสติ สังกัดและจะรับย้ายไปสังกัดนั้น ทั้งนี้ ให้ทาเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย
๒๐.๒.๓ การย้ า ยสาขาวิ ช าไปคณะอื่ น จะต้ อ งด าเนิ น การให้ เ สร็ จ สิ้ น ก่ อ นวั น
ลงทะเบียนเรียน
๒๐.๒.๔ เมื่อนิสติ ได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาอาจนามาคานวณหาค่า
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ระดับขัน้ สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหม่ได้
ข้อ ๒๑ การพ้นสภาพนิสิต
นิสิตจะพ้นสภาพนิสิตด้วยเหตุดังต่อไปนี้
๒๑.๑ ตาย
๒๑.๒ ลาออก
๒๑.๓ โอนไปเป็นนิสติ นักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น
๒๑.๔ ขาดคุณสมบัตขิ องการเข้าเป็นนิสติ ข้อหนึ่งข้อใดตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๔
๒๑.๕ ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามข้อ ๑๒.๙
๒๑.๖ มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนิสิต หรือกระทาการอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ถอนชื่อจากทะเบียนนิสติ
๒๑.๗ เมื่อได้ขึ้น ทะเบี ยนเป็น นิสิ ต มหาวิทยาลัย เป็ นเวลา ๒ เท่ าของเวลาที่ กาหนดไว้ใ น
แผนการศึกษาของสาขาวิชานั้นแล้วยังไม่สาเร็จการศึกษา
๒๑.๘ มีผลการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๒๑.๘.๑ เมื่อเรียนมาแล้วครบสองภาคการศึกษาปกติ ยังมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
ทั้งหมดไม่ถึง ๑.๕๐
๒๑.๘.๒ เมื่อ เรี ย นมาแล้ ว ครบสี่ ภ าคการศึ ก ษาปกติ ยั ง มีค่ า ระดั บ ขั้ น สะสมเฉลี่ ย
ทั้งหมดไม่ถึง ๑.๗๕
๒๑.๘.๓ เมื่อเรียนมาแล้วครบสี่ภาคการศึกษาปกติขึ้นไป/หรือครบหกภาคการศึกษา
ปกติข้นึ ไปสาหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคแบบ ๓ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ยังมีค่าระดับขั้นสะสม
เฉลี่ยทั้งหมดไม่ถึง ๑.๗๕
ข้อ ๒๒ การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกาหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้
ชัดเจนและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๒๓ การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยแสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี
ข้อ ๒๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกประกาศเพื่อประโยชน์ใน
การดาเนินการภายใต้ข้อบังคับนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย
ชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
รายวิชาในหมวดวิชาชีพครู

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หมวดวิชาชีพครู
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
161111 ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
Philosophy of Education
ปรั ช ญา ปรั ช ญาตะวั นตกและตะวั น ออก พุ ท ธปรั ช ญา
แนวคิดปรัชญากับการศึกษา ปรัชญาและทฤษฎีทางการ
ศึก ษา ศาสนา เศรษฐกิ จ สั งคม วัฒ นธรรม แนวคิ ดและ
กลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง การพัฒนาที่ยั่งยืน
ประยุ ก ต์ ใช้ เ พื่ อ พั ฒ นาสถานศึ ก ษา หลั ก การวิ เคราะห์
เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Philosophy, western and eastern
philosophy, buddhist philosophy, philosophy concepts
and theories of education, religions, economy, social,
cultures, concepts and strategies in education
management for promotion of sustainable development,
principles of analysis concerning education for
sustainable development

สาระที่ปรับปรุง

เปิดรายวิชาใหม่

309

310

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต
161133

จิตวิทยาสาหรับครู
Psychology for Teacher

3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
สาระที่ปรับปรุง
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
161212 จิตวิทยาสาหรับครู
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา
Psychology for Teacher
ปรับคาอธิบาย
จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการ รายวิชา
เรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการ
ให้ ค าปรึ ก ษา การให้ ค าแนะน าช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ รี ย นให้ มี
คุณ ภาพชีวิตที่ ดีขึ้น การนาหลักจิตวิทยาไปใช้เพื่อความ
เข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
Basic
psychology,
human
development psychology, learning psychology,
educational psychology, guidance and counseling
psychology, advice and assist students to better life
quality, applying principles of psychology for
understanding and supporting student learning to their
full potentiality

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต
161171

หลักการศึกษาและความเป็นครูมืออาชีพ
3(3-0-6)
Principle of Education and Being
a Professional Teacher
ปรัช ญา แนวคิด ทฤษฎีก ารศึก ษา ประวัติ
ความเป็นมาและระบบการจัดการศึก ษาไทย วิสัยทัศน์และ
แผนพัฒนาการศึกษาไทย ความสาคัญของวิชาชีพครู บทบาท
ห น้ าที่ ภ าร ะงาน ขอ งค รู พั ฒ น าก าร ขอ งวิ ช าชี พ ค รู
คุณลักษณะของครูที่ดี การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การ
เสริม สร้างศั กยภาพและสมรรถภาพความเป็ นครู การเป็ น
บุค คลแห่ง การเรียนรู้แ ละการเป็ นผู้ น าทางวิช าการ เกณฑ์
มาตรฐานวิช าชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา
Educational concepts and theories,
histories and management system of Thai education,
visions and development plans of Thai education, important
of teacher profession, teachers’ roles, functions and tasks,
development of teacher profession, characteristics of good
teachers, increasing teachers’ potential and competence,

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
161112 ความเป็นครูมืออาชีพ
3(3-0-6)
Self Actualization for Professional Teachers
ความสาคัญของวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็น
ครูมืออาชีพ สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพ
ครู การจั ด การความรู้ เกี่ ย วกั บ วิ ช าชี พ ครู การเลื อกใช้
ข้ อ มู ลข่ า วสารความ รู้ เพื่ อ ให้ ทั น ต่ อ
ก าร
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การสอนเพื่อการคิดสร้างสรรค์ การ
พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ เรี ยน หลั กธรรมาภิ บาล ความซื่ อสั ตย์
สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ ที่ คุรุสภากาหนด การพัฒนาวิช าชีพ ครูอย่าง
ต่อเนื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู ปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีจิตสานึกสาธารณะ และเสียสละให้
สังคม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
Important of teaching profession,
instilling teacher spirit for professional teacher, state of
teacher work, characteristics and professional standard,
knowledge management for teaching profession,
selecting current information and knowledge updating

สาระที่ปรับปรุง

ปรับรหัสวิชา
ปรับชื่อรายวิชา
ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

311

312

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
how to be a persons of learning and academic leaders,
to the changing world, strategies of teaching for
teacher profession criteria; professional ethics for teachers,
creating, student competencies development, good
laws concerning education
governance, honesty, merit and ethical standards of
teaching profession, continuing development in teaching
profession, laws and regulations concerning teachers
and teaching profession

161241
161261

การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
3(2-2-5) 161311
Educational Evaluation and Measurement
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(2-2-5)
161213
ทางการศึกษา
Innovation Technologies and Communication for Education
ทฤษฎี รู ป แบบและกลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นา
นวั ต กรรม เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารทาง
การศึกษาที่สง่ เสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ปฏิบัติการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับครู ปฏิบัติการ
ออกแบบการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารทางการศึกษา การประเมินผลและการนาผลไปใช้ใน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
Learning Assessment and Evaluation
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
ทางการศึกษา
Innovation and Educational Information Technolog
หลั ก การ แนวคิ ด ก ารออกแบบ การพั ฒ นา การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ และการประเมิ น สื่ อ นวัต กรรมเทคโนโลยี
สารสน เท ศเพื่ อ ก ารเรี ย นรู้ นวั ต ก รรม เท คโนโล ยี
สารสนเทศทางการศึ ก ษา และนวั ต กรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
Principles,
concepts,
design,

สาระที่ปรับปรุง

ปรับรหัสวิชา
ปรับชื่อรายวิชา
ปรับรหัสวิชา
ปรับชื่อรายวิชา
ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
development, applying and evaluation of media
ทางการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม
innovation information technology for learning,
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
innovation information technology for education, and
Theories, models and strategies developing
innovation information technology for communication
innovation, Information and Communication Technologies in
education promoting the development of quality learning,
using Information and Communication Technologies for
teachers practice, educational innovation, Information and
Communication Technologies developmental design
practice, analyzing problems based on implementation of
innovation, Information and Communication Technologies

161311 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Design and Development

3(2-2-5)

161113

หลักสูตรสถานศึกษา
School Curriculum

3(2-2-5)

สาระที่ปรับปรุง

ปรับรหัสวิชา
ปรับชื่อรายวิชา

313

314

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต
161321 การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 1
3(2-2-5)
Learning Design and Management I
ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการ
เรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบ
และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม
เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ การใช้และการผลิตสื่ อ
และการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบ
ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญการประเมินผลการเรียนรู้ การบูรณาการ
ความรู้มาจัดประสบการณ์วชิ าชีพครูในโรงเรียน
Theories of teaching and learning; styles
of learning and development of instructional Models,
designing and operating learning experiences, integrating
content in learning subject areas, integrating inclusive
education learning, technique and pedagogical learning,
implementing and producing media and developing
learning innovation, learning management focusing on
learner-centered learning, learning assessment, integrating

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
161211 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
Learning Management and Classroom Management
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบั ติเกี่ ยวกับการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
ทฤษฎี แ ละรู ป แบบการเรี ย นรู้ เ พื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นรู้ จั ก คิ ด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญ หาได้ การบูรณาการ
การเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์
การเรียนในสถานศึ กษา การจั ด ท าแผนการเรี ย นรู้ แ ละ
นาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การสร้างบรรยากาศการ
จัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
Principles, concepts and practice in
learning plan preparation management of learning,
learning environments, learning theories and models of
learning management enabling the students to master
analytical thinking, creative thinking and problem
solving, integration of learning in forms of multiples
classroom, development of learning centers in school,
preparation of learning plan and implement to

สาระที่ปรับปรุง

ปรับรหัสวิชา
ปรับชื่อรายวิชา
ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
effectiveness, creating learning atmosphere in the
classroom conductive to student learning

knowledge into practice in school
161322 การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 2
Learning Design and Management II
161351 การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้

สาระที่ปรับปรุง

3(2-2-5)

ปิดรายวิชา

3(2-2-5)

ปิดรายวิชา

Classroom Management and Learning Resource Centre

161342 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5) 161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
ปรับรหัสวิชา
Research for Learning Development
Research for Learning Development
ปรับคาอธิบาย
ทฤษฎี รูปแบบและเทคนิคการวิจัยการศึก ษา จรรยาบรรณ
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย รูปแบบการวิจัย รายวิชา
นั ก วิ จั ย และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การออกแบบการวิ จั ย
การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย
กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การฝึก
ก ารวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น ก ารใช้ แ ละผ ลิ ต งานวิ จั ย เพื่ อ
ปฏิบั ติการวิจัย การนาเสนอผลงานวิจั ย การค้นคว้า ศึ ก ษา
พัฒ นาการเรียนรู้ การนาผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการ
งานวิ จั ย ในการพั ฒ นกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ การใช้
เรียนการสอน การทาวิจัยเพื่อพัฒ นาการเรียนการสอน
กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การเสนอโครงการเพื่อทา
และพัฒนาผู้เรียน
วิจัย ปฏิบัติการจัดทาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและ
Principles, concepts, practice in
การจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติการเขียนรายงานการวิจัยการศึกษา
researching, research models, research designs, research
ปฏิ บั ติ ก ารวิ พ ากษ์ ง านวิ จั ย และน าผลงานวิ จั ย ไปใช้ ใ น
process, statistics for research, classroom research,
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
application and contraction of research for learning

3(2-2-5)
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต
Educational research theories, models and
techniques, researchers’ ethics and relevance laws,
research design, research methodology, research statistic,
classroom action research, research practices, presentation of
research results, a search of research for developing learning
management process, a use of research methodologies for
problems solving, presentation of research proposal,
research project practice to curriculum development and
learning management, writing educational research report
practice, research commenting practice and using
research results to curriculum development and learning
management

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
development, ability in applying research results in
teaching learning management, researching for teaching
learning and student development

สาระที่ปรับปรุง

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต
161481 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Administration and
Quality Assurance
ทฤษฎี รูปแบบ ระบบการบริหารการศึกษา
และการประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติการออกแบบระบบ
การบริ ห ารการศึ ก ษาและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ปฏิ บัติ การวางแผนการบริห ารการศึก ษา และ การประกั น
คุณ ภาพการศึกษา ปฏิบัติการนาแผนการบริหารการศึก ษา
และการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาสู่ก ารปฏิ บัติ ปฏิ บัติก าร
ประเมิ น และปรั บ ปรุ ง แผนการบริ ห ารการศึ ก ษา และการ
ประกันคุณ ภาพการศึกษา บทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
Theories, models and systems of
educational administration and quality assurance,
educational administration and quality assurance system
design practice, educational administration and quality
assurance planning practice, evaluation and improving
educational administration and quality assurance plan

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
161313 การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Quality Assurance
หลั ก การ แนวคิ ด แนวปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บการ
จัดการคุณ ภาพการศึ กษา การประกั นคุ ณ ภาพการศึ กษา
การประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา การ
จัด การคุณ ภาพการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ และพั ฒ นา
คุ ณ ภาพการเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การด าเนิ น การจั ด
กิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
Principles, concepts, practicing in
managing of educational quality, educational quality
assurance, internal and external school quality
assurance, quality management for learning activities
and learning quality continuously, conducting quality
assurance activities of learning activities

สาระที่ปรับปรุง

ปรับรหัสวิชา
ปรับชื่อรายวิชา
ปรับหน่วยกิต
ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต

practice, provisions in relevance educational administration
and quality assurance laws
161593 สัมมนา 1
1 หน่วยกิต
Seminar I
161594 สัมมนา 2
1 หน่วยกิต
Seminar II

สาระที่ปรับปรุง

ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
161411

การสังเกตการณ์ปฏิบัติการวิชาชีพครู
1(30 ชั่วโมง) เปิดรายวิชาใหม่
Observation in Professional Teaching
การสังเกต สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของ
โรงเรียน งานบริหารทั่วไป งานวิชาการ งานงบประมาณ
งานบุคคล งานกิจการนักเรียน งานโรงเรียนกับชุมชน และ
งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับวิชาชีพครู
Observation, interview, collecting data
concerning school context, general school management,
academic affair, fiscal affair, personnel affair, student
affair, school and community affair and other works for
professional teaching

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
สาระที่ปรับปรุง
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
161412 ภาษาและวัฒนธรรม
3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม่
Language and Culture
ภ า ษ า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย เ พื่ อ ก า ร เ ป็ น ค รู
ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ทักษะการฟัง การ
พูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อ
การสื่ อ ความหมายอย่ า งถู ก ต้ อ ง ก ารใช้ ภ าษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
Thai language and culture for teacher,
foreign language for professional teaching development,
skill in listening, speaking, reading , writing Thai and
foreign language for accurate meaning communication,
using language and culture for peaceful coexistence
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
สาระที่ปรับปรุง
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
1(60 ชั่วโมง) เปิดรายวิชาใหม่
Practicum in Professional Teaching
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู การสังเกตการจัดการเรียนรู้
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง การจั ดทาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่ อจุดประสงค์ การ
สอนที่หลากหลาย การทดลองสอนในสถานการณ์ จาลอง
และสถานการณ์จริง การจัดทาโครงงานทางวิชาการ และ
สามารถจัดทาโครงงานทางวิชาการการออกแบบทดสอบ
ข้อ สอบหรื อ เครื่ องมื อวั ดผล การตรวจข้ อสอบ การให้
คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิ บั ติ
และการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญ หาผู้เรียนการพัฒ นา
ความเป็นครูมืออาชีพ
Practicum in professional teaching,
observation of learning management, arrange
learning plans enabling the learners to create knowledge
by themselves, produce learning management plan
to promote various learning objectives, simulation
teaching and real life teaching, academies project

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
สาระที่ปรับปรุง
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
making, and ability to make academie project designing
tests, quizzes or evaluation tools, test assessment, scoring
and Learning evaluation, practical examination and
scoring, research for solving learners problem,
professional teacher development
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา
161424 ศิลปะการสอนของครูมืออาชีพ
Arts in Teaching
ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา

161323 ศิลปะการสอน
Arts in Teaching

3(2-2-5)

161334 จิตวิทยาการแนะแนวและให้คาปรึกษา
ในโรงเรียน
School Guidance and Counseling

3(2-2-5)

161421 จิตวิทยาการแนะแนวและให้คาปรึกษา
ในสถานศึกษา
School Guidance and Counseling

3(2-2-5)

ปรับเปลี่ยน
รหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา

161424 ประเด็นคัดสรรทางการศึกษา
Selected Topic in Education

3(3-0-6)

161423 ประเด็นคัดสรรทางการศึกษา
Selected Topic in Education

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา

161462 สื่อการศึกษาสาหรับการศึกษาตามเอกัตภาพ
Educational Media for Individualized
Instruction

3(2-2-5)

ปิดรายวิชา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
สาระที่ปรับปรุง
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่
161422 จิตวิทยาการพัฒนามนุษย์
Human Development Psychology
ห ลั ก ก าร แ น วคิ ด แ ล ะท ฤ ษ ฏี ด้ าน
จิตวิทยาพั ฒนาการของมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้าน การ
เจริญ เติ บ โตทางร่างกาย ความคิ ด อารมณ์ ความรู้สึ ก
เจตคติ พฤติก รรมการแสดงออกทางสัง คม บุคลิ กภาพ
ตลอดจนสติปัญญาของบุคคลในแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่วัยแรก
เกิด วัยเด็กเล็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ จนถึงวัยชรา
Principle, Concept, theory of the
psychological development of mankind in all aspects of
physical growth, mind, emotion, expression, social
attitudes, social beheviors, personality and intelligence
of the individual in each age from birth, childhood,
teenager, adult until eldery

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
3(3-0-6)
161425 การสอนวิชาเอกเป็นภาษาอังกฤษ
Major Teaching in English
แนวคิดของเนื้อหาวิชาเอก
ค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง ก ฤ ษของวิ ช าเอก ใน
รายวิช าตามหลั ก สูต รระดับการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน เทคนิคการสอนเป็ นภาษาอั งกฤษ
การใช้สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
การบูรณาการการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ
Major subject vocabularies
in basic education curriculum, teaching in
English language techniques, using learning
instructional medias, assessment and
evaluation, learning integration in English
language

สาระที่ปรับปรุง

เปิดรายวิชาใหม่
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
161426 เทคนิคการคิด
Thinking Technique
ความหมาย ความส าคั ญ
และประโยชน์ของการคิด รูปแบบของการ
คิ ด เทคนิ ค และขั้ น ตอนของการคิ ด การ
ปฏิ บั ติ ต ามกระบวนการการคิ ด เพื่ อ การ
พัฒนาตนเอง การพัฒนากระบวนการคิด
Meaning, important and
useful of thinking, thinking models,
technique and process of thinking, thinking
process and implementation for self
improvement, thinking process
development

สาระที่ปรับปรุง

3(2-2-5)

เปิดรายวิชาใหม่

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
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วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
161427 การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
Inclusive Education Management
หลั ก ก ารจั ด ก ารศึ ก ษ า
แบบเรียนรวม มาตรฐานการเรียนรวม การ
จัดท าแผนการจั ดการศึก ษาเฉพาะบุ คคล
การจั ด การเรี ยนการสอน การจั ด การชั้ น
เรียน การบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม
สื่อเทคโนโลยีและสิ่ง อานวยความสะดวก
สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษในชั้น
เรียนรวม
Principles of inclusive
education management Inclusive learning
standard, educational plan for learner
individually, learning management,
classroom management, school administration
for inclusive education, technology medias
and facilities for special learner in
inclusive classroom

สาระที่ปรับปรุง

3(2-2-5)

เปิดรายวิชาใหม่
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
161428 การประเมินโครงการทางการศึกษา
Educational Program Evaluation
ห ลั ก ก าร แน วคิ ด แน ว
ปฏิ บั ติ ข องการประเมิ น โครงการทาง
การศึ ก ษา ตั ว บ่ ง ชี้ แ ละเกณฑ์ ที่ ใ ช้ใ นการ
ประเมินโครงการทางการศึกษา การเขียน
โครงการทางการศึ ก ษา การปฏิ บั ติ ก าร
ประเมินโครงการทางการศึกษาการเขียน
รายงานผลการประเมิ น โครงการทาง
การศึกษา
Principles, concepts,
implementation for educational program
evaluation, indicators and criteria for
educational program evaluation, writing
educational program evaluation,
educational program evaluation
implementation, report writing for
educational program evaluation results

สาระที่ปรับปรุง

3(2-2-5)

เปิดรายวิชาใหม่

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือกทั่วไป
161429 ปฏิบัติการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษา 3(1-4-4)
Educational Technology Equipment Operation
ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น ด้ า น ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ
อิเล็กทรอนิก ส์ หลักการทางานของเครื่องมือเทคโนโลยี
การศึ ก ษา ปฏิ บั ติ ก ารใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ระบบการฉาย
ระบบการขยายเสี ย ง ระบบการพิ ม พ์ ระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิ ว เตอร์ ถู ก ล าดั บ ขั้ น ตอน ปลอดภั ย และการ
บารุงรักษาอย่างถูกต้อง
Basic electrical and electronics
knowledge, principles of the operation of educational
technology equipment, the accuracy and safety of the
equipment application on the projection, amplifier,
printing and computer networking system, and their
technological equipment maintenance

สาระที่ปรับปรุง

เปิดรายวิชาใหม่

327

328

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
สาระที่ปรับปรุง
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือกเฉพาะ
161431 ทักษะและเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์
3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่
Skills and Techniques of Teaching in Mathematics
หลัก การสอนคณิ ตศาสตร์ รูปแบบต่าง ๆ
ในการสอนคณิตศาสตร์ การวัดและการประเมินผลการ
สอ น คณิ ต ศ าส ตร์ แน วก าร จั ด ท าแผ น ก ารส อ น
คณิ ต ศาสตร์ การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาการเรี ย นการสอน
คณิตศาสตร์ และการปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์สาหรับ
ผู้เรียนอายุ 13-18 ปี ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร
Principle and models of mathematics
instruction, evaluation and measurement of the
instruction, syllabus designing of analysis of problems in
the instruction, and demonstrative practices of the
instruction suitable for children of age 13-18 years as
related to Standard Curriculum

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
สาระที่ปรับปรุง
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
161432 ทักษะและเทคนิคการสอนเคมี
3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่
Skills and Techniques of Teaching in Chemistry
ความหมาย ขอบข่าย และความสาคัญของ
ทักษะและเทคนิ คการสอนเคมี ทั กษะการน าเข้าสู่ บทเรียน
การกระตุ้ นความสนใจ การตั้ งคาถาม การใช้ สื่อการเรียน
การสอน การเล่าเรื่อง การอธิบายยกตัวอย่าง และการสรุป
บทเรียน เทคนิ คการสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อย การ
สอนรายบุ คคล การบู รณาการการเรีย นรู้ แบบเรี ยนรวม
ฝึกปฏิบัติดา้ นทักษะและเทคนิคการสอนเคมี
Meaning, scope and importance of
skills and techniques of chemistry teaching, skills of
lesson introduction, attention stimulation, question
creation using educational media, narrative, explaining
example and lesson summarization, technique of large
group teaching, small group teaching, individual
teaching and integration of overall learning, practice
skills and techniques of chemistry teaching
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
สาระที่ปรับปรุง
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
161433 ทักษะและเทคนิคการสอนทางชีววิทยา
3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่
Skills and Techniques of Teaching in Biology
ทักษะและเทคนิคการสอนขั้นสูงของบทเรียนทาง
ชี ววิ ท ยา การตั้ ง ค าถาม การใช้ สื่ อ การเรี ย น การสอน
การอธิบายการยกตัวอย่างและการสรุปบทเรียนทางชีววิทยา
เทคนิ คการสอนกลุ่ ม ใหญ่ การสอนกลุ่ ม ย่ อ ย การสอน
รายบุ คคล และการบู รณาการการเรี ย นรู้ ท างชี ว วิ ท ยา
แบบเรียนรวม ฝึก ปฏิบัติด้านทักษะและเทคนิคการสอน
ทางชีววิทยาขั้นสูง
Advance teaching skills and
techniques of biology lessons, questioning, using
learning media, explanation, examplification and
summarization the biological lessons, teaching
techniques of large groups, sub-groups, individual
classrooms and inclusive biological classroom learning
integration, practice of advance teaching skills and
techniques in biology

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
สาระที่ปรับปรุง
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
161434 ทักษะและเทคนิคการสอนฟิสิกส์
3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่
Skills and Techniques of Teaching in Physics
ความหมาย ขอบข่ าย และความส าคั ญ
ของทั กษะและเทคนิ คการสอนฟิ สิ ก ส์ ทั กษะการน าเข้าสู่
บทเรี ยน การกระตุ้ นความสนใจ การตั้ งค าถาม การใช้ สื่ อ
การเรียนการสอน การเล่าเรื่อง การอธิบายยกตัวอย่าง และ
การสรุปบทเรียน การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ การสอน
แบบคู่หู การสอนแบบปฏิสัมพันธ์เชิงสาธิต การสอนแบบ
เวลาเดี ย วกั น การผลิ ต สื่ อ การเขี ย นแผนการสอน
เครื่องมือประเมินผลทางฟิสิกส์ศึกษา การวิจัยทางฟิสิกส์
ศึ ก ษา การฝึ ก ปฏิ บั ติ ด้ า นทั ก ษะและเทคนิ ค การสอน
Meaning, scope and importance of
skills and techniques of physics education, skills of
lesson introduction, attention stimulation, question
creation using educational media, narrative, explaining
example and lesson summarization, inquiry teaching,
peer Instruction teaching, interactive lecture
demonstration teaching, real time teaching, media
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
สาระที่ปรับปรุง
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
production, teaching plane, instruments for evaluating
in physics education ,research in physics education,
practice skills and techniques of physics education
161435 ทักษะและเทคนิคการสอนพลศึกษา
3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่
Skills and Techniques of Teaching in Physical Education
ความหมาย ขอบข่าย และความสาคัญของทักษะและเทคนิค
การสอนพลศึก ษา จิตวิทยาการสอนพลศึกษา หลักสูตร
พลศึ ก ษา แบบและวิธี สอน การจัดชั้นเรียน การพั ฒ นา
หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติดา้ น
ทัก ษะและเทคนิ คการสอน การประเมิ น ผลและการให้
ระดับคะแนนวิชาพลศึกษา
Meaning, scope and importance of
skills and techniques of Physical Education, Psychology
in teaching physical education, Physical education
curriculum, styles and methods of teaching, classroom
management, developing units of learning and lesson
plan, practice of teaching skills and techniques,
evaluating and grading in physical education

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
สาระที่ปรับปรุง
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
161436 วิธสี อนและนวัตกรรมการสอนภาษาไทย
3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่
Method and Innovation in Thai Teaching
ปรั ช ญาและจุ ด มุ่ ง หมายของหลั ก สู ต รภาษาไทย การ
วิเคราะห์หลักสูตร การกาหนดจุดประสงค์และหลักการ
จัดประสบการณ์ ก ารเรียนรู้ เทคนิควิธีการจั ดการเรีย น
การสอนภาษาไทย การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน การ
วัด และประเมิ น ผลการเรี ย น ลั ก ษณะและประเภทของ
นวัตกรรมที่จะนามาประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทย
Philosophies and goals of Thai
curriculum, curriculum analysis, objectives setting and
principles of learning experiences making, techniques of
teaching Thai, activities for learners development,
learning outcome assessment and evolutions,
characteristics and categories of innovations be applied
in Thai teaching
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
สาระที่ปรับปรุง
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
161437 การสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการสาหรับครู 3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่
ภาษาอังกฤษ
Integrated English Teaching Skills for English Teachers
แนวคิ ด วิธี ก ารสอนภาษาอั ง กฤษใน
ด้านไวยากรณ์ ทักษะการเขียน การอ่านและการฟัง พูด
กิ จ กรรม สื่ อ การสอน วิ ธี ก ารประเมิ น ความสามารถ
ทักษะพืน้ ฐาน ฝึกบูรณาการทักษะการสอนภาษาอังกฤษ

161591 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา 1
Internship in School I

Principles and teaching methods of English grammar,
writing reading and listening-speaking, activities,
instructional materials and assessment of basic skills
ability, practice in integrated English language skills for
the teaching of English
2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
6 (360 ชั่วโมง) ปรับรหัสวิชา
6 หน่วยกิต 161511 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Teaching Internship in School I
ปรับชื่อรายวิชา
ปรับหน่วยกิต

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต
161592 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา 2
Internship in School II

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
สาระที่ปรับปรุง
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต 161512 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6 (360 ชั่วโมง) ปรับรหัสวิชา
ปรับชื่อรายวิชา
Teaching Internship in School II
ปรับหน่วยกิต
161111

ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
Philosophy of Education
ป รั ช ญ า ป รั ช ญ าต ะวั น ต ก แล ะ
ตะวันออก พุทธปรัชญา แนวคิดปรัชญากับการศึกษา
ปรั ช ญาและทฤษฎี ท างการศึ ก ษา ศาสนา เศรษฐกิ จ
สังคม วัฒนธรรม แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อ
เสริม สร้าง การพัฒ นาที่ ยั่งยืน ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒ นา
สถานศึก ษา หลัก การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่ อ เปิดรายวิชาใหม่
การพัฒนาทีย่ ั่งยืน
Philosophy, western and eastern
philosophy, buddhist philosophy, philosophy concepts and
theories of education, religions, economy, social, cultures,
concepts and strategies in education management for
promotion of sustainable development, principles of
analysis concerning
education for sustainable
development
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต
161133 จิตวิทยาสาหรับครู
3(3-0-6)
Psychology for Teacher
จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการ
ของมนุ ษ ย์ จิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู้ แ ละจิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษา
จิตวิทยาแนะแนวและการให้คาปรึกษา จิตวิทยาสาหรับเด็ก
พิเศษ ปฏิบัติการนาหลักจิตวิทยาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับพัฒนาการทางสมอง แบบการเรียนรู้ ศักยภาพ
และความถนัดของผู้เรียน
Basic of psychology, developmental
psychology, learning psychology, educational psychology,
guidance psychology and counselling, psychology for
exceptional children, using a psychological as learning
management for brain development, learning styles,
latency and aptitude of learners

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
สาระที่ปรับปรุง
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
161212 จิตวิทยาสาหรับครู
3(3-0-6)
Psychology for Teacher
จิ ต วิ ท ยาพื้ น ฐาน จิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการ
มนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยา
การแนะแนวและการให้ ค าปรึก ษา การให้ ค าแนะน า
ช่วยเหลือ ผู้ เรีย นให้ มี คุณ ภาพชี วิตที่ ดี ขึ้น การน าหลั ก
จิตวิทยาไปใช้เพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
Basic psychology, human development ปรับรหัสวิชา
psychology, learning psychology, educational ปรับคาอธิบาย
psychology, guidance and counseling psychology, รายวิชา
advice and assist students to better life quality,
applying principles of psychology for understanding and
supporting student learning to their full potentiality

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต
161171 หลักการศึกษาและความเป็นครูมืออาชีพ 3(3-0-6)
Principle of Education and Being a Professional
Teacher
ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีก ารศึกษา ประวัติ
ความเป็น มาและระบบการจัดการศึก ษาไทย วิสัยทัศน์ และ
แผนพัฒนาการศึกษาไทย ความสาคัญของวิชาชีพครู บทบาท
ห น้ าที่ ภ าระงาน ขอ งค รู พั ฒ น าก ารขอ งวิ ช าชี พ ค รู
คุณลักษณะของครูที่ดี การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การ
เสริม สร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็ นครู การเป็ น
บุค คลแห่ ง การเรียนรู้และการเป็ นผู้ น าทางวิช าการ เกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา
Educational concepts and theories,
histories and management system of thai education,
visions and development plans of thai education, important
of teacher profession, teachers’ roles, functions and tasks,
development of teacher profession, characteristics of good
teachers, increasing teachers’ potential and competence, to

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
161112 ความเป็นครูมืออาชีพ
3(3-0-6)
Self Actualization for Professional Teachers
ความส าคั ญของวิ ชาชีพครู การปลูกฝั ง
จิ ตวิ ญ ญ าณ ความเป็ นครู มื ออาชี พ สภาพงานครู
คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การจัดการความรู้
เกี่ ยวกั บวิ ช าชี พ ครู การเลื อ กใช้ ข้ อมู ลข่ าวสารความรู้
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การสอนเพื่อการ
คิดสร้างสรรค์ การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน หลักธรรมาภิ
บาล ความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต คุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมของ
วิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากาหนด การ
พัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ
ครูและวิชาชีพครู ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีจิตสานึก
สาธารณ ะ และเสียสละให้ สั ง คม ปฏิ บั ติ ต นตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
Important of teaching profession,
instilling teacher spirit for professional teacher, state
of teacher work, characteristics and professional
standard, knowledge management for teaching

สาระที่ปรับปรุง

ปรับรหัสวิชา
ปรับชื่อรายวิชา
ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต
be a persons of learning and academic leaders, teacher
profession criteria; professional ethics for teachers, laws
concerning education

161241 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Evaluation and Measurement
หลั ก การ ทฤษฎี รู ป แบบและเทคนิ ค
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ปฏิบัติก ารออกแบบและ
พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ การ
ประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การ
ประเมิ นภาคปฏิบั ติ การประเมิ นผลแบบย่ อยและแบบรวม
ปฏิบัติการวัดประเมินผล และนาผลไปใช้ในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
profession, selecting current information and
knowledge updating to the changing world, strategies
of teaching for creating, student competencies
development, good governance, honesty, merit and
ethical standards of teaching profession, continuing
development in teaching profession, laws and
regulations concerning teachers and teaching
profession
161311 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
Learning Assessment and Evaluation
หลัก การ แนวคิด และแนวปฏิบัติใ น
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การสร้าง
และการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รูปแบบ
การประเมิน การปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
Principles, concepts and practice
in learning assessment and evaluation of the learners,
building and using tools for assessment and

สาระที่ปรับปรุง

ปรับรหัสวิชา
ปรับชื่อรายวิชา
ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต
Principles, theories, models and techniques of
educational measurement and evaluation, designing and
implementation of educational measurement and evaluation
instruments, authentic assessment, evaluation from portfolio,
performance evaluation, formative and summative evaluation,
evaluation practice and implementing to improve learning
management
161261 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและ
3(2-2-5)
การสื่อสารทางการศึกษา
Innovation Information and Communication
Technologies for Education
ทฤษฎี รู ป แบบและกลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นา
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาที่
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสาหรับครู ปฏิบัติการออกแบบการ
พั ฒ นานวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สารทาง
การศึ กษา การประเมิ นผลและการน าผลไปใช้ ในการพั ฒ นา
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
evaluation, assessment models , learning, assessment
and evaluation implement, assessment using for
learners development

161213

นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
ทางการศึกษา
Innovations Information Technologies
for education
หลัก การ แนวคิด การออกแบบ การพั ฒ นา
การประยุ ก ต์ ใ ช้ และก ารประเมิ น สื่ อ นวั ต ก รรม
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การเรี ย นรู้ นวั ต กรรม
เทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ ก ษา และนวั ต กรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
Principles, concepts, design, development,
applying and evaluation of media innovation

สาระที่ปรับปรุง

ปรับรหัสวิชา
ปรับชื่อรายวิชา
ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต
การวิ เคราะห์ ปั ญ หาที่ เกิ ดจากการใช้ นวั ตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศและ การสื่อสาร
Theories, models and strategies developing
innovation, Information and Communication Technologies in
education promoting the development of quality learning, using
Information and Communication Technologies for teachers
practice, educational innovation, Information and Communication
Technologies developmental design practice, analyzing
problems based on implementation of innovation, Information
and Communication Technologies
161311 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Design and Development
ทฤษฎี ห ลั ก สู ตร การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร มาตรฐาน
การศึ ก ษาและมาตรฐานหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานสากล
หลักสูตรการศึกษาเพื่ออาชีพ ปฏิบัติก ารการออกแบบและ
สร้างหลักสูตรแบบจุลภาค ปฏิบัติก ารการนาหลัก สูตรไปใช้
ปฏิบัติการการประเมินและนาผลไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
information technology for learning, innovation
information technology for education, and innovation
information technology for communication

161113

หลักสูตรสถานศึกษา
3(2-2-5)
School Curriculum
ทฤษฎี แ ละรู ป แบบของหลั ก สู ต ร
หลักการ แนวคิดในการจัดทาหลักสูตร การนาหลักสูตร
ไปใช้ การพัฒนาหลัก สูตร การวิเคราะห์หลักสูตรและ
การจัดทาหลักสูตร การประเมินหลักสูตรและนาผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร แนวโน้มการพัฒนา

สาระที่ปรับปรุง

Principles, conc

ปรับรหัสวิชา
ปรับชื่อรายวิชา
ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต
ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร
Curriculum theories, curriculum development,
educational standard and basic educational level standard,
vocational education and higher education, international
curriculum standard, curriculum for career, designing and
developing micro curriculum practice, implementing
curriculum practice, evaluating and implementing into
curriculum development practice, problems and trends of
curriculum development
161321 การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 1
3(2-2-5)
Learning Design and Management I
ทฤษฎี การเรียนรู้และการสอน รูป แบบการ
เรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบ
และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม
เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ การใช้และการผลิตสื่ อ
และการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบ
ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ การประเมินผลการเรียนรู้ การบูรณา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
หลักสูตรสถานศึกษาในประเทศไทย

สาระที่ปรับปรุง

Curriculum models and theories,
concepts in curriculum construction, curriculum
implement, curriculum development, curriculum analysis
and confecting curriculum, curriculum evaluation and
applying curriculum evaluation outcome to develop
the curriculum, trends in school curriculum
development in Thailand
161211

การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
Learning Management and Classroom
Management
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจั ด ท าแผนการจั ด การเรีย นรู้ สิ่ งแวดล้ อ มเพื่ อ การ
เรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญ หาได้ การบูรณาการ
การเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒ นา
ศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การจัดทาแผนการเรียนรู้

ปรับรหัสวิชา
ปรับชื่อรายวิชา
ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
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342

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต
การความรู้มาจัดประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียน
Theories of teaching and learning; styles of learning
and development of instructional Models, designing and
operating learning experiences, integrating content in
learning subject areas, integrating inclusive education
learning, technique and pedagogical learning, implementing
and producing media and developing learning innovation,
learning management focusing on learner-centered
learning, learning assessment, integrating knowledge into
practice in school

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
แล ะน าไป สู่ ก าร ปฏิ บั ติ ใ ห้ เกิดผ ลจริ ง ก ารสร้ า ง
บรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
Principles, concepts and practice in learning plan
preparation management of learning, learning
environments, learning theories and models of
learning management enabling the students to master
analytical thinking, creative thinking and problem
solving, integration of learning in forms of multiples
classroom, development of learning centers in school,
preparation of learning plan and implement to
effectiveness, creating learning atmosphere in the
classroom conductive to student learning

สาระที่ปรับปรุง

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต
161322 การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต

สาระที่ปรับปรุง

3(2-2-5)

Learning Design and Management II

การสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ การจัดทาแผนการสอน
การทดลองสอนในสถานการณ์จาลอง และสถานการณ์จริง
ก ารอ อก แ บ บ ทด ส อ บ ข้ อ สอ บห รื อ เค รื่ อ งมื อวั ด ผ ล
การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสิน ผลการเรียน
การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน หลักการและวิธีการใน
สอนวิชาเฉพาะ การทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การ
นาผล การประเมินปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน การบันทึกและรายงานผล
การจั ด การเรี ย นรู้ แ ละการพั ฒ นาผู้ เ รี ย น การบู ร ณาการ
ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติการสอนสาขาวิชาเฉพาะ
Learning management observation, lesson plan writing,
teaching in simulating and real situation, assessment, test,
evaluation instruments designing, scoring and learning
results assessment, evaluation performance and scoring,
principles and methods of teaching of the major, classroom
action research for developing Learners, utilizing evaluation

ปิดรายวิชา

343

344

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต
results for learning improvement, developing learning
management appropriate with the learners’ potential,
recording and reporting learning resulting from learning
management and developing learners, integrating
knowledge of the major teaching into practice
161351 การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
เพื่อการเรียนรู้
Classroom Management and Learning Resource
Centre
ทฤษฎี แ ละหลั ก การบริ ห ารจั ด การ ภาวะผู้ น าทาง
การศึก ษา มนุษ ยสัม พัน ธ์ใ นองค์ก าร การติด ต่อ สื ่อ สาร
การท างานเป็ น ที ม การคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ วั ฒ นธรรม
องค์ ก าร การพั ฒ นาองค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ การบริ ห าร
จั ด การชั้ น เรี ย น การจั ด ท าโครงงานทางวิ ช าการ การจั ด
โครงการฝึกอาชีพ การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนแบบบูร ณาการ ทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิ คการจั ด
แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การเรี ย นรู้ ปฏิ บั ติ ก าร
ออกแบบแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต

สาระที่ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต

สาระที่ปรับปรุง

อารมณ์ สั ง คม ร่ า งกาย จิ ต ใจ และคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์ ปฏิ บั ติ การออกแบบและจัด สิ่ง แวดล้อ มเพื่ อ การ
เรีย นรู้ ปฏิ บัติ ก ารประเมิ น และน าผลไปใช้ ในการปรับ ปรุ ง
แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
Theories and principles which relate to administration
and management, educational leadership, relationship in
an organization; communication, teamwork; systematic
thinking; organization culture, development of learning
organization, classroom management; academic project
management; vocational training project management,
management of projects and activities for comprehensive
development of students, theories, models and techniques
in learning resource center and learning environment
management, designing learning resource center to improve
development of Intelligence, emotion, social, body, mind
and desired characteristics, designing and setting learning
environment into practice, evaluating and implementing
learning resource center and learning environment into practice

345
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต
161442 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Development
ทฤษ ฎี รู ป แบบแล ะเทคนิ ค ก ารวิ จั ย การศึ ก ษ า
จรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การออกแบบ
การวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในชั้น
เรีย น การฝึกปฏิบัติก ารวิจัย การน าเสนอผลงานวิจัย การ
ค้นคว้า ศึกษางานวิจัยในการพัฒนกระบวนการจัดการเรียนรู้
การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การเสนอโครงการ
เพื่ อ ท าวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท าโครงการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติการเขียนรายงานการ
วิจัยการศึกษาปฏิบัติการวิพากษ์งานวิจัยและนาผลงานวิจัย
ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
Educational research theories, models and techniques,
researchers’ ethics and relevance laws, research design,
research methodology, research statistic, classroom action
research, research practices, presentation of research
results, a search of research for developing learning
management process, a use of research methodologies for

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
สาระที่ปรับปรุง
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Development
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย รูปแบบการ
วิจัย การออกแบบการวิจั ย กระบวนการวิจัย สถิ ติเพื่ อ
การวิจัย การวิจัย ในชั้น เรียน การใช้และผลิตงานวิจั ย
เพื่ อพั ฒ นาการเรียนรู้ การนาผลการวิจั ยไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน การทาวิจัยเพื่อพัฒ นาการเรียน
การสอนและพัฒนาผู้เรียน
ปรับรหัสวิชา
Principles, concepts , practice in researching,
ปรับคาอธิบาย
research models, research designs, research process,
รายวิชา
statistics for research, classroom research , application
and contraction of research for learning development,
ability in applying research results in teaching learning
management, researching for teaching learning and
student development

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต
problems solving, presentation of research proposal,
research project practice to curriculum development and
learning management, writing educational research report
practice, research commenting practice and using research
results to curriculum development and learning management
161481 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6)
Educational Administration and Quality Assurance
ทฤษฎี รู ป แบบ ระบบการบริ ห ารการศึ ก ษาและการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบระบบการ
บริ ห ารการศึ ก ษาและก ารประกั นคุ ณ ภ าพ การศึ ก ษา
ปฏิ บัติ การวางแผนการบริห ารการศึ ก ษา และ การประกั น
คุณ ภาพการศึกษา ปฏิบัติการนาแผนการบริหารการศึก ษา
และการประกันคุ ณ ภาพการศึก ษาสู่ ก ารปฏิบั ติ ปฏิ บัติก าร
ประเมิ น และปรั บ ปรุง แผนการบริ ห ารการศึ ก ษา และการ
ประกันคุณ ภาพการศึกษา บทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
Theories, models and systems of educational administration
and quality assurance, educational administration and

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต

161313

การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Quality Assurance
หลั ก การ แนวคิ ด แนวปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บการจั ดการ
คุณ ภาพการศึ กษา การประกั นคุ ณ ภาพการศึ กษา การ
ประกั นคุณ ภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา การ
จัดการคุณ ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒ นา
คุ ณ ภาพการเรีย นรู้ อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง การด าเนิ น การจั ด
กิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
Principles, concepts, practicing in managing of
educational quality, educational quality assurance,
internal and external school quality assurance, quality
management for learning activities and learning
quality continuously, conducting quality assurance

สาระที่ปรับปรุง

ปรับรหัสวิชา
ปรับชื่อรายวิชา
ปรับหน่วยกิต
ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

347

348

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
quality assurance system design practice, educational
activities of learning activities
administration and quality assurance planning practice,
evaluation and improving educational administration and
quality assurance plan practice, provisions in relevance
educational administration and quality assurance laws
161593 สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
นาเสนอประเด็นเพื่อน าสู่ก ารอภิปรายและเสนอแนวทาง
ปรับปรุงและพั ฒนาในด้านการพั ฒนาหลัก สูตร การจัดการ
เรียนรู้ จิตวิทยาสาหรับครู การวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา การบริหารจัดการในชั้นเรียน นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึ ก ษา ความเป็น ครู ทั ก ษะการจัด การ
เรียนรู้ ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร ทักษะกระบวนการคิด
ทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ คุณธรรมและจริยธรรม
การใฝ่รู้ใฝ่เรียน การบาเพ็ญประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
Issue for a discussion and a guide for curriculum
improvement and development, learning management,

สาระที่ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต

สาระที่ปรับปรุง

psychology for teachers, educational measurement and
evaluation, classroom management, educational innovation
and information technology, professional teacher, learning
management skills, language and communication skills,
system thinking skills, using technology for learning skills,
ethics and morality, learning curiosity, volunteering for
public utility
161594 สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II
นาเสนอประเด็นเพื่อนาสู่ก ารอภิปรายและเสนอแนวทาง
ปรับปรุงและพัฒนาในด้านการวิจัยทางการศึกษา การบริหาร
หลั ก สู ต ร การพั ฒ นากระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ การจั ด
กิจกรรมเสริมความเป็นวิชาชีพครู
Issues for a discussion and developing a guide for
improving and developing research in education, curriculum
management, learning process development, supplementary
activities for being professional teacher

ปิดรายวิชา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการวิชาชีพครู 1(30 ชั่วโมง)
Observation in Professional Teaching
การสั ง เกต สั ม ภาษณ์ รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
บริบทของโรงเรียน งานบริหารทั่วไป งานวิชาการ งาน
งบประมาณ งานบุ ค คล งานกิ จ การนั ก เรี ย น งาน
โรงเรียนกับชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู
Observation, interview, collecting data concerning
school context, general school management, academic
affair, fiscal affair, personnel affair, student affair,
school and community affair and other works for
professional teaching

สาระที่ปรับปรุง

เปิดรายวิชาใหม่

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
161412 ภาษาและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language and Culture
ภ าษาและวั ฒ นธรรม ไทยเพื่ อก ารเป็ น ครู
ภาษาต่ างประเทศเพื่ อพัฒ นาวิช าชีพ ครู ทักษะการฟั ง
ก า ร พู ด ก า ร อ่ า น ก า ร เขี ย น ภ า ษ า ไท ย แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศเพื่ อการสื่อความหมายอย่างถู กต้ อง
การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
Thai language and culture for teacher, foreign
language for professional teaching development, skill in
listening, speaking, reading , writing Thai and foreign
language for accurate meaning communication, using
language and culture for peaceful coexistence

สาระที่ปรับปรุง

เปิดรายวิชาใหม่
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
161413

การฝึกปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู
1(60 ชั่วโมง)
Practicum in Professional Teaching
การฝึก ปฏิบัติการวิช าชีพครู การสั งเกตการจัด การ
เรียนรู้ การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้
ด้วยตนเอง การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจุดประสงค์ การ
สอนทีห่ ลากหลาย การทดลองสอน ในสถานการณ์จาลองและ
สถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือ
วัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการ
เรี ย น การสอบภาคปฏิ บั ติ แ ละการให้ ค ะแนน การวิ จั ย
แก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ
Practicum in professional teaching, observation of
learning management, arrange learning plans enabling the
learners to create knowledge by themselves, produce learning
management plan to promote various learning objectives,
simulation teaching and real life teaching, designing tests,
quizzes or evaluation tools, test assessment, scoring and
Learning evaluation, practical examination and scoring,
research for solving learners problem, professional teacher
development

สาระที่ปรับปรุง

เปิดรายวิชาใหม่

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

161323 ศิลปะการสอน
3(2-2-5)
Arts in Teaching
ศึก ษาการสอนในฐานะที่ เ ป็น ศิ ล ปะการเอื้ ออ านวยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการกระตุ้น
ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด ส านึ ก ที่ จ ะเรี ย นและเรี ย นด้ ว ยความรู้ สึ ก
โดยครอบคลุมศิลปะที่เกี่ยวกั บการสร้างปฏิสัม พันธ์ระหว่าง
บุ ค คลที่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ จ ากกั น และกั น การจั ด
สภาพแวดล้อมห้องเรียนและเวลาเรียน การเลือกใช้ตาราและ
สื่ อ และการก าหนดงานภาคปฏิ บั ติ การทดสอบและการ
วัดผล การใช้วธิ ีสอนแบบต่างๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ ในชั้น
เรียนเพื่อให้ชั้นเรียนดาเนินไปด้วยดี ศิลปะการใช้ภ าษาเพื่อ
การสื่อสารในชั้นเรียน
Study of teaching as the art which allows a person
to learn by oneself, by the stimulation process which
encourage the learner to realize importance of learning and
willing to learn. The teaching involves the art of learning
through interaction, the art of class-room environment
settings and proper learning schedules, the art of textbook
and media selection, practical assignments, measurement

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
สาระที่ปรับปรุง
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือกทั่วไป
3(2-2-5)
161424 ศิลปะการสอนของครูมืออาชีพ
Arts in Teaching
ศึ ก ษ าก าร ส อ น ใน ฐ าน ะที่ เป็ น ศิ ล ป ะ ก า ร
เอื้ออานวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผ่าน
กระบวนการกระตุ้นให้ ผู้เรียนเกิดสานึกที่ จะเรียนและ
เรียนด้วยความรู้สึก โดยครอบคลุมศิลปะที่เกี่ยวกับการ
สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้
จากกันและกัน การจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนและเวลา ปรับรหัสวิชา
เรี ย น การเลื อ กใช้ ต าราและสื่ อ และการก าหนดงาน ปรับชื่อวิชา
ภาคปฏิบัติ การทดสอบและการวัดผล การใช้วิธีสอน
แบบต่าง ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพื่อให้ชั้น
เรียนดาเนินไปด้วยดี ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ในชั้นเรียน
Study of teaching as the art which allows a
person to learn by oneself, by the stimulation process
which encourage the learner to realize importance of
learning and willing to learn. The teaching involves the
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือกทั่วไป
and evaluation, selecting teaching methods, problem
art of learning through interaction, the art of class-room
solving in classroom, the art of using language for
environment settings and proper learning schedules, the
communication in classroom
art of textbook and media selection, practical
assignments, measurement and evaluation, selecting
teaching methods, problem solving in classroom, the
art of using language for communication in classroom

สาระที่ปรับปรุง

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

161334 จิตวิทยาการแนะแนวและให้คาปรึกษาในโรงเรียน 3(2-2-5)
School Guidance and Counseling
ความหมาย หลักการ ปรัชญา ความสาคัญและประโยชน์
ของการแนะแนวและการให้คาปรึก ษา กระบวนการ รูปแบบ
ขั้น ตอนและทั กษะการให้ ค าปรึก ษา จรรยาบรรณของผู้ ใ ห้
คาปรึกษา คุณ ลักษณะของผู้ให้การปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ
การส่ ง เสริ ม ความถนั ด ของผู้ เ รี ย น หลั ก การแนะแนวใน
ระดับชั้นต่าง ๆ การติดตามและการประเมินผล
Meanings, principles, philosophies, important and
benefits for guidance and counseling, counseling processes,
models, steps and skills, counsellor’s ethics and characters,
promoting students’ aptitude, principle of guidance in each
steps, following and evaluating

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
สาระที่ปรับปรุง
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือกทั่วไป
3(2-2-5)
161421 จิตวิทยาการแนะแนวและ
ให้คาปรึกษาในสถานศึกษา
School Guidance and Counseling
ความหมาย หลั ก การ ปรั ช ญา ความส าคั ญ และ
ประโยชน์ ข องการแนะแนวและการให้ ค าปรึ ก ษา
กระบวนการ รู ป แบบ ขั้ น ตอนและทั ก ษะการให้
ค า ป รึ ก ษ า จ ร ร ย า บ ร ร ณ ข อ ง ผู้ ให้ ค า ป รึ ก ษ า
ปรับรหัสวิชา
คุ ณ ลั ก ษณ ะของผู้ ใ ห้ ก ารปรึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ปรับชื่อวิชา
การส่ ง เสริม ความถนั ด ของผู้ เรี ย น หลั ก การแนะแนว
ในระดับชั้นต่าง ๆ การติดตามและการประเมินผล
Meanings, principles, philosophies, important and
benefits for guidance and counseling, counseling
processes, models, steps and skills, counsellor’ s ethics
and characters, promoting students’ aptitude, principle
of guidance in each steps, following and evaluating
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
สาระที่ปรับปรุง
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือกทั่วไป
161424 ประเด็นคัดสรรทางการศึกษา
3(3-0-6) 161423 ประเด็นคัดสรรทางการศึกษา
3(3-0-6)
Selected Topic in Education
Selected Topic in Education
ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาที่กาลังเป็นที่สนใจ
ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาที่กาลังเป็น
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
ที่สนใจ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ปรับรหัสวิชา
Study and analyze the interesting topics and problems
Study and analyze the interesting topics and
related to education both in Thailand and foreign countries
problems related to education both in Thailand and
foreign countries
161462 สื่อการศึกษาสาหรับการศึกษา
3(2-2-5)
ตามเอกัตภาพ
Educational Media for Individualized Instruction
หลักการ รูปแบบ องค์ประกอบ และกระบวนการสอน
รายบุ คคล สื่อเพื่ อการศึก ษารายบุคคล เน้ นกระบวนการ
ปิดรายวิชา
ออกแบบและผลิตสื่อการศึกษารายบุคคลอย่างเป็นระบบ
Principles, models, components and process of
individualized instruction, medium for individualized
instruction, focusing on systematic educational media
designing and producing process

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
สาระที่ปรับปรุง
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือกทั่วไป
161422 จิตวิทยาการพัฒนามนุษย์
3(2-2-5)
Human Development Psychology
หลักการ แนวคิด และทฤษฏี ด้านจิตวิทยาพัฒนาการ
ของมนุ ษย์ ในทุ ก ๆ ด้ าน ทั้ งด้ าน การเจริ ญ เติ บ โตทาง
ร่างกาย ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก เจตคติ พฤติกรรม
การแสดงออกทางสังคม บุคลิกภาพ ตลอดจนสติปัญญา
ของบุคคลในแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่วัยแรกเกิด วัยเด็กเล็ ก
เปิดรายวิชาใหม่
วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ จนถึงวัยชรา
Principle, Concept, theory of the psychological
development of mankind in all aspects of physical
growth, mind, emotion, expression, social attitudes,
social beheviors, personality and intelligence of the
individual in each age from birth, childhood, teenager,
adult until eldery
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือกทั่วไป
161425 การสอนวิชาเอกเป็นภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Major Teaching in English
แนวคิด ของเนื้ อหาวิช าเอกค าศัพ ท์ ภ าษาอัง กฤษ
ของวิชาเอกในรายวิชาตามหลักสูตรระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เทคนิคการสอนเป็นภาษาอังกฤษ การใช้สื่อการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล การบูรณาการการเรียนรู้
เป็นภาษาอังกฤษ
Major subject vocabularies in basic education
curriculum, teaching in English language techniques,
using learning instructional medias, assessment and
evaluation, learning integration in English language
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เปิดรายวิชาใหม่

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือกทั่วไป
161426 เทคนิคการคิด
3(2-2-5)
Thinking Technique
ความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ของการคิด
รูปแบบของการคิด เทคนิคและขั้นตอนของการคิด การ
ปฏิบั ติตามกระบวนการการคิดเพื่ อการพั ฒ นาตนเอง
การพัฒนากระบวนการคิด
Meaning, important and useful of thinking, thinking
models, technique and process of thinking, thinking
process and implementation for self improvement,
thinking process development
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือกทั่วไป
161427 การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
3(2-2-5)
Inclusive Education Management
หลั ก การจั ด การศึ ก ษาแบบเรี ย นร่ ว ม มาตรฐาน
การเรียนร่วม การจัด ทาแผนการจัด การศึกษาเฉพาะ
บุคคล การจัดการเรียนการสอน การจัดการชั้นเรียน การ
บริหารสถานศึกษาแบบเรียนร่วม สื่อเทคโนโลยีและสิ่ง
อานวยความสะดวกสาหรับ ผู้ เ รีย นที่ มี ค วามต้ อ งการ
พิเศษในชั้นเรียนร่วม
Principles of inclusive education management
Inclusive learning standard, educational plan for
learner individually, learning management, classroom
management, school administration for inclusive
education, technology medias and facilities for special
learner in inclusive classroom
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
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2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือกทั่วไป
161428 การประเมินโครงการทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Program Evaluation
หลั ก การ แนวคิ ด แนวปฏิ บั ติ ข องการประเมิ น
โครงการทางการศึ กษา ตั วบ่ง ชี้และเกณฑ์ ที่ ใ ช้ในการ
ประเมินโครงการทางการศึกษา การเขียนโครงการทาง
การศึ ก ษา การปฏิ บั ติ ก ารประเมิ น โครงการทาง
การศึก ษา การเขียนรายงานผลการประเมิ นโครงการ
ทางการศึกษา
Principles, concepts, implementation for
educational program evaluation, indicators and criteria
for educational program evaluation, writing educational
program evaluation, educational program evaluation
implementation, report writing for educational program
evaluation results
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือกทั่วไป
161429 ปฏิบัติการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษา
3(1-4-4)
Educational Technology Equipment Operation
ความ รู้ พื้ นฐานด้ า นไฟ ฟ้ า และอิ เ ลคโทรนิ ค ส์
หลักการทางานของเครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษา การ
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ระบบการฉาย ระบบการขยายเสี ยง ระบบ
การพิมพ์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการบารุงรักษา
เครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษา
Basic knowledge in electric and electronic,
working principles of educational technology tools,
using of materials, projection system, Amplifier
system, printing system, computer networking
system, educational technology tool maintenance
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือกเฉพาะ
161431 ทักษะและเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
Skills and Techniques of Teaching in Mathematics
หลัก การสอนคณิ ตศาสตร์ รูป แบบต่าง ๆ ในการ
สอนคณิ ตศาสตร์ การวัดและการประเมินผลการสอน
คณิตศาสตร์ แนวการจัดทาแผนการสอนคณิตศาสตร์
การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และ
การปฏิ บั ติ ก ารสอนคณิ ต ศาสตร์ ส าหรั บ ผู้ เ รี ย นอายุ
13-18 ปี ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร
Principle and models of mathematics instruction,
evaluation and measurement of the instruction,
syllabus designing of analysis of problems in the
instruction, and demonstrative practices of the
instruction suitable for children of age 13-18 years as
related to Standard Curriculum
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือกเฉพาะ
161432 ทักษะและเทคนิคการสอนเคมี
3(2-2-5)
Skills and Techniques of Teaching in Chemistry
ความหมาย ขอบข่าย และความสาคัญของทักษะ
และเทคนิคการสอนเคมี ทักษะการนาเข้าสู่ บทเรียน การ
กระตุ้นความสนใจ การตั้งคาถาม การใช้สื่อการเรียนการ
สอน การเล่ าเรื่อง การอธิบายยกตั วอย่ าง และการสรุ ป
บทเรียน เทคนิคการสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อย การ
สอนรายบุคคล การบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนรวม
ฝึกปฏิบัติดา้ นทักษะและเทคนิคการสอนเคมี
Meaning, scope and importance of skills and
techniques of chemistry teaching, skills of lesson
introduction, attention stimulation, question creation
using educational media, narrative, explaining example
and lesson summarization, technique of large group
teaching, small group teaching, individual teaching
and integration of overall learning, practice skills and
techniques of chemistry teaching
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือกเฉพาะ
161433 ทักษะและเทคนิคการสอนทางชีววิทยา 3(2-2-5)
Skills and Techniques of Teaching in Biology
ทั ก ษะและเทคนิ คการสอนขั้ นสู งของบทเรี ยนทาง
ชี ววิ ท ยา การตั้ งค าถาม การใช้ สื่ อการเรี ยน การสอน
การอธิ บ ายการยกตั วอย่ างและการสรุ ป บทเรี ย นทาง
ชี ววิ ทยา เทคนิ คการสอนกลุ่ ม ใหญ่ การสอนกลุ่ มย่ อย
การสอนรายบุ คคล และการบู รณาการการเรี ย นรู้ ท าง
ชีววิทยาแบบเรียนรวม ฝึกปฏิบัติด้านทักษะและเทคนิค
การสอนทางชีววิทยาขั้นสูง
Advance teaching skills and techniques of
biology lessons, questioning, using learning media,
explanation, examplification and summarization the
biological lessons, teaching techniques of large
groups, sub-groups, individual classrooms and
inclusive biological classroom learning integration,
practice of advance teaching skills and techniques in
biology
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือกเฉพาะ
161434 ทักษะและเทคนิคการสอนฟิสิกส์
3(2-2-5)
ความหมาย ขอบข่าย และความสาคัญของทักษะ
และเทคนิ คการสอนฟิ สิ ก ส์ ทั กษะการน าเข้าสู่ บทเรี ยน
การกระตุ้นความสนใจ การตั้งคาถาม การใช้สื่อการเรียน
การสอน การเล่ าเรื่ อง การอธิ บายยกตั วอย่ าง และการ
สรุปบทเรียน การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ การสอน
แบบคู่หู การสอนแบบปฏิ สั ม พั นธ์ เชิ ง สาธิต การสอน
แบบเวลาเดียวกัน การผลิตสื่อ การเขียนแผนการสอน
เครื่ อ งมื อ ประเมิ น ผลทางฟิ สิ ก ส์ ศึ ก ษา การวิ จั ย ทาง
ฟิสิกส์ศกึ ษา การฝึกปฏิบัติดา้ นทักษะและเทคนิคการสอน
Meaning, scope and importance of skills and
techniques of physics education, skills of lesson
introduction, attention stimulation, question creation using
educational media, narrative, explaining example and
lesson summarization, inquiry teaching, peer Instruction
teaching, interactive lecture demonstration teaching,
real time teaching, media production, teaching plane,
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สาระที่ปรับปรุง
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือกเฉพาะ
instruments for evaluating in physics education ,research
in physics education, practice skills and techniques of
physics education
161435 ทักษะและเทคนิคการสอนพลศึกษา
3(2-2-5)
Skills and Techniques of Teaching in Physical
Education
ความหมาย ขอบข่าย และความสาคัญของทักษะ
และเทคนิคการสอนพลศึกษา จิตวิทยาการสอนพลศึกษา
หลัก สูต ร พลศึ ก ษา แบบและวิธีสอน การจัดชั้ นเรีย น
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
เปิดรายวิชาใหม่
ฝึกปฏิบัติดา้ นทักษะและเทคนิคการสอน การประเมินผล
และการให้ระดับคะแนนวิชาพลศึกษา
Meaning, scope and importance of skills and
techniques of Physical Education, Psychology in teaching
physical education, Physical education curriculum, styles
and methods of teaching, classroom management,
developing units of learning and lesson plan, practice
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2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
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2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือกเฉพาะ
of teaching skills and techniques, evaluating and
grading in physical education
161436 วิธสี อนและนวัตกรรมการสอนภาษาไทย 3(2-2-5)
Method and Innovation in Thai Teaching
ปรัชญาและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรภาษาไทย
การวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต ร การก าหนดจุ ด ประสงค์ แ ละ
หลั ก การจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ เทคนิ ค วิธี ก าร
จัด การเรี ยนการสอนภาษาไทย การจัด กิ จ กรรมเพื่ อ
พัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียน ลักษณะ
และประเภทของนวัตกรรมที่จะนามาประยุกต์ใช้ ในการ
สอนภาษาไทย
Philosophies and goals of Thai curriculum,
curriculum analysis, objectives setting and principles
of learning experiences making, techniques of teaching
Thai, activities for learners development, learning
outcome assessment and evolutions, characteristics
and categories of innovations be applied in Thai
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือกเฉพาะ
161437 การสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
สาหรับครูภาษาอังกฤษ
Integrated English Teaching Skills for English
Teachers
แนวคิ ด วิ ธี ก าร ส อน ภ าษ าอั ง ก ฤ ษ ในด้ าน
ไวยากรณ์ ทัก ษะการเขียน การอ่ านและการฟั ง พู ด
กิจกรรม สื่อ การสอน วิธีก ารประเมิ นความสามารถ
ทักษะพืน้ ฐาน ฝึกบูรณาการทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
Principles and teaching methods of English
grammar, writing reading and listening-speaking,
activities, instructional materials and assessment of
basic skills ability, practice in integrated English
language skills for the teaching of English

สาระที่ปรับปรุง

เปิดรายวิชาใหม่
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
สาระที่ปรับปรุง
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต
2.1.2 วิชาชีพปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
161591 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา 1 6 หน่วยกิต 161511 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 1 6(360 ชั่วโมง)
Teaching Internship in School I
Internship in School I
การปฏิ บั ติ ก ารสอนและจั ด การเรี ย นรู้ ใ นสาขา
การนาหลักการ ทฤษฏี และทัก ษะต่างๆ ทางการศึก ษา
วิชาเอก การบริหารจัดการในห้องเรียนเพื่อส่งเสริม การ
ที่ ไ ด้ เ รี ย นไปฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ ในสถานศึ ก ษา โดยฝึ ก
เรี ย นรู้ การวั ด และประเมิ น ผลและน าผลไปใช้ ในการ
ปฎิบัติงานตามสาขาวิชาที่เลือกเรียน เน้นปฏิบัติการพัฒนา
พัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยน
หลั ก สู ต ร การจั ด การเรี ย นรู้ แ ละการสอน การวั ด และ
เรี ย นรู้ จ ากผลการปฏิ บั ติ การปฏิ บั ติ ง านอื่ น ที่ ไ ด้ รั บ ปรับรหัสวิชา
ประเมินผลการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวิจัย
มอบหมายในสถานศึกษา
ปรับชื่อรายวิชา
ในชั้นเรียน
Teaching internship and learning management ปรับหน่วยกิต
Application of educational principles, theories and skills
in major area, classroom management for learning ปรับคาอธิบาย
that the students have previously learned to the actual
empower, evaluation and assessment for learner รายวิชา
practice in accordance with the students’ major areas of
development, research for learner development,
study, focusing on curriculum development, teaching and
knowledge management from teaching experience,
learning management, learning measurement and evaluation,
practice and take responsibility in other functions
student development activities management, classroom
concerning the duties of school
research

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
สาระที่ปรับปรุง
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต
2.1.2 วิชาชีพปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
6(360 ชั่วโมง)
161592 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา 2 6 หน่วยกิต
161512 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 2
การปฏิ บั ติ ก ารสอนและจั ด การเรี ย นรู้ ใ นสาขา
Internship in School II
วิชาเอกอย่างเข้มข้น การบริหารจัดการในห้องเรียนเพื่อ
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ ตามสาขาวิ ช าที่ เ ลื อ กเรี ย นอย่ า ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและนาผลไป
เข้มข้นยิ่งขึ้น โดยเน้นปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การ
เรียนรู้และการสอน การวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการปฏิบัติ การปฏิบัติงานอื่นที่
พั ฒ นาผู้ เ รี ย น วิ จั ย ในชั้ น เรี ย นและการบริ ห ารงานต่ า ง ๆ
ปรับรหัสวิชา
ได้รับมอบหมายในสถานศึกษา
ในสถานศึกษา
ปรับชื่อรายวิชา
Teaching internship and learning management
Actual practice of teaching profession in accordance
ปรับหน่วยกิต
in major area via more advanced than Teaching
with students’ major areas of study via more advanced
ปรับคาอธิบาย
Internship in School I, classroom management for learning
than the Internship in School 1, focusing on curriculum
รายวิชา
empower, evaluation and assessment for learner
development, teaching and learning management, learning
development, research for learner development, knowledge
measurement and evaluation, student development
management from teaching experience, practice and
activities management, classroom research and school
take responsibility in other functions concerning the
works management
duties of school
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

373

ตาราง เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับ
โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาชีพครู
2.1.1 วิชาชีพครู
2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2.2 วิชาเอก
2.2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2.1.1 วิชาพืน้ ฐานคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
2.2.1.2 วิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน
2.2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2.2 วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
2.2.3 การสอนวิชาเอก
2.2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.2.4.1 วิชาเอกเลือก
2.2.4.2 วิชาเอกเลือกในกลุ่ม
2.2.4.3 วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต)ตลอดหลักสูตร

หลักสูตร หลักสูตร
เกณฑ์ เกณฑ์
ปรับปรุง ปรับปรุง
สกอ. คุรุสภา
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2557

30
124
46
78

30
124
46
34
12

30
149
50
38
12

30
146
47
35
12

78

99
25
-

99
25
-

44
44
6

44
44
6

24
24
-

24
24
-

68

6
4

-

6

6

6

6

160

160

185

182
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2557
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
กลุ่มวิชาภาษา
001103
001111
001112

003134

003136

004151
004152
004153
004154
004155
004156
004157
004158
004159

3(3-0) 001103
3(3-0) 001111
3(3-0) 001112

กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis

ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

3(3-0-6)

อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
Civilization and
Indigenous Wisdom
พะเยาศึกษา
Phayao Studies

3(3-0-6)

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

3 หน่วยกิต

อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous
Wisdom
พะเยาศึกษา
Phayao Studies

กลุ่มวิชาพลานามัย
004150

9 หน่วยกิต

ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

3(3-0-6) 003134

3(2-2-5) 003136

1 หน่วยกิต

บังคับเลือก

1(0-2-1) 004150
1(0-2-1) 004151
1(0-2-1) 004152
1(0-2-1) 004153
1(0-2-1) 004154
1(0-2-1) 004155
1(0-2-1) 004156
1(0-2-1) 004157
1(0-2-1) 004158
1(0-2-1) 004159

คงเดิม

3(2-2-5)

คงเดิม

1 หน่วยกิต
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

คงเดิม

375

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
004160
004161
004162
004163
004164
004165

เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self-Defense

กลุ่มวิชาสหศาสตร์
005171
005172
005173

ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการดาเนินชีวติ
Living Management
ทักษะชีวิต
Life Skills

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เลือก
กลุ่มวิชาภาษา
001113

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic
Purposes

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
1(0-2-1) 004160
1(0-2-1)

004161

1(0-2-1) 004162
1(0-2-1) 004163
1(0-2-1) 004164
1(0-2-1) 004165

เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

คงเดิม

1(0-2-1)
1(0-2-1)

8 หน่วยกิต
3(3-0-6)

005171

3(2-2-5)

005172

2(1-2-3)

005173

ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการดาเนินชีวติ
Living Management
ทักษะชีวิต
Life Skills

3(3-0-6)
3(2-2-5)

คงเดิม

2(1-2-3)

9 หน่วยกิต
3(3-0-6)

001113

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic
Purposes

3(3-0-6)

3(3-0-6)

002121

3(3-0-6)

3(3-0-6)

002122

3(3-0-6)

002123

3(3-0-6)

002124

3(3-0-6)

002125

สารสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษาค้นคว้า
Information Science for
Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวติ
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
Language Society and
Culture
ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation

คงเดิม

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121

002122
002123

002124
002125

สารสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษาค้นคว้า
Information Science for
Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวติ
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
Language Society and
Culture
ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation

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

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

คงเดิม

376

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
001126

ศิลปะในชีวติ ประจาวัน
Arts in Daily Life

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
3(3-0)

002126

ศิลปะในชีวติ ประจาวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

3(3-0)

003131

3(3-0-6)

3(3-0)

003132

กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพ
ชีวติ
Fundamental Laws for
Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
Thai and the World
Community
วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and
Society
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
พื้นฐาน
Introduction to Computer
Information Science
คณิตศาสตร์สาหรับชีวติ ในยุค
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the
Information Age
ยาและสารเคมีในชีวติ
ประจาวัน
Drugs and Chemicals in
Daily Life
อาหารและวิถีชีวติ
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology
Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
Science in Daily Life

3(3-0-6)

คงเดิม

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
001131

001132

001133
001135

กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพ
ชีวติ
Fundamental Laws for
Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
Thai State and the World
Community
วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics, Economy and Society

3(3-0)

003133

3(3-0)

003135

3(3-0-6)

006140

3(2-2-5)

006141

3(3-0-6)

006142

3(3-0-6)

006143

3(3-0-6)

006144

3(3-0-6)

006145

3(3-0-6)

006245

3(3-0-6)
คงเดิม
3(3-0-6)
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140
006141

006142

006143

006144
006145

006245

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
พื้นฐาน
Introduction to Computer
Information Science
คณิตศาสตร์สาหรับชีวติ ในยุค
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the
Information Age
ยาและสารเคมีในชีวติ
ประจาวัน
Drugs and Chemicals in
Daily Life
อาหารและวิถีชีวติ
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology
Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
Science in Daily Life

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)

คงเดิม
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กลุ่มสหศาสตร์
005170

พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
กลุ่มวิชาบูรณาการ
3(3-0-6)

005170

พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
94 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
17 หน่วยกิต
241111

241112

คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิตและ
ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์
ปริพันธ์และการประยุกต์ เมทริกซ์และระบบ
สมการเชิงเส้น
Mathematic induction, Limits and
continuity of functions, derivative of functions
and applications, differentials, integral of
functions and applications, matrices and
system of linear equation
คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematics II
เทคนิคการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่
ตรงแบบ ลาดับและอนุกรม ฟังก์ชันหลายตัว
แปร ลิมิตของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์
ของฟังก์ชันหลายตัวแปร
Techniques of integration,
improper integrals, sequences and series of
real numbers, power series, functions of
several variable, limits and differentials of
functions of several variable

241111

241112

คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิตและ
ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์
ปริพันธ์และการประยุกต์ เมทริกซ์และระบบ
สมการเชิงเส้น
Mathematic induction, Limits and
continuity of functions, derivative of
functions and applications, differentials,
integral of functions and applications,
matrices and system of linear equation
คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematics II
เทคนิคการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่
ตรงแบบ ลาดับและอนุกรม ฟังก์ชันหลายตัว
แปร ลิมิตของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์
ของฟังก์ชันหลายตัวแปร
Techniques of integration,
improper integrals, sequences and series of
real numbers, power series, functions of
several variable, limits and differentials of
functions of several variable

คงเดิม

86 หน่วยกิต
25 หน่วยกิต
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ทฤษฎีเซต
3(2-2-5) 241211
Set Theory
พัฒนาการของทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์
คลาสและเซต ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ คลาส
อันดับบางส่วน สัจพจน์การเลือกและหลักการ
ซึ่งเกี่ยวข้องกัน จานวนธรรมชาติ เลขคณิต
จานวนเชิงการนับ และเลขคณิตจานวนเชิง
อันดับที่
Development of axiomatic set
theory, classes and sets, functions,
relations, partially ordered classes, axiom of
choice and related principles, natural
numbers, arithmetic of cardinal, numbers
and arithmetic of ordinal numbers
เคมี 1
4(3-3-8) 242104
Chemistry I
บทนาทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์
โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ
พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอ
สัณฐานและคอลลอยด์ การเปลี่ยนแปลง
สถานะและเทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้น
สารละลายและสมบัตขิ องสารละลาย ทฤษฎี
กรดเบส เคมีอินทรีย์ เคมีสิ่งแวดล้อม
Introduction of chemistry,
stoichiometry, atomic structure, periodic
table, properties of elements, chemical
bonding, gas, solid, liquid, amorphous and
colloid, changing of state and introduction to
thermodynamic, solution and solution
properties, acid-base theory, organic
chemistry, environmental chemistry

ทฤษฎีเซต
3(2-2-5)
Set Theory
พัฒนาการของทฤษฎีเซตเชิง
สัจพจน์ คลาสและเซต ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์
คลาสอันดับบางส่วน สัจพจน์การเลือกและ
หลักการซึ่งเกี่ยวข้องกัน จานวนธรรมชาติ
เลขคณิตจานวนเชิงการนับ และเลขคณิต
จานวนเชิงอันดับที่
Development of axiomatic set
theory, classes and sets, functions,
relations, partially ordered classes, axiom
of choice and related principles, natural
numbers, arithmetic of cardinal, numbers
and arithmetic of ordinal numbers
เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I
บทนาทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์
โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ
พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอ
สัณฐานและคอลลอยด์ การเปลี่ยนแปลง
สถานะและเทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้น
สารละลายและสมบัตขิ องสารละลาย ทฤษฎี
กรดเบส เคมีอินทรีย์ เคมีสิ่งแวดล้อม
Introduction of chemistry,
stoichiometry, atomic structure, periodic
table, properties of elements, chemical
bonding, gas, solid, liquid, amorphous and
colloid, changing of state and introduction to
thermodynamic, solution and solution
properties, acid-base theory, organic
chemistry, environmental chemistry

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม
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243101

244101

ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติ การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิต
เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์
วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์
นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
243101

Scientific methodology,
characteristics, organization and chemistry of
life, cell and metabolism, genetics, evolution,
biodiversity, structure and function of plants
and animals, ecology and behavior
ฟิสิกส์ 1
4(3-3-8) 244101
Physics I
การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนตาแหน่งใน
1 และ 2 มิติ การเคลื่อนที่แบบหมุน งานและ
พลังงาน กลศาสตร์ของอนุภาคแข็งเกร็ง สมบัติ
ของสสาร กลศาสตร์ของของไหล การ
สั่นสะเทือนและเสียง ระบบของเลนส์ ทฤษฎี
คลื่นของแสง ความร้อนและระบบก๊าซอุดมคติ
เทอร์โมไดนามิกส์ และกลจักรความร้อน ทฤษฎี
จลน์
Transitional of motion in 1 dimension and 2
dimensions, rotating motion, work and
energy, mechanics of rigid body, properties
of matter, fluid mechanics, vibration and
sound, lens system, wave theory of light,
heat and ideal gas, thermodynamics, heat
engine and kinetic theory

ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติ การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิต
เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์
วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์
นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
Scientific methodology,
characteristics, organization and chemistry of
life, cell and metabolism, genetics, evolution,
biodiversity, structure and function of plants
and animals, ecology and behavior
ฟิสิกส์ 1
4(3-3-8)
Physics I
การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนตาแหน่งใน
1 และ 2 มิติ การเคลื่อนที่แบบหมุน งานและ
พลังงาน กลศาสตร์ของอนุภาคแข็งเกร็ง
สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล การ
สั่นสะเทือนและเสียง ระบบของเลนส์ ทฤษฎี
คลื่นของแสง ความร้อนและระบบก๊าซอุดมคติ
เทอร์โมไดนามิกส์ และกลจักรความร้อน
ทฤษฎีจลน์
Transitional of motion in 1 dimension and 2
dimensions, rotating motion, work and
energy, mechanics of rigid body, properties
of matter, fluid mechanics, vibration and
sound, lens system, wave theory of light,
heat and ideal gas, thermodynamics, heat
engine and kinetic theory

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม
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244102

ฟิสิกส์ 2
Physics II

4(3-3-8)

ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและ
สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ไฟฟ้า
กระแสตรงและอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า การ
เหนี่ยวนาแม่เหล็กและกฏของฟาราเดย์ การ
เหนี่ยวนา การสั่นทางแม่เหล็กไฟฟ้าและ
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ สนามแม่เหล็กเนื่องจาก
กระแสไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง วงจรและ
อิเล็กทรอนิกส์พนื้ ฐาน ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
กัมมันตรังสีและนิวเคลียส กาเนิดทฤษฎี
ควอนตัม คลื่นและอนุภาค
Electrostatic, electric charge and
electric field, Gauss’s Law, electric potential,
directed current and magnetic instruments,
induced magnetic and Faraday’s Law,
inductance, magnetic resonance and
alternating current circuit, magnetic field by
varied current in a circuit, the basic circuit
and fundamental of electronics, special
relativity, radioactive and nucleus, the
beginning of quantum theory, wave and
particle

กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

- หน่วยกิต

244102

ฟิสิกส์ 2
Physics II

4(3-3-8)

ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและ
สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ไฟฟ้า
กระแสตรงและอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า การ
เหนี่ยวนาแม่เหล็กและกฏของฟาราเดย์ การ
เหนี่ยวนา การสั่นทางแม่เหล็กไฟฟ้าและ
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ สนามแม่เหล็ก
เนื่องจากกระแสไฟฟ้าทีเ่ ปลี่ยนแปลง วงจรและ
อิเล็กทรอนิกส์พืน้ ฐาน ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
พิเศษ กัมมันตรังสีและนิวเคลียส กาเนิดทฤษฎี
ควอนตัม คลื่นและอนุภาค
Electrostatic, electric charge and
electric field, Gauss’s Law, electric potential,
directed current and magnetic instruments,
induced magnetic and Faraday’s Law,
inductance, magnetic resonance and
alternating current circuit, magnetic field by
varied current in a circuit, the basic circuit
and fundamental of electronics, special
relativity, radioactive and nucleus, the
beginning of quantum theory, wave and
particle

กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน

- หน่วยกิต
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
241221

99 หน่วยกิต
61 หน่วยกิต
43 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาเอกบังคับ

แคลคูลัส
4(3-2-7) 241221
calculus
ระบบพิกัดเชิงขัว้ ปริภูมิยุคลิด อนุพันธ์
ระบุทิศทาง อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร
และการประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้น ระบบพิกดั
และการหาปริพันธ์ในระบบต่างๆ ปริพันธ์ตาม
เส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ์
Polar coordinates systems,
Euclidean space, directional derivative,
derivative of multivariate function and
applications, multiple integrals, coordinate
system and integration, line integrals, surface
integrals, integral theorem

แคลคูลัส
4(3-2-7)
calculus
ระบบพิกัดเชิงขัว้ ปริภูมิยุคลิด
อนุพันธ์ระบุทิศทาง อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลาย
ตัวแปรและการประยุกต์ ปริพนั ธ์หลายชั้น
ระบบพิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบต่างๆ
ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบท
ปริพันธ์
Polar coordinates systems,
Euclidean space, directional derivative,
derivative of multivariate function and
applications, multiple integrals, coordinate
system and integration, line integrals, surface

สาระที่
ปรับปรุง
99 หน่วยกิต
61 หน่วยกิต
43 หน่วยกิต

คงเดิม

integrals, integral theorem
241225

241121

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(2-2-5)
Ordinary Differential Equations

241225

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(2-2-5)
Ordinary Differential Equations

สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญอันดับหนึ่ง
สมการเชิงอนุพนั ธ์อนั ดับที่สอง สมการเชิงอนุพนั ธ์
สามัญอันดับสูง การแปลงลาปลาซ ผลเฉลยในรู ป

สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญอันดับหนึ่ง
สมการเชิงอนุพนั ธ์อนั ดับที่สอง สมการเชิง
อนุพนั ธ์สามัญอันดับสูง การแปลงลาปลาซ ผล

อนุกรมของสมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
First order ordinary differential equations,
second order ordinary differential equations,
higher order ordinary differential equations,
Laplace transform, series solution of ordinary
differential equations
หลักการทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Principles of Mathematics
ตรรกศาสตร์และระเบียบวิธีพิสูจน์
การพิสูจน์ทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับเซต
ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และระบบจานวนจริง
Logic and proof methods, proofs of
theorems concerning sets, relations, functions
and real numbers systems

เฉลยในรู ปอนุกรมของสมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
First order ordinary differential equations,
second order ordinary differential equations,
higher order ordinary differential equations,
Laplace transform, series solution of ordinary
differential equations
หลักการทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Principles of Mathematics
ตรรกศาสตร์และระเบียบวิธีพิสูจน์
การพิสูจน์ทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับเซต
ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และระบบจานวนจริง
Logic and proof methods, proofs of
theorems concerning sets, relations, functions
and real numbers systems

241121

คงเดิม

คงเดิม

382
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การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 241222
Mathematical Analysis I
ระบบจานวนจริง ทอพอโลยีของเส้น
จานวนจริง ลาดับของจานวนจริง ลิมิตและ
ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ อินทิกรัลแบบรี
มันน์ อนุกรมของจานวนจริง
System of real numbers, topology
of real line, sequences of real numbers, limits
and continuity, differentiable functions,
Riemann integral, series of real numbers
ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
3(2-2-5) 241322
Introduction to Complex Variables
จานวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์
ฟังก์ชันมูลฐาน การหาอินทิกรัล อนุกรมของ
เทย์เลอร์ อนุกรมของโลรองต์ ค่าเรซิดิวและ
โพล การส่งคงรูปเบื้องต้น
Complex number, analytic
functions, elementary functions, integration,
taylor series, Laurent series, residues and
poles, conformal mapping
ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข 1
3(2-2-5) 241323
Numerical Methods I
ค่าคลาดเคลื่อนการปัดเศษและค่า
ผิดพลาดแพร่กระจายในการคานวณ การวัด
และการทดสอบค่าผิดพลาด ผลเฉลยของ
สมการไม่เชิงเส้น ระเบียบวิธีตรงสาหรับผล
เฉลยของระบบสมการเชิงเส้น นอร์มและการ
วิเคราะห์ค่าผิดพลาดสาหรับระบบสมการเชิง
เส้น ระเบียบวิธีทาซ้าสาหรับผลเฉลยของระบบ
สมการเชิงเส้น
Round-off errors and their propagation in
computation, error measures and error tests,
solution of nonlinear equations, direct
methods for systems of linear equations,
norms and error analysis for linear systems,
iterative methods for system of linear
equations

การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)
Mathematical Analysis I
ระบบจานวนจริง ทอพอโลยีของเส้น
จานวนจริง ลาดับของจานวนจริง ลิมิตและ
ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ อินทิกรัลแบบรี
มันน์ อนุกรมของจานวนจริง
System of real numbers, topology
of real line, sequences of real numbers, limits
and continuity, differentiable functions,
Riemann integral, series of real numbers
ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Complex Variables
จานวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์
ฟังก์ชันมูลฐาน การหาอินทิกรัล อนุกรมของ
เทย์เลอร์ อนุกรมของโลรองต์ ค่าเรซิดิวและ
โพล การส่งคงรูปเบื้องต้น
Complex number, analytic
functions, elementary functions, integration,
taylor series, Laurent series, residues and
poles, conformal mapping
ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข 1
3(2-2-5)
Numerical Methods I
ค่าคลาดเคลื่อนการปัดเศษและค่า
ผิดพลาดแพร่กระจายในการคานวณ การวัด
และการทดสอบค่าผิดพลาด ผลเฉลยของ
สมการไม่เชิงเส้น ระเบียบวิธีตรงสาหรับผล
เฉลยของระบบสมการเชิงเส้น นอร์มและการ
วิเคราะห์ค่าผิดพลาดสาหรับระบบสมการเชิง
เส้น ระเบียบวิธีทาซ้าสาหรับผลเฉลยของระบบ
สมการเชิงเส้น
Round-off errors and their propagation in
computation, error measures and error tests,
solution of nonlinear equations, direct
methods for systems of linear equations,
norms and error analysis for linear systems,
iterative methods for system of linear
equations

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

383

241324

241224

241321

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข 2
3(2-2-5) 241324
Numerical Methods II
การประมาณค่าในช่วงและพหุนาม
สาหรับการประมาณค่า อนุพันธ์และปริพันธ์เชิง
ตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิง
อนุพันธ์สามัญ
Interpolation and polynomial approximation,
numerical integration and differentiation,
numerical solution of ordinary differential
equations
พีชคณิตนามธรรม 1
3(2-2-5) 241224
Abstract Algebra I
กรุป กรุปการเรียงสับเปลี่ยน สม
สัณฐาน กรุปวัฏจักร โคเซต กรุปย่อยปรกติ
กรุปผลหาร ริง อินทิกรัลโดเมน และฟีลด์
Groups, permutations groups,
isomorphisms, cyclic groups, cosets, normal
subgroups, quotient groups, rings, integral
domains and fields
พีชคณิตเชิงเส้น 1
3(2-2-5) 241321
Linear Algebra I
เมทริกซ์สมมูล ค่าลาดับชั้นของ
เมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและผลเฉลย
ตัวกาหนด และหลักเกณฑ์คราเมอร์ ปริภูมิ
เวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะ
และเวกเตอร์ลกั ษณะเฉพาะเบื้องต้น
Equivalent matrices, rank of
matrices, system of linear equations and
solution, determinants and Cramer’s rule,
vector space, linear transformation,
introduction to eigenvalues and eigenvectors

ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข 2
3(2-2-5)
Numerical Methods II
การประมาณค่าในช่วงและพหุนาม
สาหรับการประมาณค่า อนุพันธ์และปริพันธ์เชิง
ตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิง
อนุพันธ์สามัญ
Interpolation and polynomial approximation,
numerical integration and differentiation,
numerical solution of ordinary differential
equations
พีชคณิตนามธรรม 1
3(2-2-5)
Abstract Algebra I
กรุป กรุปการเรียงสับเปลี่ยน สม
สัณฐาน กรุปวัฏจักร โคเซต กรุปย่อยปรกติ
กรุปผลหาร ริง อินทิกรัลโดเมน และฟีลด์
Groups, permutations groups,
isomorphisms, cyclic groups, cosets, normal
subgroups, quotient groups, rings, integral
domains and fields
พีชคณิตเชิงเส้น 1
3(2-2-5)
Linear Algebra I
เมทริกซ์สมมูล ค่าลาดับชั้นของ
เมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและผลเฉลย
ตัวกาหนด และหลักเกณฑ์คราเมอร์ ปริภูมิ
เวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะ
และเวกเตอร์ลกั ษณะเฉพาะเบื้องต้น
Equivalent matrices, rank of
matrices, system of linear equations and
solution, determinants and Cramer’s rule,
vector space, linear transformation,
introduction to eigenvalues and eigenvectors
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ทฤษฎีจานวน
3(2-2-5) 241223
Theory of Numbers
ระบบจานวนเต็ม สมบัตเิ บื้องต้นของ
จานวนเต็ม ขั้นตอนวิธีการหารและการประยุกต์
สมภาค สมการไดโอแฟนไทด์ กาลังของจานวน
เต็มในระบบมอดุโล n จานวนเต็มแบบเกาส์

ทฤษฎีจานวน
3(2-2-5)
Theory of Numbers
ระบบจานวนเต็ม สมบัตเิ บื้องต้นของ
จานวนเต็ม ขั้นตอนวิธีการหารและการประยุกต์
สมภาค สมการไดโอแฟนไทด์ กาลังของจานวน
เต็มในระบบมอดุโล n จานวนเต็มแบบเกาส์

Integer number system, elementary
properties of integers, division algorithm and
application, congruences, Diophantine
equations, order of integers modulo n ,
Gaussian integers
สัมมนา
1(0-2-1) 241421
Seminar
การนาเสนอและอภิปรายผลงานวิจัย
หรือบทความวิชาการทางคณิตศาสตร์
Oral presentation and discussion of
related research article in mathematics
โครงงาน
3(0-6-3) 241422
Senior Project
การค้นคว้าผลงานวิจัย บทความ
ทางวิชาการ หรือโครงงานด้านคณิตศาสตร์
และการบูรณาการทฤษฎีและการประยุกต์ทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Searching of research, article or
project in mathematics, integration of theory
and application of science and mathematics
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต 241443
Co-operative Education
การฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทาง
คณิตศาสตร์ภายในหรือต่างประเทศ
Co-operative education related
to mathematics in Thailand or abroad

Integer number system, elementary
properties of integers, division algorithm and
application, congruences, Diophantine
equations, order of integers modulo n ,
Gaussian integers
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การนาเสนอและอภิปรายผลงานวิจัย
หรือบทความวิชาการทางคณิตศาสตร์
Oral presentation and discussion of
related research article in mathematics
โครงงาน
3(0-6-3)
Senior Project
การค้นคว้าผลงานวิจัย บทความ
ทางวิชาการ หรือโครงงานด้านคณิตศาสตร์
และการบูรณาการทฤษฎีและการประยุกต์ทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Searching of research, article or
project in mathematics, integration of theory
and application of science and mathematics
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทาง
คณิตศาสตร์ภายในหรือต่างประเทศ
Co-operative education related
to mathematics in Thailand or abroad
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การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต 241441
Independent Study
การฝึกค้นคว้า การอ่าน การคิด
วิเคราะห์ และการนาเสนอผลงานวิจัย หรือ
บทความวิชาการทางคณิตศาสตร์ และจัดทา
รายงานเป็นรูปเล่มที่เหมาะสม
Practice how to search, read, think
critically and give oral presentation of
research or article in mathematics and
preparing for research report writing
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต 241442
Professional Training
การฝึกงานภายในหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชน หรือต่างประเทศ
Professional training in the
governmental or private organization or in the
foreign country
สถิติวิเคราะห์
3(2-2-5) 247221
Statistical Analysis
แนวคิ ด ขอบเขตและประโยชน์ ข อง
สถิติ การนาสถิติไปใช้ในชีวิตประจาวัน ระเบียบ
วิธีการทางสถิติ หลักเบื้องต้นของการสารวจด้วย
ตัวอย่าง สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปร
สุ่มและความน่ าจะเป็ นของตัวแปรสุ่ ม การแจก
แจงของตัวสถิติ การประมาณค่าและการทดสอบ
สมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น
การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น
การท ดส อบ ด้ ว ยไคก าลั งสอง สถิ ติ ไม่ อิ ง
พารามิเตอร์ และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการ
วิเคราะห์และแปลผล
Concept, extent and utility of
statistics, the application of statistics in daily life,
statistical methodology, principle of sample
survey, descriptive statistics, probability, random
variable and probability distribution, sampling
distribution, estimation and hypothesis test,
elementary analysis of variance, linear
regression and correlation analysis, chi-square
test, nonparametric statistics, the use of statistical
package program to analyze and interpret the data

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การฝึกค้นคว้า การอ่าน การคิด
วิเคราะห์ และการนาเสนอผลงานวิจัย หรือ
บทความวิชาการทางคณิตศาสตร์ และจัดทา
รายงานเป็นรูปเล่มที่เหมาะสม
Practice how to search, read, think
critically and give oral presentation of
research or article in mathematics and
preparing for research report writing
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกงานภายในหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชน หรือต่างประเทศ
Professional training in the
governmental or private organization or in the
foreign country
สถิติวิเคราะห์
3(2-2-5)
Statistical Analysis
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ ข อง
สถิติ การนาสถิติไปใช้ในชีวิตประจาวัน ระเบียบ
วิธีก ารทางสถิ ติ หลั ก เบื้องต้น ของการส ารวจ
ด้วยตัวอย่าง สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัว
แปรสุ่มและความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การ
แจกแจงของตั วสถิติ การประมาณค่าและการ
ท ด ส อบ ส ม มุ ติ ฐ าน ก ารวิ เ ค ราะห์ ค วาม
แปรปรวนเบื้องต้ น การวิ เคราะห์ ก ารถดถอย
และสหสั ม พั น ธ์ เชิ ง เส้ น การทดสอบด้ ว ยไค
ก าลั งสอง สถิ ติ ไม่ อิงพารามิ เตอร์ และการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล
Concept, extent and utility of statistics,
the application of statistics in daily life, statistical
methodology, principle of sample survey,
descriptive statistics, probability, random variable
and probability distribution, sampling distribution,
estimation and hypothesis test, elementary
analysis of variance, linear regression and
correlation analysis, chi-square test, nonparametric
statistics, the use of statistical package program to
analyze and interpret the data
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การสอนคณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5) 241461
Mathematics Instruction I
หลักการสอนคณิ ตศาสตร์ และรู ปแบบ
ต่าง ๆ ในการสอนคณิ ตศาสตร์ การวัดและการ
ประเมินผลการสอนคณิตศาสตร์ แนวการจัดท า
แผนการสอนคณิ ตศาสตร์ การวิ เคราะห์ ปั ญหา
การเรี ย นการสอนคณิ ตศาสต ร์ แ ล ะก า ร
ปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์สาหรับ ผู้เรียนอายุ
6-12 ปี ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พ.ศ. 2544 สาระการเรี ย นรู้ ก ลุ่ ม คณิ ต ศาตร์
ช่วงชั้นปีที่ 1-2 จานวนและการดาเนินการ การ
วั ด เรขาคณิ ต พี ช คณิ ต และความน่ า จะเป็ น
ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์
Principle and models of mathematics
instruction, evaluation and measurement of
the instruction, syllabus designing of, analysis
of problems in the instruction and
demonstrative practices of the instruction for
learners aged 6-12 years according to Basic
Education Curriculum B. E. 2001-Mathematics:
Key-stages 1-2, number and operation,
measuring, geometry, algebra, data analysis
and probabilities, mathematics skills/
mathematics processes

การสอนคณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics Instruction I
หลั ก การสอนคณิ ต ศาสตร์ และรู ปแบบ
ต่าง ๆ ในการสอนคณิ ตศาสตร์ การวัดและการ
ประเมินผลการสอนคณิตศาสตร์ แนวการจัดท า
แผนการสอนคณิ ตศาสตร์ การวิ เคราะห์ ปั ญหา
การเรี ย นการสอนคณิ ตศาสต ร์ แ ล ะก า ร
ปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์สาหรับ ผู้เรียนอายุ
6-12 ปี ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พ.ศ. 2544 สาระการเรี ย นรู้ ก ลุ่ ม คณิ ต ศาตร์
ช่วงชั้นปีที่ 1-2 จานวนและการดาเนินการ การ
วั ด เรขาคณิ ต พี ช คณิ ต และความน่ า จะเป็ น
ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์
Principle and models of mathematics
instruction, evaluation and measurement of
the instruction, syllabus designing of, analysis
of problems in the instruction and demonstrative
practices of the instruction for learners aged
6-12 years according to Basic Education
Curriculum B.E. 2001-Mathematics: Key-stages
1-2, number and operation, measuring, geometry,
algebra, data analysis and probabilities,
mathematics skills/ mathematics processes

การสอนคณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5) 241462
Mathematics Instruction II
หลักการสอนคณิตศาสตร์ รูปแบบต่าง ๆ
ในการสอนคณิตศาสตร์ การวัดและการประเมินผล
การสอนคณิ ตศาสตร์ แนวการจั ดท าแผนการ
สอนคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหาการเรียน
การสอนคณิ ต ศาสตร์ แ ละการปฏิ บั ติ ก ารสอน
คณิต ศาสตร์ สาหรั บ ผู้ เ รี ยนอายุ 13-18 ปี ซึ่ง
สอดคล้ องกั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พ.ศ. 2544 จานวนและการดาเนิ นการ การวัด
เรขาคณิต พีชคณิตและความน่าจะเป็น ทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
Principle and models of mathematics
instruction, evaluation and measurement of
the instruction, syllabus designing of analysis
of problems in the instruction, and demonstrative

การสอนคณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematics Instruction II
หลักการสอนคณิตศาสตร์ รูปแบบต่าง ๆ
ในการสอนคณิ ตศาสตร์ การวั ด และการ
ประเมิ น ผลการสอนคณิ ต ศาสตร์ แนวการ
จัดทาแผนการสอนคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์
ปัญหาการเรียนการสอนคณิ ต ศาสตร์ แ ละการ
ปฏิ บั ต ิ ก ารสอนคณิ ต ศาสตร์ สาหรั บ ผู ้ เ รี ย น
อายุ 13-18 ปี ซึ ่ ง ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต ร
การศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน พ.ศ. 2544 จานวนและ
การดาเนินการ การวัดเรขาคณิต พีชคณิตและ
ความน่ า จะเป็ น ทั กษ ะ/ก ระบ วน การทาง
คณิตศาสตร์
Principle and models of mathematics
instruction, evaluation and measurement of
the instruction, syllabus designing of analysis

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

คงเดิม
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practices of the instruction suitable for
children of age 13-18 years as related to
Basic Education Curriculum B. E. 2001Mathematics: Key-stages 3-4, number and
operation, measuring, geometry, algebra, data
analysis and probabilities, mathematics skills/
mathematics processes

of problems in the instruction, and
demonstrative practices of the instruction
suitable for children of age 13-18 years as
related to Basic Education Curriculum B. E.
2001-Mathematics: Key-stages 3-4, number
and operation, measuring, geometry, algebra,
data analysis and probabilities, mathematics
skills/ mathematics processes

สาระที่
ปรับปรุง

กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกไม่น้อยกว่า 24หน่วยกิต
241331

241332

แคลคูลัสขั้นสูง
3(2-2-5) 241331
Advanced Calculus
การหาอนุ พั น ธ์ แ ละอิ น ทิ ก รั ล เชิ ง
ตัวเลข พืน้ ผิวในปริภูมิสามมิติ อินทิกรัลสามชั้น
และการประยุกต์ ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ อินทิกรัล
ตามเส้นและอินทิกรัลตามพื้นผิว อนุกรมฟูเรียร์
และผลการแปลงฟู เรี ยร์ สมการเชิ งอนุ พั น ธ์
ย่อยเบื้องต้น
Numerical differentiation and integration,
surface in three-dimensional space, triple
integral and applications, vector functions,
line integral and surface integral, Fourier series
and Fourier transform, introduction to partial
differential equations

แคลคูลัสขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Calculus
การหาอนุ พั น ธ์ แ ละอิ น ทิ ก รั ล เชิ ง
ตัว เลข พื้น ผิวในปริภูมิส ามมิ ติ อิ นทิ ก รัล สาม
ชั้ น และการประยุ ก ต์ ฟั ง ก์ ชั น ค่ า เวกเตอร์
อิ น ทิ ก รั ล ตามเส้ น และอิ น ทิ ก รั ล ตามพื้ น ผิ ว
อนุกรมฟูเรียร์และผลการแปลงฟูเรียร์ สมการ
เชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น
Numerical differentiation and integration,
surface in three-dimensional space, triple
integral and applications, vector functions,
line integral and surface integral, Fourier
series and Fourier transform, introduction to
partial differential equations

เครื่องมือคอมพิวเตอร์ในทาง
241332
คณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Computer Tools in Mathematics
พื้ น ฐ า น แ น ว คิ ด ข อ ง เอ ก ส า ร
โครงสร้ า งเอกสาร และกระบวนการสร้ า ง
เอกสารทางคณิ ต ศาสตร์ พื้ น ฐานการใช้ งาน
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ในทางคณิ ต ศาสตร์
เครื่อ งมื อ ส าหรั บ แก้ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์
เทคนิคการนาเสนอผลงานทางคณิตศาสตร์
Basic concepts of documents and
their structures, mathematical document
creation process, basic concepts to utilize
their mathematics applications, tools to solve
mathematical problems, concepts and
techniques of presentation

เครื่องมือคอมพิวเตอร์ในทาง
คณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Computer Tools in Mathematics
พื้ น ฐ า น แ น ว คิ ด ข อ ง เอ ก ส า ร
โครงสร้ า งเอกสาร และกระบวนการสร้ า ง
เอกสารทางคณิ ต ศาสตร์ พื้ น ฐานการใช้ งาน
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ในทางคณิ ต ศาสตร์
เครื่อ งมือ ส าหรั บ แก้ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์
เทคนิคการนาเสนอผลงานทางคณิตศาสตร์
Basic concepts of documents and
their structures, mathematical document
creation process, basic concepts to utilize
their mathematics applications, tools to solve
mathematical problems, concepts and
techniques of presentation

คงเดิม

คงเดิม
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การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น 3(2-2-5) 241337
Introduction to Complex Analysis
สมบัติของจานวนเชิงซ้อน ฟังก์ชัน
มูลฐาน การหาอนุพันธ์ ฟังก์ชันวิเคราะห์
การหาปริพันธ์ อนุกรมกาลัง ทฤษฎีบทส่วน
ตกค้าง และการประยุกต์
Properties of complex numbers,
elementary functions, differentiation, analytic
function, Integration, power series, residue
theorem and applications

การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น 3(2-2-5)
Introduction to Complex Analysis
สมบัติของจานวนเชิงซ้อน ฟังก์ชัน
มูลฐาน การหาอนุพันธ์ ฟังก์ชันวิเคราะห์
การหาปริพันธ์ อนุกรมกาลัง ทฤษฎีบทส่วน
ตกค้าง และการประยุกต์
Properties of complex numbers,
elementary functions, differentiation, analytic
function, Integration, power series, residue
theorem and applications

คงเดิม

คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
3(2-2-5)
Discrete Mathematics
โครงสร้างพีชคณิต ระบบ
ตรรกศาสตร์และระบบเซต อันดับและเซต
อันดับบางส่วน เทคนิคการนับ ความสัมพันธ์
เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
Algebraic structures, logic system
and set, system orders and posets, counting
techinques, recurrence relations, introduction
to graph theory

คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
3(2-2-5)
Discrete Mathematics
โครงสร้างพีชคณิต ระบบ
ตรรกศาสตร์และระบบเซต อันดับและเซต
อันดับบางส่วน เทคนิคการนับ ความสัมพันธ์
เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
Algebraic structures, logic system
and set, system orders and posets, counting
techinques, recurrence relations, introduction
to graph theory

คงเดิม

การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 241336
Mathematical Analysis II
ทอพอโลยีบนปริภูมิแบบยุคลิด ลิมิต
และความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร
อนุพันธ์ย่อย ทฤษฎีบทฟังก์ชันโดยปริยาย
ปัญหาค่าสุดขีด ปริพันธ์หลายชั้น
Topology on Euclidean spaces,
limits and continuity of functions of several
variables, partial differentiation, implicit
function theorems, extremum problems,
multiple integrals

การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)
Mathematical Analysis II
ทอพอโลยีบนปริภูมิแบบยุคลิด ลิมิต
และความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร
อนุพันธ์ย่อย ทฤษฎีบทฟังก์ชันโดยปริยาย
ปัญหาค่าสุดขีด ปริพันธ์หลายชั้น
Topology on Euclidean spaces,
limits and continuity of functions of several
variables, partial differentiation, implicit
function theorems, extremum problems,
multiple integrals

คงเดิม

การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์
3(2-2-5)
Vector Analysis
พีชคณิตของเวกเตอร์ การหา
อนุพันธ์ย่อยของเวกเตอร์ สนามสเกลาร์และ
สนามเวกเตอร์ การหาอินทิกรัลของเวกเตอร์
การประยุกต์ของเวกเตอร์ในวิชาเรขาคณิตและ
วิชากลศาสตร์

การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์
3(2-2-5)
Vector Analysis
พีชคณิตของเวกเตอร์ การหา
อนุพันธ์ย่อยของเวกเตอร์ สนามสเกลาร์และ
สนามเวกเตอร์ การหาอินทิกรัลของเวกเตอร์
การประยุกต์ของเวกเตอร์ในวิชาเรขาคณิตและ
วิชากลศาสตร์

คงเดิม
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The algebra of vectors, partial
derivative of vectors, scalar fields and vector
fields, integration of vectors, applications of
vectors for geometric and mechanic
อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์ 3(2-2-5) 241434
Fourier Series and Applications
ฟังก์ชันคาบ ฟังก์ชันเชิงตั้งฉาก
อนุกรมฟูเรียร์ การกระจายครึ่งช่วง ผลการ
แปลงฟูเรียร์ ฟังก์ชันเบสเซล พหุนามเลอจองด์
การประยุกต์เกี่ยวกับปัญหาค่าขอบ
Periodic functions, orthogonal
functions, Fourier series, half-range
expansions, Fourier transforms, Bessel
functions, Legendre polynomials, applications
for boundary problem
หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5) 241435
Special Topics in Mathematics
ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจทางคณิตศาสตร์
Study the interesting topics in mathematics
พีชคณิตนามธรรม 2
3(2-2-5) 241333
Abstract Algebra II
ไอดีล ริงผลหาร โดเมนการแยกตัว
ประกอบได้อย่างเดียว โดเมนแบบยุคลิด ริงของ
พหุนาม ฟีลด์ภาคขยาย และทฤษฎีกาลัว
เบื้องต้น
Ideals, quotient rings, unique
factorization domains , Euclidean domains,
rings of polynomials, extension fields and

The algebra of vectors, partial
derivative of vectors, scalar fields and vector
fields, integration of vectors, applications of
vectors for geometric and mechanic
อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์ 3(2-2-5)
Fourier Series and Applications
ฟังก์ชันคาบ ฟังก์ชันเชิงตั้งฉาก
อนุกรมฟูเรียร์ การกระจายครึ่งช่วง ผลการ
แปลงฟูเรียร์ ฟังก์ชันเบสเซล พหุนามเลอจองด์
การประยุกต์เกี่ยวกับปัญหาค่าขอบ
Periodic functions, orthogonal
functions, Fourier series, half-range
expansions, Fourier transforms, Bessel
functions, Legendre polynomials, applications
for boundary problem
หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Special Topics in Mathematics
ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจทางคณิตศาสตร์
Study the interesting topics in mathematics
พีชคณิตนามธรรม 2
3(2-2-5)
Abstract Algebra II
ไอดีล ริงผลหาร โดเมนการแยกตัว
ประกอบได้อย่างเดียว โดเมนแบบยุคลิด ริงของ
พหุนาม ฟีลด์ภาคขยาย และทฤษฎีกาลัว
เบื้องต้น
Ideals, quotient rings, unique
factorization domains , Euclidean domains,
rings of polynomials, extension fields and

introduction to Galois theory
พีชคณิตเชิงเส้น 2

introduction to Galois theory
พีชคณิตเชิงเส้น 2

3(2-2-5)

Linear Algebra II
ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ
การดาเนินการแนวทแยงมุม ทฤษฎีบทเคย์เลย์แฮมินตัน พหุนามเล็กสุด ผลบวกตรงและ
ปริภูมิย่อยเสถียร ฟังก์ชันนัลเชิงเส้น ปริภูมิคู่
เสมอกัน รูปแบบเชิงเส้นคู่ ปริภูมิผลคูณภายใน
กระบวนการแกรม-ชมิดต์
Eigenvalues and eigenvectors,
diagonalization, Cayley-Hamilton’s theorem,

241334

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

3(2-2-5)

Linear Algebra II
ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ การ
ดาเนินการแนวทแยงมุม ทฤษฎีบทเคย์เลย์แฮมินตัน พหุนามเล็กสุด ผลบวกตรงและ
ปริภูมิย่อยเสถียร ฟังก์ชันนัลเชิงเส้น ปริภูมิคู่
เสมอกัน รูปแบบเชิงเส้นคู่ ปริภูมิผลคูณภายใน
กระบวนการแกรม-ชมิดต์
Eigenvalues and eigenvectors,
diagonalization, Cayley-Hamilton’s theorem,

คงเดิม
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minimal polynomial, direct sums and stable
subspaces, linear functional, dual spaces,
bilinear forms, inner product spaces, GramSchmidt process

minimal polynomial, direct sums and stable
subspaces, linear functional, dual spaces,
bilinear forms, inner product spaces, GramSchmidt process

หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5) 241435
Special Topics in Mathematics
แนวคิด ประเด็นในปัจจุบัน หรือหัวข้อ
พิเศษในทางคณิตศาสตร์
Concepts, current issues or special
topics in mathematics

หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Special Topics in Mathematics
แนวคิด ประเด็นในปัจจุบัน หรือหัวข้อ
พิเศษในทางคณิตศาสตร์
Concepts, current issues or special
topics in mathematics

ทฤษฎีกราฟ
3(2-2-5)
Graph Theory
แนวคิดพืน้ ฐานของทฤษฎีกราฟ
ต้นไม้ สภาพเชื่อมโยง กราฟออยเลอร์และ
กราฟแฮมิลตัน กราฟระบุทิศทาง กราฟไม่ระบุ
ทิศทาง การให้สีของกราฟ การจับคู่กันของ
กราฟ
Basic properties of graphs, trees,
connectivity, Eulerian graph and Hamiltonian
graph, directed graphs, non-directed graph,
coloring, matchings

241432

ทฤษฎีกราฟ
3(2-2-5)
Graph Theory
แนวคิดพืน้ ฐานของทฤษฎีกราฟ
ต้นไม้ สภาพเชื่อมโยง กราฟออยเลอร์และ
กราฟแฮมิลตัน กราฟระบุทิศทาง กราฟไม่ระบุ
ทิศทาง การให้สีของกราฟ การจับคู่กันของ
กราฟ
Basic properties of graphs, trees,
connectivity, Eulerian graph and Hamiltonian
graph, directed graphs, non-directed graph,
coloring, matchings

ทอพอโลยีเบื้องต้น
3( 2-2-5)
Introduction to Topology
ปริภูมิเมตริก เซตเปิดและเซตปิด
การลู่เข้าและความต่อเนื่องในปริภูมิเมตริก
ปริภูมิเมตริกบริบูรณ์ ปริภูมิเชิงทอพอโลยี
โคลสเชอร์และอินทีเรียร์ ลาดับและการลูเ่ ข้า
ความต่อเนื่อง การคอมแพกต์และการคอนเนค
เตด
Metric spaces, open sets and
closed sets, convergence and continuity in
metric spaces, complete metric spaces,
topological spaces, closure and interiors,
sequences and convergence, continuity,
compactness and connectedness

241431

ทอพอโลยีเบื้องต้น
3( 2-2-5)
Introduction to Topology
ปริภูมิเมตริก เซตเปิดและเซตปิด
การลู่เข้าและความต่อเนื่องในปริภูมิเมตริก
ปริภูมิเมตริกบริบูรณ์ ปริภูมิเชิงทอพอโลยี
โคลสเชอร์และอินทีเรียร์ ลาดับและการลูเ่ ข้า
ความต่อเนื่อง การคอมแพกต์และการคอนเนค
เตด
Metric spaces, open sets and
closed sets, convergence and continuity in
metric spaces, complete metric spaces,
topological spaces, closure and interiors,
sequences and convergence, continuity,
compactness and connectedness
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การเสี่ยงและการประกันภัย
3(2-2-5) 247342
เบื้องต้น
Introduction to Risk and Insurance
แนวคิดเกี่ ยวกับ ความเสี่ ยงภั ย และ
การจั ด การความเสี่ ย งภั ย ความรู้ พื้ น ฐาน
เกี่ ยวกั บ การประกั น ภั ย หลั ก ส าคั ญ ของการ
ประกั น ภั ย เบี้ ยประกั น และปั จ จั ยที่ ใช้ ในการ
คานวณเบี้ ยประกั น หลั ก กฎหมายขั้ น พื้น ฐาน
ของสั ญ ญาประกั น ภั ย ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การ
ประกั น ชี วิ ต ขั้ น พื้ น ฐาน การเลื อ กและการ
จั ด การประเภทของภั ย การประกั น วิ น าศภั ย
ต่างๆ
Concepts of risk and risk
management, basic concept of insurance,
principle of insurance, insurance price and
insurance pricing elements, fundamental
principle of Insurance contract, basic concept
of life insurance, selection and classification of
risks, and non-life insurance
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม
3(2-2-5) 247324
Categorical Data Analysis
ความรู้ เบื้ องต้ น เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง
กลุ่ม การแจกแจงทวินามและการแจกแจงอเนก
นามสาหรั บข้อมู ลเชิงกลุ่ม ตารางการจร การ
อนุ มานตารางการจร ตั ว แบบเชิ งเส้ น วางนั ย
ทั่วไป ตั วแบบ โลจิ ท ตัว แบบการถดถอยโลจิ
สติก และตัวแบบล็อกลิเนียร์ขั้นพืน้ ฐาน
Introduction to categorical data,
binomial and multinomial distributions for
categorical data, contingency tables, inference
for contingency tables, generalized linear
model, logit model, logistic regression model
and basic log-linear model
ทฤษฎีสถิติ 1
3(3-0-6) 247231
Statistics Theory I
ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม
ฟังก์ชันความน่าจะเป็นและฟังก์ชันความน่าจะ
เป็นร่วม ค่าคาดหมาย โมเมนต์และฟังก์ชัน
ก่อกาเนิดโมเมนต์ของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง
และต่อเนื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นของ

การเสี่ยงและการประกันภัย
3(2-2-5)
เบื้องต้น
Introduction to Risk and Insurance
แนวคิดเกี่ ยวกับ ความเสี่ ยงภั ย และ
การจั ด การความเสี่ ย งภั ย ความรู้ พื้ น ฐาน
เกี่ ยวกั บ การประกั น ภั ย หลั ก ส าคั ญ ของการ
ประกั น ภั ย เบี้ ย ประกั น และปั จ จั ยที่ ใช้ ในการ
คานวณเบี้ ยประกั น หลั ก กฎหมายขั้ น พื้น ฐาน
ของสั ญ ญาประกั น ภั ย ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การ
ประกั น ชี วิ ต ขั้ น พื้ น ฐาน การเลื อ กและการ
จั ด การประเภทของภั ย การประกั น วิ น าศภั ย
ต่างๆ
Concepts of risk and risk
management, basic concept of insurance,
principle of insurance, insurance price and
insurance pricing elements, fundamental
principle of Insurance contract, basic concept
of life insurance, selection and classification of
risks, and non-life insurance
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม
3(2-2-5)
Categorical Data Analysis
ความรู้ เบื้ องต้ น เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง
กลุ่ม การแจกแจงทวินามและการแจกแจงอเนก
นามส าหรับข้อมูล เชิงกลุ่ม ตารางการจร การ
อนุ มานตารางการจร ตั ว แบบเชิ งเส้ น วางนั ย
ทั่วไป ตั วแบบ โลจิ ท ตัว แบบการถดถอยโลจิ
สติก และตัวแบบล็อกลิเนียร์ขั้นพืน้ ฐาน
Introduction to categorical data,
binomial and multinomial distributions for
categorical data, contingency tables, inference
for contingency tables, generalized linear
model, logit model, logistic regression model
and basic log-linear model
ทฤษฎีสถิติ 1
3(3-0-6)
Statistics Theory I
ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม
ฟังก์ชันความน่าจะเป็นและฟังก์ชันความน่าจะ
เป็นร่วม ค่าคาดหมาย โมเมนต์และฟังก์ชัน
ก่อกาเนิดโมเมนต์ของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง
และต่อเนื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นของ
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ตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง ทฤษฎี
บทเชบีเชฟ ทฤษฎีขีดจากัดส่วนกลางและสถิติ
อันดับ
Probability theory, random
variables, probability function and joint
probability function, expectation, moment and
moment generating function of discrete and
continuous random variables, probability
distribution of discrete and continuous random
variables, Chebyshev theorem, central limit
theorem and order statistics

ตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง ทฤษฎี
บทเชบีเชฟ ทฤษฎีขีดจากัดส่วนกลางและสถิติ
อันดับ
Probability theory, random
variables, probability function and joint
probability function, expectation, moment and
moment generating function of discrete and
continuous random variables, probability
distribution of discrete and continuous random
variables, Chebyshev theorem, central limit
theorem and order statistics

การวิเคราะห์การถดถอย
3(2-2-5) 247322
Regression Analysis
แนวคิดพืน้ ฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์
การถดถอย การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยและ
สหสัมพั นธ์เชิงเส้ นเชิงเดียวและเชิงเส้น พหุคู ณ
ตั ว แปรหุ่ น การเลือ กตั ว แบบ การตรวจสอบ
ความเหมาะสมของตัวแบบ การถดถอยไม่เชิ ง
เส้น การวิ เคราะห์ ก ารถดถอยแบบอื่น ๆ และ
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
Basic concept of regression
analysis, simple and multiple linear regression
and correlation analysis, dummy variables,
model selection, model diagnostics, nonlinear regression, other regression analyses
and the use of statistical software
สถิติไม่อิงพารามิเตอร์
3(2-2-5) 247321
Nonparametric Statistics
แนวคิ ด ของสถิ ติ ไม่ อิ งพารามิ เตอร์
ประเภทของสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การทดสอบ
ไม่อิงพารามิ เตอร์กรณี กลุ่มตัวอย่ างกลุ่มเดียว
กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มหรือมากกว่าสองกลุ่มที่
สัมพันธ์กัน กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มหรือมากกว่า
สองกลุ่มที่อิสระกัน การวัดความสัมพันธ์ และ
ก ารท ด ส อบ ส ถิ ติ ไ ม่ อิ ง พ ารามิ เ ต อร์ ด้ ว ย
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ และแปลผล
Concept of nonparametric statistics,
types of nonparametric statistics, testing
hypotheses for one sample, two or more
dependent samples, two or more
independent samples, measure of correlation,

การวิเคราะห์การถดถอย
3(2-2-5)
Regression Analysis
แนวคิดพืน้ ฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์
การถดถอย การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยและ
สหสัมพั นธ์เชิงเส้ นเชิงเดียวและเชิงเส้น พหุคู ณ
ตั ว แปรหุ่ น การเลือ กตั ว แบบ การตรวจสอบ
ความเหมาะสมของตัวแบบ การถดถอยไม่เชิ ง
เส้ น การวิ เคราะห์ ก ารถดถอยแบบอื่น ๆ และ
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
Basic concept of regression
analysis, simple and multiple linear regression
and correlation analysis, dummy variables,
model selection, model diagnostics, nonlinear regression, other regression analyses
and the use of statistical software
สถิติไม่อิงพารามิเตอร์
3(2-2-5)
Nonparametric Statistics
แนวคิ ด ของสถิ ติ ไม่ อิ งพารามิ เตอร์
ประเภทของสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การทดสอบ
ไม่ อิงพารามิ เตอร์กรณี กลุ่มตัวอย่ างกลุ่มเดียว
กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มหรือมากกว่าสองกลุ่มที่
สัมพันธ์กัน กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มหรือมากกว่า
สองกลุ่มที่อิสระกัน การวัดความสัมพันธ์ และ
ก ารท ด ส อบ ส ถิ ติ ไ ม่ อิ ง พ ารามิ เ ต อร์ ด้ ว ย
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ และแปลผล
Concept of nonparametric statistics,
types of nonparametric statistics, testing
hypotheses for one sample, two or more
dependent samples, two or more
independent samples, measure of correlation,
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the use of statistical package program to
analyze and interpret the data
สถิติสาหรับการควบคุมคุณภาพ 3(2-2-5) 247341
Statistics for Quality Control
การควบคุ ม คุ ณ ภาพ ทฤษฎี ค วาม
น่า จะเป็ นที่ ใช้ ในการควบคุมคุ ณภาพ แผนภู มิ
ควบคุม แผนการเลือกตัวอย่าง ความสามารถ
ของกระบวนการผลิตเพื่อการยอมรับ แผนการ
ยอมรั บผลิ ตภั ณฑ์ แผนการยอมรับ ผลิ ต ภัณ ฑ์
ตามแนวคิดทาคุชิ และแบบอื่นๆ ที่น่าสนใจ การ
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ทางสถิติ ในการวิเคราะห์
และแปลผล
Quality control, probability theory
in quality control, control chart, product and
production capability acceptance sampling
designs, acceptance product plan, acceptance
designs, Taguchi concept acceptance plan
and other interesting designs, the use of
statistical package program to analyze and
interpret the data
การวิจัยดาเนินการ 1
3(2-2-5) 247371
Operations Research I
การวิจัยดาเนินการ กาหนดการเชิ ง
เส้นและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของกาหนดการ
เชิ งเส้ น การหาผลเฉลยเชิ งกราฟและวิ ธี ซิ ม
เพล็ ก ซ์ ปั ญ หาภาวะคู่ กั น และการวิ เคราะห์
ค ว าม ไว ปั ญ ห าก ารข น ส่ ง ปั ญ ห า ก า ร
มอบหมายงาน การวิ เคราะห์ ข่ า ยงาน การ
วางแผนและควบคุมโครงการโดยเพิร์ตและซีพี
เอ็ม โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อแก้ปัญ หาทางการ
วิจัยดาเนินการ
Operational research, linear
programming and the mathematical
constructing model, graphical solution and
simplex method, duality problem and
sensitivity analysis, transportation problem,
assignment problem, network analysis, PERT
and CPM project planning and control,
package software for solving operations
research problems

the use of statistical package program to
analyze and interpret the data
สถิติสาหรับการควบคุมคุณภาพ 3(2-2-5)
Statistics for Quality Control
การควบคุ ม คุ ณ ภาพ ทฤษฎี ค วาม
น่า จะเป็ นที่ ใช้ ในการควบคุมคุ ณภาพ แผนภู มิ
ควบคุม แผนการเลือกตัวอย่าง ความสามารถ
ของกระบวนการผลิตเพื่อการยอมรับ แผนการ
ยอมรั บผลิ ตภั ณฑ์ แผนการยอมรับ ผลิ ต ภัณ ฑ์
ตามแนวคิดทาคุชิ และแบบอื่นๆ ที่น่าสนใจ การ
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ทางสถิติ ในการวิเคราะห์
และแปลผล
Quality control, probability theory
in quality control, control chart, product and
production capability acceptance sampling
designs, acceptance product plan, acceptance
designs, Taguchi concept acceptance plan
and other interesting designs, the use of
statistical package program to analyze and
interpret the data
การวิจัยดาเนินการ 1
3(2-2-5)
Operations Research I
การวิจัยดาเนินการ กาหนดการเชิ ง
เส้นและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของกาหนดการ
เชิ งเส้ น การหาผลเฉลยเชิ งกราฟและวิ ธี ซิ ม
เพล็ ก ซ์ ปั ญ หาภาวะคู่ กั น และการวิ เคราะห์
ค ว าม ไว ปั ญ ห าก ารข น ส่ ง ปั ญ ห า ก า ร
มอบหมายงาน การวิ เคราะห์ ข่ า ยงาน การ
วางแผนและควบคุมโครงการโดยเพิร์ตและซีพี
เอ็ม โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อแก้ปัญ หาทางการ
วิจัยดาเนินการ
Operational research, linear
programming and the mathematical
constructing model, graphical solution and
simplex method, duality problem and
sensitivity analysis, transportation problem,
assignment problem, network analysis, PERT
and CPM project planning and control,
package software for solving operations
research problems
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โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
3(2-2-5) 247381
Statistical Package Program
การใช้ โปรแกรมส าเร็จ รู ป ทางสถิ ติ
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผล
The use of statistical package
program for data analysis and its
interpretation

โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
3(2-2-5)
Statistical Package Program
การใช้ โปรแกรมส าเร็จ รู ป ทางสถิ ติ
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผล
The use of statistical package
program for data analysis and its
interpretation
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
รหัส
รายวิชา
001103
001111
004xxx
005171
241111
244101
161171

ชื่อวิชา
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
กลุ่มวิชาพลานามัย
ชีวิตและสุภาพ
คณิตศาสตร์ 1
ฟิสิกส์ 1
หลักการศึกษาและความเป็นครู
มืออาชีพ
รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-2-5)
4(3-3-8)
3(3-0-6)

รหัส
รายวิชา
001103
001111
005171
161111
241111
244101
004xxx

20 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
ชีวิตและสุภาพ

ปรัชญาการศึกษา
คณิตศาสตร์ 1
ฟิสิกส์ 1
กลุ่มวิชาพลานามัย
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
รายวิชา
001112
005172
005173
241112
2411121
244102
161241

161133

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพัฒนา
การจัดการการดาเนินชีวิต
ทักษะชีวิต
คณิตศาสตร์ 2
หลักการทางคณิตศาสตร์
ฟิสิกส์ 2
การวัดและประเมินผลทาง
การศึกษา
รวม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
จิตวิทยาสาหรับครู
รวม

จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-2-5)
4(3-3-8)
1(0-2-1)
20 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

รหัส
รายวิชา
001112
005172
005173
161112
241112
2411121
244102

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพัฒนา
การจัดการการดาเนินชีวิต
ทักษะชีวิต
ความเป็นครูมืออาชีพ
คณิตศาสตร์ 2
หลักการทางคณิตศาสตร์
ฟิสิกส์ 2

จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

21 หน่วยกิต

รวม

21 หน่วยกิต

3(3-0-6)
3 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หลักสูตรสถานศึกษา
รวม

3(2-2-5)
3 หน่วยกิต

161113
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
รหัส
รายวิชา
00xxxx
2441211
241221
242104
243101
161221

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก(001113)
ทฤษฏีเซต
แคลคูลัส
เคมี 1
ชีวิทยา 1
การออกแบบและจัดการเรียนรู้1
รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
จานวน
หน่วยกิต
3 (x-x-x)
3(2-2-5)
4(3-2-7)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-2-5)
21 หน่วยกิต

รหัส
รายวิชา

ชื่อวิชา

161212

จิตวิทยาสาหรับครู

2441211
241221
242104
243101
00xxxx

ทฤษฏีเซต
แคลคูลัส
เคมี 1
ชีวิทยา 1
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก (001113)
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
รายวิชา
003134
003136
161311
241222
241223
241224
241225
xxxxxx

ชื่อวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
พะเยาศึกษา*
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์1
ทฤษฎีจานวน
พีชคณิตนามธรรม 1
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
วิชาเลือกเสรี
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 (x-x-x)
21 หน่วยกิต

รหัส
รายวิชา
003134
003136
161213

ชื่อวิชา
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารทางการศึกษา
รวม

ชื่อวิชา

จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
พะเยาศึกษา*
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
241222 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์1
3(2-2-5)
241223 ทฤษฎีจานวน
3(2-2-5)
241224 พีชคณิตนามธรรม 1
3(2-2-5)
241225 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(2-2-5)
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
3 (x-x-x)
รวม
21 หน่วยกิต
*ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัส
รายวิชา
161261

จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-2-7)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3 (x-x-x)
21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต

รหัส
รายวิชา
161211

ชื่อวิชา
การจัดการเรียนรู้และการจัดการ
ชั้นเรียน
รวม

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
รหัส
รายวิชา
161322
241321
241322
241323
247221
241xxx
00xxx

ชื่อวิชา
การออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ 2
พีชคณิตเชิงเส้น 1
ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1
สถิติวิเคราะห์
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)

รหัส
รายวิชา
161311

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21 หน่วยกิต

241321
241322
241323
247221
241xxx
00xxx

ชื่อวิชา
การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้
พีชคณิตเชิงเส้น 1
ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1
สถิติวิเคราะห์
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
รายวิชา
161351
241324

241xxx
241xxx
241xxx
241xxx
00xxx

ชื่อวิชา
การจัดการชั้นเรียนและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 2
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
รวม

161XXX

ชื่อวิชา
การวิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้
วิชาชีพครูเลือก
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)

รหัส
รายวิชา
161312

3(2-2-5)

241324

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21 หน่วยกิต

24xxxx
24xxxx
24xxxx
24xxxx
00xxx

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัส
รายวิชา
161342

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)

ชื่อวิชา
การวิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 2
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
รวม

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)

รหัส
รายวิชา
161313

ชื่อวิชา
การประกันคุณภาพการศึกษา

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)

3(x-x-x)
6 หน่วยกิต

รวม

3 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
รหัส
รายวิชา
241421
241422
241461
241xxx
241xxx
241xxx
xxxxxx

ชื่อวิชา
สัมมนา
โครงงาน
การสอนคณิตศาสตร์ 1
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
จานวน
หน่วยกิต
1(0-2-1)
3(0-6-3)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

รหัส
รายวิชา
241421
241422
24xxxx
24xxxx
24xxxx
xxxxxx
161411
161412

รวม

19 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
สัมมนา
โครงงาน
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ
วิชาชีพครู
ภาษาและวัฒนธรรม
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
รายวิชา
241441
241442
241443
241462

ชื่อวิชา
การศึกษาอิสระ*
การฝึกงาน*
สหกิจศึกษา*
การสอนคณิตศาสตร์ 2
รวม

161xxx

ชื่อวิชา
การบริหารและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
วิชาชีพครูเลือก
รวม

3(3-0-6)
20 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
จานวน
หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
9 หน่วยกิต

รหัส
รายวิชา
241441
241461
161413

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัส
รายวิชา
161481

จานวน
หน่วยกิต
1(0-2-1)
3(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(30 ชั่วโมง)

การศึกษาอิสระ
การสอนคณิตศาสตร์ 1
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู

จานวน
หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
1(60 ชั่วโมง)

รวม

10 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)

รหัส
รายวิชา
241462

3(x-x-x)
6 หน่วยกิต

161xxx

ชื่อวิชา
การสอนคณิตศาสตร์ 2
วิชาชีพครูเลือก
รวม

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(x-x-x)
6 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น
รหัส
รายวิชา
161591
161593

ชื่อวิชา
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ในสถานศึกษา 1
สัมมนา 1
รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557
ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น
จานวน
หน่วยกิต
6(320 ชั่วโมง)

รหัส
รายวิชา
161511

1(0-2-1)
7 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
รายวิชา
161592
161594

ชื่อวิชา
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ในสถานศึกษา 2
สัมมนา 2
รวม

จานวน
หน่วยกิต
6 (360 ชั่วโมง)

6 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

จานวน
หน่วยกิต
6(320 ชั่วโมง)
1(0-2-1)
7 หน่วยกิต

รหัส
รายวิชา
161512

ชื่อวิชา
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 2
รวม

จานวน
หน่วยกิต
6 (360 ชั่วโมง)

6 หน่วยกิต

400

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
สาขาวิชาเคมี

401
ตาราง เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กับโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาชีพครู
2.1.1 วิชาชีพครู
2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2.2 วิชาเอก
2.2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2.1.1 วิชาพืน้ ฐานคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
2.2.1.2 วิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน
2.2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2.2 วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
2.2.3 การสอนวิชาเอก
2.2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.2.4.1 วิชาเอกเลือก
2.2.4.2 วิชาเอกเลือกในกลุ่ม
2.2.4.3 วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต)ตลอดหลักสูตร

หลักสูตร หลักสูตร
เกณฑ์ เกณฑ์
ปรับปรุง ปรับปรุง
สกอ. คุรุสภา
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2557

30
124
46
78

30
124
46
34
12

30
149
50
38
12

30
146
47
35
12

78

99
35
26

99
35
26

9
46
46
6

9
46
46
6

12
12
-

12
12
-

68

6
4

-

6

6

6

6

160

160

185

182

402
รายละเอียดเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา
001103

21 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ทักษะภาษาไทย

3(3-0-6)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3(3-0-6)

001111

ภาษาอังกฤษพัฒนา

3(3-0-6)

001112

3 หน่วยกิต

อารยะธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
พะเยาศึกษา
Phayao Studies

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน

3(3-0-6)

ภาษาอังกฤษพัฒนา

3(3-0-6)

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003134

3 หน่วยกิต

อารยะธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3(3-0-6)

3(3-0-6)

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

3(3-0-6)

1 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพลานามัย

1 หน่วยกิต

วิชาบังคับเลือก

1 หน่วยกิต

วิชาบังคับเลือก

1 หน่วยกิต

1(0-2-1)

004150

Golf
004151 เกม

1(0-2-1)

004151

1(0-2-1)

004152

1(0-2-1)

004153

1(0-2-1)

004154

Takraw
004157 นันทนาการ
Recreation

บริหารกาย

1(0-2-1)

กิจกรรมเข้าจังหวะ

1(0-2-1)
คงเดิม

ว่ายน้้า

1(0-2-1)

Swimming
1(0-2-1)

004155

Social Dance
004156 ตะกร้อ

1(0-2-1)

Rhythmic Activities

Swimming
004155 ลีลาศ

เกม

Body Conditioning

Rhythmic Activities
004154 ว่ายน้้า

1(0-2-1)

Game

Body Conditioning
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ

กอล์ฟ
Golf

Game
004152 บริหารกาย

คงเดิม

Civilization and Indigenous Wisdom

กลุ่มวิชาพลานามัย
004150 กอล์ฟ

คงเดิม

Developmental English

Civilization and Indigenous Wisdom
003136

3(3-0-6)

Fundamental English

Developmental English

003134

9 หน่วยกิต

Thai language Skills

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

21 หน่วยกิต

001103 ทักษะภาษาไทย

Fundamental English
001112

บังคับ

กลุ่มวิชาภาษา

Thai language Skills
001111

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

ลีลาศ

1(0-2-1)

Social Dance
1(0-2-1)
1(0-2-1)

004156

ตะกร้อ

1(0-2-1)

004157

Takraw
นันทนาการ
Recreation

1(0-2-1)
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004158 ซอฟท์บอล

1(0-2-1)

004158

Softball

ซอฟท์บอล

1(0-2-1)

004159

Tennis

เทนนิส

1(0-2-1)

004160

Table Tennis

เทเบิลเทนนิส

1(0-2-1)

004161

Basketball

บาสเกตบอล

1(0-2-1)

Basketball

004162 แบดมินตัน

1(0-2-1)

004162

Badminton

คงเดิม

แบดมินตัน

1(0-2-1)

Badminton

004163 ฟุตบอล

1(0-2-1)

004163

Football

ฟุตบอล

1(0-2-1)

Football

004164 วอลเลย์บอล

1(0-2-1)

004164

Volleyball

วอลเลย์บอล

1(0-2-1)

Volleyball

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว

1(0-2-1)

004165

Art of Self–Defense

ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว

1(0-2-1)

Art of Self–Defense
8 หน่วยกิต

005171 ชีวิตและสุขภาพ

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาบูรณาการ

8 หน่วยกิต

005171

ชีวิตและสุขภาพ

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

Life and Health
005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

3(2-2-5)

005172

Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

005173 ทักษะชีวติ

2(1-2-3)

005173

ทักษะชีวติ

Life Skills

คงเดิม

Life Skills
9 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

วิชาศึกษาทั่วไป เลือก ไม่น้อยกว่า

3(3-0-6)

001113

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

3(3-0-6)

English for Academic Purposes

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
001121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า

9 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา

English for Academic Purposes

คงเดิม

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3(3-06)

002121

Information Science for Study and Research

Philosophy for Life

1(0-2-1)

Table Tennis

004161 บาสเกตบอล

001122 ปรัชญาเพื่อชีวติ

1(0-2-1)

Tennis

004160 เทเบิลเทนนิส

วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก

1(0-2-1)

Softball

004159 เทนนิส

กลุ่มวิชาบูรณาการ

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
ค้นคว้า

3(3-0-6)

คงเดิม

Information Science for Study and Research

3(3-0-6)

002122

ปรัชญาเพื่อชีวติ
Philosophy for Life

3(3-0-6)

คงเดิม
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002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม

3(3-0-6)

002123

Language Society and Culture
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย

3(3-0-6)

002124

3(3-0-6)

3(3-0-6)

002125

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

003131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต

3(3-0-6)

003132 ไทยกับประชาคมโลก

3(3-0-6)

003133 วิถีไทย วิถีทศั น์

3(3-0-6)

คงเดิม

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

3(3-0-6)

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

Man and Environment
3(2-2-5)

Introduction to Computer Information
Science
006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ 3(3-0-6)
Mathematics for Life in the Information
Age
3(3-0-6)

Drugs and Chemicals in Daily Life

Food and Life Style

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์

Man and Environment

006144 อาหารและวิถีชวี ิต

ศิลปะในชีวติ ประจ้าวัน

Politics Economy and Society

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์

006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน

คงเดิม

Thai Way and Vision

Politics Economy and Society

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพืน้ ฐาน

002126

Thai and the World Community

Thai Way and Vision

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

Fundamental Laws for Quality of Life

Thai and the World Community

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

ดุริยางควิจักขณ์

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

Fundamental Laws for Quality of Life

003133 วิถีไทย วิถีทศั น์

3(3-0-6)

Arts in Daily Life

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

003132 ไทยกับประชาคมโลก

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย

Music Appreciation

Arts in Daily Life

003131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต

3(3-0-6)

Thai Performing Arts

Music Appreciation
002126 ศิลปะในชีวติ ประจ้าวัน

ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
Language Society and Culture

Thai Performing Arts
002125 ดุริยางควิจักขณ์

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพืน้ ฐาน

3(2-2-5)

Introduction to Computer Information
Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
006142
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the
Information Age
006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน

3(3-0-6)

Drugs and Chemicals in Daily Life
3(3-0-6)

006144 อาหารและวิถีชวี ิต
Food and Life Style

3(3-0-6)

คงเดิม
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006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตวั

3(3-0-6)

006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตวั

006245 Energy and Technology Around Us

3(3-0-6)

Energy and Technology Around Us

Science in Daily Life

คงเดิม

Science in Daily Life

กลุ่มสหศาสตร์
005170 พฤติกรรมมนุษย์

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

กลุ่มวิชาบูรณาการ
3(3-0-6)

005170 พฤติกรรมมนุษย์

Human Behavior

3(3-0-6)

Human Behavior

คงเดิม

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ 17 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ 26 หน่วยกิต
241111

คณิตศาสตร์ 1

3(2-2-5)

241111

คณิตศาสตร์ 1

3(2-2-5)

Mathematics I

Mathematics I

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันและการ
ประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่งแบบ
แยกตัวแปรได้ การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้
หลักเกณฑ์คราเมอร์
Limits and continuity of functions, derivative of
functions, applications of derivatives, integral of
functions and its applications, separable first–order
linear differential equations, Cramer’s rule

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิตและความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์
ปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ เมทริกซ์และ
ระบบสมการเชองเส้น
Mathematic induction, limits and continuity of
functions, derivative of functions and applications,
integral and applications, matices and system of
linear equations

241112 คณิตศาสตร์ 2

3(2-2-5) 241112

คณิตศาสตร์ 2

3(2-2-5)

Mathematics II

Mathematics II

เทคนิคการอินทิกรัลอินทิกรัลไม่ตรงแบบ
ล้าดับและอนุกรมของจ้านวนจริง อนุกรม
ก้าลัง ฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันหลายตัวแปร
Techniques of integration, improper
integrals, sequences and series of real
numbers, power series, functions of
several variables, limits and continuity of
several variable functions, derivative of
several variable functions

เทคนิคการอินทิกรัลอินทิกรัลไม่ตรงแบบ ล้าดับและ
อนุกรมของจ้านวนจริง อนุกรมก้าลัง ฟังก์ชันหลาย
ตัวแปร อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร
Techniques of integration, improper integrals,
sequences and series of real numbers, power
series, functions of several variables, limits and
continuity of several variable functions, derivative
of several variable functions

คงเดิม
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241221 แคลคูลัส
Calculus

4(3-2-7)

ระบบพิกัดเชิงขัว้ ปริภูมิยุคลิด อนุพันธ์ระบุทิศทาง
อนุพันธ์ของฟังก์ชนั หลายตัวแปรและการประยุกต์
ปริพนั ธ์หลายชั้น ระบบพิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบ
ต่าง ๆ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพนั ธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพนั ธ์
Polar coordinate system, Euclidean space, directional
derivative, derivative of multivariate functions and
applications, multiple integrals, coordinate system and
integration, line integrals, surface integrals, integral
theorem

242104 เคมี 1

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
241221

แคลคูลัส
4(3-2-7)
Calculus
ระบบพิกัดเชิงขัว้ ปริภูมิยุคลิด อนุพันธ์ระบุทิศทาง
อนุพันธ์ของฟังก์ชนั หลายตัวแปรและการประยุกต์
ปริพนั ธ์หลายชั้น ระบบพิกัดและการหาปริพันธ์ใน
ระบบต่างๆ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบท
ปริพนั ธ์
Polar coordinate system, Euclidean space,
directional derivative, derivative of multivariate
functions and applications, multiple integrals,
coordinate system and integration, line integrals,
surface integrals, integral theorem

4(3-3-8) 242104 เคมี 1

4(3-3-8)

Chemistry I

Chemistry I
หลักการพื้นฐานทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์
หลักการพื้นฐานทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้าง
โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะ
อะตอม ตารางธาตุ สมบัตขิ องธาตุ พันธะเคมี แก๊ส
เคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอสัณฐานและ
ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอสัณฐานและคอลลอยด์
คอลลอยด์ การเปลี่ยนแปลงสถานะและเทอร์โม
การเปลี่ยนแปลงสถานะและเทอร์โมไดนามิกส์เบือ้ งต้น
ไดนามิกส์เบือ้ งต้น สารละลายและสมบัติของ
สารละลายและสมบัตขิ องสารละลาย ทฤษฎีกรดเบส
สารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมีอินทรีย์ เคมี
เคมีอินทรีย์ เคมีสงิ่ แวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
Introduction of chemistry, stoichiometry, atomic
Introduction of chemistry, stoichiometry, atomic
structure, periodic table, properties of elements,
structure, periodic table, properties of elements,
chemical bonding, gas, solid, liquid, amorphous and
chemical bonding, gas, solid, liquid, amorphous and
colloid, changing of state and introduction to
colloid, changing of state and introduction to
thermodynamic, solution and solution properties, acidthermodynamic, solution and solution properties,
base theory, organic chemistry, environmental
acid-base theory, organic chemistry, environmental
chemistry
chemistry
242105 เคมี 2
4(3-3-8) 242105 เคมี 2
4(3-3-8)
Chemistry II
Chemistry II
จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรดเบส สมดุล
จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรดเบส สมดุลกรดเบส
กรดเบสในน้้า สมดุลของเกลือที่ละลายได้
ในน้้า สมดุลของเกลือที่ละลายได้น้อย สมดุลของ
น้อย สมดุลของอิออนเชิงซ้อน ไฟฟ้าเคมี ธาตุ
อิออนเชิงซ้อน ไฟฟ้าเคมี ธาตุเรพรีเซนเตทีฟ ธาตุท
เรพรีเซนเตทีฟ ธาตุทรานซิชัน เคมีนิวเคลียร์
รานซิชัน เคมีนิวเคลียร์ สารชีวโมเลกุลเคมี
สารชีวโมเลกุลเคมีอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมChemical kinetic, chemical equilibrium,
Chemical kinetic, chemical equilibrium,
acid-base equilibrium in water, salt equilibrium,
acid-base equilibrium in water, salt
complex equilibrium, electrochemistry,
equilibrium, complex equilibrium,
representative element, transition element, nuclear
electrochemistry, representative element,
chemistry, bimolecular substances, industrial
transition element, nuclear chemistry,
chemistry
bimolecular substances, industrial chemistry

คงเดิม

407
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243101 ชีววิทยา 1

4(3-3-8) 243101 ชีววิทยา 1

Biology 1
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ
และสารเคมีของชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุ
ศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและ
พฤติกรรม
Scientific methodology, characteristics, organization
and chemistry of life, cell and metabolism, genetics,
evolution, biodiversity, structure and functions of
plants and animals, ecology and behavior

244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
4(3-3-8)

Biology 1
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การ
จัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และเมแทบอลิ
ซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์
นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
Scientific methodology, characteristics,
organization and chemistry of life, cell and
metabolism, genetics, evolution, biodiversity,
structure and functions of plants and animals,
ecology and behavior

4(3-3-8) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น

4(3-3-8)

Introductory Physics

Introductory Physics

การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนต้าแหน่งใน 1 มิติและ 2 มิติ
แรงและกฏการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมตัมและ
การชน การเคลื่อนที่แบบหมุน สมดุลเชิงสถิติและ
สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล เทอร์โมไดนามิกส์
คลื่นและการสัน่ สะเทือน เสียง ทัศนศาสตร์ ไฟฟ้าและ
แม่เหล็ก วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ฟิสิกส์ยุคใหม่

การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนต้าแหน่งใน 1 มิติและ 2 มิติ
แรงและกฏการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมตัม
และการชน การเคลื่อนที่แบบหมุน สมดุลเชิงสถิติ
และสมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล เทอร์โม
ไดนามิกส์ คลื่นและการสั่นสะเทือน เสียง ทัศน
ศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
ฟิสิกส์ยุคใหม่

Transitional motion in 1 and 2 dimension, force and
law of motion, work and energy, momentum and
collision, rotation motion, static equibrium and
properties of matter, fluid mechanics,
thermodynamics, waves and vibrations, sound,
optics, electricity and magnetism, basic electric
circuits, modern physics

Transitional motion in 1 and 2 dimension, force
and law of motion, work and energy, momentum
and collision, rotation motion, static equibrium and
properties of matter, fluid mechanics,
thermodynamics, waves and vibrations, sound,
optics, electricity and magnetism, basic electric
circuits, modern physics

คงเดิม
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กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน

9 หน่วยกิต

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

146111

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน

9 หน่วยกิต

3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

3(3-0-6)

English for Specific Purposes

English for Specific Purposes

ศึกษาภาษาอังกฤษในบริบททีเ่ ฉพาะเจาะจงโดยใช้
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหัวข้อและ
ประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์ที่นิสติ ก้าลังศึกษาอยู่ให้มีความสอดคล้องกับ
ค้าศัพท์เฉพาะทางมากขึน้
Studying English in more specific contexts through
listening, speaking, reading, and writing skills with
additions of various speaking and writing topics
related to students’ study areas with more technical
term

ศึกษาภาษาอังกฤษในบริบททีเ่ ฉพาะเจาะจงโดยใช้
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหัวข้อและ
ประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์ที่นิสติ ก้าลังศึกษาอยู่ให้มีความสอดคล้องกับ
ค้าศัพท์เฉพาะทางมากขึน้
Studying English in more specific contexts through
listening, speaking, reading, and writing skills
with additions of various speaking and writing
topics related to students’ study areas with more
technical term

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงปฏิบัติ

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงปฏิบัติ

3(3-0-6) 146111

3(3-0-6)

Practical Reading and Writing

Practical Reading and Writing

ศึกษาหลักการเบื้องต้นของการอ่าน และการเขียน
รวมทั้งฝึกอ่านและเขียนโดยเริ่มศึกษาหลักการและ
ปัญหาในการอ่านและเขียน ตั้งระดับ ค้า วลี อนุ
ประโยค จนถึงประโยคประเภทต่าง ๆ รวมทั้งฝึกอ่าน
เพื่อวิเคราะห์ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ และการใช้
เครื่องหมายวรรคตอน และการแบ่งประโยค เพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวผ่านการเขียนตามหลักการเกี่ยวกับ
การเขียนเบื้องต้น
Study basic principles of reading and writing as well
as practice reading and writing focusing on principles
and problems in reading at lexical level, types of
phrases, clauses and sentences. Practice reading
focusing on problems on incomplete sentences and
the use of punctuation marks then use the
knowledge in practicing writing to correct the
mistakes found

ศึกษาหลักการเบื้องต้นของการอ่าน และการเขียน
รวมทั้งฝึกอ่านและเขียนโดยเริ่มศึกษาหลักการและ
ปัญหาในการอ่านและเขียน ตั้งระดับ ค้า วลี อนุ
ประโยค จนถึงประโยคประเภทต่าง ๆ รวมทั้ง
ฝึกอ่านเพื่อวิเคราะห์ประโยคที่ไม่สมบูรณ์
และการใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการแบ่ง
ประโยค เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่านการเขียน
ตามหลักการเกี่ยวกับการเขียนเบื้องต้น
Study basic principles of reading and writing as
well as practice reading and writing focusing on
principles and problems in reading at lexical level,
types of phrases, clauses and sentences. Practice
reading focusing on problems on incomplete
sentences and the use of punctuation marks then
use the knowledge in practicing writing to correct
the mistakes found

คงเดิม
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สาระที่
ปรับปรุง
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3(2-2-5) 247221 สถิติวเิ คราะห์
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Statistical Analysis

Statistical Analysis

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การน้าสถิติ
ไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน ระเบียบวิธีการทางสถิติ
หลักเบื้องต้นของการส้ารวจด้วยตัวอย่าง สถิติ
พรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะ
เป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ
การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์
การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบ
ด้วยไคก้าลังสอง สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ และการใช้
โปรแกรมส้าเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล
Concept, extent and utility of statistics, the
application of statistics in daily life, statistical
methodology, principle of sample survey, descriptive
statistics, probability, random variable and
probability distribution, sampling distribution,
estimation and hypothesis test, elementary analysis
of variance, linear regression and correlation
analysis, chi-square test, nonparametric statistics,
the use of statistical package program to analyze
and interpret the data

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การน้าสถิติ
ไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน ระเบียบวิธีการทางสถิติ หลัก
เบื้องต้นของการส้ารวจด้วยตัวอย่าง สถิติพรรณนา
ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็นของ
ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณ
ค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอยและ
สหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วยไคก้าลังสอง
สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ และการใช้โปรแกรม
ส้าเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล
Concept, extent and utility of statistics, the
application of statistics in daily life, statistical
methodology, principle of sample survey,
descriptive statistics, probability, random variable
and probability distribution, sampling distribution,
estimation and hypothesis test, elementary
analysis of variance, linear regression and
correlation analysis, chi-square test,
nonparametric statistics, the use of statistical
package program to analyze and interpret the
data

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
242221 เคมีวิเคราะห์

คงเดิม

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4(3-3-8) 242221 เคมีวิเคราะห์

4(3-3-8)

Analytical Chemistry

Analytical Chemistry

หลักการพืน้ ฐานทางเคมีวเิ คราะห์ เทคนิคการสุ่ม
ตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างก่อนท้าการวิเคราะห์
สถิติที่ใช้ในเคมีวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์โดยน้้าหนัก
และการตกตะกอน การวิเคราะห์โดยปริมาตร
การไทเทรตกรดด่าง การไทเทรตแบบตกตะกอน
การไทเทรตแบบเกิดสารประกอบเชิงซ้อน และการ
ไทเทรตแบบรีดอกซ์ การสกัดด้วยตัวท้าละลาย ทฤษฎี
และการประยุกต์ของวิธีทางโครมาโทกราฟี โครมาโทก
ราฟีกระดาษ โครมาโทกราฟีเยื่อบาง โครมาโทกราฟีช
นิดแลกเปลี่ยนไอออน คอลัมน์โครมาโทกราฟี
Introduction of analytical chemistry, sampling
techniques and sample preparation, statistical
concepts for analytical chemistry, gravimetric

หลักการพืน้ ฐานทางเคมีวเิ คราะห์ เทคนิคการสุ่ม
ตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างก่อนท้าการ
วิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในเคมีวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์
โดยน้้าหนักและการตกตะกอน การวิเคราะห์โดย
ปริมาตร การไทเทรตกรดด่าง การไทเทรตแบบ
ตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิดสารประกอบ
เชิงซ้อน และการไทเทรตแบบรีดอกซ์ การสกัดด้วย
ตัวท้าละลาย ทฤษฎีและการประยุกต์ของวิธีทางโคร
มาโทกราฟี โครมาโทกราฟีกระดาษ โครมาโทกราฟี
เยื่อบาง โครมาโทกราฟีชนิดแลกเปลี่ยนไอออน
คอลัมน์โครมาโทกราฟี
Introduction of analytical chemistry, sampling
techniques and sample preparation, statistical

คงเดิม
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analysis and precipitation methods, volumetric
analysis, acid-base titration, precipitation titration,
complexometric titration and redox titration, solvent
extraction, theory and applications of
chromatography methods, paper chromatography,
thin-layer chromatography, ion-exchange
chromatography, column chromatography

242241

เคมีอินทรีย์ 1

concepts for analytical chemistry, gravimetric
analysis and precipitation methods, volumetric
analysis, acid-base titration, precipitation titration,
complexometric titration and redox titration,
solvent extraction, theory and applications of
chromatography methods, paper
chromatography, thin-layer chromatography,
ion-exchange chromatography, column
chromatography

4(3-3-8) 242241 เคมีอินทรีย์ 1

Organic Chemistry I
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ ไฮบริไดเซชัน
พันธะและโครงสร้างในสารประกอบอินทรีย์
การจ้าแนกหมู่ฟังก์ชนั การอ่านชื่อและสมบัติของ
สารประกอบอินทรีย์ การเตรียมและปฏิกิริยาของ
สารประกอบแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน ออร์กาโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล
อีเทอร์ รวมทั้งศึกษาไอโซเมอร์และสเตอริโอเคมีของ
สารประกอบอินทรีย์
Fundamental of organic chemistry, hybridization,
bonding and structure of organic compounds,
classification, nomenclature and properties of organic
compounds, preparations and reaction of alkanes,
alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbons,
organohalogens, alcohols, phenols, ethers including
study of isomerism and stereochemistry of organic
compounds
242242 เคมีอินทรีย์ 2

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

4(3-3-8)

Organic Chemistry I
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ ไฮบริไดเซชัน
พันธะและโครงสร้างในสารประกอบอินทรีย์
การจ้าแนกหมู่ฟังก์ชนั การอ่านชื่อและสมบัติของ
สารประกอบอินทรีย์ การเตรียมและปฏิกิริยาของ
สารประกอบแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน ออร์กาโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์
ฟีนอล อีเทอร์ รวมทั้งศึกษาไอโซเมอร์และสเตอริโอ
เคมีของสารประกอบอินทรีย์
Fundamental of organic chemistry, hybridization,
bonding and structure of organic compounds,
classification, nomenclature and properties of
organic compounds, preparations and reaction of
alkanes, alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbons,
organohalogens, alcohols, phenols, ethers
including study of isomerism and stereochemistry
of organic compounds

4(3-3-8) 242242 เคมีอินทรีย์ 2

คงเดิม

4(3-3-8)

Organic Chemistry II

Organic Chemistry II

ปฏิกิริยาของสารประกอบแอลดีไฮด์ คีโตน ปฏิกิริยา
การแทนที่ที่ต้าแหน่งแอลฟ่าคาร์บอนของสารประกอบ
คาร์บอนิล ปฏิกิริยาของสารประกอบเอมีน เฮเทอโรไซ
คลิก กรดคาร์บอกซิลิก และอนุพันธ์ คาร์โบไฮเดรต
กรดอะมิโน โปรตีน และการสังเคราะห์สารอินทรีย์
เบื้องต้น
Reactions of aldehydes, ketones, substitution
reaction at α-carbon of carbonyl compounds,
reaction of amines, heterocyclic compounds,
carboxylic acids and their derivatives, carbohydrates,

ปฏิกิริยาของสารประกอบแอลดีไฮด์ คีโตน ปฏิกิริยา
การแทนที่ที่ต้าแหน่งแอลฟ่าคาร์บอนของ
สารประกอบคาร์บอนิล ปฏิกิริยาของสารประกอบ
เอมีน เฮเทอโรไซคลิก กรดคาร์บอกซิลิก และ
อนุพันธ์ คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโน โปรตีน และการ
สังเคราะห์สารอินทรีย์เบื้องต้น
Reactions of aldehydes, ketones, substitution
reaction at α-carbon of carbonyl compounds,
reaction of amines, heterocyclic compounds,
carboxylic acids and their derivatives,

คงเดิม
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242311

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

amino acids, proteins and basic synthesis of organic
compounds

carbohydrates, amino acids, proteins and basic
synthesis of organic compounds

เคมีเชิงฟิสิกส์ 1

เคมีเชิงฟิสิกส์ 1

4(3-3-8) 242311

4(3-3-8)

Physical Chemistry I

Physical Chemistry I

แก๊สและทฤษฎีจลนพลศาสตร์เคมีของแก๊ส
ปรากฏการณ์การถ่ายเท การแพร่ผ่าน ความหนืด การ
น้าความร้อนและกฎการกระจายของแมกซ์เวลและโบ
สแมน อุณหพลศาสตร์เคมี สมบัติและการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสารบริสุทธิ์และสารผสม
อย่างง่าย สมดุลวัฏภาค จลนพลศาสตร์เคมี การเร่ง
ปฏิกิริยา กลไกการเกิดปฏิกิริยา หลักการและการ
ประยุกต์ใช้เคมีของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ เคมีไฟฟ้า
Gases and the chemical kinetic theory of gases,
transfer phenomenon, diffusion, viscosity, thermal
conductivity and the Maxwell-Boltzmann
distribution, chemical thermodynamics, properties
and physical transformation of pure substances and
simple mixtures, phase equilibrium, chemical
kinetics, catalysis, reaction mechanisms, principle
and applications of chemistry of electrolytic solutions,
electrochemistry

แก๊สและทฤษฎีจลนพลศาสตร์เคมีของแก๊ส
ปรากฏการณ์การถ่ายเท การแพร่ผ่าน ความหนืด
การน้าความร้อนและกฎการกระจายของแมกซ์เวล
และโบสแมน อุณหพลศาสตร์เคมี สมบัติและการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสารบริสุทธิ์และสาร
ผสมอย่างง่าย สมดุลวัฏภาค จลนพลศาสตร์เคมี
การเร่งปฏิกิริยา กลไกการเกิดปฏิกิริยา หลักการ
และการประยุกต์ใช้เคมีของสารละลายอิเล็กโทรไลต์
เคมีไฟฟ้า
Gases and the chemical kinetic theory of gases,
transfer phenomenon, diffusion, viscosity, thermal
conductivity and the Maxwell-Boltzmann
distribution, chemical thermodynamics, properties
and physical transformation of pure substances
and simple mixtures, phase equilibrium, chemical
kinetics, catalysis, reaction mechanisms, principle
and applications of chemistry of electrolytic
solutions, electrochemistry

242312 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2

4(3-3-8) 242312 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2

คงเดิม

4(3-3-8)

Physical Chemistry II

Physical Chemistry II

เคมีควอนตัม เคมีพืน้ ผิว เคมีเชิงแสง การดูดซับทาง
กายภาพและเคมี การดูดซับไอโซเทอม ระบบ
คอลลอยด์ ไมเซลล์ สมบัติทางกายภาพของแมคโคร
โมเลกุล โครงสร้าง พลังงาน และผลของสารละลาย
Quantum chemistry, surface chemistry,
photochemistry, physical and chemical adsorption,
adsorption isotherm, colloids system, micelles,
physical properties of macromolecules, structure,
energy and solvation effect

เคมีควอนตัม เคมีพืน้ ผิว เคมีเชิงแสง การดูดซับทาง
กายภาพและเคมี การดูดซับไอโซเทอม ระบบ
คอลลอยด์ ไมเซลล์ สมบัติทางกายภาพของแมค
โครโมเลกุล โครงสร้าง พลังงาน และผลของ
สารละลาย
Quantum chemistry, surface chemistry,
photochemistry, physical and chemical adsorption,
adsorption isotherm, colloids system, micelles,
physical properties of macromolecules, structure,
energy and solvation effect

คงเดิม

412
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
242321 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
4(3-3-8) 242321 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี

4(3-3-8)

Instrumentation for Chemical Analysis

Instrumentation for Chemical Analysis

หลักการ เครื่องมือ และการประยุกต์ใช้ของ อัลตร้าไว
โอเลต-วิสเิ บิลสเปคโตรโฟโตเมตรี อินฟราเรดสเปค
โตรโฟโตเมตรี และอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปคโตร
โฟโตเมตรี โฟลอินเจคชันอะนาลิซิส แก๊สโครมาโทก
ราฟี และโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
บทน้าสู่เคมีวเิ คราะห์เชิงไฟฟ้าเบื้องต้น
Principles, instrumentation and applications of
ultraviolet-visible spectrophotometry, infrared
spectrophotometry, atomic absorption
spectrophotometry, flow injection analysis, gas
chromatography and high performance liquid
chromatography, introduction to electroanalytical
chemistry

หลักการ เครื่องมือ และการประยุกต์ใช้ของ อัลตร้า
ไวโอเลต-วิสิเบิลสเปคโตรโฟโตเมตรี อินฟราเรด
สเปคโตรโฟโตเมตรี และอะตอมมิกแอบซอร์พ
ชันสเปคโตรโฟโตเมตรี โฟลอินเจคชันอะนาลิซิส
แก๊สโครมาโทกราฟี และโครมาโทกราฟีของเหลว
สมรรถนะสูง บทน้าสู่เคมีวเิ คราะห์เชิงไฟฟ้าเบื้องต้น
Principles, instrumentation and applications of
ultraviolet-visible spectrophotometry, infrared
spectrophotometry, atomic absorption
spectrophotometry, flow injection analysis, gas
chromatography and high performance liquid
chromatography, introduction to electroanalytical
chemistry

242331 เคมีอนินทรีย์ 1

3(3-0-6) 242331 เคมีอนินทรีย์ 1

คงเดิม

3(3-0-6)

Inorganic Chemistry I

Inorganic Chemistry I

โครงสร้างของอะตอม ทฤษฏีออร์บิทัลเชิงอะตอม
ทฤษฎีการก้าบังประจุในอะตอม สัญลักษณ์ของเทอม
พันธะเคมีและทฤษฎีที่อธิบายพันธะเคมี โครงสร้างของ
โมเลกุลและทฤษฎีที่อธิบายรูปร่างของโมเลกุล
ของแข็งและพันธะในของแข็ง ปฏิกิริยากรด-เบสในตัว
ท้าละลายที่เป็นน้้าและไม่ใช่น้า และทฤษฎีอธิบาย
พันธะในสารประกอบโคออร์ดิเนชัน
Atomic structure, atomic orbital theory, shielding
theory of charges in atom, term symbols, chemical
bonding and chemical bonding theories, molecular
structures and theories that describe the molecular
shape, solid and its bonding, acid-base reactions in
aqueous and non-aqueous solvents and chemical
bonding theory in coordination compounds

โครงสร้างของอะตอม ทฤษฏีออร์บิทัลเชิงอะตอม
ทฤษฎีการก้าบังประจุในอะตอม สัญลักษณ์ของ
เทอม พันธะเคมีและทฤษฎีที่อธิบายพันธะเคมี
โครงสร้างของโมเลกุลและทฤษฎีที่อธิบายรูปร่าง
ของโมเลกุล ของแข็งและพันธะในของแข็ง ปฏิกิริยา
กรด-เบสในตัวท้าละลายที่เป็นน้้าและไม่ใช่น้า และ
ทฤษฎีอธิบายพันธะในสารประกอบโคออร์ดิเนชัน
Atomic structure, atomic orbital theory, shielding
theory of charges in atom, term symbols,
chemical bonding and chemical bonding theories,
molecular structures and theories that describe
the molecular shape, solid and its bonding, acidbase reactions in aqueous and non-aqueous
solvents and chemical bonding theory in
coordination compounds

คงเดิม

413
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
242332 เคมีอนินทรีย์ 2

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
4(3-3-8) 242332 เคมีอนินทรีย์ 2

4(3-3-8)

Inorganic Chemistry II

Inorganic Chemistry II

ทฤษฎีกลุ่มและสมมาตรของโมเลกุล ตารางคุณลักษณะ
สเปคโตรสโคปีเบื้องต้นของสารประกอบอนินทรีย์
สมบัติต่างๆของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน ได้แก่
เสถียรภาพ เทอร์โมไดนามิกส์ สมบัติแม่เหล็ก กลไก
การเกิดปฏิกิริยาของเคมีอนินทรีย์ และความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับสารประกอบโลหะอินทรีย์
Group theory and molecular symmetry, table
characteristic, introduction of inorganic compounds
spectroscopy, properties of coordination compounds,
stability, thermodynamics, magnetic properties,
reaction mechanism of inorganic chemistry and the
basic knowledge of the organometallic compounds

ทฤษฎีกลุ่มและสมมาตรของโมเลกุล ตารางคุณลักษณะ
สเปคโตรสโคปีเบื้องต้นของสารประกอบอนินทรีย์
สมบัติต่างๆของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน ได้แก่
เสถียรภาพ เทอร์โมไดนามิกส์ สมบัติแม่เหล็ก กลไก
การเกิดปฏิกิริยาของเคมีอนินทรีย์ และความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับสารประกอบโลหะอินทรีย์
Group theory and molecular symmetry, table
characteristic, introduction of inorganic compounds
spectroscopy, properties of coordination
compounds, stability, thermodynamics, magnetic
properties, reaction mechanism of inorganic
chemistry and the basic knowledge of the
organometallic compounds

242341 สเปคโตรสโคปีทางเคมีอินทรีย์

4(4-0-8) 242341 สเปคโตรสโคปีทางเคมีอินทรีย์

4(4-0-8)

Spectroscopy in Organic Chemistry

Spectroscopy in Organic Chemistry

หลักการของสเปคโตรสโคปี ทฤษฎีและการประยุกต์
การหาโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์โดยใช้
อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล สเปคโตรสโคปี อินฟราเรด
สเปคโตรสโคปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ สเปคโต
รสโคปี และแมส สเปคโตรสโคปี
The principle of spectroscopy, theory and application
in determination for structures of organic compounds
using ultraviolet-visible spectroscopy, infrared
spectroscopy, nuclear magnetic resonance
spectroscopy, and mass spectroscopy

หลักการของสเปคโตรสโคปี ทฤษฎีและการ
ประยุกต์การหาโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์
โดยใช้ อัลตราไวโอเลต-วิสเิ บิล สเปคโตรสโคปี
อินฟราเรด สเปคโตรสโคปี นิวเคลียร์แมกเนติกเร
โซแนนซ์ สเปคโตรสโคปี และแมส สเปคโตรสโคปี
The principle of spectroscopy, theory and
application in determination for structures of
organic compounds using ultraviolet-visible
spectroscopy, infrared spectroscopy, nuclear
magnetic resonance spectroscopy, and mass
spectroscopy

242451 การฝึกงาน

6 หน่วยกิต

242451 การฝึกงาน

คงเดิม

คงเดิม

6 หน่วยกิต

Professional Training

Professional Training

การฝึกงานทางด้านเคมีในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
การเตรียมสาร การวิเคราะห์ การใช้เครื่องมือ
การเขียนรายงาน การเสนองาน การท้างานร่วมกับผู้อื่น
Professional training in chemistry of students in the
governmental or private organization, chemical
preparation, analysis, instrumental operation, writing
report, presentation, collaboration with co-worker

การฝึกงานทางด้านเคมีในหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชน การเตรียมสาร การวิเคราะห์ การใช้เครื่องมือ
การเขียนรายงาน การเสนองาน การท้างานร่วมกับ
ผู้อื่น
Professional training in chemistry of students in
the governmental or private organization,
chemical preparation, analysis, instrumental
operation, writing report, presentation,
collaboration with co-worker

คงเดิม

414
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
242452 การศึกษาอิสระ

6 หน่วยกิต

242452 การศึกษาอิสระ

Independent Study
ท้าการทดลองในหัวข้อทางเคมีที่มีความสนใจเป็นพิเศษ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ลึกซึง้ โดยใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์
Performance in the lab focusing in the special topic
in chemistry fields in order to improve the
knowledge in the field by using the scientific method

242453 สหกิจศึกษา

6 หน่วยกิต

242453 สหกิจศึกษา

242454 สัมมนา

Seminar
การฝึกเสนอผลงานและวิจารณ์รายงานการวิจัย
ทางเคมี
Practice in scientific presentation and discussion on
chemistry research
242461 ทักษะและเทคนิคการสอนเคมี
3(2-2-5) 242461
Skills and Teaching in Chemistry
ความหมาย ขอบข่าย และความส้าคัญของทักษะและ
เทคนิคการสอนเคมี ทักษะการน้าเข้าสู่บทเรียน
การกระตุ้นความสนใจ การตั้งค้าถาม การใช้สื่อ
การเรียนการสอน การเล่าเรื่อง การอธิบายยกตัวอย่าง
และการสรุปบทเรียน เทคนิคการสอนกลุ่มใหญ่
การสอนกลุ่มย่อย การสอนรายบุคคล การบูรณา
การการเรียนรู้แบบเรียนรวม ฝึกปฏิบัติด้านทักษะและ
เทคนิคการสอนเคมี

6 หน่วยกิต

Co-operative Education
การเรียนผ่านงาน ปฏิบัติงานแบบเต็มเวลาภายใน
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือต่างประเทศโดย
ผ่านความเห็นชอบจากองค์กรสหกิจศึกษา
Work-based learning, full time work in the
governmental or private organization or the
foreign country under the permission from cooperative education organization

การเรียนผ่านงาน ปฏิบัติงานแบบเต็มเวลาภายใน
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือต่างประเทศโดยผ่าน
ความเห็นชอบจากองค์กรสหกิจศึกษา
Work-based learning, full time work in the
governmental or private organization or the foreign
country under the permission from co-operative
education organization
1(0-3-2)

6 หน่วยกิต

Independent Study
ท้าการทดลองในหัวข้อทางเคมีที่มีความสนใจเป็น
พิเศษ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ลกึ ซึง้ โดยใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์
Performance in the lab focusing in the special
topic in chemistry fields in order to improve the
knowledge in the field by using the scientific
method

Co-operative Education

242454 สัมมนา

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

1(0-3-2)

Seminar
การฝึกเสนอผลงานและวิจารณ์รายงานการวิจัย
ทางเคมี
Practice in scientific presentation and discussion
on chemistry research
ทักษะและเทคนิคการสอนเคมี
3(2-2-5)
Skills and Teaching in Chemistry
ความหมาย ขอบข่าย และความส้าคัญ
ของทักษะและเทคนิคการสอนเคมี
ทักษะการน้าเข้าสู่บทเรียน การกระตุ้น
ความสนใจ การตั้งค้าถาม การใช้สื่อ
การเรียนการสอน การเล่าเรื่อง การ
อธิบายยกตัวอย่าง และการสรุป
บทเรียน เทคนิคการสอนกลุ่มใหญ่
การสอนกลุ่มย่อย การสอนรายบุคคล
การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียน
รวม ฝึกปฏิบัติด้านทักษะและเทคนิค
การสอนเคมี

คงเดิม

415
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
Meaning, scope and importance of skills and
techniques of chemistry teaching, skills of lesson
introduction, attention stimulation, question creation
using educational media, narrative, explaining
example and lesson summarization, technique of
large group teaching, small group teaching,
individual teaching and integration of overall
learning, f practice skills and techniques of chemistry
teaching

242462

การพัฒนาสื่อการสอนทางเคมี
3(2-2-5) 242462
Development of Instruction Media in
Chemistry
แนวคิด งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการสอน
เคมี การวิเคราะห์สื่อการสอน การเลือกใช้
การปรับปรุงและออกแบบสื่อการสอนทางวัสดุ
อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการ และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การพัฒนาสื่อการสอนจากวัสดุเหลือใช้หรือหาง่าย
ทดลองใช้และรายงานผลการใช้
Concepts, and research on the development of
instruction materials in chemistry, analysis of
teaching materials, selection, improvement, and
design the teaching materials, techniques method
and computer-assisted instruction, development of
teaching materials from waste, or easy to find,
demonstrate the teaching materials and report the
results

365215 ชีวเคมีทั่วไป

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
Meaning, scope and
importance of skills and techniques
of chemistry teaching, skills of lesson
introduction, attention stimulation,
question creation using educational
media, narrative, explaining
example and lesson summarization,
technique of large group teaching,
small group teaching, individual
teaching and integration of overall
learning, f practice skills and
techniques of chemistry teaching
การพัฒนาสื่อการสอนทางเคมี
3(2-2-5)
Development of Instruction Media in
Chemistry
แนวคิด งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการ
สอนเคมี การวิเคราะห์สื่อการสอน การเลือกใช้
การปรับปรุงและออกแบบสื่อการสอนทางวัสดุ
อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการ และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การพัฒนาสื่อการสอนจากวัสดุเหลือใช้หรือหาง่าย
ทดลองใช้และรายงานผลการใช้
Concepts, and research on the
development of instruction materials in chemistry,
analysis of teaching materials, selection,
improvement, and design the teaching materials,
techniques method and computer-assisted
instruction, development of teaching materials
from waste, or easy to find, demonstrate the
teaching materials and report the results

4(3-3-8) 365215 ชีวเคมีทั่วไป

คงเดิม

4(3-3-8)

General Biochemistry

General Biochemistry

นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติทางเคมี ชนิด
โครงสร้าง และเมตาบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลอัน
ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และกรดนิวคลีอิค
จลนศาสตร์ของเอนไซม์ ฮอร์โมน สารอาหาร การ
แสดงออกของยีนและการควบคุม หลักการและเทคนิค
ทางอณูชีววิทยา ชีวพลังงานศาสตร์ หลักการและ
ปฏิบัติการของการเตรียมบัฟเฟอร์ การวัดการดูดกลืน
แสง การทดสอบสารชีวโมเลกุลและการวัดจลนศาสตร์
ของเอนไซม์

นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติทางเคมี
ชนิด โครงสร้าง และเมตาบอลิซึมของสารชีว
โมเลกุลอันได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และ
กรดนิวคลีอิค จลนศาสตร์ของเอนไซม์ ฮอร์โมน
สารอาหาร การแสดงออกของยีนและการควบคุม
หลักการและเทคนิคทางอณูชีววิทยา ชีวพลังงาน
ศาสตร์ หลักการและปฏิบัตกิ ารของการเตรียม
บัฟเฟอร์ การวัดการดูดกลืนแสง การทดสอบสาร
ชีวโมเลกุลและการวัดจลนศาสตร์ของเอนไซม์

คงเดิม

416
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
Definition and principle of biochemistry, chemical
properties, types, structures and metabolism of
biomolecules including carbohydrate, protein, lipid
and nucleic acid, enzyme kinetic, hormone, nutrition,
gene expression and regulation, principle and
techniques of molecular biology, bioenergetics,
principle and laboratory of buffer preparation, optical
density determination, biomolecules characterization
and determination of enzyme kinetics
กลุ่มวิชาเอกเลือก
242411

การวิจัยแนวใหม่ทางเคมีเชิงฟิสกิ ส์

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
Definition and principle of biochemistry, chemical
properties, types, structures and metabolism of
biomolecules including carbohydrate, protein, lipid
and nucleic acid, enzyme kinetic, hormone,
nutrition, gene expression and regulation,
principle and techniques of molecular biology,
bioenergetics, principle and laboratory of buffer
preparation, optical density determination,
biomolecules characterization and determination
of enzyme kinetics
กลุ่มวิชาเอกเลือก
3(3-0-6) 242411

New Frontier of Researches in Physical
Chemistry
หลักการและการอภิปรายหัวข้อ ทีไ่ ด้รับความสนใจ
ทางเคมีเชิงฟิสิกส์ เช่น นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน
นาโนทิวบ์ นาโนชีท ตัวเร่งปฏิกริ ิยา ของไหลสภาวะวิกฤต
ซุปเปอร์คอนดักเตอร์ คอนดักติ้งพอลิเมอร์ ผลึกเหลว
ควอสิคริสตัล บล็อกโคพอลิเมอร์ เทคโนโลยีชวี ภาพ
การน้าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ การออกแบบวัสดุ
ตัวเร่ง และยาชนิดใหม่ โดยอาศัยคอมพิวเตอร์ หลักการ
พื้นฐานของเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ ในการวิจัยทางเคมีเชิง
ฟิสิกส์ เช่น อะตอมมิกฟอร์สไมโครสโคปี สแกนนิ่งทันเน
ลลิ่งไมโครสโคปี สแกนนิง่ อิเล็กตรอนไมโครสโคปี ทันเน
ลลิ่งอิเล็กตรอนไมโครสโคปี การกระเจิงของรังสีเอ็กซ์เรย์
และนิวตรอน การสะท้อนของรังสีเอ็กซ์เรย์ และ โซลิดส
เตทนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนส์
Principle and discussions of interesting topics in
physical chemistry such as nanotechnology,
nanomaterials, nanotubes, nanosheets, catalysts,
supercritical fluids, superconductors, conducting
polymers, liquid crystals, quasicrystal, block
copolymers, biotechnology, material design, catalysts
and novel medication, various basic techniques in
physical chemistry researches such as atomic force
microscopy (AFM), scanning tunneling microscopy
(STM), scanning electron microscopy (SEM), tunneling
electron microscopy (TEM), x-ray and neutron
scattering, x-ray diffraction (XRD) and solid-state
nuclear magnetic resonance (NMR)

การวิจัยแนวใหม่ทางเคมีเชิงฟิสกิ ส์

3(3-0-6)

New Frontier of Researches in
Physical Chemistry
หลักการและการอภิปรายหัวข้อ ทีไ่ ด้รับความสนใจ
ทางเคมีเชิงฟิสิกส์ เช่น นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน นา
โนทิวบ์ นาโนชีท ตัวเร่งปฏิกริ ิยา ของไหลสภาวะวิกฤต
ซุปเปอร์คอนดักเตอร์ คอนดักติ้งพอลิเมอร์ ผลึกเหลว
ควอสิคริสตัล บล็อกโคพอลิเมอร์ เทคโนโลยีชวี ภาพ
การน้าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ การออกแบบวัสดุ
ตัวเร่ง และยาชนิดใหม่ โดยอาศัยคอมพิวเตอร์
หลักการพื้นฐานของเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัยทาง
เคมีเชิงฟิสกิ ส์ เช่น อะตอมมิกฟอร์สไมโครสโคปี
สแกนนิง่ ทันเนลลิง่ ไมโครสโคปี สแกนนิ่งอิเล็กตรอนไม
โครสโคปี ทันเนลลิ่งอิเล็กตรอนไมโครสโคปี
การกระเจิงของรังสีเอ็กซ์เรย์และนิวตรอน การสะท้อน
ของรังสีเอ็กซ์เรย์ และ โซลิดสเตทนิวเคลียร์แมก
เนติกเรโซแนนส์
Principle and discussions of interesting topics in
physical chemistry such as nanotechnology,
nanomaterials, nanotubes, nanosheets, catalysts,
supercritical fluids, superconductors, conducting
polymers, liquid crystals, quasicrystal, block
copolymers, biotechnology, material design,
catalysts and novel medication, various basic
techniques in physical chemistry researches such as
atomic force microscopy (AFM), scanning tunneling
microscopy (STM), scanning electron microscopy
(SEM), tunneling electron microscopy (TEM), x-ray
and neutron scattering, x-ray diffraction (XRD) and
solid-state nuclear magnetic resonance (NMR)

คงเดิม

417
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
242412 เคมีเกี่ยวกับพอลิเมอร์

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
3(3-0-6) 242412 เคมีเกี่ยวกับพอลิเมอร์

3(3-0-6)

Polymer Chemistry

Polymer Chemistry

หลักการพืน้ ฐานทางเคมีพอลิเมอร์ โครงสร้างทางเคมี
และพันธะเคมีของพอลิเมอร์ สัณฐานวิทยาของพอลิ
เมอร์ ชนิดของการเกิดพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาการเตรียม
พอลิเมอร์แบบต่าง ๆ มวลโมเลกุลของพอลิเมอร์ และ
เทคนิคในการวิเคราะห์มวลโมเลกุล สมบัติทางความร้อน
และเชิงกลของพอลิเมอร์ การละลายของพอลิเมอร์
กระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ในอุตสาหกรรม
รวมถึงการประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ในเชิงพาณิชย์
Introduction of polymer chemistry, chemical structure
and chemical bonding of polymers, morphology of
polymers, types of polymerization, preparation
methods of polymers, molecular weight of polymers
and techniques for analyzing molecular weight,
thermal and mechanical properties of polymers,
solubility of polymers, polymerization processes in
industry and commercial applications of polymers

หลักการพืน้ ฐานทางเคมีพอลิเมอร์ โครงสร้างทาง
เคมีและพันธะเคมีของพอลิเมอร์ สัณฐานวิทยาของ
พอลิเมอร์ ชนิดของการเกิดพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาการ
เตรียมพอลิเมอร์แบบต่าง ๆ มวลโมเลกุลของพอลิเมอร์
และเทคนิคในการวิเคราะห์มวลโมเลกุล สมบัติทาง
ความร้อนและเชิงกลของพอลิเมอร์ การละลายของ
พอลิเมอร์ กระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ใน
อุตสาหกรรม รวมถึงการประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ในเชิง
พาณิชย์
Introduction of polymer chemistry, chemical
structure and chemical bonding of polymers,
morphology of polymers, types of polymerization,
preparation methods of polymers, molecular
weight of polymers and techniques for analyzing
molecular weight, thermal and mechanical
properties of polymers, solubility of polymers,
polymerization processes in industry and
commercial applications of polymers

242413 เคมีค้านวณเบื้องต้น

3(2-2-5) 242413 เคมีค้านวณเบื้องต้น

Introductory Computational Chemistry
วิธีการค้านวณทั่วไป รวมทั้งแอบอินิชิโอ เซไมเอ็มไพริกัล
กลศาสตร์ควอนตัม กลศาสตร์เชิงโมเลกุล วิธีผสมผสาน
กลศาสตร์ควอนตัมและกลศาสตร์เชิงโมเลกุล และ
ทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่น
General computational methods including ab initio,
semiempirical, quantum mechanics (QM), molecular
mechanics (MM), QM/MM, density functional theory
(DFT)

คงเดิม

3(2-2-5)

Introductory Computational
Chemistry
วิธีการค้านวณทั่วไป รวมทั้งแอบอินิชิโอ เซไมเอ็มไพ
ริกัล กลศาสตร์ควอนตัม กลศาสตร์เชิงโมเลกุล วิธี
ผสมผสานกลศาสตร์ควอนตัมและกลศาสตร์เชิง
โมเลกุล และทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่น
General computational methods including ab initio,
semiempirical, quantum mechanics (QM),
molecular mechanics (MM), QM/MM, density
functional theory (DFT)

คงเดิม

418
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
242414

หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสกิ ส์

3(2-2-5) 242414 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสกิ ส์

Special Topic in Physical Chemistry

3(2-2-5)

Special Topic in Physical Chemistry

หลักการและการอภิปรายเกี่ยวกับความก้าวหน้าและ
ทฤษฎีใหม่ ทางเคมีเชิงฟิสิกส์ในหัวข้อที่อาจแตกต่างกัน
ในแต่ละปีการศึกษา
Principles and discussions about recent advances
and new theories in physical chemistry with different
topic in each year

242415 อุณหพลศาสตร์เคมี

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

หลักการและการอภิปรายเกี่ยวกับความก้าวหน้า
และทฤษฎีใหม่ ทางเคมีเชิงฟิสิกส์ในหัวข้อที่อาจ
แตกต่างกันในแต่ละปีการศึกษา
Principles and discussions about recent advances
and new theories in physical chemistry with
different topic in each year

3(3-0-6) 242415 อุณหพลศาสตร์เคมี

3(3-0-6)

Chemical Thermodynamics

Chemical Thermodynamics

งาน ความร้อน เอนทัลปี เอนโทรปี พลังงานภายใน
พลังงานเสรี กฎต่างๆ ของอุณหพลศาสตร์ การ
ประยุกต์ใช้อุณหพลศาสตร์เคมีในกระบวนการทางเคมี
และกายภาพ เทอร์โมไดนามิกส์สถิติ
Work, heat, enthalpy, entropy, internal energy, free
energy, laws of thermodynamics, applications of
chemical thermodynamics in chemical and physical
processes, statistical thermodynamics

งาน ความร้อน เอนทัลปี เอนโทรปี พลังงานภายใน
พลังงานเสรี กฎต่างๆ ของอุณหพลศาสตร์ การ
ประยุกต์ใช้อุณหพลศาสตร์เคมีในกระบวนการทาง
เคมีและกายภาพ เทอร์โมไดนามิกส์สถิติ
Work, heat, enthalpy, entropy, internal energy,
free energy, laws of thermodynamics,
applications of chemical thermodynamics in
chemical and physical processes, statistical
thermodynamics

242423 การประยุกต์ใช้ในเคมีเชิงวิเคราะห์

3(3-0-6) 242423 การประยุกต์ใช้ในเคมีเชิงวิเคราะห์

Application of Analytical Chemistry

Application of Analytical Chemistry

การประยุกต์ใช้เทคนิคและวิธีการของเคมีวเิ คราะห์ใน
หลากหลายงาน สิ่งแวดล้อมการเกษตร อาหารและยา
อุตสาหกรรมอื่น ๆ การประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
Application of analytical techniques and methods in
several works, environment, agricultural, food and
drugs and other industries, local wisdom applications

การประยุกต์ใช้เทคนิคและวิธีการของ
เคมีวิเคราะห์ในหลากหลายงาน
สิ่งแวดล้อมการเกษตร อาหารและยา
อุตสาหกรรมอื่น ๆ การประยุกต์กับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Application of analytical techniques
and methods in several works,
environment, agricultural, food and
drugs and other industries, local
wisdom applications

คงเดิม

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

419
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
242424 การเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์
3(2-2-5)
ทางเคมี
Sample Preparation for Chemical
Analysis
ความส้าคัญของการเตรียมตัวอย่างส้าหรับการ
วิเคราะห์ทางเคมี การเก็บตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่าง
ในรูปของเหลว ของแข็ง กึ่งของแข็ง ก๊าซ การประยุกต์ใช้
เพื่อการเตรียมตัวอย่างในสิ่งแวดล้อม อาหารและ
ตัวอย่างทางชีวภาพ
Significance of sample preparation for chemical
analysis, sampling, sample preparation for liquid,
solid, semi-solid and air samples, applications of
sample preparation for environmental, food and
biological samples

242425 เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
242424 การเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์
ทางเคมี
Sample Preparation for Chemical
Analysis
ความส้าคัญของการเตรียมตัวอย่าง
ส้าหรับการวิเคราะห์ทางเคมี การเก็บ
ตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่างในรูป
ของเหลว ของแข็ง กึ่งของแข็ง ก๊าซ
การประยุกต์ใช้เพื่อการเตรียมตัวอย่าง
ในสิ่งแวดล้อม อาหารและตัวอย่าง
ทางชีวภาพ
Significance of sample preparation
for chemical analysis, sampling,
sample preparation for liquid, solid,
semi-solid and air samples,
applications of sample preparation
for environmental, food and
biological samples

3(2-2-5) 242425

Electroanalytical Chemistry
ทฤษฎี เครื่องมือ และ การประยุกต์ใช้ของ
เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า ได้แก่ วิธีโพแทนชิ
โอเมตรี คูลอมบ์เมตรี คอนดักโทเมทตรี
และโวลแทมเมตรี
Theory, instrument and application of
electroanalytical chemistry such as
potentiometry, coulometry,
conductometry and voltammetry
242426 เคมีสภาวะแวดล้อม
3(3-0-6) 242426

เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า

3(2-2-5)

คงเดิม

3(2-2-5)

Electroanalytical Chemistry
ทฤษฎี เครื่องมือ และ การประยุกต์ใช้ของเคมี
วิเคราะห์เชิงไฟฟ้า ได้แก่ วิธีโพแทนชิโอเมตรี คู
ลอมบ์เมตรี คอนดักโทเมทตรี และโวลแทมเมตรี
Theory, instrument and application of
electroanalytical chemistry such as potentiometry,
coulometry, conductometry and voltammetry
เคมีสภาวะแวดล้อม

คงเดิม

3(3-0-6)

Environmental Chemistry

Environmental Chemistry

ระบบนิเวศ ภาวะมลพิษ ผลกระทบของสภาวะแวดล้อม
ต่อสังคมและชุมชน สาเหตุและการแก้ไขเกี่ยวกับมลพิษ
ในสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและ
ในชีวติ ประจ้าวัน จริยธรรมและจรรณยาบรรณต่อ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
Ecosystem, pollution, effect of the environment to
society and community, causes, correction and
protection of environmental pollution, safety in the
laboratory and everyday life, ethics and code of
conduct for community environment

ระบบนิเวศ ภาวะมลพิษ ผลกระทบของสภาวะ
แวดล้อมต่อสังคมและชุมชน สาเหตุและการแก้ไข
เกี่ยวกับมลพิษในสิง่ แวดล้อม ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัตกิ ารและในชีวิตประจ้าวัน จริยธรรมและจร
รณยาบรรณต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน
Ecosystem, pollution, effect of the environment to
society and community, causes, correction and
protection of environmental pollution, safety in the
laboratory and everyday life, ethics and code of
conduct for community environment

คงเดิม

420
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
242427 หัวข้อพิเศษทางเคมีวเิ คราะห์

3(2-2-5) 242427 หัวข้อพิเศษทางเคมีวเิ คราะห์

Special Topics in Analytical Chemistry

3(3-0-6) 242431 การวิเคราะห์สารอนินทรีย์

Inorganic Analysis

คงเดิม

3(3-0-6)

Inorganic Analysis

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของธาตุหลัก
ธาตุแทรนซิชัน และธาตุแรเอิร์ทในสารธรรมชาติและ
สารสังเคราะห์ เคมีของธาตุแลนทาไนด์และแอกติไนด์
เคมีของสารประกอบของธาตุแทรนซิชันแถวที่ 2
แถวที่ 3
Quantitative and qualitative analysis of main
elements, transition elements and rare earth
elements in natural products and synthetic
compounds, chemistry of lanthanide and actinide
elements, chemistry of second and third row
chemistry transition complexes

242432 เคมีชีวอนินทรีย์

3(2-2-5)

Special Topics in Analytical
Chemistry
การบรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจ
ในปัจจุบัน วิทยาการสมัยใหม่ทางเคมีวิเคราะห์ ทั้ง
ทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ โดยเน้นการใช้งาน
เพื่อชุมชน
Description and discussion in topic of current
interest, modern technology in analytical
chemistry including theories and applications
especially for community applications

การบรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อที่
น่าสนใจในปัจจุบัน วิทยาการสมัยใหม่ทาง
เคมีวิเคราะห์ ทั้งทางทฤษฎี และการ
ประยุกต์ใช้ โดยเน้นการใช้งานเพื่อชุมชน
Description and discussion in topic of
current interest, modern technology in
analytical chemistry including theories and
applications especially for community
applications

242431 การวิเคราะห์สารอนินทรีย์

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของธาตุ
หลัก ธาตุแทรนซิชัน และธาตุแรเอิร์ทในสาร
ธรรมชาติและสารสังเคราะห์ เคมีของธาตุแลนทา
ไนด์และแอกติไนด์ เคมีของสารประกอบของธาตุแท
รนซิชันแถวที่ 2 แถวที่ 3
Quantitative and qualitative analysis of main
elements, transition elements and rare earth
elements in natural products and synthetic
compounds, chemistry of lanthanide and actinide
elements, chemistry of second and third row
chemistry transition complexes

3(3-0-6) 242432 เคมีชีวอนินทรีย์

Bioinorganic Chemistry
สารประกอบอนินทรีย์ในระบบชีวภาพ อิทธิพล
ของสารอนินทรีย์ต่อสิ่งมีชีวิต การเกิดและบทบาทของ
ไอออนของโลหะในระบบชีวภาพ
Inorganic compounds in biological system, effect of
inorganic compounds to the living, incident and role
of the metal ions in biological system

คงเดิม

3(3-0-6)

Bioinorganic Chemistry
สารประกอบอนินทรีย์ในระบบชีวภาพ อิทธิพลของ
สารอนินทรีย์ต่อสิ่งมีชีวิต การเกิดและบทบาทของ
ไอออนของโลหะในระบบชีวภาพ
Inorganic compounds in biological system, effect
of inorganic compounds to the living, incident and
role of the metal ions in biological system

คงเดิม

421
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
242433 เคมีวัสดุอนินทรีย์

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
3(3-0-6) 242433 เคมีวัสดุอนินทรีย์

3(3-0-6)

Inorganic Material Chemistry

Inorganic Material Chemistry

การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์ ความรู้พืน้ ฐานของผลึก
สมบัติของออกไซด์ของโลหะทราน-ซิชัน สมบัติทาง
อิเล็กทรอนิกส์ แม่เหล็กและแสงของวัสดุอนินทรีย์
สารประกอบที่มีสูตรไม่เป็นไปตามมวลสารสัมพันธ์
ซีโอไลต์ งานวิจัยปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับวัสดุอนินทรีย์
Synthesis of inorganic materials, basic knowledge of
crystal, properties of oxide compounds of transition
metals, electronic properties, magnetic and light
properties of inorganic materials, non-stoichiometry
compounds, zeolite, recent researches that relate to
inorganic materials

การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์ ความรู้พืน้ ฐานของ
ผลึก สมบัติของออกไซด์ของโลหะทราน-ซิชัน
สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ แม่เหล็กและแสงของ
วัสดุอนินทรีย์ สารประกอบที่มีสตู รไม่เป็นไปตาม
มวลสารสัมพันธ์ ซีโอไลต์ งานวิจัยปัจจุบันที่
เกี่ยวข้องกับวัสดุอนินทรีย์
Synthesis of inorganic materials, basic knowledge
of crystal, properties of oxide compounds of
transition metals, electronic properties, magnetic
and light properties of inorganic materials, nonstoichiometry compounds, zeolite, recent
researches that relate to inorganic materials

242434 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์

3(2-2-5) 242434 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์

3(2-2-5)

Special topics in inorganic Chemistry

Special topics in inorganic Chemistry

การบรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจ
ในปัจจุบัน วิทยาการสมัยใหม่ ทางเคมี
อนินทรีย์ ทั้งทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้
Description and discussion in topic of current interest,
modern technology in inorganic chemistry including
theories and applications

การบรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจ
ในปัจจุบัน วิทยาการสมัยใหม่ ทางเคมี
อนินทรีย์ ทั้งทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้
Description and discussion in topic of current
interest, modern technology in inorganic
chemistry including theories and applications

242435 เคมีเกี่ยวกับเซรามิก

3(2-2-5) 242435 เคมีเกี่ยวกับเซรามิก

คงเดิม

คงเดิม

3(2-2-5)

Chemistry for Ceramics

Chemistry for Ceramics

โครงสร้างพืน้ ฐานของสารประกอบอลูมิโนซิลิเกต
สมบัติทางเคมี ทางกายภาพ และคุณลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุเซรามิก กระบวนการผลิตเซรามิกทาง
อุตสาหกรรม
Basic structure of aluminosilicate compounds,
chemical and physical properties and characteristics
of ceramic materials, production of ceramic materials
in the industry

โครงสร้างพืน้ ฐานของสารประกอบอลูมิโนซิลิเกต
สมบัติทางเคมี ทางกายภาพ และคุณลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุเซรามิก กระบวนการผลิตเซรามิกทาง
อุตสาหกรรม
Basic structure of aluminosilicate compounds,
chemical and physical properties and
characteristics of ceramic materials, production of
ceramic materials in the industry

คงเดิม

422
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
242441

เคมีอินทรีย์ประยุกต์

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
3(2-2-5) 242441 เคมีอินทรีย์ประยุกต์

3(2-2-5)

Applied Organic Chemistry

Applied Organic Chemistry

คาร์โบเนียมไออน คาร์แบนไอออน อนุมูลอิสระและ
คาร์บีน การจัดเรียงตัวของโมเลกุลกลไกและวิธีการ
ตรวจสอบไอออน การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางเคมี
อินทรีย์ในปัจจุบัน
Carbonium ions, carbanions, free radicals and
carbenes, molecular rearrangements, mechanisms
and methods of ion detection, application in current
research of organic chemistry

คาร์โบเนียมไออน คาร์แบนไอออน อนุมูลอิสระและ
คาร์บีน การจัดเรียงตัวของโมเลกุลกลไกและวิธีการ
ตรวจสอบไอออน การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทาง
เคมีอินทรีย์ในปัจจุบัน
Carbonium ions, carbanions, free radicals and
carbenes, molecular rearrangements,
mechanisms and methods of ion detection,
application in current research of organic
chemistry

242442 เคมีอินทรีย์สังเคราะห์

3(3-0-6) 242442 เคมีอินทรีย์สังเคราะห์

3(3-0-6)

Organic Synthesis

Organic Synthesis

การวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดจ้าพวกกระบวนการ
สังเคราะห์ วิธีวิเคราะห์แบบย้อนกลับ ปฏิกิริยาต่าง ๆ
ที่ใช้เพื่อการสังเคราะห์ เช่น ออกซิเดชัน-รีดักชัน และ
การสร้างสารประกอบแบบวง การสังเคราะห์โอเลฟิน
ปฏิกิริยาของอีโนเลต การสังเคราะห์โดยใช้โลหะ
อินทรีย์ และการสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Analyses, design and syntheses, reverse analyses,
reaction and syntheses by oxidation–reduction,
synthesis of cyclic compounds, synthesis of olefins,
reaction of enolate, organic synthesis using metal
and synthesis of natural products

การวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดจ้าพวกกระบวนการ
สังเคราะห์ วิธีวิเคราะห์แบบย้อนกลับ ปฏิกิริยาต่าง ๆ
ที่ใช้เพื่อการสังเคราะห์ เช่น ออกซิเดชันรีดักชัน และ
การสร้างสารประกอบแบบวง การสังเคราะห์ โอ
เลฟิน ปฏิกิริยาของอีโนเลต การสังเคราะห์โดยใช้
โลหะอินทรีย์ และการสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ
Analyses, design and syntheses, reverse
analyses, reaction and syntheses by oxidation–
reduction, synthesis of cyclic compounds,
synthesis of olefins, reaction of enolate, organic
synthesis using metal and synthesis of natural
products

242443 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

3(3-0-6) 242443 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

คงเดิม

คงเดิม

3(3-0-6)

Natural Product

Natural Product

การจ้าแนกสารประกอบจากธรรมชาติ กลไกการ
สังเคราะห์ทางชีวเคมี การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธี
ทางเคมี วิธีทางกายภาพและการน้าผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
Classification of compounds from nature, studying of
biosynthesis pathways of biomolecules, structures
determination by chemical, physical methods and
natural products utilization for the community

การจ้าแนกสารประกอบจากธรรมชาติ กลไกการ
สังเคราะห์ทางชีวเคมี การวิเคราะห์โครงสร้างโดย
วิธีทางเคมี วิธีทางกายภาพและการน้าผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
Classification of compounds from nature, studying
of biosynthesis pathways of biomolecules,
structures determination by chemical, physical
methods and natural products utilization for the
community

ปรับรหัส
และ
ค้าอธิบาย
รายวิชา

423
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
242444 สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
3(3-0-6) 242444 สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์

Organic Stereochemistry

3(3-0-6)

Organic Stereochemistry

สเตอริโอไอโซเมอร์ สมมาตรและโครงแบบ การ
จ้าแนกประเภทและการแยกสเตอริโอไอไซเมอร์
สเตอริโอเคมีของโมเลกุลแบบทีเ่ ป็นวงและไม่เป็นวง
การสังเคราะห์แบบสเตอริโอซีแลคทีฟ คุณสมบัติ
แบบไครอปติคัล ไคราลลิตีในโมเลกุลที่ปราศจาก
ศูนย์กลาง
Stereoisomer, symmetry and configuration,
stereoisomer discrimination and separation,
stereochemistry of acyclic and cyclic molecules,
stereoselective synthesis, chiroptical properties,
chirality in achiral molecules
242445 เคมีเฮเทอโรไซคลิก
3(2-2-5) 242445 เคมีเฮเทอโรไซคลิก
3(2-2-5)
Heterocyclic Chemistry
Heterocyclic Chemistry
การจ้าแนกและการเรียกชื่อ สมบัติทางเคมีและวิธีการ
การจ้าแนกและการเรียกชื่อ สมบัติทางเคมีและ
สังเคราะห์สารประกอบของสารประกอบเฮเทอโรไซ
วิธีการสังเคราะห์สารประกอบของสารประกอบ
คลิกที่มีเฮเทอโรอะตอมเพียง 1 อะตอม แบบวงแหวน
เฮเทอโรไซคลิกที่มีเฮเทอโรอะตอมเพียง 1 อะตอม
สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยมและหกเหลี่ยม รวมทั้ง
แบบวงแหวน สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยมและ
แบบที่มีเฮเทอโรอะตอม 2 อะตอม ทั้งชนิดที่อะตอมทั้ง
หกเหลี่ยม รวมทั้งแบบที่มีเฮเทอโรอะตอม 2
สองเป็นชนิดเดียวกัน และต่างชนิดกัน สารประกอบ
อะตอม ทั้งชนิดที่อะตอมทั้งสองเป็นชนิดเดียวกัน
เฮเทอโรไซคลิกในชีวิตประจ้าวันและการประยุกต์ใช้
และต่างชนิดกัน สารประกอบเฮเทอโรไซคลิกใน
ประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อการสืบสานวัฒนธรรม
ชีวิตประจ้าวันและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
Classification and nomenclature, chemical properties
ท้องถิ่น
and synthetic methods of three, four, five and six
Classification and nomenclature, chemical
membered heterocyclic compounds containing one
properties and synthetic methods of three, four,
heteroatom, including heterocyclic possessing two
five and six membered heterocyclic compounds
heteroatom of the same kind and mixed type,
containing one heteroatom, including heterocyclic
heterocyclic compounds in everyday life and their
possessing two heteroatom of the same kind and
applications for the community to inherit the culture,
mixed type, heterocyclic compounds in everyday
tradition and local wisdom
life and their applications for the community to
inherit the culture, tradition and local wisdom
สเตอริโอไอโซเมอร์ สมมาตรและโครงแบบ การจ้าแนก
ประเภทและการแยกสเตอริโอไอไซเมอร์ สเตอริโอเคมี
ของโมเลกุลแบบทีเ่ ป็นวงและไม่เป็นวง การสังเคราะห์
แบบสเตอริโอซีแลคทีฟ คุณสมบัติแบบไครอปติคัล
ไคราลลิตีในโมเลกุลที่ปราศจากศูนย์กลาง
Stereoisomer, symmetry and configuration,
stereoisomer discrimination and separation,
stereochemistry of acyclic and cyclic molecules,
stereoselective synthesis, chiroptical properties,
chirality in achiral molecules

คงเดิม

คงเดิม

424
ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557

รหัส
รายวิชา
001103

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2555

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2557

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น

ทักษะภาษาไทย

จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)

รหัส
รายวิชา
001103

ทักษะภาษาไทย

จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)

001111

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน

3(3-0-6)

001111

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน

3(3-0-6)

*003134

อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
พะเยาศึกษา
การจัดการการด้าเนินชีวิต

3(3-0-6)

*003134

อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

*003136
005172

พะเยาศึกษา
การจัดการการด้าเนินชีวิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)

หลักการศึกษาและความเป็นครู
มืออาชีพ
คณิตศาสตร์ 1
เคมี 1

3(3-0-6)

161111

ปรัชญาการศึกษา

3(3-0-6)

3(2-2-5)
4(3-3-8)

241111
242104

คณิตศาสตร์ 1
เคมี 1

3(2-2-5)
4(3-3-8)

*003136
005172
161171
241111
242104

ชื่อวิชา

รวม

22 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

รวม

22 หน่วยกิต

*ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
รายวิชา
001112
0041xx

ภาคการศึกษาปลาย

ภาษาอังกฤษพัฒนา

จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)

รหัส
ชื่อวิชา
รายวิชา
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา

จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาพลานามัย

1(0-2-1)

004xxx

กลุ่มวิชาพลานามัย

1(0-2-1)

การวัดและประเมินผลการศึกษา

3(2-2-5)

161112

ความเป็นครูมืออาชีพ

3(3-0-6)

241112

คณิตศาสตร์ 2

3(2-2-5)

241112

คณิตศาสตร์ 2

3(2-2-5)

243101

ชีววิทยา 1

4(3-3-8)

243101

ชีววิทยา 1

4(3-3-8)

244103

ฟิสิกส์เบื้องต้น

4(3-3-8)

244103

ฟิสิกส์เบื้องต้น

4(3-3-8)

เคมี 2

4(3-3-8)

242105

เคมี 2

4(3-3-8)

รวม

22 หน่วยกิต

รวม

22 หน่วยกิต

161241

242105

ชื่อวิชา

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัส
รายวิชา
161133

ชื่อวิชา
จิตวิทยาส้าหรับครู
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต

รหัส
ชื่อวิชา
รายวิชา
161113 หลักสูตรสถานศึกษา
รวม

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3 หน่วยกิต
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รหัส
รายวิชา
146111

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2555

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2557

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น

4(3-2-7)

รหัส
ชื่อวิชา
รายวิชา
146111 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงปฏิบัติ
161213 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารทางการศึกษา
241221 แคลคูลัส

เคมีอินทรีย์ 1

4(3-3-8)

242241

เคมีอินทรีย์ 1

4(3-3-8)

242221

เคมีวิเคราะห์

4(3-3-8)

242221

เคมีวิเคราะห์

4(3-3-8)

00xxxx

วิชาศึกษาทั่วไป เลือก

3(x-x-x)

00xxxx

วิชาศึกษาทั่วไป เลือก

3(x-x-x)

ชื่อวิชา

241221

การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
การออกแบบและจัดการ
เรียนรู้1
แคลคูลัส

242241

161221

รวม

จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)

21 หน่วยกิต

รวม

3(2-2-5)
4(3-2-7)

21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
รายวิชา
005171

จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)

ภาคการศึกษาปลาย

ชีวิตและสุขภาพ

จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)

รหัส
ชื่อวิชา
รายวิชา
005171 ชีวิตและสุขภาพ

จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)

005173

ทักษะชีวิต

2(1-2-3)

005173

ทักษะชีวิต

2(1-2-3)

146200

3(3-0-6)

146200

3(2-2-5)
4(3-3-8)

161212
242242

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
จิตวิทยาส้าหรับครู
เคมีอินทรีย์ 2

3(3-0-6)

00xxxx
242242

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
การออกแบบและพัฒนา
หลักอสูินตทรี
ร ย์ 2
เคมี

00xxxx

วิชาศึกษาทั่วไป เลือก

3(x-x-x)

00xxxx

วิชาศึกษาทั่วไป เลือก

3(x-x-x)

วิชาศึกษาทั่วไป เลือก

3(x-x-x)

00xxxx

วิชาศึกษาทั่วไป เลือก

3(x-x-x)

ชื่อวิชา

รวม

21 หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัส
รายวิชา
161261

ชื่อวิชา
นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ทางการศึ
รวม กษา

3(3-0-6)
4(3-3-8)

21 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาฤดูร้อน

จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต

รหัส
ชื่อวิชา
รายวิชา
161211
การจัดการเรียนรู้และการจัดการ
ชั้นเรียน
รวม

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3 หน่วยกิต
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รหัส
รายวิชา
161322
247221
242331
242311
242321
242341

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2555

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2557

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น

ชื่อวิชา
การออกแบบและจัดการเรียนรู้
สถิ
2 ติวิเคราะห์
เคมีอนินทรีย์ 1
เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์
ทางเคมี
สเปคโตรสโคปีทางเคมีอินทรีย์
รวม

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)

รหัส
รายวิชา
161311
247221
242331
242311

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
สถิติวิเคราะห์
เคมีอนินทรีย์ 1
เคมีเชิงฟิสิกส์ 1

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)

4(3-3-8)

242321

เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี

4(3-3-8)

4(4-0-8)

242341

สเปคโตรสโคปีทางเคมีอินทรีย์

4(4-0-8)

21 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

รวม

21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

ภาคการศึกษาปลาย

รหัส
ชื่อวิชา
รายวิชา
161351 การจัดการชั้นเรียนและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
242332 เคมีอนินทรีย์ 2

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)

รหัส
ชื่อวิชา
รายวิชา
161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)

4(3-3-8)

242332

เคมีอนินทรีย์ 2

4(3-3-8)

242312

เคมีเชิงฟิสิกส์ 2

4(3-3-8)

242312

เคมีเชิงฟิสิกส์ 2

4(3-3-8)

365215

ชีวเคมีทั่วไป

4(3-3-8)

365215

ชีวเคมีทั่วไป

4(3-3-8)

242xxx

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

242xxx

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

242xxx

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

242xxx

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

รวม

21 หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัส
ชื่อวิชา
รายวิชา
161XXX วิชาชีพครูเลือก

จานวน
หน่วยกิต
3(x-x-x)

161342

3(2-2-5)

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
รวม

21 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

รหัส
ชื่อวิชา
รายวิชา
161313 การประกันคุณภาพการศึกษา
รวม

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3 หน่วยกิต
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รหัส
รายวิชา
242454
242461
242xxx

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2555

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2557

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น

สัมมนา
ทักษะและเทคนิคการสอนเคมี
วิชาเอกเลือก

จานวน
หน่วยกิต
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(x-x-x)

รหัส
รายวิชา
242454
242461
242xxx

สัมมนา
ทักษะและเทคนิคการสอนเคมี
วิชาเอกเลือก

จานวน
หน่วยกิต
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(x-x-x)

242xxx

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

242xxx

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

161411

การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ
วิชาชีพครู
ภาษาและวัฒนธรรม

1(30 ชั่วโมง)

รวม

20 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

161412
รวม

16 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
รายวิชา
242451

3(3-0-6)

ภาคการศึกษาปลาย
จานวน
หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

รหัส
รายวิชา
242452

การศึกษาอิสระ

จานวน
หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

242462

การพั
ฒนาสื่อStudy
การสอนทางเคมี
Independent

3(2-2-5)

242453

การฝึ
กงาน* Study
Independent
สหกิ
จศึกษา*Training
Professional

6 หน่วยกิต

161413

1(60 ชั่วโมง)

242462

การพั
ฒนาสื่อการสอนทางเคมี
Co-operative
Education

3(2-2-5)

รวม

9 หน่วยกิต

การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
Practicum in Professional
Teaching
รวม

242452

ชื่อวิชา
การศึกษาอิสระ*

ชื่อวิชา

10 หน่วยกิต

*ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
161481
161xxx

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

การบริหารและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
วิชาชีพครูเลือก

3(3-0-6)

รวม

6 หน่วยกิต

161xxx

วิชาชีพครูเลือก

3(x-x-x)

3(x-x-x)
รวม

3 หน่วยกิต
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161591
161593

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
6(320 ชั่วโมง) 161511
ในสถานศึกษา 1
สัมมนา 1
1(0-2-1)
รวม
7 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
161592 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ในสถานศึกษา 2
369594 สัมมนาทางการศึกษา 2
รวม

6(320 ชั่วโมง) 161512
1(0-2-1)
7 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557
ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น
การปฏิบัติการสอน
6(360 ชั่วโมง)
ในสถานศึกษา 1
รวม

6 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 2

6(360 ชั่วโมง)

รวม

6 หน่วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
สาขาวิชาชีววิทยา

430
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับ
โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง 2557
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาชีพครู
2.1.1 วิชาชีพครู
2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2.2 วิชาเอก
2.2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2.1.1 วิชาพืน้ ฐานคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
2.2.1.2 วิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน
2.2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2.2 วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
2.2.3 การสอนวิชาเอก
2.2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.2.4.1 วิชาเอกเลือก
2.2.4.2 วิชาเอกเลือกในกลุ่ม
2.2.4.3 วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต)ตลอดหลักสูตร

หลักสูตร หลักสูตร
เกณฑ์ เกณฑ์
ปรับปรุง ปรับปรุง
สกอ. คุรุสภา
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2557

30
124
46
78

30
124
46
34
12

30
149
50
38
12

30
146
47
35
12

78

99
46
25

99
46
25

21
35
35
6

21
35
35
6

12
12
-

12
12
-

68

6
4

-

6

6

6

6

160

160

185

182

431
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2557

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
001103
Thai Language Skills
001111
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
Developmental English
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3 หน่วยกิต
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous
Wisdom

001103
001111
001112

003134

003136
กลุ่มวิชาพลานามัย
004150 กอล์ฟ
Golf
004151 เกม
Game
004152 บริหารกาย
Body Conditioning
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
004154 ว่ายน้้า
Swimming
004155 ลีลาศ
Ballroom Dance
004156 ตะกร้อ
Takraw
004157 นันทนาการ
Recreation
004158 ซอฟท์บอล
Softball
004159 เทนนิส
Tennis
004160 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

สาระที่
ปรับปรุง
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1 หน่วยกิต วิชาบังคับเลือก
1(0-2-1) 004150
1(0-2-1)

004151

1(0-2-1)

004152

1(0-2-1)

004153

1(0-2-1)

004154

1(0-2-1)

004155

1(0-2-1)

004156

1(0-2-1)

004157

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
Fundamental English
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

3(3-0-6)

อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous
Wisdom
พะเยาศึกษา
Phayao Studies
1 หน่วยกิต
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Ballroom Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(3-0-6)

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม
3(3-0-6)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

คงเดิม
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004161

บาสเกตบอล
1(0-2-1)
Basketball
004162 แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
004163 ฟุตบอล
1(0-2-1)
Football
004164 วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
Volleyball
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
1(0-2-1)
Art of Self Defense
กลุ่มวิชาสหศาสตร์
8 หน่วยกิต
005171 ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
Life and Health
005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต
3(2-2-5)
Living Management
005173 ทักษะชีวติ
2(1-2-3)
Life Skills
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก
9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
001113
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study
and Research
002122 ปรัชญาเพื่อชีวติ
3(3-0-6)
Philosophy for Life
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
3(3-0-6)
Thai Performing Arts
002125 ดุริยางควิจักขณ์
3(3-0-6)
Music Appreciation
002126 ศิลปะในชีวติ ประจ้าวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life

สาระที่
ปรับปรุง
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004161
004162
004163
004164
004165

005171
005172
005173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self Defense

1(0-2-1)

ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management
ทักษะชีวติ
Life Skills

3(3-0-6)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

3(2-2-5)

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

3(3-0-6)

002121

สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
ค้นคว้า
Information Science for Study and
Research
ปรัชญาเพื่อชีวติ
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
Language Society and Culture
ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวติ ประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

002123
002124
002125
002126

คงเดิม

2(1-2-3)

001113

002122

คงเดิม

คงเดิม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
คงเดิม
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพ
ชีวิต
Fundamental Laws for Quality
of Life
003132 ไทยกับประชาคมโลก
Thai and the World Community
003133 วิถีไทย วิถีทศั น์
Thai Way and Vision
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environment
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
ขั้นพืน้ ฐาน
Introduction to Computer
Information Science
006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิต
ในยุคสารสนเทศ
Mathematics for Life in the
Information Age
006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน
Drugs and Chemicals in Daily
Life
006144 อาหารและวิถีชวี ิต
Food and Life Style
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตวั
Energy and Technology
Around Us
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
Science in Daily Life
กลุ่มสหศาสตร์
005170 พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

สาระที่
ปรับปรุง
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3(3-0-6)

003131

กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
Fundamental Laws for Quality of
Life

3(3-0-6)

3(3-0-6)

003132

3(3-0-6)

3(3-0-6)

003133

3(3-0-6)

003135

ไทยกับประชาคมโลก
Thai and the World Community
วิถีไทย วิถีทศั น์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

006140

3(3-0-6)

3(2-2-5)

006141

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพืน้ ฐาน
Introduction to Computer
Information Science

3(3-0-6)

006142

คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the
Information Age
ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน
Drugs and Chemicals in Daily Life

3(3-0-6)

อาหารและวิถีชวี ิต
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตวั
Energy and Technology Around
Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
Science in Daily Life

3(3-0-6)

พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

3(3-0-6)

3(3-0-6)

006143

3(3-0-6)

006144

3(3-0-6)

006145

3(3-0-6)

006245

3(3-0-6)

005170

คงเดิม

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

3(2-2-5)

คงเดิม
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

คงเดิม
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สาระที่
ปรับปรุง

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
93 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
25 หน่วยกิต
241111
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิตและความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันและ
การประยุกต์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันและการ
ประยุกต์ เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น
Mathematic induction, limits and
continuity of functions, derivative of
functions and applications, integral of
functions and applications, matrices and
system of linear equations
241112 คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematics II
เทคนิคการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรง
แบบ ล้าดับและอนุกรมของจ้านวนจริง
อนุกรมก้าลัง ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิต
และความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร
อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร
Techniques of integration, improper
integrals, sequences and series of real
numbers, power series, functions of
several variables, limits and continuity of
several variable functions, derivative of
several variable functions

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
93 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
25 หน่วยกิต
241111
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิตและความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันและ
การประยุกต์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันและการ
ประยุกต์ เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น
Mathematic induction, limits and
continuity of functions, derivative of
functions and applications, integral of
functions and applications, matrices and
system of linear equations
241112 คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematics II
เทคนิคการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ
ล้าดับและอนุกรมของจ้านวนจริง อนุกรม
ก้าลัง ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันหลายตัวแปร
Techniques of integration, improper
integrals, sequences and series of real
numbers, power series, functions of several
variables, limits and continuity of several
variable functions, derivative of several
variable functions

คงเดิม
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242104

242105
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เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I
บทน้าทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์
โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ
พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอสัณฐานและคอลลอยด์ การเปลี่ยนแปลง
สถานะและเทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้น
สารละลายและสมบัตขิ องสารละลาย ทฤษฎี
กรดเบส เคมีอินทรีย์ เคมีสิ่งแวดล้อม
Introduction of chemistry,
stoichiometry, atomic structure, periodic
table, properties of elements, chemical
bonding, gas, solid, liquid, amorphous and
colloid, changing of state and introduction to
thermodynamic, solution and solution
properties, acid-base theory, organic
chemistry, environmental chemistry

242104

เคมี 2
4(3-3-8)
Chemistry II
จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรดเบส
สมดุลกรดเบสในน้้า สมดุลของเกลือที่ละลาย
ได้น้อย สมดุลของอิออนเชิงซ้อน ไฟฟ้าเคมี
ธาตุเรพรีเซนเตทีฟ ธาตุทรานซิชัน เคมี
นิวเคลียร์ สารชีวโมเลกุลเคมีอุตสาหกรรม
Chemical kinetic, chemical equilibrium,
acid-base equilibrium in water, salt
equilibrium, complex equilibrium,
electrochemistry, representative element,
transition element, nuclear chemistry,
bimolecular substances, industrial chemistry

242105

เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I
บทน้าทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์
โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ
พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอสัณฐานและคอลลอยด์ การเปลี่ยนแปลงสถานะ
และเทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้น สารละลายและ
สมบัติของสารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมีอินทรีย์
เคมีสิ่งแวดล้อม
Introduction of chemistry, stoichiometry,
atomic structure, periodic table, properties of
elements, chemical bonding, gas, solid, liquid,
amorphous and colloid, changing of state and
introduction to thermodynamic, solution and
solution properties, acid-base theory, organic
chemistry, environmental chemistry

เคมี 2
4(3-3-8)
Chemistry II
จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรดเบส สมดุล
กรดเบสในน้้า สมดุลของเกลือที่ละลายได้น้อย
สมดุลของอิออนเชิงซ้อน ไฟฟ้าเคมี ธาตุเรพรีเซน
เตทีฟ ธาตุทรานซิชัน เคมีนวิ เคลียร์ สารชีว
โมเลกุลเคมีอุตสาหกรรม
Chemical kinetic, chemical equilibrium,
acid-base equilibrium in water, salt
equilibrium, complex equilibrium,
electrochemistry, representative element,
transition element, nuclear chemistry,
bimolecular substances, industrial chemistry

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม
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ชีววิทยา 1

สาระที่
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4(3-3-8)

243101

ชีววิทยา 1

4(3-3-8)

Biology I

Biology I

ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ
การจัดระบบ และสารเคมีของชีวติ เซลล์และ
เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่
ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
Scienctific methodology, characteristics,
organization and chemistry of life, cell and
metabolism, genetics, evolution, biodiversity,
structures and functions of plants and
animals, ecology and behavior

ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ
การจัดระบบ และสารเคมีของชีวติ เซลล์และ
เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่
ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
Scienctific methodology, characteristics,
organization and chemistry of life, cell and
metabolism, genetics, evolution, biodiversity,
structures and functions of plants and
animals, ecology and behavior

243102

ชีววิทยา 2
3(2-3-6)
Biology II
โครงสร้างของพืช หน้าที่ของพืช ลักษณะ
ทางสัณฐานของพืช กายวิภาคศาสตร์ของพืช
สรีรวิทยาของพืช ความหลากหลาย และ
วิวัฒนาการของพืช
Plant structure, plant functions, plant
morphology, plant anatomy, plant physiology,
diversity and plant evolution

243102

ชีววิทยา 2
3(2-3-6)
Biology II
โครงสร้างของพืช หน้าที่ของพืช ลักษณะ
ทางสัณฐานของพืช กายวิภาคศาสตร์ของพืช
สรีรวิทยาของพืช ความหลากหลาย และ
วิวัฒนาการของพืช
Plant structure, plant functions, plant
morphology, plant anatomy, plant physiology,
diversity and plant evolution

244103

ฟิสิกส์เบื้องต้น
4(3-3-8)
Introductory Physics
การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนต้าแหน่งใน 1 มิติ
และ 2 มิติแรงและกฎการเคลื่อนที่ งานและ
พลังงาน โมเมนตัมและการชนการเคลื่อนที่
แบบหมุนสมดุลเชิงสถิตและสมบัตขิ องสสาร
กลศาสตร์ของไหล
เทอร์โมไดนามิกส์คลื่นและการสั่นสะเทือนเสียง
ทัศนศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก วงจรไฟฟ้า
เบื้องต้น ฟิสิกส์ยุคใหม่
Transitional motion in 1 and 2 dimension,
force and law of motion, work and energy,
momentum and collision, rotation motion,
static equilibrium and properties of matter,
fluid mechanics, thermodynamics, waves and
vibrations, sound, optics, electricity and
magnetism, basic electric circuits, modern
physics

244103

ฟิสิกส์เบื้องต้น
4(3-3-8)
Introductory Physics
การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนต้าแหน่งใน 1 มิติ
และ 2 มิติแรงและกฎการเคลื่อนที่ งานและ
พลังงาน โมเมนตัมและการชนการเคลื่อนที่
แบบหมุนสมดุลเชิงสถิตและสมบัตขิ องสสาร
กลศาสตร์ของไหล
เทอร์โมไดนามิกส์คลื่นและการสั่นสะเทือนเสียง
ทัศนศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก วงจรไฟฟ้า
เบื้องต้น ฟิสิกส์ยุคใหม่
Transitional motion in 1 and 2 dimension,
force and law of motion, work and energy,
momentum and collision, rotation motion,
static equilibrium and properties of matter,
fluid mechanics, thermodynamics, waves and
vibrations, sound, optics, electricity and
magnetism, basic electric circuits, modern
physics

คงเดิม
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กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
21 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
21 หน่วยกิต
146111
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
146111
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
เชิงปฏิบัติ
3(3-0-6)
3(3-0-6)
Practical Reading and Writing
Practical Reading and Writing
ศึกษาหลักการเบื้องต้นของการอ่าน และ
ศึกษาหลักการเบื้องต้นของการอ่าน และ
การเขียน รวมทั้งฝึกอ่านและเขียนโดยเริ่มศึกษา
การเขียน รวมทั้งฝึกอ่านและเขียนโดยเริ่มศึกษา
หลักการและปัญหาในการอ่านและเขียน ตั้ง
หลักการและปัญหาในการอ่านและเขียน ตั้งระดับ
ระดับ ค้าวลี อนุประโยค จนถึงประโยคประเภท
ค้าวลี อนุประโยค จนถึงประโยคประเภทต่างๆ
ต่างๆ รวมทั้งฝึกอ่านเพื่อวิเคราะห์ประโยคที่ไม่
รวมทั้งฝึกอ่านเพื่อวิเคราะห์ประโยคที่ไม่สมบูรณ์
สมบูรณ์ และการใช้เครื่องหมายวรรคตอน และ
และการใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการแบ่ง
การแบ่งประโยคเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่าน
ประโยคเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่านการเขียน
การเขียนตามหลักการเกี่ยวกับการเขียน
ตามหลักการเกี่ยวกับการเขียนเบื้องต้น
เบื้องต้น
Study basic principles of reading and
Study basic principles of reading and
writing as well as practice reading and writing
writing as well as practice reading and
focusing on principles and problems in reading
writing focusing on principles and problems in
at lexical level, types of phrases, clauses and
reading at lexical level, types of phrases,
sentences. Practice reading focusing on
clauses and sentences. Practice reading
problems on incomplete
focusing on problems on incomplete

146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
146200
English for Specific Purposes 3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณา
การ โดยมุ่งเน้นทักษะเชิงผลิตเป็นหลัก
คือ การพูดและการเขียน โดยรวมหัวข้อ
อภิปรายที่หลากหลายที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์ที่นิสติ ก้าลังศึกษาอยู่เข้ากับค้าศัพท์เชิง
วิชาการและเฉพาะทางมากขึน้ รวมถึง
โครงสร้างทางไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึน้
Develop integrated English skills focusing
mainly on productive skills-speaking and
writing, combining the various topics related
to the students’ study areas with more
academic and technical terms and more
complex grammar structures

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes 3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณา
การ โดยมุ่งเน้นทักษะเชิงผลิตเป็นหลัก
คือ การพูดและการเขียน โดยรวมหัวข้ออภิปราย
ที่หลากหลายที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสติ
ก้าลังศึกษาอยู่เข้ากับค้าศัพท์เชิงวิชาการและ
เฉพาะทางมากขึน้ รวมถึงโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึน้
Develop integrated English skills focusing
mainly on productive skills-speaking and
writing, combining the various topics related to
the students’ study areas with more academic
and technical terms and more complex
grammar structures

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

438
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
2471111

242141

ชีวสถิติ
3(2-2-5)
Biostatistics
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ
ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การน้าไปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน สถิตพิ รรณนา ความน่าจะเป็น
ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม
การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่าและ
การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอย
และสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วยไค
ก้าลังสอง การแปลผลและการน้าเสนอผลสถิติ
Concepts extent and benefits of statistics
for health science, the application of statistics
in daily life, descriptive statistics, probability,
random variable and probability distribution,
sampling distribution, estimation and
hypothesis test, elementary analysis of
variance, regression and correlation analysis,
chi-square test, the data interpretation and
presentation to research

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2471111

เคมีอินทรีย์
4(3-3-8) 242141
Organic Chemistry
ความแตกต่างระหว่างสารประกอบอินทรีย์
และอนินทรีย์ การจ้าแนกสารประกอบอินทรีย์
ตามหมูฟ่ ังก์ชัน ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาทาง
เคมีอินทรีย์ การเรียกชื่อ การเตรียม สมบัติ
ปฏิกิริยา และประโยชน์ของสารประกอบ
ชนิดอะลิฟาติก และอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน
และสารอนุพันธ์ รวมทั้งศึกษาไอโซเมอร์และส
เตอริโอเคมีของสารประกอบอินทรีย์
The differences between organic and
inorganic compounds, classification of organic
compounds, types of organic reactions and
reaction mechanisms, nomenclature,
preparations, properties, reactions and uses
of aliphatic compounds and aromatic
hydrocarbons and their derivatives including
study of isomerism and stereochemistry of
organic compounds

ชีวสถิติ
3(2-2-5)
Biostatistics
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติด้าน
วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ การน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน
สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและ
ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของ
ตัวสถิติ การประมาณค่าและการทดสอบ
สมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น
การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น
การทดสอบด้วยไคก้าลังสอง การแปลผลและ
การน้าเสนอผลสถิติ
Concepts extent and benefits of statistics
for health science, the application of statistics in
daily life, descriptive statistics, probability,
random variable and probability distribution,
sampling distribution, estimation and hypothesis
test, elementary analysis of variance,
regression and correlation analysis, chi-square
test, the data interpretation and presentation to
research
เคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
Organic Chemistry
ความแตกต่างระหว่างสารประกอบอินทรีย์
และอนินทรีย์ การจ้าแนกสารประกอบอินทรีย์
ตามหมูฟ่ ังก์ชัน ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาทาง
เคมีอินทรีย์ การเรียกชื่อ การเตรียม สมบัติ
ปฏิกิริยา และประโยชน์ของสารประกอบชนิดอะ
ลิฟาติก และอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนและสาร
อนุพันธ์ รวมทั้งศึกษาไอโซเมอร์และสเตอริโอเคมี
ของสารประกอบอินทรีย์
The differences between organic and
inorganic compounds, classification of organic
compounds, types of organic reactions and
reaction mechanisms, nomenclature,
preparations, properties, reactions and uses of
aliphatic compounds and aromatic
hydrocarbons and their derivatives including
study of isomerism and stereochemistry of
organic compounds

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม
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361201

365215

จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
General Microbiology
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์
อาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิ
ซึม วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่
และพันธุศาสตร์ ความส้าคัญของจุลินทรีย์
ในด้านอาหาร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม
การแพทย์และสาธารณสุข
Structure and function of microbial cell,
nutrition, growth and reproduction,
metabolism, control, classification of
microorganisms and genetics, their
significance on food, industry, environment,
medicine and public health
ชีวเคมีทั่วไป
4(3-3-8)
General Biochemistry
นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติ
ทางเคมี ชนิด โครงสร้าง และเมแทบอลิซึมของ
สารชีวโมเลกุลได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิ
ปิด และกรดนิวคลีอิก จลนศาสตร์ของเอนไซม์
ฮอร์โมน สารอาหาร การแสดงออกของยีนและ
การควบคุมการ หลักการและเทคนิคทางอณู
ชีววิทยา ชีวพลังงานศาสตร์ หลักการและ
ปฏิบัติการของการเตรียมบัฟเฟอร์ การวัดการ
ดูดกลืนแสง การทดสอบสารชีวโมเลกุลและ
การวัดจลนศาสตร์ของเอนไซม์
Definition and principle of biochemistry,
chemical properties, types, structures and
metabolism of biomolecules including
carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid,
enzyme kinetic, hormone, nutrition, gene
expression and regulation, principle and
techniques of molecular biology,
bioenergetics, principle and laboratory of
buffer preparation, optical density
determination, biomolecules characterization
and determination of enzyme kinetics

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
361201

จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
General Microbiology
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์
อาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม
วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และ
พันธุศาสตร์ ความส้าคัญของจุลินทรีย์ในด้าน
อาหาร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การแพทย์และ
สาธารณสุข
Structure and function of microbial cell,
nutrition, growth and reproduction, metabolism,
control, classification of microorganisms and
genetics, their significance on food, industry,
environment, medicine and public health

365215

ชีวเคมีทั่วไป
4(3-3-8)
General Biochemistry
นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติ
ทางเคมี ชนิด โครงสร้าง และเมแทบอลิซึมของ
สารชีวโมเลกุลได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด
และกรดนิวคลีอิก จลนศาสตร์ของเอนไซม์
ฮอร์โมน สารอาหาร การแสดงออกของยีนและ
การควบคุมการ หลักการและเทคนิคทางอณู
ชีววิทยา ชีวพลังงานศาสตร์ หลักการและ
ปฏิบัติการของการเตรียมบัฟเฟอร์ การวัดการ
ดูดกลืนแสง การทดสอบสารชีวโมเลกุลและการ
วัดจลนศาสตร์ของเอนไซม์
Definition and principle of biochemistry,
chemical properties, types, structures and
metabolism of biomolecules including
carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid,
enzyme kinetic, hormone, nutrition, gene
expression and regulation, principle and
techniques of molecular biology, bioenergetics,
principle and laboratory of buffer preparation,
optical density determination, biomolecules
characterization and determination of enzyme
kinetics

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม
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กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า
47 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
35 หน่วยกิต
243103 ชีววิทยา 3
3(2-3-6)
Biology III
เซลล์และเนือ้ เยื่อสัตว์ ความหลากหลาย
และวิวัฒนาการของสัตว์ ระบบอวัยวะและ
สรีรวิทยาเปรียบเทียบ พฤติกรรมและ
นิเวศวิทยาของสัตว์
Animal cells and tissues, diversity and
evolution of animals, organ system and
comparative physiology, behavior and
ecology of animals

กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า
47 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
35 หน่วยกิต
243103 ชีววิทยา 3
3(2-3-6)
Biology III
เซลล์และเนือ้ เยื่อสัตว์ ความหลากหลาย
และวิวัฒนาการของสัตว์ ระบบอวัยวะและ
สรีรวิทยาเปรียบเทียบ พฤติกรรมและ
นิเวศวิทยาของสัตว์
Animal cells and tissues, diversity and
evolution of animals, organ system and
comparative physiology, behavior and
ecology of animals

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม
243212

ชีววิทยาของเซลล์
4(3-3-8)
Cell Biology
ชนิดและทฤษฎีเซลล์ เทคนิคการศึกษา
เซลล์ องค์ประกอบเคมีพืน้ ฐานของสิ่งมีชีวิต
โครงสร้างละเอียด องค์ประกอบ และ
กระบวนการทางสรีรวิทยา การเจริญและการ
เปลี่ยนแปลงของเซลล์
Cell types and cell theories, cell study
techniques, the chemical basic of life, fine
structure, organization and physiological
processes, cell growth and differentiation

243212

ชีววิทยาของเซลล์
4(3-3-8)
Cell Biology
ชนิดและทฤษฎีเซลล์ เทคนิคการศึกษา
เซลล์ องค์ประกอบเคมีพืน้ ฐานของสิ่งมีชีวิต
โครงสร้างละเอียด องค์ประกอบ และ
กระบวนการทางสรีรวิทยา การเจริญและการ
เปลี่ยนแปลงของเซลล์
Cell types and cell theories, cell study
techniques, the chemical basic of life, fine
structure, organization and physiological
processes, cell growth and differentiation

243251

นิเวศวิทยา
4(3-3-8) 243251
Ecology
หลักการทางนิเวศวิทยา ปัจจัยจ้ากัด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตใน
สิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดพลังงานและสสาร
ประชากร สังคมสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ชีวนิเวศ
และการอนุรักษ์
Principles of ecology, limiting factors,
interaction between biotic and abiotic in
environment, energy and nutrient transfer,
population, communities, ecosystems,
biomes, and conservation

นิเวศวิทยา
4(3-3-8)
Ecology
หลักการทางนิเวศวิทยา ปัจจัยจ้ากัด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตใน
สิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดพลังงานและสสาร
ประชากร สังคมสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ชีวนิเวศ
และการอนุรักษ์
Principles of ecology, limiting factors,
interaction between biotic and abiotic in
environment, energy and nutrient transfer,
population, communities, ecosystems,
biomes, and conservation
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243321

สรีรวิทยาของพืช
3(2-3-6)
Plant Physiology
โครงสร้างและหน้าที่ของโครงสร้างต่างๆ
ในพืช ความสัมพันธ์ระหว่างน้้าและพืช ธาตุ
อาหารพืชการสังเคราะห์แสง การล้าเลียง การ
หายใจเชิงแสง การเจริญและพัฒนาของพืช
กลไกการตอบสนองต่อความเครียด
Plant structures and functions,
relationship between water and plants, plant
nutrition, photosynthesis, translocation,
photorespiration, plant growth and
development, mechanisms of stress
responses

243321

สรีรวิทยาของพืช
3(2-3-6)
Plant Physiology
โครงสร้างและหน้าที่ของโครงสร้างต่างๆ
ในพืช ความสัมพันธ์ระหว่างน้้าและพืช ธาตุ
อาหารพืชการสังเคราะห์แสง การล้าเลียง การ
หายใจเชิงแสง การเจริญและพัฒนาของพืช
กลไกการตอบสนองต่อความเครียด
Plant structures and functions,
relationship between water and plants, plant
nutrition, photosynthesis, translocation,
photorespiration, plant growth and
development, mechanisms of stress
responses

243331

สรีรวิทยาของสัตว์
3(2-3-6)
Animal Physiology
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่
ของระบบอวัยวะต่างๆ ในสัตว์ ระบบประสาท
กล้ามเนือ้ และการเคลื่อนที่ กระบวนการย่อย
อาหารและเมแทบอลิซึม การแลกเปลี่ยนก๊าซ
ระบบหมุนเวียนเลือด การขับถ่าย ระบบต่อมไร้
ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมสิ่งแวดล้อม
ภายในร่างกาย
Structure and function relationships of
animal organs, nervous system, muscle and
movement, digestion and metabolism, gas
exchange, blood and circulation, excretion,
endocrine system, reproductive system and
homeostasis

243331

สรีรวิทยาของสัตว์
3(2-3-6)
Animal Physiology
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่
ของระบบอวัยวะต่างๆ ในสัตว์ ระบบประสาท
กล้ามเนือ้ และการเคลื่อนที่ กระบวนการย่อย
อาหารและเมแทบอลิซึม การแลกเปลี่ยนก๊าซ
ระบบหมุนเวียนเลือด การขับถ่าย ระบบต่อมไร้
ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมสิ่งแวดล้อม
ภายในร่างกาย
Structure and function relationships of
animal organs, nervous system, muscle and
movement, digestion and metabolism, gas
exchange, blood and circulation, excretion,
endocrine system, reproductive system and
homeostasis

243401

อนุกรมวิธานและระบบวิทยา
4(3-3-8) 243401
Taxonomy and Systematics
แนวคิดในการจัดหมวดหมู่ หลักการทาง
อนุกรมวิธานและระบบวิทยาการจัดจ้าแนก
ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
Concepts of classification, principles of
taxonomy and systematics, phylogenetic and
evolutionary relationship of organisms

อนุกรมวิธานและระบบวิทยา
4(3-3-8)
Taxonomy and Systematics
แนวคิดในการจัดหมวดหมู่ หลักการทาง
อนุกรมวิธานและระบบวิทยาการจัดจ้าแนก
ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
Concepts of classification, principles of
taxonomy and systematics, phylogenetic and
evolutionary relationship of organisms

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

442
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
243301

243341

วิวัฒนาการ
3(3-0-6)
Evolution
ทฤษฎีววิ ัฒนาการ มโนทัศน์ของดาร์วิน
หลักฐานประกอบการศึกษาวิวัฒนาการ การหา
อายุบรรพชีวิน พันธุศาสตร์ประชากร การ
คัดเลือกตามธรรมชาติและการปรับตัว กลไกการ
เกิดวิวฒ
ั นาการ วิวฒ
ั นาการมหภาค วิวฒ
ั นาการ
จุลภาค การเกิดสิง่ มีชวี ิตใหม่และความหลากหลาย
การก้าเนิดโลก การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
ต้นไม้แห่งวิวฒ
ั นาการและช่วงเวลา วิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชวี ิต วิวัฒนาการของมนุษย์
Evolutionary theories, Darwinian concepts,
evidences for evolution, dating the fossil
records, population genetics, natural selection
and adaptation, the mechanisms of evolution,
macroevolution, microevolution, speciation and
biodiversity, the formation of the earth, plate
tectonic, evolutionary trees and timeline,
evolution of life, human evolution
พันธุศาสตร์
4(3-3-8)
Genetics
ประวัติและความรูพ้ ื้นฐานทางพันธุศาสตร์
การแบ่งเซลล์และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์
หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎ
และนอกเหนือกฏของเมนเดล ลิงเกจและ ครอส
ซิงโอเวอร์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่
ถูกควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส ยีนและ
โครโมโซม สารพันธุกรรม การจ้าลอง ดีเอ็นแอ
และการแสดงออกของยีน การซ่อมแซมและการ
เกิดการกลายพันธุ์ เทคนิคทางอณูชวี วิทยา
พื้นฐาน พันธุศาสตร์ปริมาณและประชากร พันธุ
ศาสตร์วิวฒ
ั นาการ
History and basic knowledge of genetics,
cell division and gametogenesis, principles of
mendelian inheritance and extensions of
mendelism, linkage and crossing over,
extranuclear inheritance, gene and
chromosome, genetic material, DNA replication
and gene expression, DNA repair and mutation,
basic molecular biological technique,
quantitative and population genetics,
evolutionary genetics

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
243301

243341

วิวัฒนาการ
3(3-0-6)
Evolution
ทฤษฎีววิ ัฒนาการ มโนทัศน์ของดาร์วิน
หลักฐานประกอบการศึกษาวิวัฒนาการ การหา
อายุบรรพชีวิน พันธุศาสตร์ประชากร การ
คัดเลือกตามธรรมชาติและการปรับตัว กลไกการ
เกิดวิวฒ
ั นาการ วิวฒ
ั นาการมหภาค วิวฒ
ั นาการ
จุลภาค การเกิดสิง่ มีชวี ิตใหม่และความหลากหลาย
การก้าเนิดโลก การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
ต้นไม้แห่งวิวฒ
ั นาการและช่วงเวลา วิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชวี ิต วิวัฒนาการของมนุษย์
Evolutionary theories, Darwinian concepts,
evidences for evolution, dating the fossil
records, population genetics, natural selection
and adaptation, the mechanisms of evolution,
macroevolution, microevolution, speciation and
biodiversity, the formation of the earth, plate
tectonic, evolutionary trees and timeline,
evolution of life, human evolution
พันธุศาสตร์
4(3-3-8)
Genetics
ประวัติและความรูพ้ ื้นฐานทางพันธุศาสตร์
การแบ่งเซลล์และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์
หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎ
และนอกเหนือกฏของเมนเดล ลิงเกจและ ครอส
ซิงโอเวอร์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่
ถูกควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส ยีนและ
โครโมโซม สารพันธุกรรม การจ้าลอง ดีเอ็นแอ
และการแสดงออกของยีน การซ่อมแซมและการ
เกิดการกลายพันธุ์ เทคนิคทางอณูชวี วิทยา
พื้นฐาน พันธุศาสตร์ปริมาณและประชากร พันธุ
ศาสตร์วิวฒ
ั นาการ
History and basic knowledge of genetics,
cell division and gametogenesis, principles of
mendelian inheritance and extensions of
mendelism, linkage and crossing over,
extranuclear inheritance, gene and
chromosome, genetic material, DNA replication
and gene expression, DNA repair and mutation,
basic molecular biological technique,
quantitative and population genetics,
evolutionary genetics

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

443
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
243341

243491

243492

พันธุศาสตร์
4(3-3-8)
Genetics
ประวัติและความรู้พืน้ ฐานทางพันธุศาสตร์
การแบ่งเซลล์และการสร้างเซลล์สบื พันธุ์
หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตาม
กฎและนอกเหนือกฏของเมนเดล ลิงเกจและ
ครอสซิงโอเวอร์ การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส
ยีนและโครโมโซม สารพันธุกรรม การจ้าลอง
ดีเอ็นแอและการแสดงออกของยีน
การซ่อมแซมและการเกิดการกลายพันธุ์
เทคนิคทางอณูชีววิทยาพืน้ ฐาน พันธุศาสตร์
ปริมาณและประชากร พันธุศาสตร์วิวัฒนาการ
History and basic knowledge of genetics,
cell division and gametogenesis, principles of
mendelian inheritance and extensions of
mendelism, linkage and crossing over,
extranuclear inheritance, gene and
chromosome, genetic material, DNA
replication and gene expression, DNA repair
and mutation, basic molecular biological
technique, quantitative and population
genetics, evolutionary genetics
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน(ถ้ามี) การน้าเสนอ
การอภิปราย และการตอบข้อซักถามใน
ประเด็นทางด้านชีววิทยา
Searching, collecting data, analyzing,
report writing(ถ้ามี), presenting, discussing,
and answering question in biology
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน้าเสนอ และ
การอภิปราย ในหัวข้อทางด้านชีววิทยา
Studying, collecting data, analyzing,
report writing, presenting and discussing in
biology

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
243341

243491

243492

พันธุศาสตร์
4(3-3-8)
Genetics
ประวัติและความรู้พืน้ ฐานทางพันธุศาสตร์
การแบ่งเซลล์และการสร้างเซลล์สบื พันธุ์
หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตาม
กฎและนอกเหนือกฏของเมนเดล ลิงเกจและ
ครอสซิงโอเวอร์ การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส
ยีนและโครโมโซม สารพันธุกรรม การจ้าลอง
ดีเอ็นแอและการแสดงออกของยีน
การซ่อมแซมและการเกิดการกลายพันธุ์
เทคนิคทางอณูชีววิทยาพืน้ ฐาน พันธุศาสตร์
ปริมาณและประชากร พันธุศาสตร์วิวัฒนาการ
History and basic knowledge of genetics,
cell division and gametogenesis, principles of
mendelian inheritance and extensions of
mendelism, linkage and crossing over,
extranuclear inheritance, gene and
chromosome, genetic material, DNA
replication and gene expression, DNA repair
and mutation, basic molecular biological
technique, quantitative and population
genetics, evolutionary genetics
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน(ถ้ามี) การน้าเสนอ
การอภิปราย และการตอบข้อซักถามใน
ประเด็นทางด้านชีววิทยา
Searching, collecting data, analyzing,
report writing(ถ้ามี), presenting, discussing,
and answering question in biology
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน้าเสนอ และ
การอภิปราย ในหัวข้อทางด้านชีววิทยา
Studying, collecting data, analyzing,
report writing, presenting and discussing in
biology

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

444
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
243493

การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูน
ประสบการณ์และทักษะในงานทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ชีววิทยา ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน
Training, learning, gaining experience,
improving working skills in biology in private
or government sectors

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
243493

สาระที่
ปรับปรุง

การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูน
ประสบการณ์และทักษะในงานทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ชีววิทยา ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน
Training, learning, gaining experience,
improving working skills in biology in private
or government sectors

คงเดิม
243494

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูน
ประสบการณ์และทักษะในงานทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ชีววิทยา ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience,
improving working skills in biology as an
apprentice in private or government sectors

243494

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูน
ประสบการณ์และทักษะในงานทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ชีววิทยา ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience,
improving working skills in biology as an
apprentice in private or government sectors

กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
243442 ชีววิทยาโมเลกุล
3(2–3-6) 243442 ชีววิทยาโมเลกุล
3(2–3-6)
Molecular Biology
Molecular Biology
ประวัติความเป็นมาของชีววิทยาระดับ
ประวัติความเป็นมาของชีววิทยาระดับ
โมเลกุล โครงสร้างและหน้าที่ของสาร
โมเลกุล โครงสร้างและหน้าที่ของสาร
พันธุกรรม กลไกการควบคุมระดับเซลล์และ
พันธุกรรม กลไกการควบคุมระดับเซลล์และ
ระดับโมเลกุลของการจ้าลองตัวเองของดีเอ็นเอ
ระดับโมเลกุลของการจ้าลองตัวเองของดีเอ็นเอ
การลอกรหัสและการแปลรหัส การกลายพันธุ์
การลอกรหัสและการแปลรหัส การกลายพันธุ์
การซ่อมแซมดีเอ็นเอ เทคนิคที่ใช้ในการวิจัย
การซ่อมแซมดีเอ็นเอ เทคนิคที่ใช้ในการวิจัย
ทางด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
ทางด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
History of molecular biology, structure
History of molecular biology, structure
and functions of the genetic material, cellular
and functions of the genetic material, cellular
and molecular regulation underlying DNA
and molecular regulation underlying DNA
replication, transcription and translation,
replication, transcription and translation,
mutation, DNA repair, techniques in
mutation, DNA repair, techniques in
molecular genetic research
molecular genetic research

445
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

243322

สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช 243322
3(2–3-6)
Plant Morphology and Anatomy
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและวัฏจักร
ชีวิตของพืชในดิวิชันต่าง ๆ การจัดจ้าแนก
วิวัฒนาการของส่วนต่าง ๆ ของพืช ชนิดของ
เซลล์และเนือ้ เยื่อ องค์ประกอบและการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างของเนือ้ เยื่อในพืชชั้นสูง
โครงสร้างภายในอย่างละเอียด การเจริญและ
พัฒนาของอวัยวะที่ไม่เกี่ยวข้องและเกี่ยวข้อง
กับการสืบพันธุ์
Morphological characteristics and life
cycles of the plant divisions, classification,
evolution of plant parts, cell types and
tissues, tissue organization and differentiation
in vascular plants, microscopic structures,
growth and development of vegetative and
reproductive organs

สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช
3(2–3-6)
Plant Morphology and Anatomy
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและวัฏจักรชีวติ
ของพืชในดิวิชันต่าง ๆ การจัดจ้าแนก วิวัฒนาการ
ของส่วนต่าง ๆ ของพืช ชนิดของเซลล์และเนือ้ เยื่อ
องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของ
เนือ้ เยื่อในพืชชั้นสูง โครงสร้างภายในอย่าง
ละเอียด การเจริญและพัฒนาของอวัยวะที่ไม่
เกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์
Morphological characteristics and life
cycles of the plant divisions, classification,
evolution of plant parts, cell types and tissues,
tissue organization and differentiation in
vascular plants, microscopic structures, growth
and development of vegetative and
reproductive organs

243332

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
3(2–3-6) 243332
Invertebrate Zoology
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา
อนุกรมวิธาน และความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ
ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ตั้งแต่โปรโตซัว
จนถึงสัตว์ที่มีแกนล้าตัวชั้นต่้า
Morphology, physiology, ecology,
taxonomy and phylogenetic relationship of
invertebrates from protozoa to lower
chordates

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
3(2–3-6)
Invertebrate Zoology
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา
อนุกรมวิธาน และความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ
ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ตั้งแต่โปรโตซัวจนถึง
สัตว์ที่มีแกนล้าตัวชั้นต่้า
Morphology, physiology, ecology,
taxonomy and phylogenetic relationship of
invertebrates from protozoa to lower chordates

243333

สัตว์มีกระดูกสันหลัง
3(2–3-6) 243333
Vertebrate Zoology
สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และ
ระบบอวัยวะของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
อนุกรมวิธานและวิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูก
สันหลัง
Morphology, anatomy and organ system
of vertebrates, taxonomy and evolution of
vertebrates

สัตว์มีกระดูกสันหลัง
3(2–3-6)
Vertebrate Zoology
สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และระบบ
อวัยวะของสัตว์มีกระดูกสันหลัง อนุกรมวิธาน
และวิวัฒนาการของสัตว์มกี ระดูกสันหลัง
Morphology, anatomy and organ system
of vertebrates, taxonomy and evolution of
vertebrates

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม
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243342

พันธุศาสตร์ของเซลล์
3(2–3-6) 243342
Cytogenetics
การแบ่งเซลล์ โครงสร้าง หน้าที่และ
พฤติกรรมของโครโมโซม โครโมโซมที่มี
ลักษณะพิเศษ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและ
จ้านวนโครโมโซม ความสัมพันธ์ทาง
วิวัฒนาการ พันธุศาสตร์ของเซลล์ทั้งพืชสัตว์
และมนุษย์ เทคนิคในการศึกษาพันธุศาสตร์ของ
เซลล์
Cell division, structures, functions and
behavior of chromosome, special
chromosome, changes of structure and
number of chromosome, chromosome and
evolution, cytogenetic of plant, animal, and
human, technique in cytogenetic study

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

สาระที่
ปรับปรุง

พันธุศาสตร์ของเซลล์
3(2–3-6)
Cytogenetics
การแบ่งเซลล์ โครงสร้าง หน้าที่และ
พฤติกรรมของโครโมโซม โครโมโซมที่มีลักษณะ
พิเศษ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและจ้านวน
โครโมโซม ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ พันธุ
ศาสตร์ของเซลล์ทั้งพืชสัตว์และมนุษย์ เทคนิคใน
การศึกษาพันธุศาสตร์ของเซลล์
Cell division, structures, functions and
behavior of chromosome, special chromosome,
changes of structure and number of
chromosome, chromosome and evolution,
cytogenetic of plant, animal, and human,
technique in cytogenetic study

คงเดิม
243351 นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของสัตว์ 3(2-3-6) 243351
Animal Ecology and Behavior
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับสัตว์
วิวัฒนาการ การปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกัน ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายตัว
การผสมพันธุ์ ประชากร สังคม พฤติกรรม
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม การสื่อสารระหว่าง
สัตว์ พฤติกรรมทางสังคม เทคนิคทาง
นิเวศวิทยา การจัดการทรัพยากรสัตว์ป่า
เพื่อการอนุรักษ์
Relationship between ecosystems and
animals, evolution, adaptation in different
environments, factors effecting distribution,
breeding, population, community, behavior,
factors effecting behavior, animal
communication, social behavior, techniques in
ecology and wildlife conservation
management

นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของสัตว์ 3(2-3-6)
Animal Ecology and Behavior
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับสัตว์
วิวัฒนาการ การปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกัน ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายตัว
การผสมพันธุ์ ประชากร สังคม พฤติกรรม ปัจจัย
ที่มีผลต่อพฤติกรรม การสื่อสารระหว่างสัตว์
พฤติกรรมทางสังคม เทคนิคทางนิเวศวิทยา
การจัดการทรัพยากรสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์
Relationship between ecosystems and
animals, evolution, adaptation in different
environments, factors effecting distribution,
breeding, population, community, behavior,
factors effecting behavior, animal
communication, social behavior, techniques in
ecology and wildlife conservation management

447
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
243354

นิเวศวิทยากับการท่องเที่ยว
3(2–3-6) 243354
Ecology and Tourism
ระบบนิเวศ การประยุกต์ใช้หลักการทาง
นิเวศวิทยาเพื่อการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศและทรัพยากร
การท่องเที่ยว
Ecosystems, applications of ecological
principles in tourism and conservation,
relationship between ecosystems and tourism
resources

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

สาระที่
ปรับปรุง

นิเวศวิทยากับการท่องเที่ยว
3(2–3-6)
Ecology and Tourism
ระบบนิเวศ การประยุกต์ใช้หลักการทาง
นิเวศวิทยาเพื่อการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศและทรัพยากร
การท่องเที่ยว
Ecosystems, applications of ecological
principles in tourism and conservation,
relationship between ecosystems and tourism
resources

คงเดิม
243361

การวาดภาพและถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ 243361
3(1-4-4)
Drawing and Photography in Science

การวาดภาพและถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์
3(1-4-4)
Drawing and Photography in Science

เทคนิ ค พื้ น ฐานการวาดภาพ ทาง
วิ ท ยาศาสตร์ อุ ป กรณ์ การวาดภาพ
ขั้ น ตอนก ารวาดภ าพ ก ารวาดภาพ
ลายเส้น การวาดภาพแสดงลักษณะทาง
กายวิภาคและสัณฐานของพืช สัตว์ และ
ภาพธรรมชาติ เทคนิ ค และหลั ก การ
ถ่ า ยภาพด้ ว ยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ กล้ อ ง
ดิ จิ ต อ ล แ ล ะ ก า ร ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิ ว เตอร์ ใ นการผลิ ต รู ป ภาพและ
เอกสาร
Basic techniques in scientific
drawing, drawing materials, drawing
processes, drawing for illustration of
plant, animal anatomy, morphology and
natural fields, technique of photograph
using microscope camera, digital camera
and computer program for production
of graphic and documentation

เทคนิ ค พื้ น ฐานการวาดภาพ ทาง
วิ ท ยาศาสตร์ อุ ป ก รณ์ ก ารวาดภ าพ
ขั้นตอนการวาดภาพ การวาดภาพลายเส้น
การวาดภาพแสดงลักษณะทางกายวิภ าค
แล ะสั ณ ฐ านของพื ช สั ต ว์ แล ะภ าพ
ธรรมชาติ เทคนิค และหลัก การถ่ ายภาพ
ด้ว ยกล้ องจุล ทรรศน์ กล้ อ งดิจิ ต อลและ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการผลิต
รูปภาพและเอกสาร
Basic techniques in scientific drawing,
drawing materials, drawing processes,
drawing for illustration of plant, animal
anatomy, morphology and natural fields,
technique of photograph using microscope
camera, digital camera and computer
program for production of graphic and
documentation
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243421

243422

243423

243424

อนุกรมวิธานของพืช
3(2–3-6) 243421
Plant Taxonomy
หลักการอนุกรมวิธานพืชและระบบวิทยา
การจัดจ้าแนกหมวดหมู่ การก้าหนดชื่อ
วิทยาศาสตร์ การตรวจสอบเอกลักษณ์
ลักษณะประจ้าวงศ์ และความสัมพันธ์ทาง
วิวัฒนาการ
Principles of plant taxonomy and
systematics, classification, nomenclature,
identification, family characteristics, phylogeny
and evolutionary relationships
พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ
3(2–3-6)
243422
Economic Botany
พืชทางการเกษตร พืชสมุนไพร พืชที่มี
ความส้าคัญในสภาวะขาดแคลน และผลิตผลจาก
พืชที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ
Agricultural crops, medicinal plants,
important plants in shortage period, economic
importance of plant products
การเจริญเติบโตของพืช
3(2–3-6) 243423
Plant Growth
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต
ฮอร์โมนพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม และการตอบสนองของ
พืชในรูปแบบต่าง ๆ
Factors affecting growth, plant hormones,
plant growth regulators, effects of environment
on plant growth and plant responses
ชีววิทยากล้วยไม้
3(2–3-6)
243424
Orchid Biology
ชีววิทยาของกล้วยไม้ การเพาะเลีย้ ง
การจ้าแนกสกุลและชนิดกล้วยไม้ที่ส้าคัญ
การขยายพันธุ์กล้วยไม้ด้วยวิธีการต่าง ๆ
การปลูกกล้วยไม้เชิงการค้าและการตลาด
เพื่อการส่งออก
Orchid biology, cultivation, taxonomic basis
for identifying of important genera and species,
different techniques for orchid propagation,
commercial orchid production and marketing for
export

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
อนุกรมวิธานของพืช
3(2–3-6)
Plant Taxonomy
หลักการอนุกรมวิธานพืชและระบบวิทยา
การจัดจ้าแนกหมวดหมู่ การก้าหนดชื่อ
วิทยาศาสตร์ การตรวจสอบเอกลักษณ์
ลักษณะประจ้าวงศ์ และความสัมพันธ์ทาง
วิวัฒนาการ
Principles of plant taxonomy and
systematics, classification, nomenclature,
identification, family characteristics,
phylogeny and evolutionary relationships
พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ
3(2–3-6)
Economic Botany
พืชทางการเกษตร พืชสมุนไพร พืชที่มี
ความส้าคัญในสภาวะขาดแคลน และผลิตผล
จากพืชที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ
Agricultural crops, medicinal plants,
important plants in shortage period,
economic importance of plant products
การเจริญเติบโตของพืช
3(2–3-6)
Plant Growth
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การเจริญเติบโต
ฮอร์โมนพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม และการตอบสนอง
ของพืชในรูปแบบต่าง ๆ
Factors affecting growth, plant
hormones, plant growth regulators, effects
of environment on plant growth and plant
responses
ชีววิทยากล้วยไม้
3(2–3-6)
Orchid Biology
ชีววิทยาของกล้วยไม้ การเพาะเลีย้ ง
การจ้าแนกสกุลและชนิดกล้วยไม้ที่ส้าคัญ
การขยายพันธุ์กล้วยไม้ด้วยวิธีการต่าง ๆ
การปลูกกล้วยไม้เชิงการค้าและการตลาด
เพื่อการส่งออก
Orchid biology, cultivation, taxonomic
basis for identifying of important genera
and species, different techniques for orchid
propagation, commercial orchid production
and marketing for export

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม
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243432

ชีววิทยาของแมลง
3(2-3-6)
Insect Biology
ชีววิทยาและความหลากหลายของแมลง
พฤติกรรมของแมลง นิเวศวิทยาของแมลง
แมลงสังคม การควบคุมแมลงที่เป็นโทษ
ความสัมพันธ์ของแมลงกับพืช สัตว์ มนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม
Biology and diversity of insects, insect
behavior, insect ecology, social insect, insect
control, relationships between insects, plants,
animals, human and environment

243432

ชีววิทยาของแมลง
3(2-3-6)
Insect Biology
ชีววิทยาและความหลากหลายของแมลง
พฤติกรรมของแมลง นิเวศวิทยาของแมลง
แมลงสังคม การควบคุมแมลงที่เป็นโทษ
ความสัมพันธ์ของแมลงกับพืช สัตว์ มนุษย์
และสิ่งแวดล้อม
Biology and diversity of insects, insect
behavior, insect ecology, social insect,
insect control, relationships between insects,
plants, animals, human and environment

243433

ชีววิทยาของต่อมไร้ท่อ
3(2-3-6)
243433
Endocrinology
โครงสร้างเชิงกายวิภาค สรีรวิทยาของระบบ
ต่อมไร้ท่อ และเคมีของฮอร์โมนในสัตว์มีกระดูก
สันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
การเปรียบเทียบการท้างานและการควบคุมระบบ
ต่อมไร้ท่อในสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูก
สันหลัง
Anatomy, physiology of the endocrine
system and chemistry of hormones in
vertebrates and invertebrate, comparison of
function and regulatory mechanisms of
endocrine system of vertebrates and
invertebrates

ชีววิทยาของต่อมไร้ท่อ
3(2-3-6)
Endocrinology
โครงสร้างเชิงกายวิภาค สรีรวิทยาของ
ระบบต่อมไร้ท่อ และเคมีของฮอร์โมนในสัตว์
มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
การเปรียบเทียบการท้างานและการควบคุม
ระบบต่อมไร้ท่อในสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่
มีกระดูกสันหลัง
Anatomy, physiology of the endocrine
system and chemistry of hormones in
vertebrates and invertebrate, comparison of
function and regulatory mechanisms of
endocrine system of vertebrates and
invertebrates

243434

ปรสิตวิทยาทั่วไป
3(2-3-6)
243434
General Parasitology
รูปแบบของการเป็นปรสิต สัณฐานวิทยาและ
ลักษณะต่าง ๆ ของปรสิต ความสัมพันธ์ระหว่าง
เจ้าบ้านกับปรสิต อาการ การวินิจฉัย และการ
ป้องกัน
Parasitism, morphology and characteristics
of parasites, host-parasite relationships,
symptom, diagnosis and prevention

ปรสิตวิทยาทั่วไป
3(2-3-6)
General Parasitology
รูปแบบของการเป็นปรสิต สัณฐานวิทยา
และลักษณะต่าง ๆ ของปรสิต ความสัมพันธ์
ระหว่างเจ้าบ้านกับปรสิต อาการ การวินิจฉัย
และการป้องกัน
Parasitism, morphology and
characteristics of parasites, host-parasite
relationships, symptom, diagnosis and
prevention
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การเลี้ยงผึ้ง
3(2-3-6)
243471
Apiculture
ชีววิทยาของผึง้ พฤติกรรมและการสื่อสาร
การเพิ่มประชากรผึง้ และการแยกรัง โรคและศัตรู
ของผึง้ ผลิตภัณฑ์จากผึ้งและการใช้ประโยชน์
และการใช้ผงึ้ ช่วยผสมเกสรพืชผลทางการเกษตร
และการจัดการการเลีย้ งผึง้
Honey bee biology, behavior and
communication, colony development, bee pests
and diseases, bee products and usefulness,
utilization of honey bees in the pollination of
agricultural crops and beekeeping
managements

การเลี้ยงผึ้ง
3(2-3-6)
Apiculture
ชีววิทยาของผึง้ พฤติกรรมและการ
สื่อสาร การเพิ่มประชากรผึง้ และการแยกรัง
โรคและศัตรูของผึง้ ผลิตภัณฑ์จากผึ้งและการ
ใช้ประโยชน์ และการใช้ผงึ้ ช่วยผสมเกสร
พืชผลทางการเกษตร และการจัดการการ
เลีย้ งผึง้
Honey bee biology, behavior and
communication, colony development, bee
pests and diseases, bee products and
usefulness, utilization of honey bees in the
pollination of agricultural crops and
beekeeping managements

243435

ปักษีวทิ ยา
3(2-3-6)
Ornithology
สัณฐานวิทยาและหน้าที่ของอวัยวะของนก
วิวัฒนาการ สรีรวิทยา พฤติกรรม นิเวศวิทยา
อนุกรมวิธานของนก การอนุรักษ์นก
Morphology and functions of bird organs,
evolution, physiology, behaviors, ecology, bird
taxonomy, bird conservation

243435

ปักษีวทิ ยา
3(2-3-6)
Ornithology
สัณฐานวิทยาและหน้าที่ของอวัยวะ
ของนก วิวัฒนาการ สรีรวิทยา พฤติกรรม
นิเวศวิทยา อนุกรมวิธานของนก การอนุรักษ์
นก
Morphology and functions of bird
organs, evolution, physiology, behaviors,
ecology, bird taxonomy, bird conservation

243472

แมลงสาคัญทางเศรษฐกิจ
3(2-3-6)
Economic Insects
แมลงที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ แมลงที่มี
ประโยชน์ แมลงศัตรูและการควบคุม
Economic insects, beneficial insects, insect
pests and their control

243472

แมลงสาคัญทางเศรษฐกิจ
3(2-3-6)
Economic Insects
แมลงที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ แมลง
ที่มีประโยชน์ แมลงศัตรูและการควบคุม
Economic insects, beneficial insects,
insect pests and their control

243441

พันธุศาสตร์ของมนุษย์
3(2-3-6)
Human Genetics
ความรู้พืน้ ฐานทางพันธุศาสตร์ในมนุษย์
ความผิดปกติของยีนและโครโมโซม โรคทาง
พันธุกรรม มะเร็งกับยีน การประยุกต์ใช้เทคนิค
ทางอณูชีววิทยาในการศึกษาและวิจัยทางด้าน
พันธุศาสตร์ของมนุษย์
Basic knowledge of genetics in human,
gene and chromosome aberration, genetic
disease, cancers and gene

243441

พันธุศาสตร์ของมนุษย์
3(2-3-6)
Human Genetics
ความรู้พืน้ ฐานทางพันธุศาสตร์ในมนุษย์
ความผิดปกติของยีนและโครโมโซม โรคทาง
พันธุกรรม มะเร็งกับยีน การประยุกต์ใช้
เทคนิคทางอณูชีววิทยาในการศึกษาและวิจัย
ทางด้านพันธุศาสตร์ของมนุษย์
Basic knowledge of genetics in
human, gene and chromosome aberration,
genetic disease, cancers and gene
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243443

เทคโนโลยีดีเอ็นเอ
3(2-3-6)
DNA Technology
หลักการทางชีววิทยาระดับโมเลกุล
การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยปฏิกิริยาลูกโซ่
โพลีเมอเรส เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดเี อ็นเอ
การโคลนยีน การแสดงออกของยีน และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดเี อ็นเอในงานด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ
Principles of molecular biology, DNA
amplification using polymerase chain
reaction, recombinant DNA technology,
gene cloning, gene expression and
applications of DNA technology in
biotechnology

243443

เทคโนโลยีดีเอ็นเอ
3(2-3-6)
DNA Technology
หลักการทางชีววิทยาระดับโมเลกุล การเพิ่ม
ปริมาณดีเอ็นเอโดยปฏิกิริยาลูกโซ่ โพลีเมอเรส
เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ การโคลนยีน
การแสดงออกของยีน และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดีเอ็นเอในงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
Principles of molecular biology, DNA
amplification using polymerase chain reaction,
recombinant DNA technology, gene cloning,
gene expression and applications of DNA
technology in biotechnology

243473

การควบคุมโดยชีววิธี
3(3-0-6) 243473
Biological Control
แนวคิดและวิธีการควบคุมประชากรของ
ศัตรูพืชและศัตรูสัตว์ ชีววิทยาของศัตรูพืชและ
สัตว์ ศัตรูทางธรรมชาติที่น้ามาใช้ในการ
ควบคุมโดยชีววิธี ความสัมพันธ์และ
ผลกระทบของการควบคุมโดยชีววิธีต่อระบบ
นิเวศ หลักการการจัดการศัตรูพืชและศัตรู
สัตว์อย่างบูรณาการ
Concepts and methodology of pest
population control, the biology of pests and
natural enemies using in biological control,
relationship and impact of biological control
on ecosystem, principles of Integrated Pest
Managements (IPM)

การควบคุมโดยชีววิธี
3(3-0-6)
Biological Control
แนวคิดและวิธีการควบคุมประชากรของ
ศัตรูพืชและศัตรูสัตว์ ชีววิทยาของศัตรูพืชและ
สัตว์ ศัตรูทางธรรมชาติที่น้ามาใช้ในการควบคุม
โดยชีววิธี ความสัมพันธ์และผลกระทบของการ
ควบคุมโดยชีววิธีต่อระบบนิเวศ หลักการการ
จัดการศัตรูพืชและศัตรูสัตว์อย่างบูรณาการ
Concepts and methodology of pest
population control, the biology of pests and
natural enemies using in biological control,
relationship and impact of biological control on
ecosystem, principles of Integrated Pest
Managements (IPM)

ชีววิทยาของมลพิษ
3(3-0-6) 243451
Pollution Biology
ลักษณะของมลพิษทางน้้า ทางอากาศ
และทางดิน สาเหตุของการเกิดปัญหามลพิษ
ในสิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษ การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
Types of air, water, and soil pollutions,
causes of environmental pollutions,
protection and treatments, conservation of
environments

ชีววิทยาของมลพิษ
3(3-0-6)
Pollution Biology
ลักษณะของมลพิษทางน้้า ทางอากาศและ
ทางดิน สาเหตุของการเกิดปัญหามลพิษใน
สิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
Types of air, water, and soil pollutions,
causes of environmental pollutions, protection
and treatments, conservation of environments

243451
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ชลธีวทิ ยา
3(2-3-6) 243452
Limnology
สภาพภาพแวดล้อมทางกายภาพ เคมี
และชีวภาพของแหล่งน้้าจืด ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมน้้าจืด
Physical, chemical and biological
environments in freshwater, relationship
between living organisms and freshwater
environments
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 243453
3(2–3-6)
Environmental Biology and Indigenous
Wisdom
ชีววิทยาของสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและความ
เชื่อท้องถิ่นกับการใช้ประโยชน์และการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
การศึกษาและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
Environmental biology and
ecosystems, interaction between technology
and environments, conservation of
environments and natural resources,
cultures and local beliefs on the utilization
and conservation of biodiversity, studies and
applications on indigenous wisdoms based
on scientific methods

ชลธีวทิ ยา
3(2-3-6)
Limnology
สภาพภาพแวดล้อมทางกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพของแหล่งน้้าจืด ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมน้้าจืด
Physical, chemical and biological
environments in freshwater, relationship
between living organisms and freshwater
environments
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(2–3-6)
Environmental Biology and Indigenous
Wisdom
ชีววิทยาของสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและความเชื่อ
ท้องถิ่นกับการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาและ
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
Environmental biology and ecosystems,
interaction between technology and
environments, conservation of environments
and natural resources, cultures and local
beliefs on the utilization and conservation of
biodiversity, studies and applications on
indigenous wisdoms based on scientific
methods
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3(2-3-6)
Plant Tissue Culture
เทคนิคและวิธีการในการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อ
จากส่วนต่าง ๆ ของพืช การใช้ประโยชน์
ทางด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืช
ปริมาณมากในเวลาสั้น การผลิตพืชปลอดโรค
และทางการแพทย์
Techniques in plant tissue culture,
applications of tissue culture for crop
improvement, micropropagation, disease-free
plant production and medical purposes

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3(2-3-6)
Plant Tissue Culture
เทคนิคและวิธีการในการเพาะเลีย้ ง
เนือ้ เยื่อจากส่วนต่าง ๆ ของพืช การใช้
ประโยชน์ทางด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช
การขยายพันธุ์พืชปริมาณมากในเวลาสั้น
การผลิตพืชปลอดโรคและทางการแพทย์
Techniques in plant tissue culture,
applications of tissue culture for crop
improvement, micropropagation, diseasefree plant production and medical purposes

243474
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3(2-3-6) 243474
Plant Tissue Culture
เทคนิคและวิธีการในการเพาะเลีย้ ง
เนือ้ เยื่อจากส่วนต่าง ๆ ของพืช การใช้
ประโยชน์ทางด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช
การขยายพันธุ์พืชปริมาณมากในเวลาสั้น
การผลิตพืชปลอดโรคและทางการแพทย์
Techniques in plant tissue culture,
applications of tissue culture for crop
improvement, micropropagation, diseasefree plant production and medical purposes
เทคนิคทางชีววิทยา
3(2-3-6) 243461
Biological Techniques
การรวบรวมและเก็บรักษาตัวอย่าง
การท้าสไลด์กึ่งถาวรและถาวร การตัด
เนือ้ เยื่อ การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทาง
ชีววิทยา
Specimen collection and preservation,
semi- and permanent slide preparation,
sectioning, instruction of biological
equipment
เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
3(2-3-6) 243462
Introductory Biotechnology
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพืช การ
ผลิตสัตว์ การเพาะเลีย้ งเซลล์ต้นก้าเนิด การ
ผลิตวัคซีน เทคนิคทางภูมิคุ้มกัน ชีวมวลเพื่อ
การผลิตพลังงานทดแทนและบ้าบัด
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการหมักจุลินทรีย์
เทคโนโลยีชีวภาพทางเคมี การสกัดและการ
แยกสารประกอบทุติยภูมิเพื่อให้ได้สาร
ผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3(2-3-6)
Plant Tissue Culture
เทคนิคและวิธีการในการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อ
จากส่วนต่าง ๆ ของพืช การใช้ประโยชน์
ทางด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืช
ปริมาณมากในเวลาสั้น การผลิตพืชปลอดโรค
และทางการแพทย์
Techniques in plant tissue culture,
applications of tissue culture for crop
improvement, micropropagation, disease-free
plant production and medical purposes
เทคนิคทางชีววิทยา
3(2-3-6)
Biological Techniques
การรวบรวมและเก็บรักษาตัวอย่าง การท้า
สไลด์กึ่งถาวรและถาวร การตัดเนือ้ เยื่อ การใช้
อุปกรณ์และเครื่องมือทางชีววิทยา
Specimen collection and preservation,
semi- and permanent slide preparation,
sectioning, instruction of biological equipment

เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
3(2-3-6)
Introductory Biotechnology
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพืช
การผลิตสัตว์ การเพาะเลีย้ งเซลล์ต้นก้าเนิด
การผลิตวัคซีน เทคนิคทางภูมิคุ้มกัน ชีวมวล
เพื่อการผลิตพลังงานทดแทนและบ้าบัด
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการหมักจุลินทรีย์
เทคโนโลยีชีวภาพทางเคมี การสกัดและการ
แยกสารประกอบทุติยภูมิเพื่อให้ได้สาร
ผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์
Biotechnology in plant production, animal
production, stem cell culture, vaccine
production, immunologic techniques, biomass
renewable energy and environmental
treatment, microbial fermentation technology,
biotechnology in chemistry, secondary
metabolite extraction and purification

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

454

243463

243402

243403

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา
3(2-3-6) 243463
Current Topics in Biology
การศึกษา วิเคราะห์และวิจารณ์
ผลงานวิจัยทางชีววิทยาในหัวข้อต่าง ๆ ที่มี
การเผยแพร่ ในปัจจุบัน
Study, analysis and discussion of
current topics in biology
ทักษะและเทคนิคการสอนทางชีววิทยา 1 243402
3(2-2-5)
Skills and Techniques of Teaching in
Biology I
แนวคิด และหลักการของทักษะและ
เทคนิคการสอน การน้าเข้าสู่บทเรียน การตั้ง
ค้าถาม การอธิบาย การยกตัวอย่างและการ
สรุปบทเรียนทางชีววิทยา และฝึกปฏิบัติด้าน
ทักษะและเทคนิคการสอนทางชีววิทยา
Concepts and principles of teaching skills
and techniques, introduction to lessons and
questioning, explaination, examplification
and summarization the biological lessons,
practices of teaching skills and techniques in
biology

หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา
3(2-3-6)
Current Topics in Biology
การศึกษา วิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานวิจัย
ทางชีววิทยาในหัวข้อต่าง ๆ ที่มีการเผยแพร่
ในปัจจุบัน
Study, analysis and discussion of current
topics in biology
ทักษะและเทคนิคการสอนทางชีววิทยา 1
3(2-2-5)
Skills and Techniques of Teaching in
Biology I
แนวคิด และหลักการของทักษะและเทคนิค
การสอน การน้าเข้าสู่บทเรียน การตั้งค้าถาม
การอธิบาย การยกตัวอย่างและการสรุป
บทเรียนทางชีววิทยา และฝึกปฏิบตั ิด้านทักษะ
และเทคนิคการสอนทางชีววิทยา
Concepts and principles of teaching skills
and techniques, introduction to lessons and
questioning, explaination, examplification and
summarization the biological lessons,
practices of teaching skills and techniques in
biology

ทักษะและเทคนิคการสอนทางชีววิทยา 2
3(2-2-5)
Skills and Techniques of Teaching in
Biology II
ทักษะและเทคนิคการสอนขั้นสูงของ
บทเรียนทางชีววิทยา การตั้งค้าถาม การใช้
สื่อการเรียนการสอน การอธิบายการ
ยกตัวอย่างและการสรุปบทเรียนทางชีววิทยา
เทคนิคการสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อย
การสอนรายบุคคล และการบูรณาการการ
เรียนรู้ทางชีววิทยาแบบเรียนรวม ฝึกปฏิบัติ
ด้านทักษะและเทคนิคการสอนทางชีววิทยา
ขั้นสูง

ทักษะและเทคนิคการสอนทางชีววิทยา 2
3(2-2-5)
Skills and Techniques of Teaching in
Biology II
ทักษะและเทคนิคการสอนขั้นสูงของบทเรียน
ทางชีววิทยา การตั้งค้าถาม การใช้สื่อการเรียน
การสอน การอธิบายการยกตัวอย่างและการ
สรุปบทเรียนทางชีววิทยา เทคนิคการสอนกลุ่ม
ใหญ่ การสอนกลุ่มย่อย การสอนรายบุคคล
และการบูรณาการการเรียนรู้ทางชีววิทยา
แบบเรียนรวม ฝึกปฏิบัติด้านทักษะและเทคนิค
การสอนทางชีววิทยาขั้นสูง

243403

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

455

243403

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

Advance teaching skills and
techniques of biology lessons, questioning,
using learning media, explaination,
examplification and summarization the
biological lessons, teaching techniques of
large groups, sub-groups, individual
classrooms and inclusive biological
classroom learning integration, practice of
advance teaching skills and techniques in
biology
ทักษะและเทคนิคการสอนทางชีววิทยา 2 243403
3(2-2-5)
Skills and Techniques of Teaching in
Biology II
ทักษะและเทคนิคการสอนขั้นสูงของ
บทเรียนทางชีววิทยา การตั้งค้าถาม การใช้
สื่อการเรียนการสอน การอธิบายการ
ยกตัวอย่างและการสรุปบทเรียนทางชีววิทยา
เทคนิคการสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อย
การสอนรายบุคคล และการบูรณาการการ
เรียนรู้ทางชีววิทยาแบบเรียนรวม ฝึกปฏิบัติ
ด้านทักษะและเทคนิคการสอนทางชีววิทยา
ขั้นสูง
Advance teaching skills and techniques
of biology lessons, questioning, using
learning media, explaination,
examplification and summarization the
biological lessons, teaching techniques of
large groups, sub-groups, individual
classrooms and inclusive biological
classroom learning integration, practice of
advance teaching skills and techniques in
biology

Advance teaching skills and techniques
of biology lessons, questioning, using learning
media, explaination, examplification and
summarization the biological lessons, teaching
techniques of large groups, sub-groups,
individual classrooms and inclusive biological
classroom learning integration, practice of
advance teaching skills and techniques in
biology
ทักษะและเทคนิคการสอนทางชีววิทยา 2
3(2-2-5)
Skills and Techniques of Teaching in
Biology II
ทักษะและเทคนิคการสอนขั้นสูงของบทเรียน
ทางชีววิทยา การตั้งค้าถาม การใช้สื่อการเรียน
การสอน การอธิบายการยกตัวอย่างและการ
สรุปบทเรียนทางชีววิทยา เทคนิคการสอนกลุ่ม
ใหญ่ การสอนกลุ่มย่อย การสอนรายบุคคล
และการบูรณาการการเรียนรู้ทางชีววิทยา
แบบเรียนรวม ฝึกปฏิบัติด้านทักษะและเทคนิค
การสอนทางชีววิทยาขั้นสูง
Advance teaching skills and techniques
of biology lessons, questioning, using learning
media, explaination, examplification and
summarization the biological lessons, teaching
techniques of large groups, sub-groups,
individual classrooms and inclusive biological
classroom learning integration, practice of
advance teaching skills and techniques in
biology

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

456
ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
รหัส
รายวิชา
001111
001103
161171
241111
243101
242104
004xxx

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
ทักษะภาษาไทย
หลักการศึกษา
และความเป็นครูมืออาชีพ
คณิตศาสตร์ 1
ชีววิทยา 1
เคมี 1
กลุ่มวิชาพลานามัย
รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(0-2-1)
21 หน่วยกิต

รหัส
รายวิชา
001111
001103
161111
241111
243101
242104
004xxx

ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
รายวิชา
001112
005171
005172
161141
241112
242105
243102

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
การจัดการการด้าเนินชีวิต
การวัดและประเมินผล
การศึกษา
คณิตศาสตร์ 2
เคมี 2
ชีววิทยา 2
รวม

ชื่อวิชา
จิตวิทยาส้าหรับครู
รวม

คณิตศาสตร์ 1
ชีววิทยา 1
เคมี 1
กลุ่มวิชาพลานามัย
รวม

3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(0-2-1)
21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

รหัส
รายวิชา
001112
005171
005172
161112

3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
22 หน่วยกิต

241112
242105
243102

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัส
รายวิชา
161133

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
ทักษะภาษาไทย
ปรัชญาการศึกษา

จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ชื่อวิชา

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
การจัดการการด้าเนินชีวิต
ความเป็นครูมืออาชีพ
คณิตศาสตร์ 2
เคมี 2
ชีววิทยา 2
รวม

จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
22 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต

รหัส
รายวิชา
161113

ชื่อวิชา
หลักสูตรสถานศึกษา
รวม

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3 หน่วยกิต

457
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
รหัส
รายวิชา
*003134

ชื่อวิชา

อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
*003136
พะเยาศึกษา
005173
ทักษะชีวิต
161221
การออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ 1
242141
เคมีอินทรีย์
243103
ชีววิทยา 3
244103
ฟิสิกส์เบื้องต้น
00xxxx
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
รวม
*ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
22 หน่วยกิต

รหัส
รายวิชา
*003134

ชื่อวิชา

อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
*003136 พะเยาศึกษา
005173
ทักษะชีวิต
161213
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
242141
เคมีอินทรีย์
243103
ชีววิทยา 3
244103
ฟิสิกส์เบื้องต้น
00xxxx
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
รวม
*ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
รายวิชา
161211
243212
243251
365215
00xxxx
00xxxx

ชื่อวิชา
การออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร
ชีววิทยาของเซลล์
นิเวศวิทยา
ชีวเคมีทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
รวม

ชื่อวิชา
นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ทางการศึกษา
รวม

3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
22 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)

รหัส
รายวิชา
161212

4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21 หน่วยกิต

243212
243251
365215
00xxxx
00xxxx

ชื่อวิชา

จานวน
หน่วยกิต

จิตวิทยาส้าหรับครู

3(3-0-6)

ชีววิทยาของเซลล์
นิเวศวิทยา
ชีวเคมีทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
รวม

4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัส
รายวิชา
161261

จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)

3 หน่วยกิต

รหัส
รายวิชา
161211

ชื่อวิชา
การจัดการเรียนรู้และ
การจัดการชั้นเรียน
รวม

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)

3 หน่วยกิต

458
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น

รหัส
ชื่อวิชา
รายวิชา
146111 การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
161322 การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 2

จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)

รหัส
รายวิชา
146111

3(2-2-5)

161311

การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้

3(2-2-5)

243341
247111
361201
xxxxxx

4(3-3-8)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(x-x-x)

243341
247111
361201
xxxxxx

พันธุศาสตร์
ชีวสถิติ
จุลชีววิทยาทั่วไป
วิชาเลือกเสรี
รวม

4(3-3-8)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(x-x-x)

พันธุศาสตร์
ชีวสถิติ
จุลชีววิทยาทั่วไป
วิชาเลือกเสรี
รวม

20 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ

ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
ชื่อวิชา
รายวิชา
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
161351 การจัดการชั้นเรียนและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
243301 วิวัฒนาการ
243321 สรีรวิทยาของพืช
243331 สรีรวิทยาของสัตว์
243XXX วิชาเอกเลือก
รวม

รวม

20 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)

รหัส
รายวิชา
146200

3(2-2-5)

161312

3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x- x)
18 หน่วยกิต

243301
243321
243331
243XXX

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
วิวัฒนาการ
สรีรวิทยาของพืช
สรีรวิทยาของสัตว์
วิชาเอกเลือก
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัส
ชื่อวิชา
รายวิชา
161342 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
161XXX วิชาชีพครูเลือก

จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x- x)
18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(x-x-x)
6 หน่วยกิต

รหัส
รายวิชา
161313

การประกันคุณภาพการศึกษา

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)

รวม

3 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
รหัส
รายวิชา
243401
243402
243491
243xxx
243xxx
243xxx
xxxxxx

ชื่อวิชา
อนุกรมวิธานและ
ระบบวิทยา
ทักษะและเทคนิคการสอน
ทางชีววิทยา 1
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
จานวน
หน่วยกิต
4(3-3-8)

รหัส
รายวิชา
161411

3(2-2-5)

161412

ภาษาและวัฒนธรรม

3(3-0-6)

1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

243401
243491
243xxx
243xxx
243xxx
xxxxxx

อนุกรมวิธานและระบบวิทยา
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

4(3-3-8)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21 หน่วยกิต

20 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ
วิชาชีพครู

ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
รายวิชา
243403

ชื่อวิชา

ทักษะและเทคนิคการสอน
ทางชีววิทยา 2
243492
การศึกษาอิสระ*
243493
การฝึกงาน*
243494
สหกิจศึกษา*
รวม
*ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

ภาคการศึกษาปลาย
จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

รหัส
รายวิชา
243402
243492
161413

161xxx

ชื่อวิชา
การบริหารและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
วิชาชีพครูเลือก
รวม

ชื่อวิชา
ทักษะและเทคนิคการสอน
ทางชีววิทยา 1
การศึกษาอิสระ
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัส
รายวิชา
161481

จานวน
หน่วยกิต
1(30 ชั่วโมง)

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต
1(60 ชั่วโมง)
10 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)

รหัส
รายวิชา
161xxx

3(x-x-x)

243403

6 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
วิชาชีพครูเลือก

จานวน
หน่วยกิต
3(x-x-x)

ทักษะและเทคนิคการสอนทาง
3(2-2-5)
ชีววิทยา 2
รวม
6 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น
รหัส
รายวิชา
161591
161593

ชื่อวิชา
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ในสถานศึกษา 1
สัมมนา 1
รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557
ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น
จานวน
รหัส
หน่วยกิต
รายวิชา
6(320 ชั่วโมง) 161511
1(0-2-1)
7 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
รายวิชา
161592
161594

ชื่อวิชา
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพใน
สถานศึกษา 2
สัมมนา 2
รวม

จานวน
หน่วยกิต
6(360 ชั่วโมง)

6 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

จานวน
รหัส
หน่วยกิต
รายวิชา
6(320 ชั่วโมง) 161512
1(0-2-1)
7 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 2
รวม

จานวน
หน่วยกิต
6(360 ชั่วโมง)

6 หน่วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
สาขาวิชาฟิสิกส์
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ตาราง เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับ
โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง 2557

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาชีพครู
2.1.1 วิชาชีพครู
2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2.2 วิชาเอก
2.2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2.1.1 วิชาพืน้ ฐานคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
2.2.1.2 วิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน
2.2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2.2 วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
2.2.3 การสอนวิชาเอก
2.2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.2.4.1 วิชาเอกเลือก
2.2.4.2 วิชาเอกเลือกในกลุ่ม
2.2.4.3 วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต)ตลอดหลักสูตร

หลักสูตร หลักสูตร
เกณฑ์ เกณฑ์
ปรับปรุง ปรับปรุง
สกอ. คุรุสภา
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2557

30
124
46
78

30
124
46
34
12

30
149
50
38
12

30
146
47
35
12

78

99
31
25

99
31
25

6
47
47
6

6
47
47
6

15
15
-

15
15
-

68

6
4

-

6

6

6

6

160

160

185

182
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เปรียบเทียบสาระในการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา
001103 ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
Fundamental English
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous
Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
004150 กอล์ฟ
Golf
004151 เกม
Game
004152 บริหารกาย
Body Conditioning
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
004154 ว่ายน้้า
Swimming
004155 ลีลาศ
Ballroom Dance
004156 ตะกร้อ
Takraw
004157 นันทนาการ
Recreation
004158 ซอฟท์บอล
Softball
004159 เทนนิส
Tennis
004160 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
004161 บาสเกตบอล
Basketball

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

9 หน่วยกิต
3(3-0-6) 001103
3(3-0-6) 001111
3(3-0-6) 001112

ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
Fundamental English
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

3 หน่วยกิต
3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous
Wisdom
1 หน่วยกิต บังคับเลือก
1 หน่วยกิต
1(0-2-1) 004150 กอล์ฟ
Golf
1(0-2-1) 004151 เกม
Game
1(0-2-1) 004152 บริหารกาย
Body Conditioning
1(0-2-1) 004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
1(0-2-1) 004154 ว่ายน้้า
Swimming
1(0-2-1) 004155 ลีลาศ
Ballroom Dance
1(0-2-1) 004156 ตะกร้อ
Takraw
1(0-2-1) 004157 นันทนาการ
Recreation
1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล
Softball
1(0-2-1) 004159 เทนนิส
Tennis
1(0-2-1) 004160 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล
Basketball

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

คงเดิม

3(3-0-6)

3(3-0-6)
คงเดิม

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

คงเดิม
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
004162 แบดมินตัน
1(0-2-1) 004162
Badminton
004163 ฟุตบอล
1(0-2-1) 004163
Football
004164 วอลเลย์บอล
1(0-2-1) 004164
Volleyball
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
1(0-2-1) 004165
Art of Self Defense
กลุ่มวิชาบูรณาการ
8 หน่วยกิต
005171 ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6) 005171
Life and Health
005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 005172
Living Management
005173 ทักษะชีวิต
2(1-2-3) 005173
Life Skills
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6) 001113
English for Academic
Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121 สารสนเทศศาสตร์
3(3-0-6) 002121
เพื่อการศึกษาค้นคว้า
Information Science for Study and
Research
002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6) 002122
Philosophy for Life
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 002123
Language Society and
Culture
002124 ปริทัศน์ศลิ ปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 002124
Thai Performing Arts
002125 ดุริยางควิจักขณ์
3(3-0-6) 002125
Music Appreciation
002126 ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6) 002126
Arts in Daily Life
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131 กฎหมายพืน้ ฐาน
3(3-0-6) 003131
เพื่อคุณภาพชีวิต
Fundamental Laws for Quality of Life
003132 ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6) 003132
Thai and the World Community

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self Defense

1(0-2-1)

ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management
ทักษะชีวิต
Life Skills

3(3-0-6)

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic
Purposes

3(3-0-6)

1(0-2-1)
1(0-2-1)

คงเดิม

1(0-2-1)

3(2-2-5)

คงเดิม

2(1-2-3)

คงเดิม

สารสนเทศศาสตร์
3(3-0-6)
เพื่อการศึกษาค้นคว้า
Information Science for Study and
Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)
Language Society and
Culture
ปริทัศน์ศลิ ปะการแสดงไทย 3(3-0-6)
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
3(3-0-6)
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life

คงเดิม

กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อ
3(3-0-6)
คุณภาพชีวิต
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

คงเดิม
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003133 วิถีไทย วิถีทัศน์
3(3-0-6) 003133
Thai Way and Vision
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และ
3(3-0-6) 003135
สังคม
Politics Economy and Society
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information
Science
006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตใน
3(3-0-6)
ยุคสารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information
Age
006143 ยาและสารเคมีใน
3(3-0-6)
ชีวิตประจ้าวัน
Drugs and Chemicals in Daily Life

006140
006141

006142

006143

006144 อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6) 006144
Food and Life Style
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ 3(3-0-6) 006145
ตัว
Energy and Technology Around Us
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 006245
Science in Daily Life
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

3(3-0-6) 005170

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม
Politics Economy and
Society

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

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information
Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตใน 3(3-0-6)
ยุคสารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information
Age
ยาและสารเคมีใน
3(3-0-6)
ชีวิตประจ้าวัน
Drugs and Chemicals in
Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ 3(3-0-6)
ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ใน
3(3-0-6)
ชีวิตประจ้าวัน
Science in Daily Life
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

3(3-0-6)

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม
คงเดิม
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน
99 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
17 หน่วยกิต
241111
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematic I
ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และ
การประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์
เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น
Limits and continuity of functions,
derivative of functions and
applications, differentials, integral of
functions and applications, matrices
and system of linear equation
2411122 คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematic II
เทคนิกการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่
ตรงแบบ ล้าดับและอนุกรม อนุกรม
ก้าลัง ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและ
ความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร
อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร
Techniques of integration,
improper integrals, sequences and
series of real numbers, power series,
functions of several variable limits
and continuity of several variable
functions, differential of several
variable functions

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
90 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 25 หน่วยกิต
241111

2411122

คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematic I
ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และ
การประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์
เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น
Limits and continuity of functions,
derivative of functions and
applications, differentials, integral of
functions and applications, matrices
and system of linear equation
คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematic II
เทคนิกการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่
ตรงแบบ ล้าดับและอนุกรม อนุกรม
ก้าลัง ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและ
ความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร
อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร
Techniques of integration,
improper integrals, sequences and
series of real numbers, power series,
functions of several variable limits
and continuity of several variable
functions, differential of several
variable functions

คงเดิม

คงเดิม
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242104

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(2-2-5) 241225
Ordinary Differential Equations
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ
หนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสูง
ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปรและการ
ประยุกต์ ระบบสมการของสมการเชิง
อนุพันธ์สามัญเชิงเส้น การแปลงลา
ปลาซ ผลเฉลยในรูปอนุกรมของสมการ
เชิงอนุพันธ์สามัญ อนุกรมฟูเรียร์
ปัญหาค่าขอบเขต และสมการเชิง
อนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น
First order ordinary differential
equations, higher order ordinary
differential equations with variable
coefficients and applications, system
of linear ordinary differential
equations, Laplace transform, series
solution of ordinary differential
equations, Fourier series, boundary
value problems and Introduction to
partial differential equations
เคมี 1
4(3-3-8) 242104
Chemistry I
บทน้าทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์
โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติ
ของธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง
ของเหลว ของแข็งอสัณฐานและ
คอลลอยด์ การเปลี่ยนแปลงสถานะ
และเทอร์โมไดนามิกส์เบือ้ งต้น
สารละลายและสมบัติของสารละลาย
ทฤษฎีกรดเบส เคมีอินทรีย์ เคมี
สิ่งแวดล้อม
Introduction to chemistry,
stoichiometry, atomic structure,
periodic table, properties of elements,
chemical bonding, gas, solid, liquid,
amorphous and colloid, changing of
state and introduction to
thermodynamic, solution and solution
properties, acid-base theory, organic
chemistry, environmental chemistry

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(2-2-5)
Ordinary Differential Equations
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ
หนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ
สูงที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปรและการ
ประยุกต์ ระบบสมการของสมการเชิง
อนุพันธ์สามัญเชิงเส้น การแปลงลา
ปลาซ ผลเฉลยในรูปอนุกรมของ
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ อนุกรมฟู
เรียร์ ปัญหาค่าขอบเขต และสมการ
เชิงอนุพันธ์ย่อยเบือ้ งต้น
First order ordinary differential
equations, higher order ordinary
differential equations with variable
coefficients and applications, system
of linear ordinary differential
equations, Laplace transform, series
solution of ordinary differential
equations, Fourier series, boundary
value problems and Introduction to
partial differential equations
เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I
บทน้าทางเคมี ปริมาณสาร
สัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตาราง
ธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมี แก๊ส
ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอสัณฐาน
และคอลลอยด์ การเปลี่ยนแปลง
สถานะและเทอร์โมไดนามิกส์เบือ้ งต้น
สารละลายและสมบัติของสารละลาย
ทฤษฎีกรดเบส เคมีอินทรีย์ เคมี
สิ่งแวดล้อม
Introduction to chemistry,
stoichiometry, atomic structure,
periodic table, properties of
elements, chemical bonding, gas,
solid, liquid, amorphous and colloid,
changing of state and introduction
to thermodynamic, solution and
solution properties, acid-base
theory, organic chemistry,
environmental chemistry

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

คงเดิม
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243101 ชีววิทยา 1
4(3-3-8) 243101 ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I
Biology I
บทน้า สารเคมีของชีวิต เซลล์และเม
บทน้า สารเคมีของชีวิต เซลล์และเม
แทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ
แทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง
และหน้าที่ของพืช โครงสร้างและหน้าที่
และหน้าที่ของพืช โครงสร้างและหน้าที่
ของสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
ของสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
Introduction to biology, chemistry
Introduction to biology, chemistry
of life, cell and metabolism, genetics,
of life, cell and metabolism, genetics,
evolution, biodiversity, structure and
evolution, biodiversity, structure and
function of plants, structure and
function of plants, structure and
function of animals, ecology and
function of animals, ecology and
behavior
behavior
244101 ฟิสิกส์ 1
4(3-3-8) 244101 ฟิสิกส์ 1
4(3-3-8)
Physics I
Physics I
การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนต้าแหน่งใน 1
การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนต้าแหน่งใน 1
และ 2 มิติ การเคลื่อนที่แบบหมุน งาน
และ 2 มิติ การเคลื่อนที่แบบหมุน งาน
และพลังงาน กลศาสตร์ของอนุภาคแข็ง
และพลังงาน กลศาสตร์ของอนุภาคแข็ง
เกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของ
เกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของ
ไหล การสั่นสะเทือนและเสียง ระบบของ
ไหล การสั่นสะเทือนและเสียง ระบบของ
เลนส์ ทฤษฎีคลื่นของแสง ความร้อนและ
เลนส์ ทฤษฎีคลื่นของแสง ความร้อนและ
ระบบก๊าซอุดมคติ เทอร์โมไดนามิกส์
ระบบก๊าซอุดมคติ เทอร์โมไดนามิกส์
และกลจักรความร้อน ทฤษฎีจลน์
และกลจักรความร้อน ทฤษฎีจลน์
Transitional of motion in 1 dimension
Transitional of motion in 1 dimension
and 2 dimensions, rotating motion,
and 2 dimensions, rotating motion,
work and energy, mechanics of rigid
work and energy, mechanics of rigid
body, properties of matter, fluid
body, properties of matter, fluid
mechanics, vibration and sound, lens
mechanics, vibration and sound, lens
system, wave theory of light, heat and
system, wave theory of light, heat and
ideal gas, thermodynamics, heat
ideal gas, thermodynamics, heat
engine and kinetic theory
engine and kinetic theory

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

คงเดิม
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ฟิสิกส์ 2
4(3-3-8) 244102 ฟิสิกส์ 2
4(3-3-8)
Physics II
Physics II
ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและ
สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า
สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า
ไฟฟ้ากระแสตรงและอุปกรณ์
ไฟฟ้ากระแสตรงและอุปกรณ์
แม่เหล็กไฟฟ้า การเหนี่ยวน้าแม่เหล็ก
แม่เหล็กไฟฟ้า การเหนี่ยวน้าแม่เหล็ก
และกฏของฟาราเดย์ การเหนี่ยวน้า
และกฏของฟาราเดย์ การเหนี่ยวน้า
การสั่นทางแม่เหล็กไฟฟ้าและ
การสั่นทางแม่เหล็กไฟฟ้าและ
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ สนามแม่เหล็ก
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ สนามแม่เหล็ก
เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง
เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง
วงจรและอิเล็กทรอนิกส์พนื้ ฐาน ทฤษฎี
วงจรและอิเล็กทรอนิกส์พนื้ ฐาน ทฤษฎี
สัมพัทธภาพพิเศษ กัมมันตรังสีและ
สัมพัทธภาพพิเศษ กัมมันตรังสีและ
นิวเคลียส ก้าเนิดทฤษฎีควอนตัม คลื่น
นิวเคลียส ก้าเนิดทฤษฎีควอนตัม คลื่น
และอนุภาค
และอนุภาค
Electrostatic, electric charge and
Electrostatic, electric charge and
electric field, Gauss’s Law, electric
electric field, Gauss’s Law, electric
potential, directed current and
potential, directed current and
magnetic instruments, induced
magnetic instruments, induced
magnetic and Faraday’s Law,
magnetic and Faraday’s Law,
inductance, magnetic resonance and
inductance, magnetic resonance and
alternating current circuit, magnetic
alternating current circuit, magnetic
field by varied current in a circuit,
field by varied current in a circuit,
the basic circuit and fundamental of
the basic circuit and fundamental of
electronics, special relativity,
electronics, special relativity,
radioactive and nucleus, the
radioactive and nucleus, the
beginning of quantum theory, wave
beginning of quantum theory, wave
and particle
and particle

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม
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กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
6 หน่วยกิต
146200
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
English for Specific Purposes
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบ
แบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้นทักษะเชิง
บูรณาการ โดยมุ่งเน้นทักษะเชิงผลิตเป็น
ผลิตเป็นหลัก คือ การพูดและการ
หลัก คือ การพูดและการเขียน โดยรวม
เขียน โดยรวมหัวข้ออภิปรายที่
หัวข้ออภิปรายที่หลากหลายที่มีความ
หลากหลายที่มีความเกี่ยวข้องกับ
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นสิ ิตก้าลังศึกษาอยู่
ศาสตร์ที่นสิ ิตก้าลังศึกษาอยู่เข้ากับ
เข้ากับค้าศัพท์เชิงวิชาการและเฉพาะทาง
ค้าศัพท์เชิงวิชาการและเฉพาะทางมาก
มากขึ้น รวมถึงโครงสร้างทางไวยากรณ์
ขึน้ รวมถึงโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่
ที่ซับซ้อนขึน้
ซับซ้อนขึน้
Develop integrated English skills
Develop integrated English skills
focusing mainly on productive skills—
focusing mainly on productive skills—
speaking and writing, combining the
speaking and writing, combining the
various topics related to the students’
various topics related to the
study areas with more academic and
students’ study areas with more
technical terms and more complex
academic and technical terms and
grammar structures
more complex grammar structures
247221
สถิตวิ เิ คราะห์
3(2-2-5)247221
สถิตวิ เิ คราะห์
3(2-2-5)
Statistical Analysis
Statistical Analysis
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของ
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของ
สถิติ การน้าสถิตไิ ปใช้ในชีวิตประจ้าวัน
สถิติ การน้าสถิตไิ ปใช้ในชีวิตประจ้าวัน
ระเบียบวิธกี ารทางสถิติ หลักเบือ้ งต้น
ระเบียบวิธกี ารทางสถิติ หลักเบือ้ งต้น
ของการส้ารวจด้วยตัวอย่าง สถิติ
ของการส้ารวจด้วยตัวอย่าง สถิติ
พรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม
พรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและ
และความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม
ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจก
การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณ
แจงของตัวสถิติ การประมาณค่าและ
ค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การ
การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์
วิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การ
ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์
วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การ
เชิงเส้น การทดสอบด้วยไคก้าลังสอง
ทดสอบด้วยไคก้าลังสอง สถิติไม่อิง
สถิตไิ ม่อิงพารามิเตอร์ และการใช้
พารามิเตอร์ และการใช้โปรแกรม
โปรแกรมส้าเร็จรูปในการวิเคราะห์
ส้าเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล
และแปลผล

สาระที่
ปรับปรุง
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คงเดิม
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Concept, extent and utility of
statistics, the application of
statistics in daily life, statistical
methodology, principle of sample
survey, descriptive statistics,
probability, random variable and
probability distribution, sampling
distribution, estimation and
hypothesis test, elementary
analysis of variance, linear
regression and correlation analysis,
chi-square test, nonparametric
statistics, the use of statistical
package program to analyze and
interpret the data
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
47 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกบังคับ
47 หน่วยกิต
244181 กระบวนวิธที างวิทยาศาสตร์ 1(0-3-2) 244181 กระบวนวิธที าง
1(0-3-2)
เชิงฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์
Scientific Method in Physics
Scientific Method in
Physics

สาระที่
ปรับปรุง

Concept, extent and utility of
statistics, the application of statistics in
daily life, statistical methodology,
principle of sample survey, descriptive
statistics, probability, random variable
and probability distribution, sampling
distribution, estimation and hypothesis
test, elementary analysis of variance,
linear regression and correlation
analysis, chi-square test,
nonparametric statistics, the use of
statistical package program to analyze
and interpret the data

244201

คณิตศาสตร์ส้าหรับฟิสิกส์ 3(3-0-6) 244201 คณิตศาสตร์ส้าหรับฟิสิกส์ 3(3-0-6)
Mathematics for Physics
Mathematics for Physics
เวกเตอร์และเมตริกซ์
เวกเตอร์และเมตริกซ์ เวกเตอร์เชิง
เวกเตอร์เชิงวิเคราะห์ขั้นสูง
วิเคราะห์ขั้นสูง อนุกรม การแปลงฟู
อนุกรม การแปลงฟูเรียร์
เรียร์และลาปลาซ สมการเชิงอนุพันธ์
และลาปลาซ สมการเชิง
สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
อนุพันธ์สามัญและสมการ
ปัญหาค่าเริ่มต้นและขอบเขต ฟังก์ชัน
เชิงอนุพันธ์ย่อย ปัญหาค่า
พิเศษ แคลคูลัสของการแปรผัน
เริ่มต้นและขอบเขต ฟังก์ชัน
แคลคูลัสของตัวแปรเชิงซ้อน
พิเศษ แคลคูลัสของการแปร
Vectors and matrices, advanced
ผัน แคลคูลัสของตัวแปร
vector analysis, series, fourier and
เชิงซ้อน
laplace transforms, ordinary
Vectors and matrices,
differential equations and partial
advanced vector analysis,
differential equations, initial and
series, fourier and laplace
boundary value problems, special
transforms, ordinary
functions, calculus of variation,
differential equations and
calculus of complex variables
partial differential
equations, initial and
boundary value problems,
special functions, calculus
of variation, calculus of
complex variables
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244211 กลศาสตร์ 1
3(3-0-6) 244211 กลศาสตร์ 1
3(3-0-6)
echanics I
Mechanics I
นิยามของเวกเตอร์และสเกลาร์
นิยามของเวกเตอร์และสเกลาร์
การด้าเนิน การของเวกเตอร์ กฎการ
การด้าเนิน การของเวกเตอร์ กฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน กลศาสตร์แบบนิวตัน
เคลื่อนที่ของนิวตัน กลศาสตร์แบบนิว
ของอนุภาคเดี่ยวใน 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ
ตันของอนุภาคเดี่ยวใน 1 มิติ 2 มิติ
การสั่น แรงศูนย์กลาง การเคลื่อนที่ใน
และ 3 มิติ การสั่น แรงศูนย์กลาง
กรอบอ้างอิงไม่เฉื่อย การเคลื่อนที่ของ
การเคลื่อนที่ในกรอบอ้างอิงไม่เฉื่อย
ระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็ง
การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค การ
เกร็งเบือ้ งต้น กลศาสตร์แบบลากรองจ์
เคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็งเบือ้ งต้น
และแบบแฮมิลตันเบือ้ งต้น
กลศาสตร์แบบลากรองจ์และแบบแฮ
Definition of vector and scalar,
มิลตันเบือ้ งต้น
operation of vector, Newton's laws of
Definition of vector and scalar,
motion, newtonian mechanics of single
operation of vector, Newton's laws
particle in one, two and threeof motion, newtonian mechanics of
dimensional,vibrations, central force,
single particle in one, two and
motion in a non-inertial reference frame,
three-dimensional,vibrations,
motion of a system of particles,
central force, motion in a nonintroduction to rigid body motion,
inertial reference frame, motion of a
introduction to Lagrangian and
system of particles, introduction to
Hamiltonian mechanics
rigid body motion, introduction to
Lagrangian and Hamiltonian
mechanics
244221 อุณหฟิสิกส์
3(3-0-6) 244221 อุณหฟิสิกส์
3(3-0-6)
Thermal Physics
Thermal Physics
กฏของเทอร์โมไดนามิกส์ เอนโทรปี ศักย์
กฏของเทอร์โมไดนามิกส์ เอนโทร
เทอร์โมไดนามิกส์และความสัมพันธ์ของ
ปี ศักย์เทอร์โมไดนามิกส์และ
แมกซ์เวลล์ สมการสถานะ การเปลี่ยนเฟส
ความสัมพันธ์ของแมกซ์เวลล์ สมการ
วัฏจักรเครื่องกลความร้อน กลศาสตร์เชิง
สถานะ การเปลี่ยนเฟส วัฏจักร
สถิตเิ บือ้ งต้น
เครื่องกลความร้อน กลศาสตร์เชิง
Laws of thermodynamics, entropy,
สถิตเิ บือ้ งต้น
potential thermodynamics and Maxwell
Laws of thermodynamics,
relations, equations of state, phase
entropy, potential thermodynamics
transforms, thermal machine cycle,
and Maxwell relations, equations of
introduction to statistical mechanics
state, phase transforms, thermal
machine cycle, introduction to
statistical mechanics
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244231

การสั่นสะเทือนและคลื่น
3(3-0-6) 244231 การสั่นสะเทือนและคลื่น 3(3-0-6)
Vibrations and Waves
Vibrations and Waves
การสั่นอย่างอิสระ การหน่วง การสั่น
การสั่นแบบต่าง ๆ สมการคลื่น
การสั่นแบบต่าง ๆ สมการคลื่นในหลาย
ในหลายมิติ คลื่นเคลื่อนที่ สมบัติของ
มิติ คลื่นเคลื่อนที่ สมบัติของคลื่น การ
คลื่น การวิเคราะห์แบบฟูเรียร์ คลื่น
วิเคราะห์แบบฟูเรียร์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
แม่เหล็กไฟฟ้า
Modes of vibrations, wave
Modes of vibrations, wave
equations in n-dimentions, traveling
equations in n-dimentions, traveling
waves, properties of waves, Fourier
waves, properties of waves, Fourier
analysis, electromagnetic waves
analysis, electromagnetic waves

244232

ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6) 244232 ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)
Electromagnetic Theory
Electromagnetic Theory
การวิเคราะห์เวกเตอร์ หัวข้อทางไฟฟ้า
การวิเคราะห์เวกเตอร์ หัวข้อทาง
สถิต แม่เหล็กสถิต สนามไฟฟ้าและสนาม
ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กสถิต สนามไฟฟ้า
แม่เหล็กในตัวกลาง ข้อปัญหาค่าขอบเขต
และสนาม แม่เหล็กในตัวกลาง ข้อ
สมการแมกซ์เวลล์ การแผ่ของ
ปัญหาค่าขอบเขต สมการแมกซ์เวลล์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวกลาง
การแผ่ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าใน
Electrostatic, magnetostatic,
ตัวกลาง
electrostatic and magnetostatic fields in
Electrostatic, magnetostatic,
media, electrostatics boundary
electrostatic and magnetostatic
conditions and analogy to
fields in media, electrostatics
magnetostatic, Maxwell’s equations,
boundary conditions and analogy to
electromagnetic waves in
magnetostatic, Maxwell’s equations,
mediaIntroduction to Maxwell’s
electromagnetic waves in
equations
mediaIntroduction to Maxwell’s
equations

244241

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 244241 การเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
ส้าหรับฟิสิกส์
คอมพิวเตอร์ส้าหรับฟิสิกส์
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
และการประยุกต์ส้าหรับฟิสิกส์
การประยุกต์ส้าหรับฟิสิกส์
Computer programming and
Computer programming and
application for physics
application for physics

สาระที่
ปรับปรุง
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244251 ฟิสิกส์ยุคใหม่
3(3-0-6)
Modern Physics
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ฟิสิกส์ของ
อะตอม ฟิสิกส์ของของแข็ง ฟิสิกส์
นิวเคลียร์และอนุภาคมูฐาน
Special Relativity theory, atomic
physics, solid state physics, nuclear
physics and elementary particles
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244251 ฟิสิกส์ยุคใหม่
3(3-0-6)
Modern Physics
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ฟิสิกส์
ของอะตอม ฟิสิกส์ของของแข็ง
ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคมูฐาน
Special Relativity theory, atomic
physics, solid state physics, nuclear
physics and elementary particles

244281 การทดลองฟิสิกส์ 1
1(0-3-2)
244281 การทดลองฟิสิกส์ 1
1(0-3-2)
Experimental Physics I
Experimental Physics I
การทดลองการถ่ายเทความร้อนของ
การทดลองการถ่ายเทความร้อน
สสาร ความจุความร้อนของสสาร แรง การ
ของสสาร ความจุความร้อนของสสาร
เคลื่อนที่ การอนุรักษ์พลังงาน สมบัติของ
แรง การเคลื่อนที่ การอนุรักษ์
ของไหล
พลังงาน สมบัติของของไหล
Experiments involve in heat transfer,
Experiments involve in heat
heat capacity, force, motions, energy
transfer, heat capacity, force,
conservations, fluid mechanics,
motions, energy conservations, fluid
mechanics,

244282 การทดลองฟิสิกส์ 2

1(0-3-2)

Experimental Physics II
การทดลองไฟ้ฟ้าสถิต แม่เหล็กสถิต
สารไดอิเล็กทริก และสารแม่เหล็ก สมบัติ
ของคลื่น
คลื่นนิ่ง คลื่นเสียง
Experiments involves in electrostatic,
magnetostatic, dielectric, magnetic,
properties of wave, standing wave,
sound wave

244282

การทดลองฟิสิกส์ 2
1(0-3-2)
Experimental Physics II
การทดลองไฟ้ฟ้าสถิต แม่เหล็ก
สถิต สารไดอิเล็กทริก และสาร
แม่เหล็ก สมบัติของคลื่น
คลื่นนิ่ง คลื่นเสียง
Experiments involves in
electrostatic, magnetostatic,
dielectric, magnetic, properties of
wave, standing wave, sound wave
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กลศาสตร์ควอนตัม 1
3(3-0-6) 244311
Quantum Mechanics I
ข้อจ้ากัดของกลศาสตร์แผนเดิม และ
แนวคิดเบือ้ งต้นของกลศาสตร์ควอนตัม
ฟังก์ชันคลื่นและความหมายของฟังชันก์คลื่น
หลักความไม่แน่นอน ตัวด้าเนินการ สมการ
ชเรอดิงเงอร์ ผลเฉลยของสมการชเรอดิงเงอร์
ในปัญหาหนึ่งมิติ อนุภาคในบ่อศักย์
การเคลือ่ นที่ของอนุภาคทะลุผ่านเข้าก้าแพง
ศักย์ ตัวสั่นฮาร์โมนิก และโมเมนตัมเชิงมุม
Limit of classical mechanics and the
beginning of quantum mechanics, wave
function and meaning of wave function,
uncertainly principle, operator,
Schrodinger’s equation, solution of
Schrodinger’s equation for problem in 1
dimension, particles in potential wells and
tunneling of a particle through the potential
barrier, harmonic oscillators, and angular
momentum

กลศาสตร์เชิงสถิติ
3(3-0-6)
Statistical Mechanics
หลักเบือ้ งต้นของกลศาสตร์เชิงสถิติ เอน
เซมเบิลแบบบัญญัติ เอนเซมเบิลแบบบัญญัติ
ใหญ่ ฟังก์ชันการแจกแจงแบบต่างๆ ฟังก์ชัน
พาร์ทิชัน สถิติแบบแมกซ์เวลล์-โบลตซ์มันน์
สถิตแิ บบเฟอร์ม-ี ดิแรก สถิติแบบโบสไอน์สไตน์ การประยุกต์กลศาสตร์เชิงสถิติ
Basic principles of statistical mechanics,
canonical ensemble, grand canonical
ensemble, various types of distribution
function, partition function, MaxwellBoltzmann statistics, Fermi-Dirac statistics,
Bose-Einstein statistics, applications of
statistical mechanics

กลศาสตร์ควอนตัม 1
3(3-0-6)
Quantum Mechanics I
ข้อจ้ากัดของกลศาสตร์แผนเดิม
และแนวคิดเบือ้ งต้นของกลศาสตร์
ควอนตัม ฟังก์ชันคลื่นและความหมาย
ของฟังชันก์คลื่นหลักความไม่แน่นอน
ตัวด้าเนินการ สมการชเรอดิงเงอร์
ผลเฉลยของสมการชเรอดิงเงอร์ใน
ปัญหาหนึ่งมิติ อนุภาคในบ่อศักย์
การเคลื่อนที่ ของอนุภาคทะลุผ่านเข้า
ก้าแพงศักย์ ตัวสั่นฮาร์โมนิก และ
โมเมนตัมเชิงมุม
Limit of classical mechanics and
the beginning of quantum mechanics,
wave function and meaning of wave
function, uncertainly principle,
operator, Schrodinger’s equation,
solution of Schrodinger’s equation for
problem in 1 dimension, particles in
potential wells and tunneling of a
particle through the potential barrier,
harmonic oscillators, and angular
momentum
244321 กลศาสตร์เชิงสถิติ
3(3-0-6)
Statistical Mechanics
หลักเบือ้ งต้นของกลศาสตร์เชิง
สถิติ เอนเซมเบิลแบบบัญญัติ เอนเซม
เบิลแบบบัญญัตใิ หญ่ ฟังก์ชันการแจก
แจงแบบต่างๆ ฟังก์ชันพาร์ทิชัน สถิติ
แบบแมกซ์เวลล์-โบลตซ์มันน์สถิตแิ บบ
เฟอร์ม-ี ดิแรก สถิติแบบโบสไอน์สไตน์ การประยุกต์กลศาสตร์เชิง
สถิติ
Basic principles of statistical
mechanics, canonical ensemble,
grand canonical ensemble, various
types of distribution function, partition
function, Maxwell-Boltzmann
statistics, Fermi-Dirac statistics,
Bose-Einstein statistics, applications
of statistical mechanics
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244341

วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 244341
Electric and Electronics Circuit
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ
สารกึ่งตัวน้า ไดโอด ทรานซิสเตอร์
วงจรขยายสัญญาณ การออกแบบไบแอส
และการขยายสัญญาณขนาดเล็ก วงจร
ออสซิลเลเตอร์ วงจรสวิตชิง หลักการ
เบือ้ งต้นเกี่ยวกับดิจทิ ัลอิเล็กทรอนิกส์ วงจร
รวมอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์
DC and AC circuits, semiconductor, diode,
transistor, bias design and small signal
amplifiers, oscillators, switching circuits,
introduction to digital electronics, digital IC
and applications

244381

การทดลองฟิสิกส์ 3
1(0-3-2) 244381
Experimental Physics III
การทดลองการเกิดภาพจากทัศน
อุปกรณ์ สมบัติของแสง การถ่ายภาพ วงจร
กรองความถี่ วงจรกระแสสลับ วงจรเทวินิน
และนอร์ตัน
Experiments involve in optical
instruments, optical properties,
photography, filter circuits, AC circuits,
Thevenin’s circuit, Norton's circuit

244381

การทดลองฟิสิกส์ 4
1(0-3-2) 244381
Experimental Physics IV
การทดลองโฟโตอิเล็กตริก การตรวจจับ
อนุภาค ประจุไฟฟ้า เสปกตรัมของอะตอม
เซลล์สุริยะ Advanced experimental
Experiments invove in photoelectric,
particle detection, particle charge, atomic
spectrum, solar cell

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electric and Electronics Circuit
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ
กระแสสลับ สารกึ่งตัวน้า ไดโอด
ทรานซิสเตอร์ วงจรขยายสัญญาณ
การออกแบบไบแอสและการขยาย
สัญญาณขนาดเล็ก วงจร
ออสซิลเลเตอร์ วงจรสวิตชิง
หลักการเบือ้ งต้นเกี่ยวกับดิจทิ ัล
อิเล็กทรอนิกส์ วงจรรวม
อิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์
DC and AC circuits, semiconductor,
diode, transistor, bias design and
small signal amplifiers, oscillators,
switching circuits, introduction to
digital electronics, digital IC and
applications
การทดลองฟิสิกส์ 3
1(0-3-2)
Experimental Physics III
การทดลองการเกิดภาพจาก
ทัศนอุปกรณ์ สมบัติของแสง การ
ถ่ายภาพ วงจรกรองความถี่ วงจร
กระแสสลับ วงจรเทวินินและนอร์ตัน
Experiments involve in optical
instruments, optical properties,
photography, filter circuits, AC
circuits, Thevenin’s circuit, Norton's
circuit
การทดลองฟิสิกส์ 4
1(0-3-2)
Experimental Physics IV
การทดลองโฟโตอิเล็กตริก
การตรวจจับอนุภาค ประจุไฟฟ้า
เสปกตรัมของอะตอม เซลล์สุริยะ
Advanced experimental
Experiments invove in
photoelectric, particle detection,
particle charge, atomic spectrum,
solar cell
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244491

สัมมนา
1(0-3-2) 244491
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน้าเสนอ
การอภิปราย และการตอบข้อสักถามใน
ประเด็นทานด้านฟิสิกส์
Searching, collecting data, analyzing,
report writing, presenting, discussing and
answering question in physics

244492

โครงงานฟิสิกส์
2(0-6-3)
Project in Physics
โครงงานทางฟิสิกส์ ด้านทดลอง หรือ
ด้านทฤษฎี หรือสิ่งประดิษฐ์ การเขียน
รายงานวิชาการ และการน้าเสนอ
Project in experimental physics or
theoretical physics or invention, acedamic
report and presentation

244492 โครงงานฟิสิกส์
2(0-6-3)
Project in Physics
โครงงานทางฟิสิกส์ ด้านทดลอง
หรือ ด้านทฤษฎี หรือสิ่งประดิษฐ์
การเขียนรายงานวิชาการ
และการน้าเสนอ
Project in experimental physics
or theoretical physics or invention,
acedamic report and presentation

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล
การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน
การน้าเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อ
ทางด้านฟิสิกส์
Studying, collecting data, analyzing,
report writing, presenting and discussing
in physics

244493 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล
การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียน
รายงาน การน้าเสนอ
และการอภิปรายในหัวข้อทางด้าน
ฟิสิกส์
Studying, collecting data,
analyzing, report writing,
presenting and discussing in
physics

244493

สาระที่
ปรับปรุง

สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน
การน้าเสนอ การอภิปราย
และการตอบข้อสักถามในประเด็น
ทานด้านฟิสิกส์
Searching, collecting data,
analyzing, report writing,
presenting, discussing and
answering question in physics

คงเดิม
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สาระที่
ปรับปรุง
กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
244312 กลศาสตร์ควอนตัม 2
3(3-0-6) 244312
Quantum Mechanics II
อะตอมคล้ายไฮโดรเจน กลศาสตร์เมทริกซ์
การเปลี่ยนเบซิสและการท้าเมทริกซ์ให้
ทแยงมุม วิธกี ารประมาณส้าหรับสถานะที่
ถูกกัก ทฤษฎีการรบกวนแบบไม่ขนึ้ กับเวลา
ทฤษฎีการรบกวนแบบขึน้ กับเวลา ระบบ
อนุภาคเหมือน และทฤษฎีการกระเจิง
เบือ้ งต้น
The hydrogen-like atom, matrix
mechanics, change of basis and matrix
diagonalization, approximation methods
for bound state, time independent
perturbation theory, time dependent
perturbation theory, identical particles and
elementary scattering theory

244313

กลศาสตร์ 2
3(3-0-6)
Mechanics II
แคลคูลัสของการแปรผัน สมการของลาก
รองจ์ การประยุกต์ใช้กลศาสตร์แบบลาก
รองจ์ สมการของแฮมิลตัน การประยุกต์ใช้
กลศาสตร์แบบแฮมิลตัน พลศาสตร์ของ
ระบบอนุภาค พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง
ของไหลสถิต พลศาสตร์ของไหล
Calculus of variations, Lagrange’s
equations, application of Lagrangian
mechanics, Hamilton’s equations,
application of Hamiltonian mechanics,
dynamics of a systems of particles,
dynamics of rigid body, fluid statics, fluid
dynamics

244313

กลศาสตร์ควอนตัม 2
3(3-0-6)
Quantum Mechanics II
อะตอมคล้ายไฮโดรเจน กลศาสตร์
เมทริกซ์ การเปลี่ยนเบซิสและการท้า
เมทริกซ์ให้ทแยงมุม วิธกี ารประมาณ
ส้าหรับสถานะที่ถูกกัก ทฤษฎีการ
รบกวนแบบไม่ขึน้ กับเวลา ทฤษฎีการ
รบกวนแบบขึน้ กับเวลา ระบบ
อนุภาคเหมือน และทฤษฎีการ
กระเจิงเบือ้ งต้น
The hydrogen-like atom, matrix
mechanics, change of basis and
matrix diagonalization,
approximation methods for bound
state, time independent
perturbation theory, time
dependent perturbation theory,
identical particles and elementary
scattering theory
กลศาสตร์ 2
3(3-0-6)
Mechanics II
แคลคูลัสของการแปรผัน สมการของ
ลากรองจ์ การประยุกต์ใช้กลศาสตร์
แบบลากรองจ์ สมการของแฮมิลตัน
การประยุกต์ใช้กลศาสตร์แบบแฮมิล
ตัน พลศาสตร์ของระบบอนุภาค
พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง ของไหล
สถิต พลศาสตร์ของไหล
Calculus of variations,
Lagrange’s equations, application
of Lagrangian mechanics,
Hamilton’s equations, application of
Hamiltonian mechanics, dynamics
of a systems of particles, dynamics
of rigid body, fluid statics, fluid
dynamics

คงเดิม
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กลศาสตร์ 2
3(3-0-6)
244313
Mechanics II
แคลคูลัสของการแปรผัน สมการ
ของลากรองจ์ การประยุกต์ใช้กลศาสตร์
แบบลากรองจ์ สมการของแฮมิลตัน
การประยุกต์ใช้กลศาสตร์แบบแฮมิลตัน
พลศาสตร์ของระบบอนุภาค พลศาสตร์
ของวัตถุแข็งเกร็ง ของไหลสถิต
พลศาสตร์ของไหล
Calculus of variations, Lagrange’s
equations, application of Lagrangian
mechanics, Hamilton’s equations,
application of Hamiltonian mechanics,
dynamics of a systems of particles,
dynamics of rigid body, fluid statics,
fluid dynamics

ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
Optoelectronics
พืน้ ฐานทางแสง และความสัมพันธ์ของ
วัสดุกับแสง สิ่งประดิษฐ์เปล่งแสง
สิ่งประดิษฐ์ตรวจรับแสง เลเซอร์ เซลล์
แสงอาทิตย์ การสื่อสารด้วยแสง การ
ประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ ออปโต
อิเล็กทรอนิกส์
The basic knowledge about light,
relationships of materials and light,
light luminescence instrument, light
sensors, laser, solar cell, light
communication, applying
optoelectronic instruments for life

244332

กลศาสตร์ 2
3(3-0-6)
Mechanics II
แคลคูลัสของการแปรผัน
สมการของลากรองจ์ การ
ประยุกต์ใช้กลศาสตร์แบบลาก
รองจ์ สมการของแฮมิลตัน การ
ประยุกต์ใช้กลศาสตร์แบบแฮมิล
ตัน พลศาสตร์ของระบบอนุภาค
พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง ของ
ไหลสถิต พลศาสตร์ของไหล
Calculus of variations,
Lagrange’s equations, application
of Lagrangian mechanics,
Hamilton’s equations, application
of Hamiltonian mechanics,
dynamics of a systems of
particles, dynamics of rigid body,
fluid statics, fluid dynamics
ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
Optoelectronics
พืน้ ฐานทางแสง และความสัมพันธ์
ของวัสดุกับแสง สิ่งประดิษฐ์
เปล่งแสง สิ่งประดิษฐ์ตรวจรับแสง
เลเซอร์ เซลล์แสงอาทิตย์ การ
สื่อสารด้วยแสง การประยุกต์ใช้
งานอุปกรณ์ ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
The basic knowledge about
light, relationships of materials
and light, light luminescence
instrument, light sensors, laser,
solar cell, light communication,
applying optoelectronic
instruments for life

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม
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244342

คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
ส้าหรับสื่อการสอนฟิสิกส์ 3(2-2-5)
Computer and Electronic for Media
of Teaching Physics
การโปรแกรม โปรแกรมส้าเร็จรูป
วงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย ส้าหรับ
สื่อการสอนฟิสิกส์
Programming, application
program, simple electronics circuit
for construction media of teaching
physics

244342

คอมพิวเตอร์และ
3(2-2-5)
อิเล็กทรอนิกส์ส้าหรับสื่อการสอน
ฟิสิกส์
Computer and Electronic for
Media of Teaching Physics
การโปรแกรม โปรแกรมส้าเร็จรูป
วงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
ส้าหรับสื่อการสอนฟิสิกส์
Programming, application
program, simple electronics
circuit for construction media of
teaching physics

244421

เทคโนโลยีพลังงาน
3(3-0-6)
244421
Energy Technology
มนุษย์กับการใช้พลังงาน สถานภาพ
ในปัจจุบันและในอนาคตของแหล่ง
พลังงาน แนวทางและนโยบายในการ
ประหยัดพลังงาน การน้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ การผลิต
กระแสไฟฟ้า พลังงานน้้า พลังงานจาก
ลม พลังงานจากความร้อนใต้พภิ พ
พลังงานจากภาคเกษตร พลังงาน
นิวเคลียร์ พลังงานในแง่เศรษฐศาสตร์
Human energy consumption,
current and future statuses of energy,
guide line and policies of energy
saving, utilization of solar energy,
electrical generation, water energy,
wind energy, geothermal energy,
agricultural energy, nuclear energy,
energy economics

เทคโนโลยีพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Technology
มนุษย์กับการใช้พลังงาน สถานภาพ
ในปัจจุบันและในอนาคตของแหล่ง
พลังงาน แนวทางและนโยบายใน
การประหยัดพลังงาน การน้า
พลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์
การผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานน้า้
พลังงานจากลม พลังงานจากความ
ร้อนใต้พภิ พ พลังงานจากภาค
เกษตร พลังงานนิวเคลียร์ พลังงาน
ในแง่เศรษฐศาสตร์
Human energy consumption,
current and future statuses of
energy, guide line and policies of
energy saving, utilization of solar
energy, electrical generation,
water energy, wind energy,
geothermal energy, agricultural
energy, nuclear energy, energy
economics

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม
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เครื่องมือวัดและระบบเฝ้า 3(2-2-5)
ตรวจวัด ด้วยคอมพิวเตอร์
Instrumentation and Data Acquisition
System
หลักการวัดทางฟิสกิ ส์ อุปกรณ์และ
เทคนิคการวัด ระบบเครือ่ งวัดทาง
ฟิสกิ ส์ เทคนิคการเชือ่ มโยงกับระบบ
ข้อมูล วงจรและโปรแกรมควบคุม
การเชือ่ มต่อคอมพิวเตอร์ การแปลง
ปริมาณทางฟิสกิ ส์เป็นสัญญาณไฟฟ้า
การแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิทัล
การสอบเทียบมาตรฐาน
Principles in physics
measurement, instrument and
measurement, system of measuring
instruments in physics, techniques of
interfacing with data collecting
systems, circuits and control
programs of computer interfacing,
physical quantities to electrical
signals conversion, analog to digital
converters, calibration

244441

ไมโครคอนโทรลเลอร์และ 3(2-2-5)
การโปรแกรม
Microcontroller and Programming
พืน้ ฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์
สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ ชุดค้าสั่ง
วงจรหน้าที่พิเศษภายใน การเชื่อมต่อ
กับวงจรภายนอก การโปรแกรม
Fundamental of
microcontrollers, hardware
architecture, instruction set, internal
peripherals, interfacing to external
devices, assembly language
programming

244442

เครื่องมือวัดและระบบเฝ้า
3(2-2-5)
ตรวจวัดด้วยคอมพิวเตอร์
Instrumentation and Data Acquisition
System
หลักการวัดทางฟิสกิ ส์ อุปกรณ์และเทคนิค
การวัด ระบบเครือ่ งวัดทางฟิสกิ ส์ เทคนิค
การเชือ่ มโยงกับระบบข้อมูล วงจรและ
โปรแกรมควบคุมการเชือ่ มต่อคอมพิวเตอร์
การแปลงปริมาณทางฟิสกิ ส์เป็น
สัญญาณไฟฟ้า การแปลงสัญญาณ
อนาลอกเป็นดิจิทัล การสอบเทียบ
มาตรฐาน
Principles in physics measurement,
instrument and measurement, system of
measuring instruments in physics,
techniques of interfacing with data
collecting systems, circuits and control
programs of computer interfacing,
physical quantities to electrical signals
conversion, analog to digital converters,
calibration

ไมโครคอนโทรลเลอร์และ
3(2-2-5)
การโปรแกรม
Microcontroller and Programming
พืน้ ฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์
สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ ชุดค้าสั่ง วงจร
หน้าที่พิเศษภายใน การเชื่อมต่อกับวงจร
ภายนอก การโปรแกรม
Fundamental of microcontrollers,
hardware architecture, instruction set,
internal peripherals, interfacing to
external devices, assembly language
programming

สาระที่
ปรับปรุง
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นาโนเทคโนโลยีเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
244452 นาโนเทคโนโลยีเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to
Introduction to
Nanotechnology
Nanotechnology
ความรู้เบือ้ งต้นฟิสิกส์ของของแข็ง
ความรู้เบือ้ งต้นฟิสิกส์ของของแข็ง
ทางด้านโครงสร้างและแถบพลังงาน
ทางด้านโครงสร้างและแถบพลังงาน
การสังเคราะห์วัสดุนาโน การวัดโครงสร้าง
การสังเคราะห์วัสดุนาโน การวัด
ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน สมบัติ
โครงสร้างด้วยกล้องจุลทรรศน์
เฉพาะและโครงสร้างของวัสดุนาโน 0 มิต,ิ 1
อิเล็กตรอน สมบัติเฉพาะและโครงสร้าง
มิติ และ 2 มิตแิ ละการประยุกต์
ของวัสดุนาโน 0 มิต,ิ 1 มิติ และ 2 มิติ
Introduction to physics of the solid state
และการประยุกต์
in structure and energy bands, fabrication
Introduction to physics of the solid
of nanomaterials, methods of measuring
state in structure and energy bands,
properties by electron microscopes,
fabrication of nanomaterials, methods
characteristic properties and structures of
of measuring properties by electron
0-D, 1-D, 2-D nanomaterials and
microscopes, characteristic properties
application
and structures of 0-D, 1-D, 2-D
nanomaterials and applications
ฟิสกิ ส์สารกึ่งตัวน้าและสารตัวน้ายวดยิ่ง
244461 ฟิสกิ ส์สารกึ่งตัวน้าและสารตัวน้ายวดยิ่ง
3(3-0-6)
3(3-0-6)
Semiconductor and Superconductor Physics
Semiconductor and Superconductor
ชนิดโครงสร้างพันธะ โครงสร้างผลึกและ
Physics
โครงสร้างแถบพลังงานของสารกึ่งตัวน้า
ชนิดโครงสร้างพันธะ โครงสร้างผลึก
ทฤษฎีรอยต่อ พี-เอ็น และรอยต่อโลหะสาร
และโครงสร้างแถบพลังงานของสารกึ่ง
กึ่งตัวน้า การน้าไฟฟ้าในสารกึ่งตัวน้า การวัด
ตัวน้า ทฤษฎีรอยต่อ พี-เอ็น และรอยต่อ
สมบัติทางฟิสิกส์ในสารกึ่งตัวน้า โครงสร้าง
โลหะสารกึ่งตัวน้า การน้าไฟฟ้าในสารกึ่ง
การท้างานและการสร้างสิ่งประดิษฐ์สารกึ่ง
ตัวน้า การวัดสมบัติทางฟิสิกส์ในสารกึ่ง
ตัวน้าชนิดต่างๆ สมบัติทางกายภาพของ
ตัวน้า โครงสร้างการท้างานและการ
ตัวน้ายวดยิ่ง ปรากฏการณ์สภาพน้ายวดยิ่ง
สร้างสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน้าชนิดต่าง ๆ
วิกฤติ ตัวน้ายวดยิ่งแบบหนึ่งและแบบสอง
สมบัติทางกายภาพของตัวน้ายวดยิ่ง
ทฤษฎีบีซีเอส ทฤษฎีกินซ์เบิร์ก-ลันเดา
ปรากฏการณ์สภาพน้ายวดยิ่งวิกฤติ
ปรากฏการณ์ทัลเนลลิ่ง ตัวน้ายวดยิ่ง
ตัวน้ายวดยิ่งแบบหนึ่งและแบบสอง
อุณหภูมิสูงและการประยุกต์ใช้ตัวน้า ยวดยิ่ง
ทฤษฎีบีซีเอส ทฤษฎีกินซ์เบิร์ก-ลันเดา
ปรากฏการณ์ทัลเนลลิ่ง ตัวน้ายวดยิ่ง
อุณหภูมิสูงและการประยุกต์ใช้ตัวน้า
ยวดยิ่ง

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

483
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

Type of bond structure, crystal structure
and band structure of semiconductor, p-n
junction theory and metal-semiconductor
junction, electrical conductivity in
semiconductor, physics measurement in
semiconductor, structure operation and
creation of some semiconductor devices,
physical properties of superconductor,
critical Superconductivity phenomena, type
I and type II superconductor, BCS theory,
Ginzburg-Landau theory, tunneling effect,
high temperature Superconductor and
applications of Superconductor

244481

การสอนฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
Physics Teaching I
ประวัติของวิชาฟิสิกส์ศกึ ษา ทฤษฎีการ
เรียนรู้ ลักษณะการจัดเรียนการสอนฟิสิกส์
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ การสอน
แบบคู่หู การสอนแบบปฏิสัมพันธ์เชิงสาธิต
การสอนแบบเวลาเดียวกัน การผลิตสื่อ
การเขียนแผนการสอน เครื่องมือประเมินผล
ทางฟิสิกส์ศกึ ษา
History of physics education, learning
theory, learning and teaching organization,
inquiry teaching, peer Instruction teaching,
interactive lecture demonstration teaching,
real time teaching, media production,
teaching plane, instruments for evaluating
in physics education and research in
physics education

244481

สาระที่
ปรับปรุง
คงเดิม

Type of bond structure, crystal
structure and band structure of
semiconductor, p-n junction theory
and metal-semiconductor junction,
electrical conductivity in
semiconductor, physics measurement
in semiconductor, structure operation
and creation of some semiconductor
devices, physical properties of
superconductor, critical
Superconductivity phenomena, type I
and type II superconductor, BCS
theory, Ginzburg-Landau theory,
tunneling effect, high temperature
Superconductor and applications of
Superconductor
การสอนฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
Physics Teaching I
ประวัติของวิชาฟิสิกส์ศกึ ษา ทฤษฎี
การเรียนรู้ ลักษณะการจัดเรียนการ
สอนฟิสิกส์ การสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ การสอนแบบคู่หู การสอนแบบ
ปฏิสัมพันธ์เชิงสาธิต การสอนแบบเวลา
เดียวกัน การผลิตสื่อ
การเขียน
แผนการสอน เครื่องมือประเมินผลทาง คงเดิม
ฟิสิกส์ศกึ ษา
History of physics education,
learning theory, learning and teaching
organization, inquiry teaching, peer
Instruction teaching, interactive
lecture demonstration teaching, real
time teaching, media production,
teaching plane, instruments for
evaluating in physics education and
research in physics education

484

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

244482

การสอนฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
244482
Physics Teaching 2
งานวิจัยทางด้านฟิสิกส์ศกึ ษาในปัจจุบัน
การผลิตสื่อการสอนทางฟิสิกส์และการ
ตรวจสอบคุณภาพสื่อ การสอน การสอน
วิชาฟิสิกส์ในชั้นเรียนระดับเล็กและการ
ฝึกสอนในสถานการณ์สมมติ
Current research in physics
education, teaching media production and
method for proving teaching media,
teaching physics in a small class and a role
play teaching practice

การสอนฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
Physics Teaching 2
งานวิจัยทางด้านฟิสิกส์ศกึ ษาใน
ปัจจุบัน การผลิตสื่อการสอนทางฟิสิกส์
และการตรวจสอบคุณภาพสื่อ การสอน
การสอนวิชาฟิสิกส์ในชั้นเรียนระดับเล็ก
และการฝึกสอนในสถานการณ์สมมติ
Current research in physics
education, teaching media production
and method for proving teaching
media, teaching physics in a small
class and a role play teaching
practice

244496

หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์
3(2-2-5) 244496
Special Topic in Physics
การบรรยายและอภิปรายหัวข้อ
ที่นา่ สนใจในปัจจุบันทางฟิสิกส์
Description and discussion in topic of
current interest in physics

หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์
3(2-2-5)
Special Topic in Physics
การบรรยายและอภิปรายหัวข้อ
ที่นา่ สนใจในปัจจุบันทางฟิสิกส์
Description and discussion in topic
of current interest in physics

สาระที่
ปรับปรุง
คงเดิม

485
ตารางการเปรียบเทียบแผนการศึกษาหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2555

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2557

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น

รหัส
ชื่อวิชา
รายวิชา
001103 ทักษะภาษาไทย

จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)

รหัส
รายวิชา
001103

ทักษะภาษาไทย

จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)

001111

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน

3(3-0-6)

001111

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน

3(3-0-6)

001134*

อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3(3-0-6)

001134*

อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3(3-0-6)

003136* พะเยาศึกษา

3(2-2-5)

003136* พะเยาศึกษา

3(2-2-5)

005172
161171

3(2-2-5)
3(3-0-6)

005172
161111

การจัดการการด้าเนินชีวิต
ปรัชญาการศึกษา

3(2-2-5)
3(3-0-6)

คณิตศาสตร์ 1
ฟิสิกส์ 1
รวม

3(2-2-5)
4(3-3-8)
22 หน่วยกิต

241111
244101

การจัดการการด้าเนินชีวิต
หลักการศึกษาและความเป็นครู
มืออาชีพ
คณิตศาสตร์ 1
ฟิสิกส์ 1
รวม

3(2-2-5)
241111
4(3-3-8)
244101
22หน่วยกิต

*ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

ชื่อวิชา

*ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

ภาคการศึกษาปลาย

ภาคการศึกษาปลาย

รหัส
ชื่อวิชา
รายวิชา
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
005171 ชีวิตและสุขภาพ

จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัส
ชื่อวิชา
รายวิชา
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
051171 ชีวิตและสุขภาพ

จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

161141

3(2-2-5)

161112

ความเป็นครูมอื อาชีพ

3(3-0-6)

3(2-2-5)

241112

3(2-2-5)

4(3-3-8)

243101

คณิตศาสตร์ 2
ชีววิทยา 1

1(0-3-2)

244181

1(0-3-2)

4(3-3-8)

244102

กระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์เชิง
ฟิสกิ ส์
ฟิสิกส์ 2
รวม

241112

243101
244181
244102

การวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา
คณิตศาสตร์ 2
ชีววิทยา 1
กระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์เชิง
ฟิสกิ ส์
ฟิสิกส์ 2
รวม

21 หน่วยกิต

4(3-3-8)

4(3-3-8)
21 หน่วยกิต

486
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัส
ชื่อวิชา
รายวิชา จิตวิทยาส้าหรับครู
161133
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต

รหัส
ชื่อวิชา
รายวิชา หลักสูตรสถานศึกษา
161113
รวม

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3 หน่วยกิต

487
แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2555

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2557

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น

รหัส
ชื่อวิชา
รายวิชา
005173 ทักษะชีวิต
161221 การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 1

จานวน
หน่วยกิต
2(1-2-3)
3(2-2-5)

จานวน
หน่วยกิต
2(1-2-3)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

รหัส
ชื่อวิชา
รายวิชา
005173 ทักษะชีวิต
161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
241225 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

241225

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

242104

เคมี 1

4(3-3-8)

242104

เคมี 1

4(3-3-8)

244211

กลศาสตร์ 1

3(3-0-6)

244211

กลศาสตร์ 1

3(3-0-6)

244221

อุณหฟิสิกส์

3(3-0-6)

244221

อุณหฟิสิกส์

3(3-0-6)

244281

การทดลองฟิสิกส์ 1

1(0-3-2)

244281

การทดลองฟิสิกส์ 1

1(0-3-2)

004xxx

กลุ่มวิชาพลานามัย

1(x-x-x)

004xxx

กลุ่มวิชาพลานามัย

1(x-x-x)

รวม

20หน่วยกิต

รวม

20หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

3(2-2-5)

ภาคการศึกษาปลาย

รหัส
ชื่อวิชา
รายวิชา
146304 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

จานวน
หน่วยกิต
3 (3-0-6)

จานวน
หน่วยกิต
3 (3-0-6)

3(2-2-5)

รหัส
ชื่อวิชา
รายวิชา
146304 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
161212 จิตวิทยาส้าหรับครู

161211

การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร

244231

การสั่นสะเทือนและคลื่น

3(3-0-6)

244231

การสั่นสะเทือนและคลื่น

3(3-0-6)

244232

ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า

3(3-0-6)

244232

ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า

3(3-0-6)

244251

ฟิสิกส์ยุคใหม่

3(3-0-6)

244251

ฟิสิกส์ยุคใหม่

3(3-0-6)

244201

คณิตศาสตร์ส้าหรับฟิสิกส์

3(3-0-6)

244201

คณิตศาสตร์ส้าหรับฟิสิกส์

3(3-0-6)

244282

การทดลองฟิสิกส์ 2

1(0-3-2)

244282

การทดลองฟิสิกส์ 2

1(0-3-2)

00xxxx

วิชาศึกษาทั่วไป เลือก

3(x-x-x)

00xxxx

วิชาศึกษาทั่วไป เลือก

3(x-x-x)

รวม

22หน่วยกิต

รวม

22หน่วยกิต

3(3-0-6)

488
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัส
ชื่อวิชา
รายวิชา
161261 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารทางการศึกษา
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3 หน่วยกิต

รหัส
ชื่อวิชา
รายวิชา
161211 การจัดการเรียนรู้และการจัดการ
ชั้นเรียน
รวม

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3 หน่วยกิต

489
แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2555

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2557

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น

รหัส
รายวิชา

ชื่อวิชา

จานวน
หน่วยกิต

รหัส
รายวิชา

161322

การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 2

3(2-2-5)

161311

244241

3(2-2-5)

244241

244331

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส้าหรับฟิสิกส์
ทัศนศาสตร์

3(2-2-5)

244311

กลศาสตร์ควอนตัม 1

244381

ชื่อวิชา

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)

244331

การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส้าหรับฟิสิกส์
ทัศนศาสตร์

3(3-0-6)

244311

กลศาสตร์ควอนตัม 1

3(3-0-6)

การทดลองฟิสิกส์ 3

1(0-3-2)

244381

การทดลองฟิสิกส์ 3

1(0-3-2)

244341

วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3(2-2-5)

244341

วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3(2-2-5)

247221

สถิติวิเคราะห์

3(2-2-5)

247221

สถิติวิเคราะห์

3(2-2-5)

*00xxx
x

วิชาศึกษาทั่วไป เลือก (001113)

3(x-x-x)

*00xxx
x

วิชาศึกษาทั่วไป เลือก (001113)

3(x-x-x)

รวม

22 หน่วยกิต

รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)

22 หน่วยกิต

หมายเหตุ *ให้นิสติ เลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ English for Academic Purposes 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาปลาย

ภาคการศึกษาปลาย

รหัส
ชื่อวิชา
รายวิชา
161351 การจัดการชั้นเรียนและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)

รหัส
ชื่อวิชา
รายวิชา
161312 การวิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)

244321

3(3-0-6)

244321

3(3-0-6)

244382 การทดลองฟิสิกส์ 4

1(0-3-2)

244382 การทดลองฟิสิกส์ 4

1(0-3-2)

244xxx

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

244xxx

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

244xxx

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

244xxx

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

244xxx
244xxx
00xxxx
244xxx
xxxxxx

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

244xxx
244xxx
00xxxx
244xxx
xxxxxx

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

กลศาสตร์เชิงสถิติ

วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

22 หน่วยกิต

กลศาสตร์เชิงสถิติ

วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

22 หน่วยกิต

490
ภาคการศึกษาฤดูร้อน

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัส
รายวิชา
161342

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)

161XXX

วิชาชีพครูเลือก

3(X-X-X)

รวม

6 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

รหัส
ชื่อวิชา
รายวิชา
161313 การประกันคุณภาพการศึกษา

รวม

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)

3 หน่วยกิต
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รหัส
รายวิชา
244481

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2555

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2557

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น

การสอนฟิสิกส์ 1

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)

รหัส
รายวิชา
244481

การสอนฟิสิกส์ 1

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)

244491

สัมมนา

1(0-3-2)

244491

สัมมนา

1(0-3-2)

244492

โครงงานฟิสิกส์

2(0-6-3)

244492

โครงงานฟิสิกส์

2(0-6-3)

244xxx
244xxx

วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)
3(x-x-x)

244xxx
244xxx

วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)
3(x-x-x)

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

161411

การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ
วิภาษาและวั
ชาชีพครู ฒนธรรม

1(30 ชั่วโมง)

รวม

19 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

161412
รวม

15หน่วยกิต

ชื่อวิชา

ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
รายวิชา
244482

3(3-0-6)

ภาคการศึกษาปลาย

การสอนฟิสิกส์ 2

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)

รหัส
รายวิชา
244482

การสอนฟิสิกส์ 2

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)

244493

การศึกษาอิสระ*

6 หน่วยกิต

161413

การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู

1(60 ชั่วโมง)

244494

การฝึกงาน*

6 หน่วยกิต

244493

การศึกษาอิสระ

6 หน่วยกิต

244495

สหกิจศึกษา*

6 หน่วยกิต

รวม

9 หน่วยกิต

รวม

10 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

ชื่อวิชา

*ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 1 รายวิชา
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัส
รายวิชา
161481
161xxx

ชื่อวิชา
การบริหารและ
การประกันคุณภาพ
วิการศึ
ชาชีพกครู
ษาเลือก
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)

รหัส
ชื่อวิชา
รายวิชา
161xxx วิชาชีพครูเลือก

จานวน
หน่วยกิต
3(x-x-x)

3(x-x-x)
6 หน่วยกิต

รวม

3 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น
รหัส
รายวิชา
161591
161593

ชื่อวิชา
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ในสถานศึกษา 1
สัมมนา 1
รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557
ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น
จานวน
หน่วยกิต
6(320 ชั่วโมง)

รหัส
รายวิชา
161511

1(0-2-1)
7 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ในสถานศึกษา 1
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
รายวิชา
161592
161594

ชื่อวิชา
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ในสถานศึกษา 2
สัมมนา 2
รวม

จานวน
หน่วยกิต
6(360 ชั่วโมง)

6 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

จานวน
หน่วยกิต
6(320 ชั่วโมง)
1(0-2-1)
7 หน่วยกิต

รหัส
รายวิชา
161512

ชื่อวิชา
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ในสถานศึกษา 2
รวม

จานวน
หน่วยกิต
6(360 ชั่วโมง)

6 หน่วยกิต

493

ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
สาขาวิชาพลานามัย
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ตาราง เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับ
โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง 2557
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาชีพครู
2.1.1 วิชาชีพครู
2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2.2 วิชาเอก
2.2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2.1.1 วิชาพืน้ ฐานคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
2.2.1.2 วิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน
2.2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2.2 วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
2.2.3 การสอนวิชาเอก
2.2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.2.4.1 วิชาเอกเลือก
2.2.4.2 วิชาเอกเลือกในกลุ่ม
2.2.4.3 วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต)ตลอดหลักสูตร

หลักสูตร หลักสูตร
เกณฑ์ เกณฑ์
ปรับปรุง ปรับปรุง
สกอ. คุรุสภา
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2557

30
124
46
78

30
124
46
34
12

30
149
50
38
12

30
146
47
35
12

78

99
6
-

99
6
-

6
82
82
6

6
82
82
6

5
5
-

5
5
-

68

6
4

-

6

6

6

6

160

160

185

182
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ตาราง เปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
001103
001103
Thai Language Skills
001111
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
3(3-0-6) 001111
Fundamental English
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6) 001112
Developmental English
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3 หน่วยกิต
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6) 003134
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous
Wisdom
003136 พะเยาศึกษา
3(3-0-6) 003136
Phayao Studies
กลุ่มวิชาพลานามัย
1 หน่วยกิต วิชาบังคับเลือก
004150 กอล์ฟ
1(0-2-1) 004150
Golf
004151 เกม
1(0-2-1) 004151
Game
004152 บริหารกาย
1(0-2-1) 004152
Body Conditioning
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-1) 004153
Rhythmic Activities
004154 ว่ายน้้า
1(0-2-1) 004154
Swimming
004155 ลีลาศ
1(0-2-1) 004155
Ballroom Dance
004156 ตะกร้อ
1(0-2-1) 004156
Takraw
004157 นันทนาการ
1(0-2-1) 004157
Recreation
004158 ซอฟท์บอล
1(0-2-1) 004158
Softball
004159 เทนนิส
1(0-2-1) 004159
Tennis
004160 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1) 004160
Table Tennis

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

สาระที่ปรับปรุง

ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
Fundamental English
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

3(3-0-6)

อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous
Wisdom
พะเยาศึกษา
Phayao Studies
1 หน่วยกิต
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Ballroom Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(3-0-6)

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม
3(3-0-6)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

คงเดิม
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
004161

บาสเกตบอล
1(0-2-1)
Basketball
004162 แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
004163 ฟุตบอล
1(0-2-1)
Football
004164 วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
Volleyball
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
1(0-2-1)
Art of Self Defense
กลุ่มวิชาสหศาสตร์
8 หน่วยกิต
005171 ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
Life and Health
005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต
3(2-2-5)
Living Management
005173 ทักษะชีวติ
2(1-2-3)
Life Skills
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก
9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
001113
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic
Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อ
3(3-0-6)
การศึกษาค้นคว้า
Information Science for Study
and Research
002122 ปรัชญาเพื่อชีวติ
3(3-0-6)
Philosophy for Life
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and
Culture
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
3(3-0-6)
Thai Performing Arts
002125 ดุริยางควิจักขณ์
3(3-0-6)
Music Appreciation
002126 ศิลปะในชีวติ ประจ้าวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
004161
004162
004163
004164
004165

005171
005172
005173

001113

002121

002122
002123

002124
002125
002126

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self Defense

1(0-2-1)

ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management
ทักษะชีวติ
Life Skills

3(3-0-6)

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

3(3-0-6)

สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
ค้นคว้า
Information Science for Study and
Research
ปรัชญาเพื่อชีวติ
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
Language Society and Culture

3(3-0-6)

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวติ ประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
คงเดิม
1(0-2-1)
1(0-2-1)

3(2-2-5)

คงเดิม

2(1-2-3)

คงเดิม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
คงเดิม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
Fundamental Laws for Quality
of Life
003132 ไทยกับประชาคมโลก
Thai and the World Community
003133 วิถีไทย วิถีทศั น์
Thai Way and Vision
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environment
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer
Information Science
006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the
Information Age
006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน
Drugs and Chemicals in Daily
Life
006144 อาหารและวิถีชวี ิต
Food and Life Style
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตวั
Energy and Technology
Around Us
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
Science in Daily Life
กลุ่มสหศาสตร์
005170 พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
3(3-0-6)

003131

3(3-0-6)

003132

3(3-0-6)

003133

3(3-0-6)

003135

3(3-0-6)

006140

3(2-2-5)

006141

3(3-0-6)

006142

3(3-0-6)

006143

3(3-0-6)

006144

3(3-0-6)

006145

3(3-0-6)

006245

3(3-0-6)

005170

กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
Fundamental Laws for Quality of
Life
ไทยกับประชาคมโลก
Thai and the World Community
วิถีไทย วิถีทศั น์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพืน้ ฐาน
Introduction to Computer
Information Science

3(3-0-6)

คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the
Information Age
ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน
Drugs and Chemicals in Daily Life

3(3-0-6)

อาหารและวิถีชวี ิต
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตวั
Energy and Technology Around
Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
Science in Daily Life

3(3-0-6)

พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

3(3-0-6)

3(3-0-6)
คงเดิม
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-2-5)

คงเดิม
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

คงเดิม
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

หมวดวิชาเอกบังคับ
248111 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
3(3-0-6)
พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา
General Aspects of Physical
Education and Sports Science
ความหมาย หลักการ ขอบข่าย
วิวัฒนาการ ความรู้พนื้ ฐาน ปรัชญา แนวคิด
ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์กับการกีฬาและพลศึกษา
การประยุกต์ใช้ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
ศึกษาองค์กรที่ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กฎหมายและ
จรรยาบรรณทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา
Meanings, principles, scope,
development, basic knowledge, Philosophy
related with sports and physical education,
application for present and future, national and
international sports science organizations study,
law and ethic in sport science and physical
education

หมวดวิชาเอกบังคับ
248111 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
3(3-0-6)
พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา
General Aspects of Physical
Education and Sports Science
ความหมาย หลักการ ขอบข่าย วิวัฒนาการ
ความรู้พนื้ ฐาน ปรัชญา แนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์กับการกีฬาและพลศึกษา การประยุกต์
ใช้ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ศึกษาองค์กร
ที่ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ กฎหมายและจรรยาบรรณทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา
Meanings, principles, scope, development,
basic knowledge, Philosophy related with sports and
physical education, application for present and
future, national and international sports science
organizations study, law and ethic in sport science
and physical education

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

499
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

248201 จิตวิทยาการกีฬา
3(2-2-5)
Sport Psychology
บทบาทของจิตวิทยาที่มีตอ่ การออก
ก้าลังกายและการกีฬา การเรียนรู้ทักษะกีฬา
การสอนการเล่น และการฝึกกีฬาต่าง ๆ อิทธิพล
ของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ต่อการออกก้าลังกายและ
การกีฬา ขอบเขตขององค์ความรู้ และปฏิบัติการ
ทางจิตวิทยาการกีฬา
Role of psychology on exercise and
sports, learning sport skills, coaching, playing
and practicing sports, environmental influences
on exercise and sports, body of knowledge and
sport psychology laboratory

248201 จิตวิทยาการกีฬา
3(2-2-5)
Sport Psychology
บทบาทของจิตวิทยาที่มีตอ่ การออก
ก้าลังกายและการกีฬา การเรียนรู้ทักษะกีฬา
การสอนการเล่น และการฝึกกีฬาต่าง ๆ อิทธิพล
ของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ต่อการออกก้าลังกายและ
การกีฬา ขอบเขตขององค์ความรู้ และปฏิบัติการ
ทางจิตวิทยาการกีฬา
Role of psychology on exercise and
sports, learning sport skills, coaching, playing
and practicing sports, environmental influences
on exercise and sports, body of knowledge and
sport psychology laboratory

248262 หลักการฝึกและสอนกรีฑา 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle
in Track and Field
ประวัติกรีฑา อุปกรณ์กรีฑา การฝึก
และสอนกรีฑาประเภทลู่และลาน การจัดการ
แข่งขันและการตัดสินกรีฑา โดยหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้อง
และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ
History of track and field, equipments
in track and field, training and teaching in track
and field, competition organizing and referee in
track and field with science principles, Physical
fitness and skills related fitness development

248262 หลักการฝึกและสอนกรีฑา 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle
in Track and Field
ประวัติกรีฑา อุปกรณ์กรีฑา การฝึก
และสอนกรีฑาประเภทลู่และลาน การจัดการ
แข่งขันและการตัดสินกรีฑา โดยหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้อง
และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ
History of track and field, equipments
in track and field, training and teaching in track
and field, competition organizing and referee in
track and field with science principles, Physical
fitness and skills related fitness development

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

คงเดิม

500
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

สาระที่
ปรับปรุง

248351 วิทยาศาสตร์การกีฬาและ 3(2-2-5)
พลศึกษาสาหรับผู้พิการ
Sports Science for Disabilities
หลักการและวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์
การกีฬาและพลศึกษาส้าหรับผู้พิการ ประเภท
และลักษณะบุคคลพิการ กีฬาและกิจกรรมทาง
กายคนพิการ การจัดโปรแกรมการออกก้าลัง
กายคนพิการ การสอนและการโค้ชกีฬาคนพิการ
การแข่งขันกีฬาคนพิการ การสอนพลศึกษาเด็ก
พิการและเด็กพิเศษในโรงเรียน
Principles and methods of sport
science and physical education, type and
characteristic for disabled, sports science for
disabled, sports and physical activity for
disabled, exercise program for disabled,
teaching and coaching for disabled, competition
for disabled, Teaching of physical education for
disabilities and special in school

248351 วิทยาศาสตร์การกีฬาและ 3(2-2-5)
พลศึกษาสาหรับผู้พิการ
Sports Science for Disabilities
หลักการและวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์
การกีฬาและพลศึกษาส้าหรับผู้พิการ ประเภท
และลักษณะบุคคลพิการ กีฬาและกิจกรรมทาง
กายคนพิการ การจัดโปรแกรมการออกก้าลัง
กายคนพิการ การสอนและการโค้ชกีฬาคนพิการ
การแข่งขันกีฬาคนพิการ การสอนพลศึกษาเด็ก
พิการและเด็กพิเศษในโรงเรียน
Principles and methods of sport
science and physical education, type and
characteristic for disabled, sports science for
disabled, sports and physical activity for
disabled, exercise program for disabled,
teaching and coaching for disabled, competition
for disabled, Teaching of physical education for
disabilities and special in school

คงเดิม

501
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

สาระที่
ปรับปรุง

248322 สรีรวิทยาการออก
3(2-2-5)
กาลังกาย
Exercise Physiology
การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของ
ร่างกายมนุษย์ อันเนื่องมา จากการออกก้าลัง
กาย และการเล่นกีฬา การฝึกการแปรสภาพของ
พลังงาน ขณะออกก้าลังกาย การท้างานของ
ระบบการเคลื่อนไหว การฝึกกล้ามเนื้อ การ
เปลี่ยนแปลง การปรับตัวของระบบต่างๆ ปฎิบัติ
การทางสรีรวิทยา และปฏิบัติการทางคลินกิ ใน
กระบวนการวิเคราะห์การท้างานระบบต่าง ๆ
ของร่างกายที่ตอบสนองทั้งขณะพัก การออก
ก้าลังกาย และเล่นกีฬา โดยเครื่องมือใน
ห้องปฎิบัติการ และการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย
A physical changes and adjustments
caused by exercise and sports, changes of
energy while exercising, movement system,
muscle training, organism changes and
adjustments, Physiological and clinical
laboratory analysis practice relate to function of
various system responses to physical activities
by using laboratory equipment and Physical
Fitness testing

248322 สรีรวิทยาการออก
3(2-2-5)
กาลังกาย
Exercise Physiology
การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของ
ร่างกายมนุษย์ อันเนื่องมา จากการออกก้าลัง
กาย และการเล่นกีฬา การฝึกการแปรสภาพของ
พลังงาน ขณะออกก้าลังกาย การท้างานของ
ระบบการเคลื่อนไหว การฝึกกล้ามเนื้อ การ
เปลี่ยนแปลง การปรับตัวของระบบต่างๆ ปฎิบัติ
การทางสรีรวิทยา และปฏิบัติการทางคลินกิ ใน
กระบวนการวิเคราะห์การท้างานระบบต่าง ๆ
ของร่างกายที่ตอบสนองทั้งขณะพัก การออก
ก้าลังกาย และเล่นกีฬา โดยเครื่องมือใน
ห้องปฎิบัติการ และการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย
A physical changes and adjustments
caused by exercise and sports, changes of
energy while exercising, movement system,
muscle training, organism changes and
adjustments, Physiological and clinical
laboratory analysis practice relate to function of
various system responses to physical activities
by using laboratory equipment and Physical
Fitness testing

คงเดิม

502
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

สาระที่
ปรับปรุง

248481 เพศศึกษาและโครงการ 3(2-2-5)
สวัสดิศึกษาในโรงเรียน
Sex Education and Safety
Program in School
ความแตกต่างทางสรีรวิทยา
และการพัฒนาการของเพศชายและเพศหญิง
การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย การป้องกัน
การล่วงละเมิดทางเพศ และโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์โครงการสุขภาพในสถานศึกษา อาหาร
และโภชนาการ โครงการอาหารกลางวัน
หลักการจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
ของนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา หลักการและวิธสี อนเพศศึกษา
ในสถานศึกษา
Deferent of physiology and
development in man and woman safe sex
protect violate sex and sex contagions disease,
School health projects, Food and nutrition,
School lunch program, Principles of school
environment management, Promotion of health
and safety for students, Prevention and solving
of drugs problems in schools, Principles and
methods for instruction of sex education in
schools

248481 เพศศึกษาและโครงการ 3(2-2-5)
สวัสดิศึกษาในโรงเรียน
Sex Education and Safety
Program in School
ความแตกต่างทางสรีรวิทยา
และการพัฒนาการของเพศชายและเพศหญิง
การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย การป้องกัน
การล่วงละเมิดทางเพศ และโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์โครงการสุขภาพในสถานศึกษา อาหาร
และโภชนาการ โครงการอาหารกลางวัน
หลักการจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
ของนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา หลักการและวิธสี อนเพศศึกษา
ในสถานศึกษา
Deferent of physiology and
development in man and woman safe sex
protect violate sex and sex contagions disease,
School health projects, Food and nutrition,
School lunch program, Principles of school
environment management, Promotion of health
and safety for students, Prevention and solving
of drugs problems in schools, Principles and
methods for instruction of sex education in
schools

คงเดิม

503
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

สาระที่
ปรับปรุง

248321 ชีวกลศาสตร์การกีฬา 3(2-2-5)
Sport Biomechanics
บทน้าชีวกลศาสตร์การกีฬา
การเคลื่อนไหว กฎการเคลื่อนที่ ปริมาณสเกลาร์
ปริมาณเวกเตอร์ เครื่องมือและวิธวี เิ คราะห์
ท่าทางการเคลื่อนไหวในการกีฬา การวัดร่างกาย
มนุษย์ คิเนเมติกเชิงเส้น ต้าแหน่ง ระยะทาง
ระยะขจัด ความเร็ว อัตราเร็ว อัตราเร่ง
การเคลื่อนที่ในแนวโค้ง คิเนเมติกเชิงมุม
ต้าแหน่งเชิงมุม ระยะขจัดเชิงมุม ความเร็วเชิงมุม
ความเร่งเชิงมุม คิเนติกเชิงเส้น แรง แรงเสียด
ทาน มวล น้้าหนัก ความมั่นคงและความสมดุล
คิเนติกเชิงมุม ทอร์ก จุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย
ระบบคาน โมเมนตัม การดล งาน ก้าลัง พลังงาน
ชีวกลศาสตร์ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
กลศาสตร์ของของไหล การวิเคราะห์ท่าทาง
การเคลื่อนไหวในการกีฬา
Introduction to sport biomechanics,
motion, law of motion, scalar quantity, vector
quantity, instrumentation and method
movement analysis in sport, anthropometry,
linear kinematics, position, distance,
displacement, speed, velocity, acceleration,
projectile motion, angular kinematics, angular
position, angular displacement, angular
velocity, angular acceleration, linear kinetics,
force, friction force, mass, weight, stability and
equilibrium, angular kinetics, torque, center of
gravity, leverage, momentum, impulse, work,
power, energy, biomechanics of
musculoskeletal system, fluid mechanics,
movement analysis in sports

248321 ชีวกลศาสตร์การกีฬา 3(2-2-5)
Sport Biomechanics
บทน้าชีวกลศาสตร์การกีฬา
การเคลื่อนไหว กฎการเคลื่อนที่ ปริมาณสเกลาร์
ปริมาณเวกเตอร์ เครื่องมือและวิธวี เิ คราะห์
ท่าทางการเคลื่อนไหวในการกีฬา การวัดร่างกาย
มนุษย์ คิเนเมติกเชิงเส้น ต้าแหน่ง ระยะทาง
ระยะขจัด ความเร็ว อัตราเร็ว อัตราเร่ง
การเคลื่อนที่ในแนวโค้ง คิเนเมติกเชิงมุม
ต้าแหน่งเชิงมุม ระยะขจัดเชิงมุม ความเร็วเชิงมุม
ความเร่งเชิงมุม คิเนติกเชิงเส้น แรง แรงเสียด
ทาน มวล น้้าหนัก ความมั่นคงและความสมดุล
คิเนติกเชิงมุม ทอร์ก จุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย
ระบบคาน โมเมนตัม การดล งาน ก้าลัง พลังงาน
ชีวกลศาสตร์ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
กลศาสตร์ของของไหล การวิเคราะห์ท่าทาง
การเคลื่อนไหวในการกีฬา
Introduction to sport biomechanics,
motion, law of motion, scalar quantity, vector
quantity, instrumentation and method
movement analysis in sport, anthropometry,
linear kinematics, position, distance,
displacement, speed, velocity, acceleration,
projectile motion, angular kinematics, angular
position, angular displacement, angular
velocity, angular acceleration, linear kinetics,
force, friction force, mass, weight, stability and
equilibrium, angular kinetics, torque, center of
gravity, leverage, momentum, impulse, work,
power, energy, biomechanics of
musculoskeletal system, fluid mechanics,
movement analysis in sports

คงเดิม

504
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

248381 โภชนาการเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)
และการกีฬา
Nutrition for Health and sports
คุณค่าของสารอาหารต่าง ๆ
ต่อร่างกายมนุษย์ ความสัมพันธ์ของโภชนาการ
ต่อสุขภาพ หลักการเบือ้ งต้นในการท้าอาหาร
เพื่อสุขภาพ การออกแบบโปรแกรมโภชนาการ
เพื่อสุขภาพ พลังงานในการออกก้าลังกายและ
เล่นกีฬา หลักโภชนาการเพื่อการควบคุมน้้าหนัก
และเพื่อนักกีฬา
Benefits of nutrient and related of
nutrition on health, relativity of nutrient on
health, basic principle of producing in healthy
food, nutrient program design for health,
energy in exercise and sports, principle of
nutrient of weight control and sports
248323 เวชศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5)
Sports Medicine
สภาพและปัญหาของอุบัติภัยและ
บาดเจ็บทางกีฬา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
บาดเจ็บ การป้องกันการบาดเจ็บตามบริเวณ
ต่าง ๆ ของร่างกาย การใช้ยาของนักกีฬา
การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นทางการกีฬา
และการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
Status and problems of accident and
injured sports, factors of physical injuries and
prevention, drug utilized for sport person, first
aid in sport and injury rehabilitate from sports

248381 โภชนาการเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)
และการกีฬา
Nutrition for Health and sports
คุณค่าของสารอาหารต่าง ๆ
ต่อร่างกายมนุษย์ ความสัมพันธ์ของโภชนาการ
ต่อสุขภาพ หลักการเบือ้ งต้นในการท้าอาหาร
เพื่อสุขภาพ การออกแบบโปรแกรมโภชนาการ
เพื่อสุขภาพ พลังงานในการออกก้าลังกายและ
เล่นกีฬา หลักโภชนาการเพื่อการควบคุมน้้าหนัก
และเพื่อนักกีฬา
Benefits of nutrient and related of
nutrition on health, relativity of nutrient on
health, basic principle of producing in healthy
food, nutrient program design for health,
energy in exercise and sports, principle of
nutrient of weight control and sports
248323 เวชศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5)
Sports Medicine
สภาพและปัญหาของอุบัติภัยและ
บาดเจ็บทางกีฬา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
บาดเจ็บ การป้องกันการบาดเจ็บตามบริเวณ
ต่าง ๆ ของร่างกาย การใช้ยาของนักกีฬา
การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นทางการกีฬา
และการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
Status and problems of accident
and injured sports, factors of physical injuries
and prevention, drug utilized for sport person,
first aid in sport and injury rehabilitate from
sports
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248185 ยาและสิ่งเสพติด
3(3-0-6)
Drugs and Narcotic
ยาและสารเคมีในสิ่งเสพติดชนิดต่าง ๆ
ประโยชน์ทางการแพทย์และโทษของยาและสาร
เสพติด ให้โทษ การฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกัน
การควบคุม ยาเสพติดให้โทษในสถานศึกษา
Drug and chemicals benefit and
wicked drugs and narcotic’s restore protect
control drugs and narcotics in schools
248331 สถิติและการประเมินผล 3(2-2-5)
ทางพลศึกษาและการกีฬา
Statistic and Evaluation in
Physical Education and Sports
ความหมายและองค์ประกอบของสถิติ
และการประเมินผลทางพลศึกษาและการกีฬา
สถิตเิ บือ้ งต้น ชนิดของข้อมูล การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การน้าเสนอข้อมูล
รูปแบบการประเมินผลทางพลศึกษา
และการกีฬา
Meaning and component of statistic
and evaluation in physical education and
sports, Basic statistic, type of data, collection,
analyzing and present data, model of
evaluation in physical education and sports

248185 ยาและสิ่งเสพติด
3(3-0-6)
Drugs and Narcotic
ยาและสารเคมีในสิ่งเสพติดชนิดต่าง ๆ
ประโยชน์ทางการแพทย์และโทษของยาและสาร
เสพติด ให้โทษ การฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกัน
การควบคุม ยาเสพติดให้โทษในสถานศึกษา
Drug and chemicals benefit and
wicked drugs and narcotic’s restore protect
control drugs and narcotics in schools
248331 สถิติและการประเมินผล 3(2-2-5)
ทางพลศึกษาและการกีฬา
Statistic and Evaluation in
Physical Education and Sports
ความหมายและองค์ประกอบของสถิติ
และการประเมินผลทางพลศึกษาและการกีฬา
สถิตเิ บือ้ งต้น ชนิดของข้อมูล การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การน้าเสนอข้อมูล
รูปแบบการประเมินผลทางพลศึกษา
และการกีฬา
Meaning and component of statistic
and evaluation in physical education and
sports, Basic statistic, type of data, collection,
analyzing and present data, model of
evaluation in physical education and sports
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สาระที่
ปรับปรุง

248496 การพัฒนาหลักสูตรและ 3 (2-2-5)
การวิจัยหลักสูตรทางพลศึกษา
Curriculum Development and
Curriculum Research for
Physical Education
หลักสูตรพลศึกษา มาตราฐาน
หลักสูตรพลศึกษาขั้นพืน้ ฐาน การอาชีวศึกษา
และการการอุดมศึกษา การออกแบบหลักสูตร
และการพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา รูปแบบและ
เทคนิคการวิจัยในการพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา
สถิตเิ พื่อการวิจัยและการจัดท้าโครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรพลศึกษา
Physical education curriculum,
Basic education level, vacation education and
high education physical education curriculum
standard, Designing and developing physical
Education curriculum, Models and techniques
physical education curriculum development
research, Research Statistic and research
project in physical education curriculum
development

248496 การพัฒนาหลักสูตรและ 3 (2-2-5)
การวิจัยหลักสูตรทางพลศึกษา
Curriculum Development and
Curriculum Research for
Physical Education
หลักสูตรพลศึกษา มาตราฐาน
หลักสูตรพลศึกษาขั้นพืน้ ฐาน การอาชีวศึกษา
และการการอุดมศึกษา การออกแบบหลักสูตร
และการพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา รูปแบบและ
เทคนิคการวิจัยในการพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา
สถิตเิ พื่อการวิจัยและการจัดท้าโครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรพลศึกษา
Physical education curriculum,
Basic education level, vacation education and
high education physical education curriculum
standard, Designing and developing physical
Education curriculum, Models and techniques
physical education curriculum development
research, Research Statistic and research
project in physical education curriculum
development

คงเดิม
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248497 การจัดการเรียนรู้และ 2 (2-2-5)
สื่อการสอนพลศึกษา
Learning Management and
Education Media for Physical
Education
การออกแบบ เทคนิค และวิธีวทิ ยา
การจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา การจัดท้า
แผนการสอน การออกแบบทดสอบ การให้
คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การผลิตสื่อ
การพัฒนา และใช้ส่อื ทางพลศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้
Designing, technique and physical
learning management pedagogy, lesson plan
making, testing design, Scoring and learning
results assessment, Producing development
and media using for learning management in
physical education
248498 การจัดสิ่งแวดและ
2 (2-2-5)
ชั้นเรียนทางพลศึกษา
Environment and Classroom
Management and Physical
Education Program
Administration
การบริหารจัดการในชั้นเรียน การจัด
โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนทางพล
ศึกษา เทคนิค การออกแบบแหล่งเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ทางพลศึกษา การ
ประเมินการจัดชั้นเรียนและแหล่งเรียนรูไ้ ปใช้ใน
การสอนพลศึกษา
Classroom management, Academic
project and activities management for physical
education learning, learning results center
technique and design for physical

248497 การจัดการเรียนรู้และ 2 (2-2-5)
สื่อการสอนพลศึกษา
Learning Management and
Education Media for Physical
Education
การออกแบบ เทคนิค และวิธีวทิ ยา
การจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา การจัดท้า
แผนการสอน การออกแบบทดสอบ การให้
คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การผลิตสื่อ
การพัฒนา และใช้ส่อื ทางพลศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้
Designing, technique and physical
learning management pedagogy, lesson plan
making, testing design, Scoring and learning
results assessment, Producing development
and media using for learning management in
physical education
248498 การจัดสิ่งแวดและ
2 (2-2-5)
ชั้นเรียนทางพลศึกษา
Environment and Classroom
Management and Physical
Education Program
Administration
การบริหารจัดการในชั้นเรียน การจัด
โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนทางพล
ศึกษา เทคนิค การออกแบบแหล่งเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ทางพลศึกษา การ
ประเมินการจัดชั้นเรียนและแหล่งเรียนรูไ้ ปใช้ใน
การสอนพลศึกษา
Classroom management, Academic
project and activities management for physical
education learning, learning results center
technique and design for physical
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คงเดิม

คงเดิม

508
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

248181 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)
Health Activities
สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทาง
กายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การใช้กิจกรรมการออก
ก้าลังกาย กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ การออก
ค่าย เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ หลักโภชนาการเบือ้ งต้น
ในการควบคุมน้้าหนัก การเสริมสมรรถภาพทางกายที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
Physical fitness and health related fitness,
exercise activities, sport activities, recreation
activities, and camping activities for health promotion,
principle of nutrient for weight control and health
related fitness training

248181 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)
Health Activities
สมรรถภาพทางกาย และ
สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
การใช้กิจกรรมการออกก้าลังกาย กิจกรรม
กีฬา กิจกรรมนันทนาการ การออกค่าย เพื่อ
การส่งเสริมสุขภาพ หลักโภชนาการเบือ้ งต้น
ในการควบคุมน้้าหนัก การเสริมสมรรถภาพ
ทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
Physical fitness and health
related fitness, exercise activities, sport
activities, recreation activities, and camping
activities for health promotion, principle of
nutrient for weight control and health
related fitness training

248186 การบริหารพลศึกษา 3(3-0-6)
และโปรแกรมพลศึกษา
Physical Education and
Physical Education Program
Administration
หลักการบริหาร การประยุกต์ทฤษฎี ในการ
บริหารพลศึกษา และโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียน
หลักการ วิธกี าร และขั้นตอนในการจัดการแข่งขันกีฬา
แต่ละประเภท การจัดสิ่งอ้านวยความสะดวก และการ
ก้าหนดวิธีการแข่งขันในกีฬาแต่ละประเภท
Principles of administration, applied of
theories for administration in physical education and
physical education program in school, Principle
method and step in type sport competition facility and
method in competition

248186 การบริหารพลศึกษา 3(3-0-6)
และโปรแกรมพลศึกษา
Physical Education and
Physical Education Program
Administration
หลักการบริหาร การประยุกต์
ทฤษฎี ในการบริหารพลศึกษา และโปรแกรม
พลศึกษาในโรงเรียน หลักการ วิธกี าร และ
ขั้นตอนในการจัดการแข่งขันกีฬา แต่ละ
ประเภท การจัดสิ่งอ้านวยความสะดวก และ
การก้าหนดวิธีการแข่งขันในกีฬาแต่ละ
ประเภท
Principles of administration,
applied of theories for administration in
physical education and physical education
program in school, Principle method and
step in type sport competition facility and
method in competition
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248472 ผู้กากับลูกเสือ
3(2-2-5)
Scoutmaster
ประวัติและความเป็นมาของกิจการของ
ลูกเสือ กิจกรรมลูกเสือ เทคนิคและวิธกี ารในการ
เป็นผู้ก้ากับลูกเสือ
History and background of scout,
scout activities, technique and operate in
scoutmaster
146111 การอ่านและการเขียน
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
หลักการเบือ้ งต้นของการอ่าน และการ
เขียน รวมทั้งฝึกอ่านและเขียนโดยเริ่มศึกษา
หลักการและปัญหาในการอ่านและเขียน ตั้ง
ระดับ ค้า วลี อนุประโยค จนถึงประโยคประเภท
ต่างๆ รวมทั้งฝึกอ่านเพื่อวิเคราะห์ประโยคที่ไม่
สมบูรณ์ และการใช้เครื่องหมายวรรคตอน และ
การแบ่งประโยค เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่าน
การเขียนตามหลักการเกี่ยวกับการเขียนเบือ้ งต้น
Study basic principles of reading and
writing as well as practice reading and writing
focusing on principles and problems in reading
at lexical level, types of phrases, clauses and
sentences. Practice reading focusing on
problems on incomplete sentences and the use
of punctuation marks then use the knowledge
in practicing writing to correct the mistakes
found

248472 ผู้กากับลูกเสือ
3(2-2-5)
Scoutmaster
ประวัติและความเป็นมาของกิจการของ
ลูกเสือ กิจกรรมลูกเสือ เทคนิคและวิธกี ารในการ
เป็นผู้ก้ากับลูกเสือ
History and background of scout,
scout activities, technique and operate in
scoutmaster
146111 การอ่านและการเขียน
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
หลักการเบื้องต้นของการอ่าน และการ
เขียน รวมทั้งฝึกอ่านและเขียนโดยเริ่มศึกษา
หลักการและปัญหาในการอ่านและเขียน ตั้ง
ระดับ ค้า วลี อนุประโยค จนถึงประโยคประเภท
ต่างๆ รวมทั้งฝึกอ่านเพื่อวิเคราะห์ประโยคที่ไม่
สมบูรณ์ และการใช้เครื่องหมายวรรคตอน และ
การแบ่งประโยค เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่าน
การเขียนตามหลักการเกี่ยวกับการเขียนเบือ้ งต้น
Study basic principles of reading and
writing as well as practice reading and writing
focusing on principles and problems in reading
at lexical level, types of phrases, clauses and
sentences. Practice reading focusing on
problems on incomplete sentences and the use
of punctuation marks then use the knowledge
in practicing writing to correct the mistakes
found
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146304 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุ 3(3-0-6)
ประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง
โดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่ม
หัวข้อและประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความ
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นสิ ิตก้าลังศึกษาอยู่ให้มี
ความสอดคล้องกับค้าศัพท์เฉพาะทางมากขึ้น
Studying English in more specific
contexts through listening, speaking, reading,
and writing skills with additions of various
speaking and writing topics related to students’
study areas with more technical term

146304 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุ 3(3-0-6)
ประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง
โดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่ม
หัวข้อและประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความ
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นสิ ิตก้าลังศึกษาอยู่ให้มี
ความสอดคล้องกับค้าศัพท์เฉพาะทางมากขึ้น
Studying English in more specific
contexts through listening, speaking, reading,
and writing skills with additions of various
speaking and writing topics related to students’
study areas with more technical term

248160 หลักการฝึกและสอน
1(0-2-1)
ยิมนาสติก
Training and Teaching
Principle in Gymnastic
การสอน การฝึกหัด ทักษะ ความ
ปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บเบื้องต้น
ของกีฬายิมนาสติก สมรรถภาพทางกายที่
เกี่ยวข้อง และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ
Basic of teaching, training, skill,
safety and preventing of injury in gymnastic
with science principle, Physical fitness and
skills related fitness development

248160 หลักการฝึกและสอน
1(0-2-1)
ยิมนาสติก
Training and Teaching
Principle in Gymnastic
การสอน การฝึกหัด ทักษะ ความปลอดภัย
และการป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้นของกีฬา
ยิมนาสติก สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้อง และ
การพัฒนาทักษะสมรรถนะ
Basic of teaching, training, skill,
safety and preventing of injury in gymnastic
with science principle, Physical fitness and
skills related fitness development

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

คงเดิม
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248221 การเรียนรู้ทกั ษะกลไก 3(2-2-5)
Motor Learning of Skill
สรีรวิทยาและจิตวิทยา ขบวนการสือ่
ประสาท หลักการเรียนรู้ และการถ่ายโยงการ
เรียนรู้ เพื่อการฝึกและสอนกีฬาต่าง ๆ นิยามและ
หลักการของการเรียนรู้ทักษะกลไก การพัฒนา
ทักษะกลไกการเคลือ่ นไหว กระบวนการเรียนรู้และ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของทักษะกลไก
Physiology and psychology, nervous
information proceed learning principle for
teaching and training in sports, definition and
principle of motor learning, mechanism of motor
learning, learning process and factors concerning
of motor learning

248221 การเรียนรู้ทกั ษะกลไก 3(2-2-5)
Motor Learning of Skill
สรีรวิทยาและจิตวิทยา ขบวนการสือ่
ประสาท หลักการเรียนรู้ และการถ่ายโยงการ
เรียนรู้ เพื่อการฝึกและสอนกีฬาต่าง ๆ นิยามและ
หลักการของการเรียนรู้ทักษะกลไก การพัฒนา
ทักษะกลไกการเคลือ่ นไหว กระบวนการเรียนรู้และ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของทักษะกลไก
Physiology and psychology, nervous
information proceed learning principle for
teaching and training in sports, definition and
principle of motor learning, mechanism of motor
learning, learning process and factors concerning
of motor learning

248242 การทดสอบสมรถภาพ 3(2-2-5)
ทางกาย
Physical Fitness Test
หลักการและความส้าคัญของการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความรูเ้ กี่ยวกับ
องค์ประกอบของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ในกลุม่ ต่าง ๆ เครื่องมือการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายทั้งในห้องปฏิบัตกิ ารทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬาและภาคสนาม รูปแบบ
การทดสอบ การประเมินผล และการให้คา้ แนะน้า
เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
Principle and importance of physical
fitness test, knowledge related to element of
physical fitness testing in various group,
instruments testing in sports science and
technology laboratory and field test, type of
testing, evaluation and advising to physical
fitness improvement

248242 การทดสอบสมรถภาพ 3(2-2-5)
ทางกาย
Physical Fitness Test
หลักการและความส้าคัญของการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความรูเ้ กี่ยวกับ
องค์ประกอบของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ในกลุม่ ต่าง ๆ เครื่องมือการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายทั้งในห้องปฏิบัตกิ ารทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬาและภาคสนาม รูปแบบ
การทดสอบ การประเมินผล และการให้คา้ แนะน้า
เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
Principle and importance of physical
fitness test, knowledge related to element of
physical fitness testing in various group,
instruments testing in sports science and
technology laboratory and field test, type of
testing, evaluation and advising to physical
fitness improvement

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

คงเดิม
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สาระที่
ปรับปรุง

248260 หลักการฝึกและ
1(0-2-1)
สอนฟุตบอล
Training and Teaching
Principle in Football
หลักการฝึกและสอนฟุตบอล ประวัติ
ความส้าคัญ กฎกติกามารยาทส้าหรับกีฬาฟุตบอล
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และการฝึก
ทักษะเบื้องต้น ส้าหรับกีฬาฟุตบอล เช่น การเตะลูก
การหยุดลูก การโหม่ง การเลี้ยงลูก การทุม่ ลูก การ
ยิงประตู การส่งลูก การเป็นผู้รักษาประตู การเข้า
แย่ง การเล่นฟุตบอลเป็นทีม
Training and Teaching Principle in football
History definition importance and physical fitness
for football rules etiquette and basic skill training of
football such as kicking, controlling, Heading,
Dribbling, Throwing, shooting, passing,
Goalkeeping, Tacking and For team

248260 หลักการฝึกและ
1(0-2-1)
สอนฟุตบอล
Training and Teaching
Principle in Football
หลักการฝึกและสอนฟุตบอล ประวัติ
ความส้าคัญ กฎกติกามารยาทส้าหรับกีฬาฟุตบอล
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และการฝึก
ทักษะเบื้องต้น ส้าหรับกีฬาฟุตบอล เช่น การเตะลูก
การหยุดลูก การโหม่ง การเลี้ยงลูก การทุม่ ลูก
การยิงประตู การส่งลูก การเป็นผู้รักษาประตู
การเข้าแย่ง การเล่นฟุตบอลเป็นทีม
Training and Teaching Principle in football
History definition importance and physical fitness
for football rules etiquette and basic skill training of
football such as kicking, controlling, Heading,
Dribbling, Throwing, shooting, passing,
Goalkeeping, Tacking and For team

คงเดิม

248261 หลักการฝึกและสอน
1(0-2-1)
วอลเลย์บอล
Training and Teaching Principle
in Volleyball
ประวัติ ประโยชน์ สมรรถภาพนักกีฬา
ทักษะพืน้ ฐานในการเคลื่อนที่การเล่นลูกมือล่าง
การเล่นลูกมือบน การเสิร์ฟ การตั้งลูก การตบ และ
การเล่นทีม กติกา มารยาทการแข่งขันการบาดเจ็บ
และความปลอดภัยในการเล่นการเก็บรักษาอุปกรณ์
การสอนและฝึกหัด กีฬาวอลเลย์บอล โดยหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
History, usefulness, essential physical
fitness and basic skills; basic movement, under
and upper hand ball playing, serving, ,setting,
spiking and team playing, regulations, injuries and
safety, equipment and maintenance, teaching and
training in volleyball with science and technology
in sport principles

248261 หลักการฝึกและสอน
1(0-2-1)
วอลเลย์บอล
Training and Teaching Principle
in Volleyball
ประวัติ ประโยชน์ สมรรถภาพนักกีฬา
ทักษะพืน้ ฐานในการเคลื่อนที่การเล่นลูกมือล่าง
การเล่นลูกมือบน การเสิร์ฟ การตั้งลูก การตบ และ
การเล่นทีม กติกา มารยาทการแข่งขันการบาดเจ็บ
และความปลอดภัยในการเล่นการเก็บรักษาอุปกรณ์
การสอนและฝึกหัด กีฬาวอลเลย์บอล โดยหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
History, usefulness, essential physical
fitness and basic skills; basic movement, under
and upper hand ball playing, serving, ,setting,
spiking and team playing, regulations, injuries and
safety, equipment and maintenance, teaching and
training in volleyball with science and technology
in sport principles

คงเดิม
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248266 หลักการฝึกและ
1(0-2-1)
สอนว่ายน้า
Training and Teaching Principle in
Swimming
การสอนและฝึกหัด กีฬาว่ายน้้า
โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกาย
ที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ
Teaching and training in swimming
with science principles, Physical fitness and
skills related fitness development

248266 หลักการฝึกและ
1(0-2-1)
สอนว่ายน้า
Training and Teaching Principle in
Swimming
การสอนและฝึกหัด กีฬาว่ายน้้า
โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกาย
ที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ
Teaching and training in swimming
with science principles, Physical fitness and
skills related fitness development

248361 หลักการฝึกและสอน
1(0-2-1)
บาสเกตบอล
Training and Teaching
Principle in Basketball
ประวัติ ประโยชน์ สมรรถภาพทางกาย
นักกีฬาบาสเกตบอล ทักษะพืน้ ฐานในการเคลื่อนที่
การรับบอล ส่งบอล การเลีย้ งลูก การยิงประตู
และการเล่นทีม กติกา มารยาท การแข่งขันการ
บาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นกีฬา
บาสเกตบอล การเก็บรักษาอุปกรณ์การสอนและ
ฝึกหัด กีฬาบาสเกตบอล โดยหลักการทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
History, usefulness, essential
physical fitness, basic skills in movement, body
position, ball handling, shooting and dribbling,
team tactics and strategies, rules, regulations,
injuries and safety, equipment and
maintenance, teaching and training in
basketball with science and technology in sport
principles

248361 หลักการฝึกและสอน
1(0-2-1)
บาสเกตบอล
Training and Teaching
Principle in Basketball
ประวัติ ประโยชน์ สมรรถภาพทางกาย
นักกีฬาบาสเกตบอล ทักษะพืน้ ฐานในการเคลื่อนที่
การรับบอล ส่งบอล การเลีย้ งลูก การยิงประตู
และการเล่นทีม กติกา มารยาท การแข่งขันการ
บาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นกีฬา
บาสเกตบอล การเก็บรักษาอุปกรณ์การสอนและ
ฝึกหัด กีฬาบาสเกตบอล โดยหลักการทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
History, usefulness, essential
physical fitness, basic skills in movement, body
position, ball handling, shooting and dribbling,
team tactics and strategies, rules, regulations,
injuries and safety, equipment and
maintenance, teaching and training in
basketball with science and technology in sport
principles

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

คงเดิม
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248266 หลักการฝึกและ
1(0-2-1)
สอนว่ายน้า
Training and Teaching
Principle in Swimming
การสอนและฝึกหัด กีฬาว่ายน้้า โดย
หลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายที่
เกี่ยวข้อง และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ
Teaching and training in swimming
with science principles, Physical fitness and
skills related fitness development

248266 หลักการฝึกและ
1(0-2-1)
สอนว่ายน้า
Training and Teaching
Principle in Swimming
การสอนและฝึกหัด กีฬาว่ายน้้า โดย
หลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายที่
เกี่ยวข้อง และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ
Teaching and training in swimming
with science principles, Physical fitness and
skills related fitness development

248411หลักการฝึกการออก
3(2-2-5)
โปรแกรมการฝึกเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
Principles of Sport training and
Program Design for Physical
enhancing
สรีรวิทยาการออกก้าลังกาย ชีวกล
ศาสตร์ โภชนาการ จิตวิทยาการกีฬา มาใช้ใน
การฝึกบุคคลทั่วไป และนักกีฬา สมรรถภาพ
ทางกาย ทักษะสมรรถนะ สุขสมรรถนะ และการ
ออกแบบโปรแกรมการออกก้าลังกายเพื่อสุขภาพ
และการกีฬา
Exercise physiology, biomechanics,
nutrition, sport psychology, to physical enhance
general persons and athletes, Physical fitness,
Skills Related Fitness, Health Related Fitness,
Exercise and Sport Programs Designing

248411หลักการฝึกการออก
3(2-2-5)
โปรแกรมการฝึกเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
Principles of Sport training and
Program Design for Physical
enhancing
สรีรวิทยาการออกก้าลังกาย ชีวกล
ศาสตร์ โภชนาการ จิตวิทยาการกีฬา มาใช้ใน
การฝึกบุคคลทั่วไป และนักกีฬา สมรรถภาพ
รายวิชาใหม่
ทางกาย ทักษะสมรรถนะ สุขสมรรถนะ และการ
ออกแบบโปรแกรมการออกก้าลังกายเพื่อสุขภาพ
และการกีฬา
Exercise physiology, biomechanics,
nutrition, sport psychology, to physical enhance
general persons and athletes, Physical fitness,
Skills Related Fitness, Health Related Fitness,
Exercise and Sport Programs Designing

คงเดิม
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248431 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ระเบียบวิธกี ารวิจัย ประเภทของการ
วิจัยและกระบวนการท้าวิจัย การก้าหนดปัญหา
ของการวิจัย ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง การสร้างกรอบแนวคิดและออกแบบ
วิจัย การเขียนข้อเสนอโครงร่างวิจัย การสร้าง
เครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน
รายงานการวิจัย และการน้าเสนอผลงานวิจัย
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของนักวิจัย ในหลักการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา
Research methodology, type of
research and processing, determination of
research problem, review of related literature,
conceptual framework and research designs,
research proposal, equipment research
construction, data collecting, data processing
and analysis, research writing and presentation
with morality and ethics for researcher in the
field of sport science and technology principles

248431 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ระเบียบวิธกี ารวิจัย ประเภทของการ
วิจัยและกระบวนการท้าวิจัย การก้าหนดปัญหา
ของการวิจัย ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง การสร้างกรอบแนวคิดและออกแบบ
วิจัย การเขียนข้อเสนอโครงร่างวิจัย การสร้าง
เครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน
รายงานการวิจัย และการน้าเสนอผลงานวิจัย
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของนักวิจัย ในหลักการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา
Research methodology, type of
research and processing, determination of
research problem, review of related literature,
conceptual framework and research designs,
research proposal, equipment research
construction, data collecting, data processing
and analysis, research writing and presentation
with morality and ethics for researcher in the
field of sport science and technology principles

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม
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สาระที่
ปรับปรุง

248441 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5)
ทางการกีฬา
Sports Innovation and Technology
บทบาท ความส้าคัญของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการกีฬา นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการกีฬาของเครื่องมือ อุปกรณ์ สนามกีฬา
และสิ่งอ้านวยความสะดวก การอภิปรายความรู้
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา
หลักและวิธีการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางการกีฬา
Roles, importance of sport innovation
and technology, sport innovation and technology
of equipments inventories sport fields and
facilities, presentation in sport innovation and
technology, principles and instructions to use
equipments of sport science and technology

248441 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5)
ทางการกีฬา
Sports Innovation and Technology
บทบาท ความส้าคัญของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการกีฬา นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการกีฬาของเครื่องมือ อุปกรณ์ สนามกีฬาและ
สิ่งอ้านวยความสะดวก การอภิปรายความรู้ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา หลักและ
วิธีการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางการกีฬา
Roles, importance of sport innovation and
technology, sport innovation and technology of
equipments inventories sport fields and facilities,
presentation in sport innovation and technology,
principles and instructions to use equipments of sport
science and technology

คงเดิม

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6)
Basic Anatomy
Basic Anatomy
บทน้าสู่กายวิภาคศาสตร์พนื้ ฐานและ
เซลล์วิทยา เนือ้ เยื่อบุผิวและเนือ้ เยื่อเกี่ยวพัน
ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย
ระบบกล้ามเนือ้ ระบบประสาท ระบบรับ
ความรู้สึกและอวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ ระบบ
หัวใจและหลอดเลือด เลือดและระบบน้้าเหลือง
ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย
ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุเ์ พศชาย
และระบบสืบพันธุเ์ พศหญิง
Introduction to basic anatomy and
cytology, Epithelium and connective tissue,
Integumentary system, Skeletal system,
Muscular system, Nervous system, Sensory
system and special sense organs,
Cardiovascular system, Lymphatic and
hematopoietic system, Respiratory system,
Digestive system, Urinary system, Endocrine
system, Male reproductive system and Female
reproductive system

บทน้าสู่กายวิภาคศาสตร์พนื้ ฐานและเซลล์
วิทยา เนือ้ เยื่อบุผิวและเนือ้ เยื่อเกี่ยวพัน ระบบปกคลุม
ร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบกล้ามเนือ้
ระบบประสาท ระบบรับความรู้สึกและอวัยวะรับ
ความรู้สึกพิเศษ ระบบหัวใจและหลอดเลือด เลือดและ
ระบบน้้าเหลือง ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุเ์ พศชาย
และระบบสืบพันธุเ์ พศหญิง
Introduction to basic anatomy and cytology,
Epithelium and connective tissue, Integumentary
system, Skeletal system, Muscular system, Nervous
system, Sensory system and special sense organs,
Cardiovascular system, Lymphatic and hematopoietic
system, Respiratory system, Digestive system,
Urinary system, Endocrine system, Male reproductive
system and Female reproductive system

คงเดิม
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367200 สรีรวิทยาพื้นฐาน
3(2-2-5)
Basic Physiology
บทบาทหน้าที่และกลไกการท้างาน
ของร่างกายมนุษย์ในระบบต่าง ๆ ได้แก่
สรีรวิทยาเซลล์ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ
ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุม
อุณหภูมิของร่างกาย ตลอดจนการท้างาน
ร่วมกันของระบบเหล่านีใ้ นการควบคุมและ
รักษาสมดุลของร่างกายให้อยู่ภาวะปกติ
Role inmechanical, physical, and
biochemical functions of humans system, cell
physiology of nervous system, muscular
system, cardio-pulmonary system,
gastrointestinal system, urinary system,
endocrine system, reproduction system and
balance control of the body

367200 สรีรวิทยาพื้นฐาน
3(2-2-5)
Basic Physiology
บทบาทหน้าที่และกลไกการท้างานของ
ร่างกายมนุษย์ในระบบต่าง ๆ ได้แก่ สรีรวิทยาเซลล์
ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบ
สืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
ตลอดจนการท้างานร่วมกันของระบบเหล่านีใ้ นการ
ควบคุมและรักษาสมดุลของร่างกายให้อยู่ภาวะ
ปกติ
Role inmechanical, physical, and
biochemical functions of humans system, cell
physiology of nervous system, muscular system,
cardio-pulmonary system, gastrointestinal
system, urinary system, endocrine system,
reproduction system and balance control of the
body

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม
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365212 ชีวเคมีพ้นื ฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
นิยามและหลักการของชีวเคมี ชนิด
โครงสร้างและคุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล
ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิดและกรด
นิวคลีอิก การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม
การสร้างโปรตีน และการควบคุมการ กลไก
การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน บทบาทของ
โภชนาการต่อการด้ารงชีวิต ชีวพลังงานศาสตร์
ความสัมพันธ์ของวิถีเมแทบอลิซึม ความสัมพันธ์
ของชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ และชีวเคมีของ
เลือดและปัสสาวะ
Definition and principle of
biochemistry, types, structures and properties
of biomolecules including carbohydrate,
protein, lipid and nucleic acid, genetic
expression, protein synthesis and regulation,
regulation mechanisms of hormone actions,
roles of nutrition on life style, bioenergetic,
integration of metabolism pathways,
relationship between biochemistry and
disorders and biochemistry of blood and urine

365212 ชีวเคมีพ้นื ฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
นิยามและหลักการของชีวเคมี ชนิด
โครงสร้างและคุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล
ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิดและกรด
นิวคลีอิก การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม
การสร้างโปรตีน และการควบคุมการ กลไก
การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน บทบาทของ
โภชนาการต่อการด้ารงชีวิต ชีวพลังงานศาสตร์
ความสัมพันธ์ของวิถีเมแทบอลิซึม ความสัมพันธ์
ของชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ และชีวเคมีของ
เลือดและปัสสาวะ
Definition and principle of
biochemistry, types, structures and properties
of biomolecules including carbohydrate,
protein, lipid and nucleic acid, genetic
expression, protein synthesis and regulation,
regulation mechanisms of hormone actions,
roles of nutrition on life style, bioenergetic,
integration of metabolism pathways,
relationship between biochemistry and
disorders and biochemistry of blood and urine

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม
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248491 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูน
ประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมสุขภาพและ
การออกก้ากังกาย พลศึกษา ในองค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน
Training, learning, gaining
experience, improving working skills in sport
science, health promotion and exercise,
physical education in private or government
sectors

248491 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูน
ประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมสุขภาพและ
การออกก้ากังกาย พลศึกษา ในองค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน

248492 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน้าเสนอ
และการอภิปราย ในหัวข้อทางทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมสุขภาพและ
การออกก้ากังกาย พลศึกษา
Studying, collecting, data, analyzing,
report writing, presenting and discussing in
sport science, health promotion and exercise ,
physical education

248492 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน้าเสนอ
และการอภิปราย ในหัวข้อทางทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมสุขภาพและ
การออกก้ากังกาย พลศึกษา
Studying, collecting, data, analyzing,
report writing, presenting and discussing in
sport science, health promotion and exercise ,
physical education

คงเดิม

248493 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูน
ประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมสุขภาพและ
การออกก้ากังกาย พลศึกษา ในฐานะพนักงาน
ฝึกหัดในองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining
experience, improving working skills in sport
science, health promotion and exercise,
physical education as an apprentice in private
or government sectors

248493 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูน
ประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมสุขภาพและ
การออกก้ากังกาย พลศึกษา ในฐานะพนักงาน
ฝึกหัดในองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining
experience, improving working skills in sport
science, health promotion and exercise,
physical education as an apprentice in private
or government sectors

คงเดิม

คงเดิม

Training, learning, gaining experience,
improving working skills in sport science, health
promotion and exercise, physical education in
private or government sectors
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248494 หลักสูตรและการสอน 3 (2-2-5)
พลศึกษาระดับประถมศึกษา
Curriculum and Teaching in
Physical Education in Elementary
School
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา
ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษา
ไทยวิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย
ทฤษฎีหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตร มาตรฐานและมาตรฐาน ช่วงชั้นของ
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับการจัดการ
เรียนรู้ การประเมินหลักสูตร การบริหารจัดการ
หลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
หลักสูตร และวิธกี ารสอน การจัดการชั้นเรียน
การวัดและการประเมิน ทางพลศึกษาในโรงเรียน
ประถม
Educational philosophy, concepts and
theories, history and system of Thai education,
vision and Thai educational development plan,
curriculum theories, curriculum development
process, curriculum standard and content
benchmark, school-based curriculum
development, relationship between curriculum
and learning management, curriculum
evaluation, curriculum management, problems
and trends of curriculum development teaching
methodology classroom management test and
evaluation for physical education in elementary
school

248494 หลักสูตรและการสอน 3 (2-2-5)
พลศึกษาระดับประถมศึกษา
Curriculum and Teaching in
Physical Education in Elementary
School
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา
ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษา
ไทยวิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย
ทฤษฎีหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตร มาตรฐานและมาตรฐาน ช่วงชั้นของ
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับการจัดการ
เรียนรู้ การประเมินหลักสูตร การบริหารจัดการ
หลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
หลักสูตร และวิธกี ารสอน การจัดการชั้นเรียน
การวัดและการประเมิน ทางพลศึกษาในโรงเรียน
ประถม
Educational philosophy, concepts and
theories, history and system of Thai education,
vision and Thai educational development plan,
curriculum theories, curriculum development
process, curriculum standard and content
benchmark, school-based curriculum
development, relationship between curriculum
and learning management, curriculum
evaluation, curriculum management, problems
and trends of curriculum development teaching
methodology classroom management test and
evaluation for physical education in elementary
school
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248495 หลักสูตรและการสอน 3 (2-2-5)
พลศึกษาระดับมัธยมศึกษา
Curriculum and Teaching in
Physical Education in High
School
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา
ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษา
ไทยวิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย
ทฤษฎีหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตร มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของ
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับการจัดการ
เรียนรู้ การประเมินหลักสูตร การบริหารจัดการ
หลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
หลักสูตร และวิธกี ารสอน การจัดการชั้นเรียน
การวัดและการประเมิน ทางพลศึกษาในโรงเรียน
มัธยม
Educational philosophy, concepts
and theories, history and system of Thai
education, vision and Thai educational
development plan, curriculum theories,
curriculum development process, curriculum
standard and content benchmark, schoolbased curriculum development, relationship
between curriculum and learning management,
curriculum evaluation, curriculum
management, problems and trends of
curriculum development teaching methodology
classroom management test and evaluation for
physical education in High school

248495 หลักสูตรและการสอน 3 (2-2-5)
พลศึกษาระดับมัธยมศึกษา
Curriculum and Teaching in
Physical Education in High
School
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา
ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษา
ไทยวิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย
ทฤษฎีหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตร มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของ
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับการจัดการ
เรียนรู้ การประเมินหลักสูตร การบริหารจัดการ
หลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
หลักสูตร และวิธกี ารสอน การจัดการชั้นเรียน
การวัดและการประเมิน ทางพลศึกษาในโรงเรียน
มัธยม
Educational philosophy, concepts
and theories, history and system of Thai
education, vision and Thai educational
development plan, curriculum theories,
curriculum development process, curriculum
standard and content benchmark, schoolbased curriculum development, relationship
between curriculum and learning management,
curriculum evaluation, curriculum
management, problems and trends of
curriculum development teaching methodology
classroom management test and evaluation for
physical education in High school

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

522
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

หมวดวิชาเอกเลือก
248162 หลักการฝึกและสอน
1(0-2-1)
กิจกรรมเข้าจังหวะและแอโรบิค
Training and Teaching Principle
in Rhythmic Activities
and Aerobic Dance
การสอน การฝึกหัด ทักษะ
ความปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บ
เบือ้ งต้นของกีฬากิจกรรมเข้าจังหวะและแอโรบิค
โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทาง
กาย ที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ
Basic of teaching, training, skill,
safety and preventing of injury in rhythmic
activities and aerobic dance with science
principle, Physical fitness and skills related
fitness development
248163 หลักการฝึกและสอน
1(0-2-1)
กระบี่กระบอง
Training and Teaching
Principle in Krabi Krabong
การสอนและฝึกหัด กีฬากระบี่
กระบอง โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์
สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนา
ทักษะสมรรถนะ
Teaching and training in krabi
krabong with science principle, Physical fitness
and skills related fitness development

หมวดวิชาเอกเลือก
248162 หลักการฝึกและสอน
1(0-2-1)
กิจกรรมเข้าจังหวะและแอโรบิค
Training and Teaching Principle
in Rhythmic Activities and
Aerobic Dance
การสอน การฝึกหัด ทักษะ ความ
ปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บเบื้องต้น
ของกีฬากิจกรรมเข้าจังหวะและแอโรบิค
โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทาง
กายที่ เกี่ยวข้อง และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ
Basic of teaching, training, skill,
safety and preventing of injury in rhythmic
activities and aerobic dance with science
principle, Physical fitness and skills related
fitness development
248163 หลักการฝึกและสอน
1(0-2-1)
กระบี่กระบอง
Training and Teaching
Principle in Krabi Krabong
การสอนและฝึกหัด กีฬากระบี่
กระบอง โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์
สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนา
ทักษะสมรรถนะ
Teaching and training in krabi
krabong with science principle, Physical fitness
and skills related fitness development

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม
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สาระที่
ปรับปรุง

248164 หลักการฝึกและสอน
1(0-2-1)
แบดมินตัน
Training and Teaching
Principle in Badminton
การสอน การฝึกหัด ทักษะ ความ
ปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บเบื้องต้น
ของกีฬาแบดมินตัน โดยหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้อง
และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ
Basic of teaching, training, skill,
safety and preventing of injury in badminton
with science principles, Physical fitness and
skills related fitness
248165 หลักการฝึกและสอน
1(0-2-1)
เทนนิส
Training and Teaching
Principle in Tennis
ประวัตแิ ละความรูพ้ นื้ ฐานการฝึกกีฬา
เทนนิส การเตรียมพร้อมในการตี การตีลูกบอล
ด้วยหน้ามือและหลังมือ การตีลูกวอลเลย์ การตบ
ลูกบอล การเสิรฟ์ การแข่งขันประเภทเดี่ยวและ
ประเภทคู่ กติกาการแข่งขันเทนนิส มารยาทในการ
ชมและเล่นเทนนิส
History and basic training in tennis,
preparation, forehand and backhand stroke,
volley, smash and serve stroke, single and
double competition, rule and manner in tenni

248164 หลักการฝึกและสอน
1(0-2-1)
แบดมินตัน
Training and Teaching
Principle in Badminton
การสอน การฝึกหัด ทักษะ ความ
ปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บเบื้องต้น
ของกีฬาแบดมินตัน โดยหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้อง
และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ
Basic of teaching, training, skill,
safety and preventing of injury in badminton
with science principles, Physical fitness and
skills related fitness
248165 หลักการฝึกและสอน
1(0-2-1)
เทนนิส
Training and Teaching
Principle in Tennis
ประวัตแิ ละความรูพ้ นื้ ฐานการฝึกกีฬา
เทนนิส การเตรียมพร้อมในการตี การตีลูกบอล
ด้วยหน้ามือและหลังมือ การตีลูกวอลเลย์ การตบ
ลูกบอล การเสิรฟ์ การแข่งขันประเภทเดี่ยวและ
ประเภทคู่ กติกาการแข่งขันเทนนิส มารยาทในการ
ชมและเล่นเทนนิส
History and basic training in tennis,
preparation, forehand and backhand stroke,
volley, smash and serve stroke, single and
double competition, rule and manner in tennis
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248166 หลักการฝึกและสอน
1(0-2-1)
เทเบิลเทนนิส
Training and Teaching Principle
in Table Tennis
หลักการฝึกและสอนเทเบิลเทนนิส
ประวัติ ความส้าคัญ กฎกติกามารยาทส้าหรับ
กีฬาเทเบิลเทนนิส การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย และการฝึกทักษะเบือ้ งต้น ส้าหรับกีฬาเท
เบิลเทนนิส เช่น การจับไม้เทเบิลเทนนิส โฟร์แฮนด์
จับแบบจีน ทักษะการเดาะลูกโฟร์แฮนด์ ทักษะ
การเดาะลูกแบคแฮนด์ ทักษะการยืน และการวาง
เท้าในการตีลูก การตีโต้ การตบลูก การตัดลูก
การบล็อกลูกการโยนลูก การเสริฟลูก
Training and Teaching Principle in
table tennis History definition importance and
physical fitness for table tennis rules etiquette
and basic skill training of table tennis such as of
the racket, Four hand, Back hand, Hold a pen,
cracked his skill four hand and back hand
standing on the ball, Rallying, swat table tennis
ball, Block the ball and The table tennis serve

248166 หลักการฝึกและสอน
1(0-2-1)
เทเบิลเทนนิส
Training and Teaching Principle
in Table Tennis
หลักการฝึกและสอนเทเบิลเทนนิส ประวัติ
ความส้าคัญ กฎกติกามารยาทส้าหรับกีฬาเทเบิลเทนนิส
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และการฝึกทักษะ
เบือ้ งต้น ส้าหรับกีฬาเทเบิลเทนนิส เช่น การจับไม้เทเบิล
เทนนิส โฟร์แฮนด์ จับแบบจีน ทักษะการเดาะลูกโฟร์
แฮนด์ ทักษะการเดาะลูกแบคแฮนด์ ทักษะการยืน และ
การวางเท้าในการตีลูก การตีโต้ การตบลูก การตัดลูก
การบล็อกลูกการโยนลูก การเสริฟลูก
Training and Teaching Principle in table
tennis History definition importance and physical
fitness for table tennis rules etiquette and basic skill
training of table tennis such as of the racket, Four
hand, Back hand, Hold a pen, cracked his skill four
hand and back hand standing on the ball, Rallying,
swat table tennis ball, Block the ball and The table
tennis serve

248167 หลักการฝึกและสอนมวย 1(0-2-1)
ไทยและมวยสากล
Training and Teaching
Principle in Muay Thai and
Boxing
การสอนและฝึกหัด กีฬามวยไทยและ
มวยสากล โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์
สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนา
ทักษะสมรรถนะ
Teaching and training in Muay Thai
and boxing with science and technology in
sport principles science principles, Physical
fitness and skills related fitness developmen

248167 หลักการฝึกและสอนมวย 1(0-2-1)
ไทยและมวยสากล
Training and Teaching
Principle in Muay Thai and
Boxing
การสอนและฝึกหัด กีฬามวยไทยและมวย
สากล โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์
สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาทักษะ
สมรรถนะ
Teaching and training in Muay Thai and
boxing with science and technology in sport
principles science principles, Physical fitness and
skills related fitness development
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248168 หลักการฝึกและ
1(0-2-1)
สอนกอล์ฟ
Training and Teaching
Principle in Golf
การสอนและฝึกหัด กีฬากอล์ฟ
โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกาย
ที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ
Teaching and training in golf with
science and technology in sport principles
science principles, Physical fitness and skills
related fitness development

248168 หลักการฝึกและ
1(0-2-1)
สอนกอล์ฟ
Training and Teaching
Principle in Golf
การสอนและฝึกหัด กีฬากอล์ฟ
โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกาย
ที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ
Teaching and training in golf with
science and technology in sport principles
science principles, Physical fitness and skills
related fitness development

248169 หลักการฝึกและสอน
1(0-2-1)
ตะกร้อ
Training and Teaching
Principle in Takraw
หลักการฝึกและสอนตะกร้อ ประวัติ
ความส้าคัญ กฎกติกามารยาทส้าหรับกีฬาตะกร้อ
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และการฝึก
ทักษะเบือ้ งต้น ส้าหรับกีฬาตะกร้อ เช่น ข้างเท้า
ด้านใน หลังเท่า ลูกเข่า ลูกศีรษะ การฝึกเล่น 2 คน
การฝึกเล่น 3 คน การเล่นเป็นทีม การแข่งขัน
ตะกร้อ
Training and Teaching Principle in
Takraw History definition importance and
physical fitness for Takraw rules etiquette and
basic skill training of Takraw such as The foot
inside, The back foot ,The knee, The head,
Play 2 people, Play 3 people, Playing as a team,
completion

248169 หลักการฝึกและสอน
1(0-2-1)
ตะกร้อ
Training and Teaching
Principle in Takraw
หลักการฝึกและสอนตะกร้อ ประวัติ
ความส้าคัญ กฎกติกามารยาทส้าหรับกีฬาตะกร้อ
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และการฝึก
ทักษะเบือ้ งต้น ส้าหรับกีฬาตะกร้อ เช่น ข้างเท้า
ด้านใน หลังเท่า ลูกเข่า ลูกศีรษะ การฝึกเล่น 2 คน
การฝึกเล่น 3 คน การเล่นเป็นทีม การแข่งขัน
ตะกร้อ
Training and Teaching Principle in
Takraw History definition importance and
physical fitness for Takraw rules etiquette and
basic skill training of Takraw such as The foot
inside, The back foot ,The knee, The head,
Play 2 people, Play 3 people, Playing as a team,
completion
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ปรับปรุง
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248263 หลักการฝึกและ
1(0-2-1)
สอนซอฟต์บอล
Training and Teaching
Principle in Soft – ball
ประวัติ ประโยชน์ สมรรถภาพนักกีฬา
ทักษะพืน้ ฐานในการเคลือ่ นที่ การเล่นทีม กติกา
การบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นการเก็บ
รักษาอุปกรณ์ การสอนและฝึกหัด กีฬา
วอลเลย์บอล โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์
สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนา
ทักษะสมรรถนะ
History, usefulness, physical fitness
and basic skills; basic movement, team playing,
injuries and safety, equipment and maintenance,
teaching and training in soft-ball with science
principles, Physical fitness and skills related
fitness development

248263 หลักการฝึกและ
1(0-2-1)
สอนซอฟต์บอล
Training and Teaching
Principle in Soft – ball
ประวัติ ประโยชน์ สมรรถภาพนักกีฬา
ทักษะพืน้ ฐานในการเคลือ่ นที่ การเล่นทีม กติกา
การบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นการเก็บ
รักษาอุปกรณ์ การสอนและฝึกหัด กีฬา
วอลเลย์บอล โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์
สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนา
ทักษะสมรรถนะ
History, usefulness, physical fitness
and basic skills; basic movement, team playing,
injuries and safety, equipment and maintenance,
teaching and training in soft-ball with science
principles, Physical fitness and skills related
fitness development

248264 หลักการฝึกและ
1(0-2-1)
สอนฟุตซอล
Training and Teaching
Principle in futsal
ประวัติและความรู้พนื้ ฐานการฝึกกีฬา
ฟุตซอล การเคลื่อนที่เบื้องต้น การท้า
ความคุ้นเคยกับ ลูกฟุตซอล การเตะและหยุด
ลูกฟุตซอล การเลีย้ งลูกฟุตซอล การยิงประตู
การเล่นทีมและการแข่งขัน
History and basic training in futsal,
basic movement, a familiarity with the ball,
kicking and stoping the ball, carry the ball,
shooting, playing and competition

248264 หลักการฝึกและ
1(0-2-1)
สอนฟุตซอล
Training and Teaching
Principle in futsal
ประวัติและความรู้พนื้ ฐานการฝึกกีฬา
ฟุตซอล การเคลื่อนที่เบื้องต้น การท้า
ความคุ้นเคยกับ ลูกฟุตซอล การเตะและหยุด
ลูกฟุตซอล การเลีย้ งลูกฟุตซอล การยิงประตู
การเล่นทีมและการแข่งขัน
History and basic training in futsal,
basic movement, a familiarity with the ball,
kicking and stoping the ball, carry the ball,
shooting, playing and competition
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248265 หลักการฝึกและสอนลีลาศ 1(0-2-1)
Training and Teaching
Principle in Social Dance
การสอนและฝึกหัด กีฬาลีลาศ โดย
หลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกาย
ที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ
Teaching and training in social dance
with science principles, Physical fitness and
skills related fitness development

248265 หลักการฝึกและสอนลีลาศ 1(0-2-1)
Training and Teaching
Principle in Social Dance
การสอนและฝึกหัด กีฬาลีลาศ โดย
หลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกาย
ที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ
Teaching and training in social
dance with science principles, Physical fitness
and skills related fitness development

248268 หลักการฝึกและ
1(0-2-1)
สอนฮอกกี้
Training and Teaching
Principle in Hockey
การสอนและฝึกหัด กีฬาฮอกกี้
โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกาย
ที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ
Teaching and training in hockey with
science principles, Physical fitness and skills
related fitness development

248268 หลักการฝึกและ
1(0-2-1)
สอนฮอกกี้
Training and Teaching
Principle in Hockey
การสอนและฝึกหัด กีฬาฮอกกี้ โดย
หลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายที่
เกี่ยวข้อง และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ
Teaching and training in hockey
with science principles, Physical fitness and
skills related fitness development

248269 หลักการฝึกและสอนโยคะ 1(0-2-1)
Training and Teaching
Principle in Yoga
การสอนและฝึกหัด โยคะ โดย
หลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกาย
ที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ
Teaching and training in yoga with
science principles, Physical fitness and skills
related fitness development

248269 หลักการฝึกและสอนโยคะ 1(0-2-1)
Training and Teaching
Principle in Yoga
การสอนและฝึกหัด โยคะ โดย
หลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกาย
ที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ
Teaching and training in yoga with
science principles, Physical fitness and skills
related fitness development

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

528
ตารางการเปรียบเทียบแผนการศึกษาหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2555

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2557

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น

รหัส
ชื่อวิชา
รายวิชา
001103 ทักษะภาษาไทย

จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)

รหัส
รายวิชา
001103

ทักษะภาษาไทย

จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)

001111

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน

3(3-0-6)

001111

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน

3(3-0-6)

005172

การจัดการการด้าเนินชีวิต

3(2-2-5)

005172

การจัดการการด้าเนินชีวิต

3(2-2-5)

161171

หลักการศึกษาและความเป็นครู
มืออาชีพ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลศึกษาและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
กลุ่มวิชาพลานามัย

3(3-0-6)

161111

ปรัชญาการศึกษา

3(3-0-6)

3(3-0-6)

248111

ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับพลศึกษาและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา

3(3-0-6)

1(x-x-x)

004xxx

กลุ่มวิชาพลานามัย

1(x-x-x)

รวม

16 หน่วยกิต

รวม

16 หน่วยกิต

248111
004xxx

ชื่อวิชา

ภาคการศึกษาปลาย

ภาคการศึกษาปลาย

รหัส
ชื่อวิชา
รายวิชา
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
001134* อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัส
รายวิชา
001112
001134*

003136* พะเยาศึกษา

3(2-2-5)

003136* พะเยาศึกษา

3(2-2-5)

005171

ชีวิตและสุขภาพ

3(3-0-6)

005171

ชีวิตและสุขภาพ

3(3-0-6)

005173

ทักษะชีวิต

2(1-2-3)

005173

ทักษะชีวิต

2(1-2-3)

161141

การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

3(2-2-5)

161112

ความเป็นครูมอื อาชีพ

3(3-0-6)

248160

หลักการฝึกและสอนยิมนาสติก

1(0-2-1)

248160

หลักการฝึกและสอนยิมนาสติก

1(0-2-1)

363218

กายวิภาคศาสตร์พนื้ ฐาน

3(2-3-6)

363218

กายวิภาคศาสตร์พนื้ ฐาน

3(2-3-6)

รวม

18 หน่วยกิต

รวม

18 หน่วยกิต

*ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชาเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

*ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัส
ชื่อวิชา
รายวิชา
161133 จิตวิทยาส้าหรับครู
248181 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
รวม

ชื่อวิชา

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต

รหัส
รายวิชา
161113
248181

ชื่อวิชา
หลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
รวม

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต

529
แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
รหัส
จานวน
ชื่อวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
146111 การอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
161221 การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 1
3(2-2-5)

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2557
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
รหัส
จานวน
ชื่อวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
146111
การอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
161212
จิตวิทยาส้าหรับครู
3(3-0-6)

248201

จิตวิทยาการกีฬา

3(2-2-5)

248201

จิตวิทยาการกีฬา

3(2-2-5)

248266

หลักการฝึกและสอนว่ายน้้า

1(0-2-1)

248266

หลักการฝึกและสอนว่ายน้้า

1(0-2-1)

365212

ชีวเคมีพนื้ ฐาน

3(2-3-6)

365212

ชีวเคมีพนื้ ฐาน

3(2-3-6)

00xxxx

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

3(x-x-x)

00xxxx

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

3(x-x-x)

รวม

16 หน่วยกิต

รวม

16 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

ภาคการศึกษาปลาย

รหัส
ชื่อวิชา
รายวิชา
161211 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)

3(2-2-5)

รหัส
ชื่อวิชา
รายวิชา
161213
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
248221 การเรียนรู้ทักษะกลไก

248221

การเรียนรู้ทักษะกลไก

248242

การทดสอบสมรถภาพทางกาย

3(2-2-5)

248242

การทดสอบสมรถภาพทางกาย

3(2-2-5)

248260

หลักการฝึกและสอนฟุตบอล

1(0-2-1)

248260

หลักการฝึกและสอนฟุตบอล

1(0-2-1)

248261

หลักการฝึกและสอนวอลเลย์บอล

1(0-2-1)

248261

1(0-2-1)

248262

หลักการฝึกและสอนกรีฑา

1(0-2-1)

248262

หลักการฝึกและสอน
วอลเลย์
บอล
หลักการฝึ
กและสอนกรีฑา

367200

สรีรวิทยาพืน้ ฐาน

3(2-2-5)

367200

สรีรวิทยาพืน้ ฐาน

3(2-2-5)

248xxx

วิชาเอกเลือก

1 (x-x-x)

248xxx

วิชาเอกเลือก

1 (x-x-x)

00xxxx

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

3(x-x-x)

00xxxx

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

3(x-x-x)

00xxxx

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
รวม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน

3(x-x-x)

00xxxx

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
รวม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน

3(x-x-x)

รหัส
ชื่อวิชา
รายวิชา
161261 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารทางการศึกษา
248481 เพศศึกษาและโครงการสวัสดิศกึ ษา
ในโรงเรียน
รวม

22 หน่วยกิต
จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต

รหัส
ชื่อวิชา
รายวิชา
161211
การจัดการเรียนรู้และ
การจัดการชั้นเรียน
248481 เพศศึกษาและโครงการ
สวัสดิศกึ ษาในโรงเรียน
รวม

3(2-2-5)

1(0-2-1)

22 หน่วยกิต
จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต

530
แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2555

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2557

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น

รหัส
ชื่อวิชา
รายวิชา
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
161322 การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 2

จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)

248321

ชีวกลศาสตร์การกีฬา

248322

สรีรวิทยาการออกก้าลังกาย

248331

สถิติและการประเมินผลทาง
3(2-2-5)
พลศึกษาและการกีฬา
หลักการฝึกและสอนบาสเกตบอล 1(0-2-1)

248361
248497
xxxxxx

รหัส
ชื่อวิชา
รายวิช
146200
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
า
เฉพาะ
161311 การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้

จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)

3(2-2-5)

248321 ชีวกลศาสตร์การกีฬา

3(2-2-5)

3(2-2-5)

24832 สรีรวิทยาการออกก้าลังกาย
2248331 สถิติและการประเมินผลทางพล
ศึกษาและการกีฬา
248361 หลักการฝึกและสอน
บาสเกตบอล
248497 การจัดการเรียนรู้และสื่อการ
สอนพลศึกษา
xxxxxx วิชาเลือกเสรี

3(2-2-5)

3(2-2-5)

การจัดการเรียนรู้และสื่อการสอน 2(2-2-5)
พลศึกษา
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
รวม

21 หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
รายวิชา

ชื่อวิชา

จานวน
หน่วยกิต

การจัดการชั้นเรียนและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้

3(2-2-5)

248323

เวชศาสตร์การกีฬา

3(2-2-5)

248351

3(2-2-5)

248xxx

วิทยาศาสตร์การกีฬา
และพลศึกษาส้าหรับผู้พิการ
โภชนาการเพื่อสุขภาพและ
การกีฬา
การพัฒนาหลักสูตรและการวิจัย
หลักสูตรทางพลศึกษา
วิชาเอกเลือก

248xxx
xxxxxx

248496

3(2-2-5)
1(0-2-1)
2(2-2-5)
3(x-x-x)
21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

161351

248381

3(2-2-5)

รหัส
ชื่อวิชา
รายวิช
า
161312
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

1(x-x-x)

24832 เวชศาสตร์การกีฬา
3248351 วิทยาศาสตร์การกีฬา
และพลศึกษาส้าหรับผู้พิการ
248381 โภชนาการเพื่อสุขภาพและ
การกีฬา
248496 การพัฒนาหลักสูตรและ
การวิจัยหลักสูตรทางพลศึกษา
248xxx วิชาเอกเลือก

วิชาเอกเลือก

1(x-x-x)

248xxx วิชาเอกเลือก

1(x-x-x)

วิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

รวม

20 หน่วย
กิต

รวม

20 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(x-x-x)

531
แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2555
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัส
รายวิชา
161342
161xxx
161342

ชื่อวิชา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
วิชาชีพครูเลือก
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
รวม

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2557
ภาคการศึกษาฤดูร้อน

จานวน
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต รายวิชา
3(2-2-5) 161313 การประกันคุณภาพการศึกษา
3(x-x-x)
3(2-2-5)
9 หน่วยกิต
รวม

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)

3 หน่วยกิต

532

รหัส
รายวิชา
248411

248431
248441

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2555

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2557

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น

ชื่อวิชา

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)

หลักการฝึก การออกโปรแกรม
การฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)

รหัส
รายวิชา
248411

248431

3(2-2-5)

248441

3(2-2-5)

161411

2(2-2-5)

161412

248xxxx

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการกีฬา
หลักสูตรและการสอนพลศึกษา
ระดับประถมศึกษา
การจัดสิ่งแวดล้อมและชั้นเรียน
ทางพลศึกษา
วิชาเอกเลือก

1(x-x-x)

248498

248xxxx

วิชาเอกเลือก

1(x-x-x)

248494
248498

รวม

ชื่อวิชา
หลักการฝึก การออกโปรแกรม
การฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย
ระเบียบวิธีวิจัย

3(2-2-5)

2(2-2-5)

248xxxx

การจัดสิ่งแวดล้อมและชั้นเรียน
ทางพลศึกษา
วิชาเอกเลือก

248xxxx

วิชาเอกเลือก

1(x-x-x)

รวม

17 หน่วยกิต

16 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

1(30 ชั่วโมง)
3(3-0-6)

1(x-x-x)

ภาคการศึกษาปลาย
จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)

รหัส
รายวิชา
248494

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

161413
248185

3(2-2-5)

248186

248472

หลักสูตรและการสอนพลศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ยาและสิ่งเสพติด
การบริหารพลศึกษาและ
โปรแกรม
ผูพลศึ
้ก้ากักบษาลูกเสือ

248491

การฝึกงาน*

6 หน่วยกิต

248492

การศึกษาอิสระ*

6 หน่วยกิต

248493

สหกิจศึกษา*

6 หน่วยกิต

248185
248186

3(2-2-5)

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการกีฬา
การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ
วิชาชีพครู
ภาษาและวัฒนธรรม

ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
รายวิชา
248495

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)

ชื่อวิชา
หลักสูตรและการสอนพลศึกษา
ระดับประถมศึกษา
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
ยาและสิ่งเสพติด

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)
1(60 ชั่วโมง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

248472

การบริหารพลศึกษาและโปรแกรม
พลศึกษา
ผู้ก้ากับลูกเสือ

248492

การศึกษาอิสระ

6 หน่วยกิต

รวม

19 หน่วยกิต

3(2-2-5)

*ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 1 รายวิชา
รวม

18 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2555

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2557

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัส
รายวิชา
161481
161xxx

ชื่อวิชา
การบริหารและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
วิชาชีพครูเลือก
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)

รหัส
รายวิชา
248495

3(x-x-x)

161xxx

6 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
หลักสูตรและการสอนพล
ศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วิชาชีพครูเลือก
รวม

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(x-x-x)
6 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น
รหัส
รายวิชา
161591
161593

ชื่อวิชา
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ในสถานศึกษา 1
สัมมนา 1
รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557
ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น
จานวน
หน่วยกิต
6(320 ชั่วโมง)

รหัส
รายวิชา
161591

1(0-2-1)
7 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ในสถานศึกษา 1
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
รายวิชา
161592
161594

ชื่อวิชา
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ในสถานศึกษา 2
สัมมนา 2
รวม

จานวน
หน่วยกิต
6(360 ชั่วโมง)

6 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

จานวน
หน่วยกิต
6(320 ชั่วโมง)
1(0-2-1)
7 หน่วยกิต

รหัส
รายวิชา
161592

ชื่อวิชา
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ในสถานศึกษา 2
รวม

จานวน
หน่วยกิต
6(360 ชั่วโมง)

6 หน่วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
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สาขาวิชาภาษาไทย
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ตาราง เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับ
โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาชีพครู
2.1.1 วิชาชีพครู
2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2.2 วิชาเอก
2.2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2.1.1 วิชาพืน้ ฐานคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
2.2.1.2 วิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน
2.2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2.2 วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
2.2.3 การสอนวิชาเอก
2.2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.2.4.1 วิชาเอกเลือก
2.2.4.2 วิชาเอกเลือกในกลุ่ม
2.2.4.3 วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต)ตลอดหลักสูตร

หลักสูตร หลักสูตร
เกณฑ์ เกณฑ์
ปรับปรุง ปรับปรุง
สกอ. คุรุสภา
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2557

30
124
46
78

30
124
46
34
12

30
149
50
12

30
146
47
35
12

78

99
6
-

99
6
-

39
39
6

39
39
6

48
30
18

48
30
18

68

38

6
4

-

6

6

6

6

160

160

185

182
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2557
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
กลุ่มวิชาภาษา
001103
001111
001112

003134

003136

กลุ่มวิชาพลานามัย
004150
004151
004152
004153
004154
004155
004156
004157
004158
004159

3(3-0) 001103
3(3-0) 001111
3(3-0) 001112

กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส

ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

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

คงเดิม

3(3-0-6)

3 หน่วยกิต

อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
Civilization and Indigenous
Wisdom
พะเยาศึกษา
Phayao Studies

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

9 หน่วยกิต

ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

สาระที่
ปรับ
ปรุง

3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous
Wisdom
3(2-2-5) 003136 พะเยาศึกษา
Phayao Studies

1 หน่วยกิต

บังคับเลือก

1(0-2-1) 004150
1(0-2-1) 004151
1(0-2-1) 004152
1(0-2-1) 004153
1(0-2-1) 004154
1(0-2-1) 004155
1(0-2-1) 004156
1(0-2-1) 004157
1(0-2-1) 004158
1(0-2-1) 004159

3(3-0-6)
คงเดิม

3(2-2-5)

คงเดิม

1 หน่วยกิต
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
คงเดิม
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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Tennis

Tennis

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
004160
004161
004162
004163
004164
004165

เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self-Defense

กลุ่มวิชาสหศาสตร์
005171
005172
005173

ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการดาเนินชีวติ
Living Management
ทักษะชีวิต
Life Skills

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เลือก
กลุ่มวิชาภาษา
001113

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic
Purposes

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
1(0-2-1) 004160
1(0-2-1)

004161

1(0-2-1) 004162
1(0-2-1) 004163
1(0-2-1) 004164
1(0-2-1) 004165

เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

คงเดิม

1(0-2-1)
1(0-2-1)

8 หน่วยกิต
3(3-0-6)

005171

3(2-2-5)

005172

2(1-2-3)

005173

ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการดาเนินชีวติ
Living Management
ทักษะชีวิต
Life Skills

3(3-0-6)
3(2-2-5)

คงเดิม

2(1-2-3)

9 หน่วยกิต
3(3-0-6)

001113

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic
Purposes

3(3-0-6)

3(3-0-6)

002121

3(3-0-6)

3(3-0-6)

002122

3(3-0-6)

002123

3(3-0-6)

002124

3(3-0-6)

002125

สารสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษาค้นคว้า
Information Science for
Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวติ
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
Language Society and
Culture
ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation

คงเดิม

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121

002122
002123

002124
002125

สารสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษาค้นคว้า
Information Science for
Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวติ
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
Language Society and
Culture
ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation

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

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

คงเดิม
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
002126

ศิลปะในชีวติ ประจาวัน
Arts in Daily Life

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
3(3-0-6)

002126

ศิลปะในชีวติ ประจาวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

3(3-0-6)

003131

3(3-0-6)

3(3-0-6)

003132

กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวติ
Fundamental Laws for Quality
of Life
ไทยกับประชาคมโลก
Thai and the World Community
วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
ขั้นพื้นฐาน
Introduction to Computer
Information Science
คณิตศาสตร์สาหรับชีวติ ในยุค
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the
Information Age
ยาและสารเคมีในชีวติ ประจาวัน

3(3-0-6)

คงเดิม

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131

003132
003133
003135

กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวติ
Fundamental Laws for Quality
of Life
ไทยกับประชาคมโลก
Thai and the World Community
วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

003133

3(3-0-6)

003135

3(3-0-6)

006140

3(2-2-5)

006141

3(3-0-6)

006142

3(3-0-6)

006143

3(3-0-6)
คงเดิม
3(3-0-6)
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140
006141

006142

006143

006144
006145

006245

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
ขั้นพื้นฐาน
Introduction to Computer
Information Science
คณิตศาสตร์สาหรับชีวติ ในยุค
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the
Information Age
ยาและสารเคมีในชีวติ ประจาวัน
Drugs and Chemicals in
Daily Life
อาหารและวิถีชีวติ
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology
Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
Science in Daily Life
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

3(3-0-6)

3(3-0-6)

Drugs and Chemicals in
Daily Life

3(3-0-6)

006144

3(3-0-6)

006145

3(3-0-6)

006245

กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170

3(2-2-5)

อาหารและวิถีชีวติ
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology
Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
Science in Daily Life

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

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาบูรณาการ
3(3-0-6)

005170

พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

3(3-0-6)

คงเดิม
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาแกน

99 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6)
เฉพาะ
English for Specific Purposes
146398 ระเบียบวิธวี ิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
42 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
36 หน่วยกิต
144111 ทักษะการรับสารอย่างมี
3(2-2-5)
ประสิทธิภาพ
Effective Information Receiving
Skills
ทฤษฎี ก ารสื่ อสาร หลั ก การ กลวิ ธี
รู ป แบบ การฟั งและการอ่ านประเภท
ต่างๆ การวิ เคราะห์ วิ นิ จ วิ จารณ์ และ
ประเมินค่า
Theory of communication,
the principles, strategies, and
feature of listening and reading in a
variety patterns, analysis,
interpretation, criticism and
evaluation
144112

ทักษะการส่งสารอย่างมี
3(2-2-5)
ประสิทธิภาพ
Effective Information
Transferring Skills
ทฤษฎี ก ารสื่ อ สาร หลั ก การ
กลวิธี รูปแบบ การพูดและการเขียน
ประเภทต่างๆ การพัฒ นาบุ คลิกภาพ
ในการพู ด และการพัฒ นาทัก ษะการ
เขียน
The theory of communication,
the principle, strategy and format of
speaking and writing in a variety of
patterns, personality development in
speaking,writing skills

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาแกน
146200

146398

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes

สาระที่
ปรับปรุง
93 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3(3-0-6)

ระเบียบวิธวี ิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
39 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
39 หน่วยกิต
144113 ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 3(2-2-5)
Effective Communication Skills
ทฤษฎีการสื่อสาร หลั กการ กลวิธี รูปแบบ
การพู ด การเขี ย น การฟั ง และการอ่ าน
ประเภท ต่ าง ๆ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพใน
การพู ด และการพั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย น
การวิเคราะห์ วินิจวิจารณ์ และประเมินค่า
จากการฟังและการอ่าน
Theory of communication, the
principles, strategies, and feature of
listening, reading, speaking and writing
in a variety patterns, personality
development in speaking and writing
skills, analysis, interpretation, criticism
and evaluation in listening and reading

คงเดิม
คงเดิม

รายวิชา
ใหม่
รวมเนือ้ หา
รายวิชา
144111
และ
144112

รวมเนือ้ หา
กับรายวิชา
144111
เป็น
รายวิชา
ใหม่
144113

541
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144114

144121

ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
3(3-0-6) 144122
Thai Linguistic
ความรู้พนื้ ฐานทางภาษาศาสตร์
ป ร ะ วั ติ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ษ า แ ล ะ
ภาษาศาสตร์ อวั ยวะที่ใช้ ในการออก
เสียงและขบวนการออกเสียง ลักษณะ
ของเสี ย งและสั ท อั ก ษร เสี ย งและ
ระบบเสี ยงในภาษาไทย หน่ วยเสี ยง
ในภาษาไทย พยางค์แ ละโครงสร้ า ง
พยางค์ของค าไทย ค าและหน่ วยค า
ไท ย ก า ร เรี ย งค า แ ล ะ ป ร ะ โย ค
ภาษาไทย
Fundamental Thai linguistics,
history of language and literature,
organs of speech and process of
pronunciation, feature for sound and the
international phonetics alphabet, sounds
and sound system in Thai, syllable
structure of Thai words, Words and
morpheme in Thai, Words ordering and
sentences in Thai
144130

การพูด
3(2-2-5)
Speaking
หลัก การพู ด กลวิธีพั ฒ นาทั ก ษะการ
พูดให้มีประสิท ธิภาพ การพูดเพื่อพั ฒนา
บุคลิ กภาพ รูป แบบการพู ดประเภทต่า ง
ๆ ทั้งที่เป็นพิธีการและไม่เป็นพิธีการ
Principle of speaking, strategies of
speaking skill development, speaking for
personality development, patterns of
speaking in formal and non-formal
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Linguistic
ความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์ ประวั ติ
การศึกษาภาษาและภาษาศาสตร์ อวัยวะ
ที่ใช้ในการออกเสี ยงและขบวนการออก
เสี ย ง ลั ก ษณะของเสี ย งและสั ท อั ก ษร
เสียงและระบบเสียงในภาษาไทย หน่ว ย
เสียงในภาษาไทย พยางค์และโครงสร้าง
พยางค์ข องค าไทย ค าและหน่ ว ยค าไทย
การเรียงคาและประโยคภาษาไทย
Fundamental Thai linguistics,
history of language and literature,
organs of speech and process of
pronunciation, feature for sound and the
international phonetics alphabet, sounds
and sound system in Thai, syllable
structure of Thai words, Words and
morpheme in Thai, Words ordering and
sentences in Thai

วรรณคดีเอกของไทย
3(3-0-6)
Masterpieces of Thai Literature
เนือ้ หา รูปแบบ ลักษณะ การประพันธ์
การอ่านวรรณคดีเอกของไทย คุณค่าและ
สุนทรียภาพทางวรรณกรรม
Content, pattern, characteristics,
composition, reading masterpieces of
Thai literature, value and aesthetics of
literature

สาระที่
ปรับปรุง
ย้ายจาก
วิชาเอก
เลือก
ปรับรหัส
รายวิชา
ชื่อรายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัส
รายวิชา

รายวิชา
ใหม่
ตาม
มคอ.1
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144140

144214

144216

144222

การเขียนเชิงวิชาการ
Academic Writing
หลั กการเขี ยนและขั้ น ตอนการเขี ย น
เชิ ง วิช าการประเภทต่ า งๆ การผลิ ต งาน
เขียนเชิงวิชาการที่มคี ุณค่า
Principle and process of academic
writing, useful academic writing creating

3(2-2-5)

การอ่านเชิงวิเคราะห์
3(2-2-5)
Critical Reading
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านและ
การวิ เ คราะห์ การวิ เคราะห์สารคดี
บันเทิงคดี และสาระบันเทิง การนาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ด้วยการพูดและการเขียน
Introduction to reading and
analysis, feature, fiction and entertainment
analysis, oral and written presentation to
analysis outcome
หลักภาษาไทยและการประยุกต์ใช้
3(2-2-5)
Thai Grammar and Application
ตระกู ล ของภาษาไทย ประวั ติ แ ละ
พัฒ นาการของการศึ กษาหลั กภาษาไทย
อักษรและเสียง พยางค์ คาและการสร้าง
ค า ประโยคและวลี ภ าษาไทย ค าราชา
ศั พ ท์ แ ละค าสุ ภ าพ หลั ก การเขี ย นและ
อ่านคาไทย
Thai language Family, History and
development of Thai Grammar study,
alphabets and sounds, syllables, words and word
formation, sentences and phrases in

144210

144211

ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language and Culture
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม
ในแง่มุมต่างๆ ภาษาไทยกับความเชื่อ ค่านิยม
โลกทั ศ น์ การใช้ ภ าษาไทยในปริ บ ทของ
วั ฒ นธรรม การเปลี่ ย นแปลงของภาษาใน
ปริบทของวัฒนธรรม
Correlations between language and
culture in different aspects such as Thai
language and beliefs, popularities, vision,
use of Thai language in cultural context,
changing of language in cultural context
การเขียนเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
Academic Writing
การเขี ย นเชิ ง วิ ช าการประเภทต่ า ง ๆ
หลั ก การเขี ย นและขั้ น ตอนการเขี ย นเชิ ง
วิชาการประเภทต่าง ๆ การผลิตงานเขียนเชิง
วิชาการที่มคี ุณค่า
Feature of academic writing, principle and
process of academic writing, writing creating
for useful academic writing
การอ่านเชิงวิเคราะห์
3(2-2-5)
Critical Reading
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านและการ
วิเคราะห์ การวิ เคราะห์ ส ารคดี บั น เทิ ง คดี
แล ะส าระบั น เทิ ง ก าร น าเส น อ ผ ล ก าร
วิเคราะห์ด้วยการพูดและการเขียน
Introduction to reading and
analysis, feature, fiction and entertainment
analysis, oral and written presentation to
analysis outcome

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับรหัส
รายวิชาตาม
มคอ.1 และ
ย้ายมาจาก
วิชาลือก
เฉพาะสาขา

ปรับรหัส
รายวิชาและ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัส
รายวิชา

ปิดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

Thai, royal and polite words, Principles
of writing and reading in Thai words
144221

144332

144333

144451
144452
144453

วรรณกรรมวิจารณ์
3(2-2-5)
Literary Criticism
ประวั ติ ค วามเป็ น มา ทฤษฎี ก าร
วิจารณ์วรรณกรรม การวิจารณ์วรรณคดี
และวรรณกรรมไทยร่วมสมัยประเภทร้อย
แก้วและร้อยกรอง
History and theory of literary
criticism, analyzing and criticising Thai
traditional and contemporary literary
works, pose and poetry

144330

คติชนวิทยา
3(2-2-5)
Folklore
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ย วกั บ คติ ชนวิ ท ยา
การจ าแนกประเภทของข้ อ มู ล คติ ช น
ระเบี ย บวิ ธี ศึ ก ษาคติ ช นวิ ท ยา แนวคิ ด
ทฤษฎีในการวิเคราะห์ การศึกษาค้นคว้า
ตามระเบียบวิธีคติชนวิทยาภาคปฏิบัติ
Meaning and general knowledge
related to folklore, classification of
folklore data categories, ideas and
theory of analysis, research
methodology

144339

การฝึกงาน
Professional Training
สหกิจศึกษา
Co-Operative Education
การศึกษาอิสระ
Independent Study

ไวยากรณ์ไทย
3(3-0-6)
Grammar in Thai Language
แ น ว คิ ด ด้ าน ไว ย าก รณ์ ไท ย วิ ธี
การศึกษาระบบต่างๆ ของภาษาไทยตามแนว
การศึ กษาด้ านไวยากรณ์ ไทย การวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ภาษาไทยตามแนวการศึ ก ษาด้ า น
ไวยากรณ์ไทย
Concepts of Thai grammar,
methodology for studying of Thai language
systems and analyzing Thai text in Thai
grammar
วรรณกรรมวิจารณ์
3(2-2-5)
Literary Criticism
ประวัติความเป็ นมา ทฤษฎีการวิจารณ์
วรรณ กรรม การวิ จ ารณ์ วรรณ คดี แล ะ
วรรณกรรมไทยร่ ว มสมั ย ประเภทร้ อ ยแก้ ว
และร้อยกรอง
History and theory of literary criticism,
analyzing and criticising Thai traditional and
contemporary literary works, pose and
poetry
คติชนวิทยา
3(2-2-5)
Folklore
ความรู้ทั่วไปเกี่ ยวกับคติชนวิทยา การ
จาแนกประเภทของข้อ มูลคติชน ระเบี ยบวิ ธี
ศึ ก ษาคติ ช นวิ ท ยา แนวคิ ด ทฤษฎี ใ นการ
วิเคราะห์ การศึ กษาค้ น คว้ าตามระเบี ย บวิ ธี
คติชนวิทยาภาคปฏิบัติ
Meaning and general knowledge
related to folklore, classification of folklore
data categories, ideas and theory of
analysis, research methodology

6 หน่วยกิต

ปรับรหัส
รายวิชา

ปรับรหัส
รายวิชา

ปิดรายวิชา

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต 144453

รายวิชาใหม่
ตาม มคอ.1

ปิดรายวิชา
การศึกษาอิสระ
Independent Study

6 หน่วยกิต

คงเดิม
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144133

วรรณศิลป์ไทย
3(2-2-5)
The Art of Thai Literature
หลักและวิธีการแต่งคาประพันธ์ การ
วิเคราะห์ ฉันทลักษณ์ ภาษาวรรณศิลป์
หลักการประเมินค่าคาประพันธ์ การอ่าน
คาประพันธ์ประเภทต่าง ๆ
Priciples and strategies of poetry
writing, analysis of prosodies, rhythm
and ideas, the value of poetry
evaluation and poetry reading
การสอนวิชาเอก
6 หน่วยกิต
144462 วิธีสอนและนวัตกรรมทาง
3(2-2-5)
การสอนภาษาไทย
Method and Innovation in Thai
Teaching
ปรัชญาและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ภาษาไทย การวิเคราะห์หลักสูตร
การ
กาหนดจุดประสงค์และหลักการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ เทคนิควิธีการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทย การจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน การวัดและ
ประเมินผลการเรียน ลักษณะและ
ประเภทของนวัตกรรมที่จะนามา
ประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทย
Philosophies and goals of Thai
curriculum, curriculum analysis,
objectives setting and principles of
learning experiences making,
techniques of teaching Thai, activities
for learners development, learning
outcome assessment and evolutions,
characteristics and categories of
innovations be applied in Thai teaching
144463

การสอนจุลภาคในภาษาไทย
Micro Teaching in Thai Language
การสอนภาษาไทยด้วยนวัตกรรม
ในรูปแบบต่าง ๆ การนาวิธีการสอน
ภาษาไทยสู่การปฏิบัติ
Teaching Thai Language with
innovations, turning the theories of Thai
teaching into actions

สาระที่
ปรับปรุง
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3(2-2-5)

144430

วรรณศิลป์ไทย
3(2-2-5)
The Art of Thai Literature
หลักและวิธีการแต่งคาประพันธ์ การ
วิเคราะห์ ฉันทลักษณ์ ภาษาวรรณศิลป์
หลักการประเมินค่าคาประพันธ์ การอ่านคา
ประพันธ์ประเภทต่างๆ
Priciples and strategies of poetry
writing, analysis of prosodies, rhythm and
ideas, the value of poetry evaluation and
poetry reading
การสอนวิชาเอก
6 หน่วยกิต
144462
วิธีสอนและนวัตกรรมทาง
3(2-2-5)
การสอนภาษาไทย
Method and Innovation in Thai
Teaching
ปรัชญาและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ภาษาไทย การวิเคราะห์หลักสูตร การกาหนด
จุดประสงค์และหลักการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
การวัดและประเมินผลการเรียน ลักษณะและ
ประเภทของนวัตกรรมที่จะนามาประยุกต์ใช้
ในการสอนภาษาไทย
Philosophies and goals of Thai
curriculum, curriculum analysis, objectives
setting and principles of learning
experiences making, techniques of
teaching Thai, activities for learners
development, learning outcome
assessment and evolutions, characteristics
and categories of innovations be applied in
Thai teaching

144463

การสอนจุลภาคในภาษาไทย
Micro Teaching in Thai Language
การสอนภาษาไทยด้วยนวัตกรรม
ในรูปแบบต่าง ๆ การนาวิธีการสอน
ภาษาไทยสู่การปฏิบัติ
Teaching Thai Language with
innovations, turning the theories of Thai
teaching into actions

ปรับรหัส
รายวิชา

คงเดิม

3(2-2-5)

คงเดิม
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กลุ่มวิชาเอกเลือก
51 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือกในกลุ่ม
33 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย 33 หน่วยกิต

144338

144317

กลุ่มวิชาเอกเลือก
48 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือกในกลุ่ม
30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย
30 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาทักษะ
144224
พัฒนาการภาษาไทย
3(3-0-6)
Development of Thai Language
แนวการศึ กษาการเปลี่ ย นแปลงของ
ภาษา ลักษณะเด่นของภาษาไทยสมัยสุโขทัย
อยุธยา และรัตนโกสินทร์ การเปลี่ ยนแปลง
ของภาษาไทยกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจ
การเมื อ ง แ ละวั ฒ น ธ รรม เท ค โน โล ยี
สมัยใหม่กับ การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย
แนวโน้มของภาษาไทยในอนาคต
Approaches to the study of language
changes. characteristics of Thai language in
the Sukhothai, Ayudhaya, and Ratanakosin
periods. language changes in relation to
social, economic, political and cultural context,
modern technology and language changes.
trends of Thai language in the future
วรรณกรรมเด็กและเยาวชน
3(3-0-6) 144231
วรรณกรรมเด็กและเยาวชน
3(3-0-6)
Literature for Children and
Literature for Children and
Adolescents
Adolescents
ประวั ติ ประเภท รู ป แบบการเขี ย น
ประวั ติ ประเภท รู ป แบบการเขี ย น
สารั ต ถะ และภาพสะท้ อนสั งคมของ
ส ารั ต ถ ะ แ ล ะภ าพ ส ะท้ อ น สั งค ม ข อ ง
วรรณ กรรม การประเมิ นค่ า และการ
วรรณ ก รรม ก ารป ระเมิ น ค่ าแ ล ะก า ร
สร้างสรรค์วรรณกรรมเด็กและเยาวชน
สร้างสรรค์วรรณกรรมเด็กและเยาวชน
Characteristics, history and
Characteristics, history and patterns
patterns of writing literary works for
of writing literary works for children and
children and teenagers, philosophy in
teenagers, philosophy in literary works
literary works for kids and
for kids and teenagers, evaluating
teenagers, evaluating literary works
literary works for children and teenagers,
for children and teenagers, creating
creating literature for children and
literature for children and dolescents
adolescents

การเขียนเอกสารสานักงาน
Office Document Writing
ลักษณะ รูปแบบ องค์ประกอบ
การใช้ภาษา และหลักการเขียนเอกสาร
สานักงานประเภทต่างๆ การพัฒนา
ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
จดหมายธุรกิจ และรายงานการประชุม
Characteristics, patterns,
components, wordings and principles

3(2-2-5)

144310

การเขียนเอกสารสานักงาน
Office Document Writing
ลักษณะ รูปแบบ องค์ประกอบ
การใช้ภาษา และหลักการเขียนเอกสาร
สานักงานประเภทต่างๆ การพัฒนาทักษะ
การเขียนหนังสือราชการ จดหมายธุรกิจ
และรายงานการประชุม
Characteristics, patterns,
components, wordings and principles of

รายวิชาใหม่
ตาม มคอ.1

ปรับรหัส
รายวิชา

3(2-2-5)

ปรับรหัส
รายวิชา
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of government and business
documents writing, impoving the skills
of writing in governmental
documents, business letters and
meting reports

government and business
documents writing, impoving the skills of
writing in governmental documents,
business letters and meting reports
144320

144324

144223

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3(3-0-6)
Foreigner Languages on the Thai
Language
ตระกูลของภาษาโลก หลักและวิ ธี
ยืม ภาษา ลั ก ษณะเสี ย ง ค า ประโยค
แล ะส าน วน ภาษ าต่ างป ระเท ศ ใน
ภาษาไทย การแปลและเขี ยนทั บ ศั พ ท์
ภาษาต่ างประเทศเป็ น ภาษาไทยและ
ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ
World language families, principles
and methods for loaned languages,
sound, word, sentence and idiom
characteristics of foreign languages in Thai
language, translation and transliteration
from a foreign language to
Thai and from Thai to a foreign
language
อักษรและอักขรวิธีล้านนา
3(2-2-5)
Lanna Alphabets and
Orthography
ประเภทและลั กษณะของตั วอักษร
ล้านนา การผสมอัก ษรเพื่ อสร้างศั พ ท์
ฝึกการอ่านเอกสารที่จารึกด้วยอักษร

144321

144223

ภาษาศาสตร์สังคม
Sociolinguistic
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาษากั บ
สังคม ปัจจัยทางสังคมที่ทาให้เกิดการแปร
ภาษาและภาษาย่อย อิทธิพลของภาษาต่อ
สังคม การวิเคราะห์วิจัยภาษาในบริบททาง
สังคม
The interaction between
language and society, social context
interfering linguistic variation of
languages, The influence of language to
society, linguistic analysis and study in
social contexts
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
Foreigner Languages on the Thai
Language
ตระกูลของภาษาโลก ภาษาใน
อาเซียน หลักและวิธียืมภาษา ลักษณะ
เสียง คา ประโยคและสานวน
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย การแปล
และเขียนทับศัพท์ภาษาต่างประเทศเป็น
ภาษาไทยและภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศ
World language families, language
in ASEAN, principles and methods for
loaned languages, sound, word,
sentence and idiom characteristics of foreign
languages in Thai language, translation and
transliteration from a foreign language to
Thai and from Thai to a foreign language
อักษรและอักขรวิธีล้านนา
Lanna Alphabets and Orthography
ประเภทและลั ก ษณะของตั ว อั ก ษร
ล้านนา การผสมอักษรเพื่อสร้างศั พท์ ฝึ ก
การอ่านเอกสารที่จารึกด้วยอักษรล้านนา
และปริวรรตอักษรล้านนาเป็นอักษรไทย

สาระที่
ปรับปรุง

3(3-0-6)

รายวิชาใหม่
ตาม
มคอ.1

3(3-0-6)

ปรับรหัส
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

3(2-2-5)
ปรับรหัส
รายวิชา
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144226

144234

144326

144327

144331

144335

144336

ล้านนาและปริวรรตอัก ษรล้านนาเป็ น
อักษรไทยกลางที่กาหนด
Types and characteristics of Lanna
Alpha-bets. Words
construction.Reading informations
written by Lanna terms and changing
Lanna terms into central Thai terms
หลักการเขียนการอ่านคาไทย
3(3-0-6)
Thai Principles in writing and
reading
วรรณกรรมพระราชนิพนธ์
3(3-0-6)
Literature if Royal Highness
ภาษาเฉพาะกิจ
Language for Special

สาระที่
ปรับปรุง
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กลางที่กาหนด
Types and characteristics of Lanna
Alpha-bets. Words construction.Reading
informations written by Lanna terms and
changing Lanna terms into central Thai
terms

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

3(3-0-6)
ปิดรายวิชา

ภาษาไทยถิ่น
3(3-0-6) 144323
Thai Dialects
ลักษณะเฉพาะของภาษาถิ่นต่างๆ ใน
ประเทศไทย ความหมายของคาศัพท์ใน
แต่ละท้องถิน่ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษาถิ่น
Unique characteristics of dialects in
Thailand, including a study of different
meanings of word in each area,
analyzing relationship between Thai
dialect

สานวนไทย
Thai Idioms

3(3-0-6)

วัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา
Lanna Folk Culture

3(3-0-6)

วรรณกรรมล้านนา
Lanna Literary Works

3(3-0-6)

ภาษาไทยถิ่น
Thai Dialects
ความหมาย ขอบเขต การกระจาย
ลักษณะของภาษาตระกูลไท ลักษณะและ
ลั ก ษณะเฉพาะของภาษาถิ่ น ต่ า ง ๆ ใน
ประเทศไทย ความหมายของคาศัพท์ในแต่
ละท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาถิ่น
ต่าง ๆ ในประเทศไทย
Difinition, scope, distribution and
common features of Tai language family,
common features and unique
characteristics of dialects in Thailand,
including a study of different meanings of
word in each area, analyzing relationship
between dialects in Thailand

3(2-2-5)

ปรับรหัส
รายวิชา
หน่วยกิต
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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144131

พัฒนาการวรรณกรรมไทย
Development of Thai Literary
Works
พัฒ นาการของวรรณกรรมตั้งแต่
สมั ย สุ โขทั ย ถึ งปั จจุ บั น โดยเน้ น รู ป แบบ
เนื้ อ หา แนวคิ ด การศึ กษาภู มิ หลั ง ทาง
ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒ นธรรมที่มี
อิทธิพลต่อผู้แต่ง รวมทั้งสุนทรียภาพและ
คุณค่าของวรรณกรรม
Development of Thai Literary
Works from Sukhothai period to the
present by focusing on the styles,
contents, ideas, learning of historical,
social and cultural background those
influenced to the authers, including the
asethtics and values of literary works

3(3-0-6) 144335

144410

144318

สาระที่
ปรับปรุง
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การเขียนบันเทิงคดี
3(2-2-5)
Fiction Writing
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ บั น เทิ ง คดี
หลักการเขียน นวนิยาย เรื่องสั้น และงาน
บั น เทิ งค ดี ป ระเภ ท อื่ นๆ การศึ กษ า
ลั กษณะ กลวิ ธี เขี ย น การวิ เคราะห์ แ ละ
วิจารณ์งานเขียนบันเทิงคดี
General knowledge of fiction,
principles of fiction writing in different
type; novels, short stories and other
fictions, characteristics and strategies,
analyzing and criticizing fictions

พัฒนาการวรรณกรรมไทย
Development of Thai Literary Works
ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น ท า ง ว ร ร ณ ก ร ร ม
พัฒนาการของวรรณกรรมตั้งแต่สมัยสุโขทัย
ถึงปั จจุ บัน โดยเน้ นรูป แบบเนื้อหา แนวคิ ด
การศึกษาภู มิหลั งทางประวัติ ศาสตร์ สังคม
และวั ฒ นธรรมที่มี อิท ธิพลต่อ ผู้แ ต่ง รวมทั้ ง
สุนทรียภาพและคุณค่าของวรรณกรรม
Fundamental Thai literary works,
development of Thai literary works from
Sukhothai period to the present by focusing
on the styles, contents, ideas, learning of
historical, social and cultural background
those influenced to the authers, including
the asethtics and values of literary works
การสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
Teaching Thai As a Foreign Language
ระบบเสียงและระบบไวยากรณ์ของ
ภาษาแม่ภาษาที่สอง และปัจจัยเกี่ยวข้องกับ
การเรียนรู้ภาษาแม่ภาษาที่สอง ประเภทและ
ลักษณะการแทรกแซงของภาษา ปัญหาและ
การฝึกแก้ไขการออกเสียงภาษาไทย เทคนิค
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
The study of sound and syntactic
structure of the target languages, the
related factors to the learning process of
the target languages, the interference in
language, the methods in solving Thai
pronunciation and Thai teaching technique
as a foreign language

3(3-0-6)

ปรับรหัส
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

3(2-2-5)

รายวิชาใหม่
ตาม
มคอ.1

ปิดรายวิชา
และนา
เนือ้ หาไป
รวมกับวิชา
144319
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การเขียนสารคดี
3(2-2-5)
Feature Writing
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สารคดี
หลั ก การเขี ยนสารคดี ป ระเภทต่ าง ๆ
การวิเคราะห์และวิจารณ์งานเขียนสาร
คดี
General knowledge of features,
principles of feature writing in
different types, analyzing and
criticizing of feature writing

ปิดรายวิชา
และนา
เนื้อหาไป
รวมกับวิชา
144318

144411

144215

การพูดเพื่อกิจธุระ
3(2-2-5)
Speaking for Special Purposes
หลั กการพู ด กลวิ ธี พั ฒ นาทั ก ษะ
การพู ดให้ มีประสิ ท ธิ ภาพ การพู ดเพื่ อ
พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ รู ป แบบการพู ด
ประเภทต่ างๆ การพู ด แบบโน้ มน้ าวใจ
การพูดเพื่อให้ความรู้ การพูดในฐานะผู้
ประกาศและพิธีกร การกล่าวสุนทรพจน์
Principle of speaking, strategies of
speaking skill development, speaking for
personality development, patterns of
speaking such as speaking for persuasion,
speaking for give knowledge, Speaking as
a reporter or master of ceremony,
Speech making and so on

สาระที่
ปรับปรุง

144114

การเขียนสารคดีและบันเทิงคดี
3(2-2-5)
Feature and Fiction Writing
ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับสารคดีและบันเทิง
คดี หลักการเขียนสารคดีประเภทต่าง ๆ
และหลักการเขียนนวนิยาย เรื่องสั้น และ
งานบันเทิงคดีประเภทอื่น ๆ การวิเคราะห์
และวิจารณ์งานเขียนสารคดี การศึกษา
ลักษณะ กลวิธีเขียน การวิเคราะห์และ
วิจารณ์งานเขียนบันเทิงคดี
General knowledge of features and
fictions, principles of feature writing in
different types, principles of fiction
writing in different type; novels, short
stories and other fictions, analyzing and
criticizing of feature writing,
characteristics and strategies, analyzing
and criticizing fictions
การพูด
3(2-2-5)
Speaking
หลั กการพู ด กลวิ ธีพั ฒ นาทั ก ษะ
การพู ด ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด เพื่ อ
พัฒนาบุคลิกภาพ รูปแบบการพูดประเภท
ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นพิธีการและไม่เป็นพิธีการ
Principle of speaking,
strategies of speaking skill
development, speaking for
personality development, patterns of
speaking in formal and non-formal

รายวิชาใหม่
รวมเนื้อหา
รายวิชา
144318
และ144319

ปรับเป็น
วิชาเอก
บังคับ
ปรับรหัส
รายวิชา
ชื่อรายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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144334

144337

144431
144442

144444

การอ่านเชิงวิเคราะห์
3(2-2-5) 144211
Critical Reading
ความรู้เบื้อ งต้น เกี่ยวกับ การอ่านและ
การวิ เ คราะห์ การวิ เคราะห์สารคดี
บันเทิงคดี และสาระบันเทิง การนาเสนอ
ผลการวิ เคราะห์ ด้ ว ยการพู ด และการ
เขียน
Introduction to reading and
analysis, feature, fiction and entertainment
analysis, oral and written presentation
to analysis outcome
วรรณกรรมท้องถิ่น
3(3-0-6) 144433
Local Literary Works
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณกรรม
ท้องถิ่น รูปแบบ เนือ้ หา แนวคิด คุณค่า
และศิลปะการใช้ภาษา และแนวทาง
การศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นประเภท
ต่าง ๆ
General knowledge of the local
literature, patterns, contents, ideas,
values, language arts and The study of
local literature
วรรณกรรมปัจจุบัน
3(3-0-6) 144230
Contemporary Literature
พัฒ นาการของวรรณกรรมไทยหลั ง
ได้ รับ อิ ท ธิ พ ลจากชาติ ต ะวัน ตก เนื้ อ หา
รู ป แบบ แนวคิ ด การวิ เคราะห์ แ ละ
วิจารณ์วรรณกรรมปัจจุบัน
Evolution of Thai literary works
western countries, contents, patterns
and thoughts, analyzing and
criticizing literary works in
accordance with criticism theory
วรรณกรรมคาสอน
Didactic Literature
ทักษะการจัดประชุมและฝึกอบรม
Conference and Training setting
skills
ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน
Language for Mass Communication

สาระที่
ปรับปรุง
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3(3-0-6)

การอ่านเชิงวิเคราะห์
Critical Reading
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการอ่านและการ
วิเคราะห์ การวิ เคราะห์ ส ารคดี บั น เทิ งคดี
และส าระบั น เทิ ง ก าร น าเส นอ ผ ล ก าร
วิเคราะห์ด้วยการพูดและ
การเขียน
Introduction to reading and
analysis, feature, fiction and entertainment
analysis, oral and written presentation to
analysis outcome

3(2-2-5)

วรรณกรรมท้องถิ่น
Local Literary Works
ความ รู้ ทั่ วไปเกี่ ย วกั บ วรรณ ก รรม
ท้องถิ่น รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด คุณค่า และ
ศิ ล ปะการใช้ ภ าษา และแนวทางการศึ กษา
วรรณ กรรมท้ อ งถิ่ น ประเภทต่ า ง ๆ การ
เปรียบเทียบวรรณกรรมท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่น
General knowledge of the regional
literature, patterns, contents, ideas, values,
language arts and the study of regional
literature, comparative study of regional
literature
วรรณกรรมปัจจุบัน
Contemporary Literature
พัฒนาการของวรรณกรรมไทยหลังได้รับ
อิ ท ธิ พลจากชาติ ต ะวั น ตก เนื้อ หา รู ป แบบ
แ น ว คิ ด ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ แ ล ะ วิ จ า ร ณ์
วรรณกรรมปัจจุบัน
Evolution of Thai literary works western
countries, contents, patterns and
thoughts, analyzing and criticizing
literary works in accordance with
criticism theory

3(3-0-6)

ปรับรหัส
รายวิชา

ปรับรหัส
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

3(3-0-6)

ปรับรหัส
รายวิชา

ปิดรายวิชา

3(2-2-5)
ปิดรายวิชา
3(2-2-5)
ปิดรายวิชา
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144445

บรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์
Editorial of Printed Media

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
3(2-2-5)

ปิดรายวิชา
144446

ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชนและ
บรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์
Language for Mass Communication
and Editorial of Printed Media
ความรู้เกี่ยวกับงานสื่อสารมวลชน
ลักษณะภาษาที่ใช้สื่อสารในงาน
สื่อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ หลักการเขียน
และพูดในงานสื่อสารมวลชน ความหมาย
และประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ ขอบข่ายของงาน
บรรณาธิการ บทบาทและหน้าที่ของ
บรรณาธิการ หลักการบรรณาธิการสื่อ
สิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ และการเตรียมตัวสู่
อาชีพบรรณาธิการ
General knowledge of mass
communication, characteristics of
languages used in mass communications,
principles of writing and speaking in mass
communication works, definitions and
types of printed media, scope of editorial
work, the roles and responsibilities for an
editor, editorial principles for printed matters
and preparing for the printing and editorial works

วิชาเลือกเฉพาะสาขา
18 หน่วยกิต
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
18 หน่วยกิต
กลุ่มภาษาจีน
กลุ่มภาษาจีน
142111
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5) 142111
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
Chinese for Communication I
Chinese for Communication I

3(2-2-5)

รายวิชาใหม่
รวมเนือ้ หา
รายวิชา
144444 และ
144445

3(2-2-5)

142112

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
Chinese for Communication II

3(2-2-5) 142112

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
Chinese for Communication II

3(2-2-5)

142211

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
Chinese for Communication III

3(2-2-5) 142211

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
Chinese for Communication III

3(2-2-5)

142121

การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด
ภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking
Development I
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด
ภาษาจีน 2
Chinese Listening and Speaking
Development II

3(2-2-5) 142121

การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีน
1
Chinese Listening and Speaking
Development I
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีน
2
Chinese Listening and Speaking
Development II

3(2-2-5)

142122

3(2-2-5)

142122

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

คงเดิม

3(2-2-5)
คงเดิม

552

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
142231

การพัฒนาทักษะการอ่าน
การเขียนภาษาจีน 1
Chinese Reading and Writing
Development I
กลุ่มภาษาญี่ปุ่น
143381
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Skills I
143382
ญี่ปุ่นศึกษา
Japanese studies
143383 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Skills II
143481
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 3
Japanese Skills III
143384
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Conversation 1
143482
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Conversation II
กลุ่มภาษาไทย
144439
วรรณกรรมกับสังคม
Literary works and Society
ลั ก ษณะสั ง คมไทย ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม วัฒนธรรม
สั ง คมและการเมื อ งในวรรณกรรมไทย
อิทธิพลของวรรณกรรมและสังคมที่มตี ่อกัน
Thai society, correlation between
Thai literature and society, culture,
society and politic in Thai literature, the
impacts between literature and society

144442

144443

สาระที่
ปรับปรุง
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3(2-2-5)

การพัฒนาทักษะการอ่าน
การเขียนภาษาจีน 1
Chinese Reading and Writing
Development I
กลุ่มภาษาญี่ปุ่น
3(2-2-5) 143381
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Skills I
3(3-0-5) 143382
ญี่ปุ่นศึกษา
Japanese studies
3(2-2-5) 143383
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Skills II
3(2-2-5) 143481
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 3
Japanese Skills III
3(2-2-5) 143384
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Conversation 1
3(2-2-5) 143482
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Conversation II
กลุ่มภาษาไทย
3(3-0-6) 144432
วรรณกรรมกับสังคม
Literary works and Society
ลักษณะสังคมไทย ความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรณกรรมกับสังคม วัฒนธรรม สังคมและ
การเมืองในวรรณกรรมไทย สังคมใน
วรรณกรรมคัดสรรจากกลุ่มประเทศอาเซียน
อิทธิพลของวรรณกรรมและสังคมที่มตี ่อกัน
Thai society, correlation between Thai
literature and society, culture, society and
politic in Thai literature, society in selected
literature of ASEAN, the impacts between
literature and society
3(3-0-6)

ทักษะการจัดประชุมและฝึกอบรม
Meeting and Seminar setting
skill
ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Thai Language and Culture
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม
ในแง่ มุ ม ต่ า งๆ ภาษาไทยกั บ ความเชื่ อ
ค่ า นิ ย ม โลกทั ศ น์ การใช้ ภ าษาไทยใน
ปริ บทของวัฒ นธรรม การเปลี่ย นแปลง
ของภาษาในปริบทของวัฒนธรรม

142231

3(2-2-5)
คงเดิม

3(2-2-5)
3(3-0-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

3(3-0-6)

ปรับรหัส
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปิดรายวิชา

ปรับเป็น
วิชาเอก
บังคับ
ตาม มคอ.1
และปรับ
รหัสรายวิชา
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144444

Correlations between language and
culture in different aspects such as Thai
language and beliefs, popularities,
vision, use of Thai language in cultural
context, changing of language in
cultural context
ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน
Thai for Mass Media
ความรู้เกี่ยวกับงานสื่อสารมวลชน
ลักษณะภาษาที่ใช้สื่อสารในงาน
สื่อสารมวลชนประเภทต่างๆ หลักการ
เขียนและพูดในงานสื่อสารมวลชน
General knowledge of mass
communication, Characteristics of
languages used in mass
communications, principles of writing
and speaking in mass communication
works

3(3-0-6)

ปิดรายวิชา

144446

กลุ่มภาษาฝรั่งเศส
145103
ภาษาฝรั่งเศส 1
French I

สาระที่
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3(2-2-5)

ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชนและ
บรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์
Language for Mass Communication
and Editorial of Printed Media
ความรู้เกี่ยวกับงานสื่อสารมวลชน
ลักษณะภาษาที่ใช้สื่อสารในงาน
สื่อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ หลักการเขียน
และพูดในงานสื่อสารมวลชน ความหมายและ
ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ ขอบข่ายของงาน
บรรณาธิการ บทบาทและหน้าที่ของ
บรรณาธิการ หลักการบรรณาธิการสื่อ
สิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ และการเตรียมตัวสู่
อาชีพบรรณาธิการ
General knowledge of mass
communication, characteristics of languages
used in mass communications, principles of
writing and speaking in mass
communication works, definitions and
types of printed media, scope of editorial
work, the roles and responsibilities for an
editor, editorial principles for printed matters
and preparing for the printing and editorial
works
กลุ่มภาษาฝรั่งเศส
145103
ภาษาฝรั่งเศส 1
French I

3(2-2-5)

รายวิชาใหม่
รวมเนือ้ หา
รายวิชา
144444 และ
144445

3(2-2-5)

คงเดิม
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145104
145111
145112
145121

145122

ภาษาฝรั่งเศส 2
French II
การฟัง การพูดภาษาฝรั่งเศส 1
French Listening and Speaking I
การฟัง การพูดภาษาฝรั่งเศส 2
French Listening and Speaking II
การอ่าน การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
French Reading and Writing I

3(2-2-5)

145104

3(2-2-5)

145111

3(2-2-5)

145112

3(2-2-5)

145121

การอ่าน การเขียนภาษาฝรั่งเศส 2
French Reading and Writing II

3(2-2-5)

กลุ่มภาษาเกาหลี

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

145122

ภาษาฝรั่งเศส 2
French II
การฟัง การพูดภาษาฝรั่งเศส 1
French Listening and Speaking I
การฟัง การพูดภาษาฝรั่งเศส 2
French Listening and Speaking II
การอ่าน การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
French Reading and Writing I

3(2-2-5)

การอ่าน การเขียนภาษาฝรั่งเศส 2
French Reading and Writing II

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

3(2-2-5)
คงเดิม

กลุ่มภาษาเกาหลี
144261
ภาษาเกาหลีเบือ้ งต้น 1
3(2-2-5)
Basic Korean I
ตัว อั กษร ระบบเสี ย ง ค าศั พท์ พื้น ฐาน วลี
ประโยค การเติ ม หน่ ว ยค า การฟั ง การพู ด
การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลีพนื้ ฐาน
Korean characters, phonological system,
basic vocabulary, phrase, sentence
structure, affixation, basic listening,
speaking, reading, and writing
144262
ภาษาเกาหลีเบือ้ งต้น 2
3(2-2-5)
Basic Korean II
คาศัพท์ การผันคา รูปแบบประโยคภาษา
เกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน การ
แนะนาตนเอง การอธิบายสิ่งรอบตัว การ
แสดงความคิดเห็น
Vocabulary, conjugation, sentence
patterns for communication in daily life,
self-introduction, surrounding explanation,
expressing opinion
144363
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Korean for Communication
การผันกริยาตามกาลและโอกาส ชนิ ด
และการสร้างประโยคที่ซับซ้อน การใช้ภาษา
แบบบูรณาการโดยมีพื้นฐานจากโครงสร้า ง
ประโยคแบบต่าง ๆ การใช้ภาษาสุภาพ การ
ฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นภาษา
เกาหลี
Verb transformation according to
tenses and contraposition, types and
construction of sentence structure,

คงเดิม

รายวิชาใหม่

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่
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integrated language use based on different
types of sentence structures, polite
expression, listening, speaking, reading,
and writing
144364

144365

144466

เกาหลีศึกษา
Korean Studies
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ประเทศ
เกาหลี ด้ า นประชากร วั ฒ นธรรม ประเพณี
มารยาทและจารี ต ต่ า ง ๆ ในสั ง คม วิ ถีชี วิ ต
ศาสนา เศรษฐกิ จ เหตุ ก ารณ์ แ ละสถานที่
ท่องเที่ยวที่สาคัญ
Basic knowledge related to Korea;
people, culture, tradition, manner and
custom, way of life, religion, economics,
important events and tourist attraction

3(3-0-6)

การฟังและการพูดภาษาเกาหลี
Korean Listening and Speaking
การฟั งแล ะก ารพู ด ภาษ าเกาหลี ใ น
สถานการณ์ต่างๆ การให้ข้อมูล การนาเสนอ
ข้อ มูล การประชุม การสัมภาษณ์ การเจรจา
ต่อรอง การเดินทาง การสั่งสินค้าและบริการ
Listening and speaking Korean
language in different situations; giving and
presenting information, meeting, interview,
negotiation, traveling, ordering products and
services

3(2-2-5)

การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลี
Korean Reading and Writing
การอ่ า นข้ อ ความสั้ น ชนิ ด ต่ า งๆ
หนังสือพิมพ์ โฆษณา ประกาศ ข้อความสั้นที่
ใช้ โครงสร้า งประโยคซับ ซ้ อน การเขีย น ย่ อ
หน้าอย่างสั้ น การเชื่อมประโยค คาศัพท์ที่ใช้
ในบริบทต่างๆ
Reading different types of short
texts, newspaper, advertisement,
announcement, short passage written in
complicated sentence structure, short
paragraph writing, sentence connection,
vocabulary used in different contexts

3(2-2-5)

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่
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กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
146111

146112

146211

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
ปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
หลั ก การเบื้ อ งต้ น การอ่ า น การเขี ย น
หลักการและปัญ หาในการอ่านและการเขียน
ระดั บ ค า วลี อนุ ป ระโยคจนถึ ง ประโยค
ประเภทต่าง ๆ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ประโยค
ที่ ไม่ ส มบู รณ์ การใช้ เครื่ อ งหมายวรรคตอน
การแบ่ งประโยค เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า ว
ผ่านการเขียนตามหลักการเกี่ยวกับการเขียน
เบือ้ งต้น
Basic principle of reading and writing,
reading and writing focusing on principles
and problems in reading at lexical level,
types of phrases, clauses and sentence,
reading focusing on problems on incomplete
sentences and the use of punctuation marks
then use the knowledge in practicing
writing to correct the mistake found

3(2-2-5)

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
วิวัฒน์
Progressive Reading and Writing
การอ่านเพื่อความเข้าใจและการ
วิเคราะห์ การเขียนในระดับประโยค ย่อหน้า
ความเรียงเชิงแสดงความคิดเห็น ความเรียง
เชิงพรรณนา ความเรียงเชิงอภิปราย ความ
เรียงแบบเล่าความ ความเรียงเชิงประเมินค่า
Reading for comprehension and
analysis, writing sentences paragraph,
persuasive, comparison and contrast
essay, descriptive essay definition essay
narrative essay evaluation essay
การอ่านและการเขียนขั้นสูง
Advance Reading and Writing
ก า ร อ่ า น เพื่ อ ก า ร วิ เค ร า ะ ห์
องค์ ป ระกอบของเนื้ อห าห ลากห ลาย
ป ร ะ เภ ท เพื่ อ ให้ เกิ ด ค ว า ม เข้ า ใจ ใ น
องค์ประกอบของเนื้อหาประเภทต่าง ๆ อาทิ
เช่ น โน้ ต ย่ อ บทความ รายงานการวิ จั ย
รว มถึ งก าร ท าค วามค ว าม เข้ าใจเชิ ง
สร้างสรรค์

3(2-2-5)

รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่

3(2-2-5)

รายวิชาใหม่
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

146131

146231

146232

English in more specific contexts
through listening, speaking, reading, and
writing skill with additions of various
speaking and writing topics
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
English for Communication
ทักษะการการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ
โดยเน้นที่การออกเสียงสระ พยัญชนะ การ
เน้นเสียง ทั้งในระดับคาและระดับประโยค
การทาความเข้าใจบทสนทนา การฟังเพื่อจับ
คาสาคัญ รายละเอียด และใจความสาคัญ
และพูดโต้ตอบบทสนทนาอย่างเหมาะสม
Listening and speaking skills in
English focused on vowel and consonant
sounds, stress patterns, and intonation in
both word and sentence levels and
understanding conversational language by
listening for key words, details, and gist;
and making response to the conversation in
proper way
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย
3 (2-2-5)
English for Discussion
ศึ ก ษ า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใน บ ริ บ ท ที่
เฉพาะเจาะจงโดยใช้ ทั กษะการฟั ง พู ด อ่ า น
และเขียน โดยเพิ่มหั วข้อและประเด็นการพู ด
และการเขีย นที่มีความเกี่ยวข้อ งกับศาสตร์ที่
นิสิ ตกาลั งศึ กษาอยู่ ให้มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
คาศัพท์เฉพาะทางมากขึน้
Studying English in more specific
contexts through listening, speaking,
reading, and writing skills with additions of
various speaking and writing topics related
to students’ study areas with more
technical terms
การพูดและการนาเสนอในที่สาธารณะ
3(2-2-5)
Public Speaking and Presentation
การนาเสนอในที่สาธารณะในรูปแบบ
ต่าง ๆ การโต้วาที การกล่าวสุนทรพจน์ การ
พูดแบบฉับพลัน ด้วยการวางองค์ประกอบ
เนือ้ หาที่กระชับและชัดเจน
Oral presentation in public with
clear and concise organization of content in
various forms of presentation, debating,
giving speech, and impromptu speaking

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
รหัส
รายวิชา

001111
001103
005173
144111
144133
004xxx
161171

รหัส
รายวิชา
001112
005171
003134
003136
144112
144121
144131
161241

ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
ทักษะภาษาไทย
ทักษะชีวิต
ทักษะการรับสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
วรรณศิลป์ไทย
กลุ่มวิชาพลานามัย
หลักการศึกษาและความเป็น
ครูมืออาชีพ
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
พะเยาศึกษา*
ทักษะการส่งสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
พัฒนาการวรรณกรรมไทย
การวัดและประเมินผลทาง
การศึกษา
รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
จานวนหน่วย
กิต

รหัส
รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)

001111
001103
005173
144111

3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)

144133
004xxx
161111

18 หน่วยกิต

161133

รวม

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
ทักษะภาษาไทย
ทักษะชีวิต
ทักษะการรับสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
วรรณศิลป์ไทย
กลุ่มวิชาพลานามัย
ปรัชญาการศึกษา
รวม

จานวน
หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัส
รายวิชา
001112
005171
003134

3(2-2-5)
3(2-2-5)

003136
144112

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

144121
144131

3(2-2-5)

161112

21 หน่วยกิต

*ให้นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
จิตวิทยาสาหรับครู

ชื่อวิชา

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
พะเยาศึกษา*
ทักษะการส่งสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
พัฒนาการวรรณกรรมไทย
ความเป็นครูมืออาชีพ
รวม

จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21 หน่วยกิต

*ให้นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต

161113

หลักสูตรสถานศึกษา
รวม

3(2-2-5)
3 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
รหัส
รายวิชา

ชื่อวิชา

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
144222 หลักภาษาไทยและการประยุกต์ใช้
144xxx วิชาเอกเลือก
14xxxx วิชาเอกเลือก
001xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
001xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
161221 การออกแบบและจัดการเรียนรู้1
รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
จานวน
หน่วยกิต

รหัส
รายวิชา

3(3-0-6)

146200

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)

144222
144xxx
14xxxx
001xxx
001xxx
161213

21 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
หลักภาษาไทยและการประยุกต์ใช้
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
รายวิชา

005172
144214
144216
144xxx
14xxxx
001xxx
161311

ชื่อวิชา

การจัดการการดาเนินชีวิต
การเขียนเชิงวิชาการ
การอ่านเชิงวิเคราะห์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
การออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร
รวม

จานวน
หน่วยกิต

รหัส
รายวิชา

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)

005172
144214
144216
144xxx
14xxxx
001xxx
161212

21 หน่วยกิต

144xxx
161261

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
21 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

การจัดการการดาเนินชีวิต
การเขียนเชิงวิชาการ
การอ่านเชิงวิเคราะห์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
จิตวิทยาสาหรับครู
รวม

จานวน
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
จานวน
หน่วยกิต

รหัส
รายวิชา

วิชาเอกเลือก
นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ทางการศึกษา

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

144xxx
161211

รวม

6 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

3(3-0-6)

ภาคการศึกษาปลาย

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัส
รายวิชา

จานวน
หน่วยกิต

ชื่อวิชา

จานวน
หน่วยกิต

วิชาเอกเลือก
การจัดการเรียนรู้และการ
จัดการชั้นเรียน

3(x-x-x)
3(2-2-5)

รวม

6 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
รหัส
รายวิชา

ชื่อวิชา

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
จานวนหน่วย
กิต

รหัส
รายวิชา

144330
144xxx
14xxxx
14xxxx
xxxxxx
161311

144332
144xxx
14xxxx
14xxxx
00xxxx

วรรณกรรมวิจารณ์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

161322

การออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ 2

3(2-2-5)

รวม

18 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

วรรณกรรมวิจารณ์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี
การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
รายวิชา

161351
144333
144398
14xxxx
14xxxx
00xxxx

ชื่อวิชา

การจัดการชั้นเรียนและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
คติชนวิทยา
ระเบียบวิธวี จิ ัย
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี
รวม

วิชาเอกบังคับเลือก
วิชาชีพครูเลือก
การวิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้
รวม

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
จานวน
หน่วยกิต

รหัส
รายวิชา

3(2-2-5)

161312

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

144333
144398
14xxxx
14xxxx
00xxxx

18 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

การวิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้
คติชนวิทยา
ระเบียบวิธวี จิ ัย
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

14xxxx
161XXX
161342

จานวน
หน่วยกิต

จานวน
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
9 หน่วยกิต

14xxxx
161313

วิชาเอกบังคับเลือก
การประกันคุณภาพการศึกษา

รวม

3(x-x-x)
3(2-2-5)

6 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
รหัส
รายวิชา

144xxx
144xxx
144xxx
144xxx
144xxx
144462

ชื่อวิชา

วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิธสี อนและนวัตกรรม
ทางการสอนภาษาไทย

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
จานวน
หน่วยกิต

รหัส
รายวิชา

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)

144xxx
144xxx
144xxx
144xxx
144xxx
161411
161412

รวม

18 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ
วิชาชีพครู
ภาษาและวัฒนธรรม

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(30 ชั่วโมง)

รวม

19 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
รายวิชา

ชื่อวิชา

144451
144452
144453

การศึกษาอิสระ*
การฝึกงาน*
สหกิจศึกษา*

144463

การสอนจุลภาค
ในภาษาไทย
รวม

ชื่อวิชา
วิชาเอกเลือก
วิชาชีพครูเลือก
การบริหารและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
รวม

3(3-0-6)

ภาคการศึกษาปลาย
จานวน
หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

รหัส
รายวิชา

144451
161413
144462

ชื่อวิชา

จานวน
หน่วยกิต

การศึกษาอิสระ
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
วิธสี อนและนวัตกรรม
ทางการสอนภาษาไทย

6 หน่วยกิต
1(60 ชั่วโมง)
3(2-2-5)

รวม

7 หน่วยกิต

3(2-2-5)
9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัส
รายวิชา
144xxx
161xxx
161481

จานวน
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
จานวน
หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต

รหัส
รายวิชา
144xxx
161xxx
144463

ชื่อวิชา
วิชาเอกเลือก
วิชาชีพครูเลือก
การสอนจุลภาคในภาษาไทย
รวม

จานวน
หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
9 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น
รหัส
รายวิชา
161591
161593

ชื่อวิชา
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพใน
สถานศึกษา 1
สัมมนา 1
รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557
ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น
จานวน
หน่วยกิต
6 (320 ชั่วโมง)

รหัส
รายวิชา
161511

1(0-2-1)
7 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1

6 (360 ชั่วโมง)

รวม

6 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
รายวิชา
161592
161594

ชื่อวิชา
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ในสถานศึกษา 2
สัมมนา 2
รวม

จานวน
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
จานวน
หน่วยกิต
6 (320 ชั่วโมง)
1(0-2-1)
7 หน่วยกิต

รหัส
รายวิชา
161512

ชื่อวิชา

จานวน
หน่วยกิต

การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 2

6 (360 ชั่วโมง)

รวม

6 หน่วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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ตาราง 1 เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับ
โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาชีพครู
2.1.1 วิชาชีพครู
2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2.2 วิชาเอก
2.2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2.1.1 วิชาพืน้ ฐานคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
2.2.1.2 วิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน
2.2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2.2 วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
2.2.3 การสอนวิชาเอก
2.2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.2.4.1 วิชาเอกเลือก
2.2.4.2 วิชาเอกเลือกในกลุ่ม
2.2.4.3 วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต)ตลอดหลักสูตร

หลักสูตร หลักสูตร
เกณฑ์ เกณฑ์
ปรับปรุง ปรับปรุง
สกอ. คุรุสภา
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2557

30
124
46
78

30
124
46
34
12

30
149
50
38
12

30
146
47
35
12

78

99
3
-

99
3
-

60
48
12
6

60
48
12
6

30
12
18

30
12
18

68

6
4

-

6

6

6

6

160

160

185

182
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
กลุ่มวิชาภาษา
001103
001111
001112

003134

003136

004150
004151
004152
004153
004154
004155
004156
004157
004158
004159

3(3-0) 001103
3(3-0) 001111
3(3-0) 001112

กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis

ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

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

คงเดิม

3(3-0-6)

3 หน่วยกิต

อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
Civilization and Indigenous
Wisdom
พะเยาศึกษา
Phayao Studies

กลุ่มวิชาพลานามัย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

9 หน่วยกิต

ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

สาระที่
ปรับ
ปรุง

3(3-0-6) 003134

อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
Civilization and Indigenous
Wisdom
3(2-2-5) 003136 พะเยาศึกษา
Phayao Studies

1 หน่วยกิต

บังคับเลือก

1(0-2-1) 004150
1(0-2-1) 004151
1(0-2-1) 004152
1(0-2-1) 004153
1(0-2-1) 004154
1(0-2-1) 004155
1(0-2-1) 004156
1(0-2-1) 004157
1(0-2-1) 004158
1(0-2-1) 004159

3(3-0-6)
คงเดิม
3(2-2-5)

คงเดิม

1 หน่วยกิต
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

คงเดิม
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004160
004161
004162
004163
004164
004165

เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self-Defense

กลุ่มวิชาสหศาสตร์
005171
005172
005173

ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการดาเนินชีวติ
Living Management
ทักษะชีวิต
Life Skills

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เลือก
กลุ่มวิชาภาษา
001113

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic
Purposes

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
1(0-2-1) 004160
1(0-2-1)

004161

1(0-2-1) 004162
1(0-2-1) 004163
1(0-2-1) 004164
1(0-2-1) 004165

เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

คงเดิม

1(0-2-1)
1(0-2-1)

8 หน่วยกิต
3(3-0-6)

005171

3(2-2-5)

005172

2(1-2-3)

005173

ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการดาเนินชีวติ
Living Management
ทักษะชีวิต
Life Skills

3(3-0-6)
3(2-2-5)

คงเดิม

2(1-2-3)

9 หน่วยกิต
3(3-0-6)

001113

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic
Purposes

3(3-0-6)

3(3-0-6)

002121

3(3-0-6)

3(3-0-6)

002122

3(3-0-6)

002123

3(3-0-6)

002124

3(3-0-6)

002125

สารสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษาค้นคว้า
Information Science for
Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวติ
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
Language Society and
Culture
ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation

คงเดิม

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121

002122
002123

002124
002125

สารสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษาค้นคว้า
Information Science for
Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวติ
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
Language Society and
Culture
ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation

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

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

คงเดิม
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002126

ศิลปะในชีวติ ประจาวัน
Arts in Daily Life

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
3(3-0-6)

002126

ศิลปะในชีวติ ประจาวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

3(3-0-6)

003131

3(3-0-6)

3(3-0-6)

003132

กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวติ
Fundamental Laws for Quality
of Life
ไทยกับประชาคมโลก
Thai and the World Community
วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
ขั้นพื้นฐาน
Introduction to Computer
Information Science
คณิตศาสตร์สาหรับชีวติ ในยุค
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the
Information Age
ยาและสารเคมีในชีวติ ประจาวัน

3(3-0-6)

คงเดิม

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131

003132
003133
003135

กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวติ
Fundamental Laws for Quality
of Life
ไทยกับประชาคมโลก
Thai and the World Community
วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

003133

3(3-0-6)

003135

3(3-0-6)

006140

3(2-2-5)

006141

3(3-0-6)

006142

3(3-0-6)
คงเดิม
3(3-0-6)
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140
006141

006142

006143

006144
006145

006245

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
ขั้นพื้นฐาน
Introduction to Computer
Information Science
คณิตศาสตร์สาหรับชีวติ ในยุค
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the
Information Age
ยาและสารเคมีในชีวติ ประจาวัน
Drugs and Chemicals in
Daily Life
อาหารและวิถีชีวติ
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology
Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
Science in Daily Life

3(3-0-6)

พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

3(3-0-6)

คงเดิม
3(3-0-6)

Drugs and Chemicals in
Daily Life

3(3-0-6)

006144

3(3-0-6)

006145

3(3-0-6)

006245

กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170

006143

3(2-2-5)

อาหารและวิถีชีวติ
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology
Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
Science in Daily Life

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

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาบูรณาการ
3(3-0-6)

005170

พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

3(3-0-6)
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาแกน

84 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาแกน

93 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

146398 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
ความหมาย ความสาคัญ ประเภทการวิจัย
ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณนักวิจัย การ
เขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย
Meaning, significance, types, problem and
hypothesis of research, population and sample,
research tools, methods of data collection and data
analysis, ethics of researcher, proposal and research
report writing

146398 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
ความหมาย ความสาคัญ ประเภทการวิจัย
ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือการวิจัย วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียนโครงร่าง
และรายงานการวิจัย
Meaning, significance, types, problem and
hypothesis of research, population and sample, research
tools, methods of data collection and data analysis,
ethics of researcher, proposal and research report
writing

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ

57 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต

146111 การอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
หลักเบือ้ งต้นการอ่าน การเขียน ปัญหาใน
การอ่านและการเขียน ระดับ คา วลี อนุประโยค
ประโยคประเภทต่างๆ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ประโยค
ที่ไม่สมบูรณ์ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การแบ่ง
ประโยค การเขียนตามหลักการเกี่ยวกับการเขียน
เบือ้ งต้น
Basic principle of reading and writing,
problems in reading and writing at lexical level,
types of phrases, clauses and sentence, reading
focusing on problems on incomplete sentences, the
use of

คงเดิม

57 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต

146111 การอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
หลักเบือ้ งต้นการอ่าน การเขียน ปัญหาใน การ
อ่านและการเขียน ระดับ คา วลี อนุประโยค ประโยค
ประเภทต่างๆ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ประโยค ที่ไม่สมบูรณ์
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การแบ่งประโยค การเขียน
ตามหลักการเกี่ยวกับการเขียนเบือ้ งต้น
Basic principle of reading and writing,
problems in reading and writing at lexical level, types
of phrases, clauses and sentence, reading focusing on
problems on incomplete sentences, the use of

คงเดิม
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146112 การอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงวิวฒ
ั น์
Progressive Reading and
Writing
การอ่านเพือ่ ความเข้าใจและการวิเคราะห์ การ
เขียนในระดับประโยค ย่อหน้า ความเรียงเชิงแสดงความ
คิดเห็น ความเรียงเชิงพรรณนา ความเรียงเชิงอภิปราย
ความเรียงแบบเล่าความ ความเรียงเชิงประเมินค่า

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

146112 การอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงวิวฒ
ั น์
Progressive Reading and
Writing
การอ่านเพือ่ ความเข้าใจและการวิเคราะห์ การ
เขียนในระดับประโยค ย่อหน้า ความเรียงเชิงแสดงความ
คิดเห็น ความเรียงเชิงพรรณนา ความเรียงเชิงอภิปราย
ความเรียงแบบเล่าความ ความเรียงเชิงประเมินค่า

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

Reading for comprehension and analysis,
Reading for comprehension and analysis, writing
writing sentences paragraph, persuasive, comparison sentences paragraph, persuasive, comparison and
and contrast essay, descriptive essay, definition contrast essay, descriptive essay, definition essay,
essay, narrative essay, evaluation essay
narrative essay, evaluation essay
146131 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 3(2-2-5)
English for Communication
การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ การออกเสียงสระ
พยัญชนะ การเน้นเสียงในระดับคาและระดับประโยค
การทาความเข้าใจบทสนทนา การฟังเพือ่ จับคาสาคัญ
รายละเอียด และใจความสาคัญ และพูดโต้ตอบบท
สนทนาอย่างเหมาะสม

146131 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 3(2-2-5)
English for Communication
การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ การออกเสียงสระ
พยัญชนะ การเน้นเสียงในระดับคาและระดับประโยค การ
ทาความเข้าใจบทสนทนา การฟังเพือ่ จับคาสาคัญ
รายละเอียด และใจความสาคัญ และพูดโต้ตอบบทสนทนา
อย่างเหมาะสม

Listening and speaking in English, vowel and
consonant sounds, stress patterns and intonation in
both word and sentence levels, understanding
conversational language in words, details, and gist,
making response to the conversation in proper way

Listening and speaking in English, vowel and
consonant sounds, stress patterns and intonation in both
word and sentence levels, understanding conversational
language in words, details, and gist, making response to
the conversation in proper way

146211 การอ่านและการเขียนขั้นสูง 3(2-2-5)
Advance Reading and Writing
การอ่านเพือ่ วิเคราะห์ การอ่านบทความทาง
วิชาการ การทบทวนวรรณกรรม การสังเคราะห์ขอ้ มูล
การเขียนอ้างอิง การเขียนบรรณานุกรม การเขียนโน้ต
ย่อ การเขียนบทความ การเขียนรายงานการวิจัย
Analytical reading, reading academic article,
literature review, synthesizing data, writing citation,
writing references, writing note-taking, writing article,
writing research report

146211 การอ่านและการเขียนขั้นสูง 3(2-2-5)
Advance Reading and Writing
การอ่านเพือ่ วิเคราะห์ การอ่านบทความทาง
วิชาการ การทบทวนวรรณกรรม การสังเคราะห์ขอ้ มูล การ
เขียนอ้างอิง การเขียนบรรณานุกรม การเขียนโน้ตย่อ การ
เขียนบทความ การเขียนรายงานการวิจัย
Analytical reading, reading academic article,
literature review, synthesizing data, writing citation,
writing references, writing note-taking, writing article,
writing research report

คงเดิม

คงเดิม
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146231 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย 3(2-2-5)
English for Discussion
การอภิปรายในหัวข้ออภิปรายที่หลากหลาย
การให้ข้อมูลสนับสนุนความคิดเห็น การใช้คาศัพท์และ
โครงสร้างที่ถูกต้องเหมาะสม
Discussion of various topics, giving
evidence to support one’s own idea, using
appropriate vocabulary and structure
146232 การพูดและการนาเสนอในที่ 3(2-2-5)
สาธารณะ
Public Speaking and
Presentation
ความสาคัญ ประเภทของการพูดในที่
สาธารณะ หลักการพูดในที่สาธารณะ วิธกี ารนาเสนอ
การเรียบเรียงความคิด การนาเสนอผลงานทาง
วิชาการ การนาเสนอทางธุรกิจ การโต้วาที การกล่าว
สุนทรพจน์ การพูดแบบฉับพลัน การใช้ส่อื นาเสนอ
อย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ผู้ฟัง
Importance, types of public
speaking, principles of public speaking, procedures
of giving presentation, idea organization, academic
presentation, business presentation, debating,
giving speech, impromptu speaking, using medias
for effective presentation, audience analysis
146241 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6)
เบื้องต้น
Introduction to British and
American Literature
คาศัพท์สาคัญในการอ่านวรรณคดีทั้งร้อย
แก้วและร้อยกรอง ลักษณะสาคัญ รูปแบบ กลวิธกี าร
ประพันธ์ การใช้สัญลักษณ์ แนวคิดสาคัญที่นาเสนอ
ในงานเขียน คุณค่าของวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
ประเภทต่าง ๆ ทั้งบทประพันธ์ประเภทร้อยแก้วและ
ร้อยกรอง

146231 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย 3(2-2-5)
English for Discussion
การอภิปรายในหัวข้ออภิปรายที่หลากหลาย
การให้ข้อมูลสนับสนุนความคิดเห็น การใช้คาศัพท์และ
โครงสร้างที่ถูกต้องเหมาะสม
Discussion of various topics, giving evidence to
support one’s own idea, using appropriate vocabulary
and structure
146232 การพูดและการนาเสนอในที่
3(2-2-5)
สาธารณะ
Public Speaking and
Presentation
ความสาคัญ ประเภทของการพูดในที่สาธารณะ
หลักการพูดในที่สาธารณะ วิธกี ารนาเสนอ การเรียบ
เรียงความคิด การนาเสนอผลงานทางวิชาการ การ
นาเสนอทางธุรกิจ การโต้วาที การกล่าวสุนทรพจน์ การ
พูดแบบฉับพลัน การใช้ส่อื นาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ผู้ฟัง
Importance, types of public
speaking, principles of public speaking, procedures of
giving presentation, idea organization, academic
presentation, business presentation, debating, giving
speech, impromptu speaking, using medias for effective
presentation, audience analysis
146241 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
3(3-0-6)
เบื้องต้น
Introduction to British and
American Literature
คาศัพท์สาคัญในการอ่านวรรณคดีทั้งร้อยแก้ว
และร้อยกรอง ลักษณะสาคัญ รูปแบบ กลวิธกี ารประพันธ์
การใช้สัญลักษณ์ แนวคิดสาคัญที่นาเสนอในงานเขียน
คุณค่าของวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันประเภทต่าง ๆ
ทั้งบทประพันธ์ประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง

สาระที่
ปรับปรุง
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Significant terms in reading literature both
prose and poetry, important characteristics, genres,
writing style, use of symbol, major issue presented
in the work, values of British and American prose
and poetry

Significant terms in reading literature both
prose and poetry, important characteristics, genres,
writing style, use of symbol, major issue presented in
the work, values of British and American prose and
poetry

146261 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Linguistics
ความรู้พนื้ ฐานเกี่ยวกับภาษา การกาเนิด
ภาษา ภาษาสัตว์ ภาษาและสมอง ระบบเสียง
ระบบคา ระบบไวยากรณ์ ระบบความหมาย
ระบบปฏิบัติการของภาษา ภาษาและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงของภาษา ลักษณะของภาษาและ
ตัวเขียนต่าง ๆ
Basic knowledge on languages and their
originals, animal language, language and brain, the
system of phonetics, phonology, morphology and
syntax, the system of semantics, pragmatics,
language and culture, language change and the
symbols of languages in the world

146261 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Linguistics
ความรู้พนื้ ฐานเกี่ยวกับภาษา การกาเนิดภาษา
ภาษาสัตว์ ภาษาและสมอง ระบบเสียง ระบบคา ระบบ
ไวยากรณ์ ระบบความหมาย ระบบปฏิบัติการของภาษา
ภาษาและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของภาษา
ลักษณะของภาษาและตัวเขียนต่าง ๆ
Basic knowledge on languages and their
originals, animal language, language and brain, the
system of phonetics, phonology, morphology and
syntax, the system of semantics, pragmatics, language
and culture, language change and the symbols of
languages in the world

146262 สัทศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Phonetics
กระบวนการของอวัยวะที่ใช้ผลิตเสียงพูด
ระบบเสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ การถ่าย
ถอดเสียงด้วยสัทอักษรสากล รวมถึงระบบสัทลักษณ์
ร่วม ทานองเสียง การเน้นเสียงในระดับคา วลี และ
ประโยค
Production of speech organs, system of
consonants and vowels sound of English, International
Phonetics Alphabet transcriptions, suprasegmental
features, pitch, intonation and word stress,
compounding word stress and sentence stress

146262 สัทศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Phonetics
กระบวนการของอวัยวะที่ใช้ผลิตเสียงพูด ระบบ
เสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ การถ่ายถอดเสียง
ด้วยสัทอักษรสากล รวมถึงระบบสัทลักษณ์ร่วม ทานอง
เสียง การเน้นเสียงในระดับคา วลี และประโยค
Production of speech organs, system of
consonants and vowels sound of English, International
Phonetics Alphabet transcriptions, suprasegmental
features, pitch, intonation and word stress, compounding
word stress and sentence stress
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146263 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
เบื้องต้น
Introduction to English Syntax
โครงสร้างชนิดของคาแต่ละชนิด โครงสร้าง
วลี โครงสร้างประโยคความเดียว ความรวม ความ
ซ้อน การวิเคราะห์ประโยคด้วยกฏโครงสร้างวลี และ
แผนภูมิตน้ ไม้ และทฤษฎีวากยสัมพันธ์
Structure of each parts of speech, phrasal
structure, sentence structure, simple sentence,
compound sentence and complex sentence,
syntactic analysis, phrasal rule,
tree diagram and theories of syntax
146271 ภาษาอังกฤษเพื่อ
3(2-2-5)
การสื่อสารทางธุรกิจ 1
English for Business
Communication I
เอกสารทางธุรกิจ การเขียนเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การส่ง
โทรสาร การเขียนบันทึกข้อความและจดหมายทาง
ธุรกิจ การเขียนประวัติย่อส่วนบุคคล การสัมภาษณ์
งาน
Business documents; writing for business
communication; e-mailing, faxing, writing
memorandum and business letters; composing
curriculum vitae; giving a job interview
146321 หลักการแปล 1
3(3-0-6)
Principle of Translation I
หลักและทฤษฎีการแปล ความแตกต่างทาง
โครงสร้างทางภาษาและวัฒนธรรมของภาษาต้นฉบับ
และภาษาฉบับแปล การแปลภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในระดับ
ประโยค ข้อความสั้น ๆ การใช้พจนานุกรม
Theories and fundamental principles of
translation, differences between the source and the

146263 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
เบื้องต้น
Introduction to English Syntax
โครงสร้างชนิดของคาแต่ละชนิด โครงสร้างวลี
โครงสร้างประโยคความเดียว ความรวม ความซ้อน การ
วิเคราะห์ประโยคด้วยกฏโครงสร้างวลี และแผนภูมิต้นไม้
และทฤษฎีวากยสัมพันธ์
Structure of each parts of speech, phrasal
structure, sentence structure, simple sentence,
compound sentence and complex sentence, syntactic
analysis, phrasal rule,
tree diagram and theories of syntax
146271 ภาษาอังกฤษเพื่อ
3(2-2-5)
การสื่อสารทางธุรกิจ 1
English for Business
Communication I
เอกสารทางธุรกิจ การเขียนเพื่อการสื่อสารทาง
ธุรกิจ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การส่งโทรสาร การ
เขียนบันทึกข้อความและจดหมายทางธุรกิจ การเขียน
ประวัติย่อส่วนบุคคล การสัมภาษณ์งาน
Business documents; writing for business
communication; e-mailing, faxing, writing
memorandum and business letters; composing
curriculum vitae; giving a job interview
146321 หลักการแปล 1
3(3-0-6)
Principle of Translation I
หลักและทฤษฎีการแปล ความแตกต่างทาง
โครงสร้างทางภาษาและวัฒนธรรมของภาษาต้นฉบับและ
ภาษาฉบับแปล การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและ
จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในระดับประโยค ข้อความ
สั้น ๆ การใช้พจนานุกรม
Theories and fundamental principles of
translation, differences between the source and the
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target text regarding to structural and cultural
backgrounds, translating from English into Thai and
vice versa starting from sentences level to short
passages, use of dictionary
146322 หลักการแปล 2
3(3-0-6)
Principle of Translation II
การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและ
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ในระดับข้อความที่ยาก
และยาวขึน้ แปลหนังสือพิมพ์ บทความ รายงาน
วรรณกรรมร้อยแก้ว
Translating texts from English into Thai and
Thai to English in more complicated and longer
texts; translating newspaper, article, report, and
prose
146342 การอ่านเรื่องสั้น
3(3-0-6)
Reading Short Stories
โครงเรื่อง ลักษณะสาคัญ มุมมองในการเล่า
เรื่อง ลักษณะตัวละคร แก่นเรื่อง คุณค่าของงาน
ประพันธ์ประเภทเรื่องสั้นของนักเขียนชาวอังกฤษและ
อเมริกัน แนวความคิดสาคัญที่นาเสนอในงานเขียน
Plot, significant characteristics, point of
view, characters, theme, values of short stories
written by British and American authors, important
issues presented in the works

target text regarding to structural and cultural
backgrounds, translating from English into Thai and vice
versa starting from sentences level to short passages,
use of dictionary
146341 วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม 3(3-0-6)
English Literature and Society
คุณค่าของวรรณคดีที่เขียนในภาษาอังกฤษ
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดี สังคม และศาสนา
ตานาน ความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อวรรณคดีในยุคต่างๆ
Values of British and American literature,
relationships to society and religions, legends and
beliefs influencing literary works in each period

146343 การอ่านร้อยกรองเพื่อ
3(3-0-6)
ความซาบซึ้ง
Poetry Appreciation
กวีนพิ นธ์ภาษาอังกฤษตั้งแต่ศตวรรษที่สิบหก
จนถึงศตวรรษที่ยี่สบิ ประเภท ลักษณะสาคัญ โครงสร้าง
ของบทประพันธ์ การใช้คาอุปมาอุปมัย การใช้ภาษา
ภาพพจน์ การใช้คาเลียนเสียงธรรมชาติ การใช้คาเสียดสี
น้าเสียง สัญลักษณ์ แก่นเรื่อง คุณค่าของงานประพันธ์
ประเภทร้อยกรองของกวีชาวอังกฤษและอเมริกัน อิทธิพล
ของสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนในบทประพันธ์
English poetry from sixteenth century to
twentieth century, types, significant characteristics,
structure of the poem, use of simile and metaphor, use
of imagery, use of onomatopoeia, use of irony, tone,
symbol, theme, values of poems written by British and
American poets, influences of social and cultural context
reflected in the poems
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146344 นวนิยายอังกฤษและอเมริกัน 3(2-2-5)
British and American Novels
องค์ประกอบ ลักษณะสาคัญ ศิลปะการ
ประพันธ์ เค้าโครงเรื่อง พัฒนาการของตัวละคร
ลักษณะการเล่าเรื่อง การใช้ภาพพจน์ คุณค่าของงาน
ประพันธ์ประเภทนวนิยายของนักเขียนชาวอังกฤษและ
อเมริกัน ความสัมพันธ์ระหว่างนวนิยายอังกฤษและ
อเมริกันและสภาพสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละยุค
Elements, significant characteristics,
figurative languages, plot, character development,
narration, imagery, values of novels written by
British and American authors, relationship between
British and American novels and social and cultural
context in each period
146361 สรวิทยาเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Phonology
หน่วยเสียง หน่วยเสียงย่อย ระบบเสียง
พยัญชนะ และสระในภาษาอังกฤษ กฎทางเสียง
การแปรหน่วยเสียงย่อย การกลมกลืนเสียง การลด
เสียง กฎการปริวรรต รวมถึงการวิเคราะห์ระบบเสียง
ตามหลักสรวิทยา
Phoneme, allophone, consonants and
vowels sound system in English, phonological rules,
allophonic variations, assimilation, deletion,
transformational rules, sound system analysis with
phonological criteria
146362 ระบบคาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
เบื้องต้น
Introduction to English
Morphology
หน่วยคา ชนิดและประเภทของหน่วยคา
รากคา การเติมวิภัติปัจจัย การวิเคราะห์โครงสร้างคา
การสร้างคาใหม่และประเภทของการสร้างคาใหม่
รูปแบบของคาประสมในภาษาอังกฤษ

146344 นวนิยายอังกฤษและอเมริกัน
3(2-2-5)
British and American Novels
องค์ประกอบ ลักษณะสาคัญ ศิลปะการ
ประพันธ์ เค้าโครงเรื่อง พัฒนาการของตัวละคร ลักษณะ
การเล่าเรื่อง การใช้ภาพพจน์ คุณค่าของงานประพันธ์
ประเภทนวนิยายของนักเขียนชาวอังกฤษและอเมริกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างนวนิยายอังกฤษและอเมริกันและ
สภาพสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละยุค
Elements, significant characteristics, figurative
languages, plot, character development, narration,
imagery, values of novels written by British and
American authors, relationship between British and
American novels and social and cultural context in each
period
146361 สรวิทยาเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Phonology
หน่วยเสียง หน่วยเสียงย่อย ระบบเสียงพยัญชนะ
และสระในภาษาอังกฤษ กฎทางเสียง การแปรหน่วยเสียง
ย่อย การกลมกลืนเสียง การลดเสียง กฎการปริวรรต
รวมถึงการวิเคราะห์ระบบเสียงตามหลักสรวิทยา
Phoneme, allophone, consonants and vowels
sound system in English, phonological rules, allophonic
variations, assimilation, deletion, transformational rules,
sound system analysis with phonological criteria

146363 อรรถศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
เบื้องต้น
Introduction to English
Semantics
ความหมายความแนวทฤษฎีตา่ ง ๆ องค์ประกอบ
ของความหมาย ประเภทของความหมาย ความหมายใน
ระดับคา ประโยค การเปลี่ยนแปลงความหมายในระดับ
ต่างๆของภาษา
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Morpheme, type of morpheme,
base and root,prefix and suffix,morphological
analysis , word formation, word formation
process,type of compounding word in English

Semantic theories, component of meaning,
type of meaning, word meaning, sentence meaning,
change of meaning in each level of language

146371 ภาษาอังกฤษเพื่อ
3(2-2-5)
การสื่อสารทางธุรกิจ 2
English for Business Communication II
การแปลเอกสารทางธุรกิจ การสนทนาใน
เนื้อหาเชิงธุรกิจ การติดต่อธุรกิจทางโทรศัพท์ การ
เจรจาทาการตกลงทางธุรกิจ การเตรียมความพร้อม
ก่อนสอบเพื่อเข้าทางานและ/หรือใช้ในการสมัครงาน
Business document translation; discussion
in business contexts; making business calls;
business dealing; test preparations for job
applications

146371 ภาษาอังกฤษเพื่อ
3(2-2-5)
การสื่อสารทางธุรกิจ 2
English for Business Communication II
การแปลเอกสารทางธุรกิจ การสนทนาในเนื้อหา
เชิงธุรกิจ การติดต่อธุรกิจทางโทรศัพท์ การเจรจาทาการ
ตกลงทางธุรกิจ การเตรียมความพร้อมก่อนสอบเพื่อเข้า
ทางานและ/หรือใช้ในการสมัครงาน
Business document translation; discussion in
business contexts; making business calls; business
dealing; test preparations for job applications

146372 ภาษาอังกฤษเพื่อ
3(2-2-5)
การท่องเที่ยว 1
English for Tourism 1
คาศัพท์สาคัญทางวิชาชีพเพื่อการท่องเที่ยว
การใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อและการให้บริการใน
ธุรกิจท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณี
ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย
Important vocabulary for the profession in
tourism, using English to communicate and provide
services in tourism business, history, culture and
traditions related to the tourist attractions in
Thailand

146373 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
3(2-2-5)
English for Hotel Business
คาศัพท์พนื้ ฐานสาหรับแผนกต่างๆในโรงแรม
ความรู้ดา้ นเอกสารภาษาอังกฤษที่ใช้ในโรงแรม ทักษะการ
ฟังและพูดในสถานการณ์ที่หลากหลายในโรงแรม ทักษะ
การอ่านและเขียนเอกสารทั่วไปในโรงแรม
Basic vocabulary in different hotel sections,
knowledge about document written in English used in
hotel, listening and speaking skills in various situations
in hotel, reading and writing general documents used in
hotel
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146441 บทละครอังกฤษและอเมริกัน 3(2-2-5)
British and American Drama
องค์ประกอบ ลักษณะสาคัญ ศิลปะการ
ประพันธ์ เค้าโครงเรื่อง พัฒนาการของตัวละคร
ลักษณะการเล่าเรื่อง การใช้ภาพพจน์ คุณค่าของงาน
ประพันธ์ประเภทบทละครของนักเขียนชาวอังกฤษและ
อเมริกัน ความสัมพันธ์ระหว่างบทละครอังกฤษและ
อเมริกันและสภาพสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละยุค
Elements, significant characteristics,
figurative languages, plot, character development,
narration, imagery, values of plays written by
British and American authors, relationship between
British and American plays and social and cultural
context in each period
146461 วัจนปฏิบัติศาสตร์
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Introduction to English
Pragmatics
ขอบเขตของวัจนปฏิบัติศาสตร์ ความหมาย
และการใช้ในบริบทของการสื่อสาร ดัชนีพจน์
ความหมายบ่งชีเ้ ป็นนัยทางการสนทนา มูลบท
ทฤษฎีวัจนกรรม การวิเคราะห์โครงสร้างบทสนทนา
Criteria of pragmatic study, meaning and
usage in particular of communication contexts, lexis,
conversation implicature, presupposition, speech act
theory and conversation analysis
146471 ภาษาอังกฤษเพื่อ
3(2-2-5)
การท่องเที่ยว 2
English for Tourism II
คาศัพท์และสานวนที่ซับซ้อนในการบริการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม การเขียนเอกสารสาคัญที่ใช้ใน
โรงแรม การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนขึน้ ในสถานการณ์ที่
เกิดขึน้ ในการท่องเที่ยวและโรงแรม การนาเสนอและ
การอธิบายความเป็นมาและความสาคัญของสถานที่

146441 บทละครอังกฤษและอเมริกัน 3(2-2-5)
British and American Drama
องค์ประกอบ ลักษณะสาคัญ ศิลปะการ
ประพันธ์ เค้าโครงเรื่อง พัฒนาการของตัวละคร ลักษณะ
การเล่าเรื่อง การใช้ภาพพจน์ คุณค่าของงานประพันธ์
ประเภทบทละครของนักเขียนชาวอังกฤษและอเมริกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างบทละครอังกฤษและอเมริกันและ
สภาพสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละยุค
Elements, significant characteristics, figurative
languages, plot, character development, narration,
imagery, values of plays written by British and
American authors, relationship between British and
American plays and social and cultural context in each
period
146461 วัจนปฏิบัติศาสตร์
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Introduction to English
Pragmatics
ขอบเขตของวัจนปฏิบัติศาสตร์ ความหมายและ
การใช้ในบริบทของการสื่อสาร ดัชนีพจน์ ความหมายบ่งชี้
เป็นนัยทางการสนทนา มูลบท ทฤษฎีวัจนกรรม การ
วิเคราะห์โครงสร้างบทสนทนา
Criteria of pragmatic study, meaning and
usage in particular of communication contexts, lexis,
conversation implicature, presupposition, speech act
theory and conversation analysis
146471 ภาษาอังกฤษเพื่อ
3(2-2-5)
การท่องเที่ยว 2
English for Tourism II
คาศัพท์และสานวนที่ซับซ้อนในการบริการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม การเขียนเอกสารสาคัญที่ใช้ใน
โรงแรม การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนขึน้ ในสถานการณ์ที่
เกิดขึน้ ในการท่องเที่ยวและโรงแรม การนาเสนอและการ
อธิบายความเป็นมาและความสาคัญของสถานที่ท่องเที่ยว
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ท่องเที่ยวภายในประเทศในสถานที่จริง
Complex vocabulary and expression for
providing services in tourism and hotel, writing
important documents in hotel, solving complex
problems in situations taken place in tourism and
hotel, presentation and explanation of history and
importance of tourist attractions in the country in
real places

ภายในประเทศในสถานที่จริง
Complex vocabulary and expression for
providing services in tourism and hotel, writing
important documents in hotel, solving complex
problems in situations taken place in tourism and hotel,
presentation and explanation of history and importance
of tourist attractions in the country in real places

การสอนวิชาเอก

การสอนวิชาเอก

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

146451 การสอนจุลภาคสาหรับ
3(2-2-5)
ครูภาษาอังกฤษ
Micro – Teaching for
English Teachers
หลัก การของการสอน ฝึกฝนและประยุก ต์ใ ช้
กลวิธีในการสอน และ พัฒนาทักษะการสอนที่สาคัญ
ของความเป็นครู
Principles of teaching, practice or apply
strategies needed to teaching, develop
indispensable teaching skills for teachers

146451 การสอนจุลภาคสาหรับ
3(2-2-5)
ครูภาษาอังกฤษ
Micro – Teaching for
English Teachers
หลักการของการสอน ฝึกฝนและประยุกต์ใช้กลวิธี
ในการสอน และ พัฒนาทักษะการสอนที่สาคัญของความ
เป็นครู
Principles of teaching, practice or apply
strategies needed to teaching, develop indispensable
teaching skills for teachers

146452 การสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
เชิงบูรณาการสาหรับครูภาษาอังกฤษ
Integrated Skills for English Teachers
แนวคิ ด วิ ธี ก ารสอนภาษาอั ง กฤษในด้ า น
ไวยากรณ์ ทักษะการเขียน การอ่านและการฟัง พูด กิจกรรม สื่อการสอน วิธีการประเมินความสามารถ
ทั ก ษ ะพื้ นฐ าน ฝึ ก บู รณ าก าร ทั ก ษ ะก ารส อ น
ภาษาอังกฤษ
Principles and teaching methods of English
grammar, writing reading and listening-speaking,
activities, instructional materials and assessment of
basic skills ability, practice in integrated English
language skills for the teaching of English

146452 การสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
เชิงบูรณาการสาหรับครูภาษาอังกฤษ
Integrated Skills for English Teachers
แน วคิ ด วิ ธี ก าร ส อน ภ าษ าอั งก ฤ ษ ใน ด้าน
ไวยากรณ์ ทั ก ษะการเขีย น การอ่ า นและการฟั ง พู ด กิ จ กรรม สื่ อ การสอน วิ ธี ก ารประเมิ น ความสามารถ
ทักษะพืน้ ฐาน ฝึกบูรณาการทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
Principles and teaching methods of English
grammar, writing reading and listening-speaking,
activities, instructional materials and assessment of
basic skills ability, practice in integrated English
language skills for the teaching of English
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146442 บทละครเช็คสเปียร์
3(3-0-6)
Shakespeare Drama
ชีวิตและงานของเช็คสเปียร์ ประเภท
องค์ประกอบ ลักษณะสาคัญ คุณค่าของบทละคร
ประเภทต่างๆของเช็คสเปียร์ ความสัมพันธ์ระหว่างบท
ละครของเช็คสเปียร์กับสภาพสังคมและวัฒนธรรมใน
ยุคเรอเนสซองค์
Life and works of Shakespeare, types,
elements, significant characteristics, values of
Shakespearean plays, relationship between
Shakespearean plays and social and cultural
context in Renaissance period
146443 งานประพันธ์เอกของโลก 3(3-0-6)
Masterpieces of World
Literature
วรรณกรรมชิน้ เอกของโลกที่เขียนเป็น
ภาษาอังกฤษ โครงเรื่อง ลักษณะสาคัญ ลักษณะตัว
ละคร แก่นเรื่อง แนวความคิดที่สาคัญของเรื่อง
คุณค่าของวรรณกรรมชิน้ เอกของโลกที่เป็น
ภาษาอังกฤษทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองที่มีตอ่ สังคม
Masterpieces of world literature written in
English, plot, significant characteristics, characters,
theme, important issues in the story, values of
masterpieces of world literature written both in
prose and poetry to society
146462 ภาษาศาสตร์และ
3(3-0-6)
การประยุกต์ใช้
Linguistics and Its Application
ความสาคัญและทฤษฎีทางภาษาศาสตร์
เบือ้ งต้น ระบบคา เสียงและระบบเสียง ระบบไวยากรณ์
ระบบความหมาย การวิเคราะห์ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์
เพื่อเชือ่ มโยงกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในการเรียนการสอน
ภาษาที่ 1 และ ภาษาต่างประเทศ การแปล

กลุ่มวิชาเอกเลือก

3 หน่วยกิต

146442 บทละครเช็คสเปียร์
3(3-0-6)
Shakespeare Drama
ชีวิตและงานของเช็คสเปียร์ ประเภท
องค์ประกอบ ลักษณะสาคัญ คุณค่าของบทละครประเภท
ต่างๆของเช็คสเปียร์ ความสัมพันธ์ระหว่างบทละครของ
เช็คสเปียร์กับสภาพสังคมและวัฒนธรรมในยุคเรอเนส
ซองค์
Life and works of Shakespeare, types,
elements, significant characteristics, values of
Shakespearean plays, relationship between
Shakespearean plays and social and cultural
context in Renaissance period
146443 งานประพันธ์เอกของโลก 3(3-0-6)
Masterpieces of World
Literature
วรรณกรรมชิน้ เอกของโลกที่เขียนเป็น
ภาษาอังกฤษ โครงเรื่อง ลักษณะสาคัญ ลักษณะตัวละคร
แก่นเรื่อง แนวความคิดที่สาคัญของเรื่อง คุณค่าของ
วรรณกรรมชิน้ เอกของโลกที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งร้อยแก้ว
และร้อยกรองที่มีตอ่ สังคม
Masterpieces of world literature written in
English, plot, significant characteristics, characters,
theme, important issues in the story, values of
masterpieces of world literature written both in prose
and poetry to society
146462 ภาษาศาสตร์และ
3(3-0-6)
การประยุกต์ใช้
Linguistics and Its Application
ความสาคัญและทฤษฎีทางภาษาศาสตร์เบือ้ งต้น
ระบบคา เสียงและระบบเสียง ระบบไวยากรณ์ ระบบ
ความหมาย การวิเคราะห์ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์เพื่อ
เชื่อมโยงกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการเรียนการสอนภาษา ที่
1 และ ภาษาต่างประเทศ การแปล
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Importance and basic of linguistic theories,
morphology, phonetics and phonology, syntax,
semantics, analyzing language by linguistic theories in
order to link related fields in application to first and
foreign language acquisition, translation
146463 ภาษากับการสื่อสาร 3(3-0-6)
Language and Communication
แนวคิดและหลักการในการสื่อสาร การใช้คา
ข้อความ สานวน ลีลาการพูด และการเขียน ปัญหาด้าน
ภาษาที่เป็นอุปสรรคต่อการสือ่ สารและปัญหาการ
สื่อสารที่เกิดจากความแตกต่างด้านระบบความเชือ่
ทัศนคติ
Concept and principle of communication; use
of word, text, expression; speaking and writing style;
problem obstructing communication; problem
occurring from different concept
146472 ภาษาอังกฤษสาหรับ
3(2-2-5)
งานบริการ
English for Services
การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ สาหรับ
ธุรกิจบริการ ร้านอาหาร แผนกอาหารเครือ่ งดื่มของ
โรงแรม งานบริการและการต้อนรับบนเครือ่ งบิน
Listening, speaking, reading and writing
English for services, restaurants, foods and beverages
department, airline services
146473 การจดบันทึกและ
3(2-2-5)
การสรุปความเพื่อการอาชีพ
Note-taking and Summarizing
for Career
การบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์
ต่าง ๆ การประชุม การบรรยาย การย่อความจาก
บทความ หนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดต่าง ๆ
Effective note-taking and summarizing of various
setting including lectures, meetings, articles and
journals

Importance and basic of linguistic theories,
morphology, phonetics and phonology, syntax,
semantics, analyzing language by linguistic theories in
order to link related fields in application to first and
foreign language acquisition, translation
146463 ภาษากับการสื่อสาร 3(3-0-6)
Language and Communication
แนวคิดและหลักการในการสื่อสาร การใช้คา
ข้อความ สานวน ลีลาการพูด และการเขียน ปัญหาด้าน
ภาษาที่เป็นอุปสรรคต่อการสือ่ สารและปัญหาการสื่อสารที่
เกิดจากความแตกต่างด้านระบบความเชือ่ ทัศนคติ
Concept and principle of communication; use of
word, text, expression; speaking and writing style;
problem obstructing communication; problem occurring
from different concept
146472 ภาษาอังกฤษสาหรับ
3(2-2-5)
งานบริการ
English for Services
การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ สาหรับธุรกิจ
บริการ ร้านอาหาร แผนกอาหารเครือ่ งดื่มของโรงแรม งาน
บริการและการต้อนรับบนเครือ่ งบิน
Listening, speaking, reading and writing English
for services, restaurants, foods and beverages
department, airline services
146473 การจดบันทึกและ
3(2-2-5)
การสรุปความเพื่อการอาชีพ
Note-taking and Summarizing
for Career
การบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์
ต่าง ๆ การประชุม การบรรยาย การย่อความจากบทความ
หนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดต่าง ๆ
Effective note-taking and summarizing of various setting
including lectures, meetings, articles and journals
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กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา
18 หน่วยกิต
กลุ่มภาษาจีน
142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)
Chinese for Communication
ทักษะพืน้ ฐาน 4 ทักษะของภาษาจีน พูด ฟัง
เขียน อ่าน การออกเสียงภาษาจีนตามระบบสัทอักษร
ภาษาจีน Chinese Phonetic Alphabet (CPA) (PINYIN)
ทักษะการเขียนตัวอักษรจีนอย่างถูกต้องตามระบบ
การเขียนอักษรจีนแบบบรรจง ศัพท์พื้นฐานต่าง ๆ
เกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัวและคาศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
ประมาณ 300 คา สนทนาขั้นพืน้ ฐาน ไวยากรณ์จนี
พืน้ ฐาน
Four basic skills of Chinese including
speaking listening reading and writing. Chinese
Pronunciation with Chinese phonological system
(CHINESE PHONETIC ALPHABET). Chinese character
systematically writing skills. 300 of daily-life words
and expressions, basic conversation and Chinese
grammar
142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)
Chinese for Communication
คาศัพ ท์ในชีวิตประจาวันประมาณ 400 คา การออก
เสียงในระดับคาหลายพยางค์ วลี และระดับประโยค
ไวยากรณ์จีนพืน้ ฐานระดับประโยค โครงสร้างประโยค
แบบต่าง ๆ ประโยคที่ใช้กริยาช่วย ประโยคภาคแสดง
เป็ น กริ ย าวลี ประโยคภาคแสดงเป็ น คุ ณ ศั พ ท์ ว ลี
ประโยคภาคแสดงเป็ น นามวลี โครงสร้ า งประโยค
คาถามแบบต่าง ๆ การใช้คาบอกตาแหน่ง การบอก
เวลา วั น เดื อ นปี การใช้ ก ริ ย าช่ ว ยต่ า ง ๆ หน่ ว ยค า
ไวยากรณ์ ที่ แ สดงความสมบรู ณ์ ของการกระท า
การเขียนอักษรอย่างถูกต้องและคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น
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กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา
18 หน่วยกิต
กลุ่มภาษาจีน
142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
Chinese for Communication
ทักษะพืน้ ฐาน 4 ทักษะของภาษาจีน พูด ฟัง
เขียน อ่าน การออกเสียงภาษาจีนตามระบบสัทอักษร
ภาษาจีน Chinese Phonetic Alphabet (CPA) (PINYIN)
ทักษะการเขียนตัวอักษรจีนอย่างถูกต้องตามระบบการ
เขียนอักษรจีนแบบบรรจง ศัพท์พื้นฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับ
สิ่งใกล้ตัวและคาศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจาวันประมาณ 300
คา สนทนาขั้นพืน้ ฐาน ไวยากรณ์จนี พืน้ ฐาน
Four basic skills of Chinese including speaking
listening reading and writing. Chinese Pronunciation with
Chinese phonological system (CHINESE PHONETIC
ALPHABET). Chinese character systematically writing
skills. 300 of daily-life words and expressions, basic
conversation and Chinese grammar

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)
Chinese for Communication
คาศัพท์ในชีวิตประจาวันประมาณ 400 คา การออกเสียง
ในระดับคาหลายพยางค์ วลี และระดับประโยค ไวยากรณ์
จีนพื้ นฐานระดับประโยค โครงสร้างประโยคแบบต่าง ๆ
ประโยคที่ ใ ช้ก ริย าช่ วย ประโยคภาคแสดงเป็ น กริย าวลี
ประโยคภาคแสดงเป็นคุณศัพท์วลี ประโยคภาคแสดงเป็น
นามวลี โครงสร้างประโยคคาถามแบบต่าง ๆ การใช้คา
บอกตาแหน่ง การบอกเวลา วันเดือนปี การใช้กริยาช่วย
ต่าง ๆ หน่วยคาไวยากรณ์ที่แสดงความสมบรูณ์ของการ
กระทา การเขียนอักษรอย่างถูกต้องและคล่องแคล่วมาก
ยิ่งขึ้น
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400 daily-life words and expressions,
pronunciation in level of multi-syllable words,
phrases and sentences, Basic grammar of sentence
structures. the sentences with verb complement,
the sentences with adjective complement, the
sentence with noun complement, the structure of
interrogative sentences, the use of prepositions,
telling the time and date, use of auxiliary verbs, the
functional words, writing of Chinese characters
more fluently

400 daily-life words and expressions,
pronunciation in level of multi-syllable words, phrases
and sentences, Basic grammar of sentence structures.
the sentences with verb complement, the sentences
with adjective complement, the sentence with noun
complement, the structure of interrogative sentences,
the use of prepositions, telling the time and date, use
of auxiliary verbs, the functional words, writing of
Chinese characters more fluently

142211

142211

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5)
Chinese for Communication II
คาศัพท์ในชีวิตประจาวันและศัพท์เฉพาะ
ต่าง ๆ ประมาณ 500 คา การใช้คาบอกจานวนเงิน
ส่วนขยายภาคแสดง หน่วยคาไวยากรณ์ที่ใช้เชื่อมภาค
แสดงกับส่วนขยายภาคแสดง การซ้าคาคุณศัพท์
พยางค์เดี่ยวและสองพยางค์ หน่วยคาที่แสดงการ
ดาเนินต่อเนื่องไปของภาคแสดง หน่วยคาไวยากรณ์ที่
แสดงการเน้นประสบการณ์ การซ้าคากริยาสอง
พยางค์ ประโยคที่ภาคแสดงมีหลายกริยาวลี การใช้คา
บุพบทต่าง ๆ ที่สาคัญ รวมทั้งคาเชื่อมของประโยค
ความซ้อน
500 daily-life words and technical terms.
Chinese currency, the complement modification,
functional words for complement and complement
modification, the reduplication of monosyllabic and
dissyllabic adjectives. Indication words in
progressive aspect, the particle emphasizing on
past experience, the reduplication of dissyllabic
verbs, the sentence with several verb
complements, prepositions and conjunctions used in
complex sentence

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
Chinese for Communication II
คาศัพท์ในชีวิตประจาวันและศัพท์เฉพาะต่าง ๆ
ประมาณ 500 คา การใช้คาบอกจานวนเงิน ส่วนขยาย
ภาคแสดง หน่วยคาไวยากรณ์ที่ใช้เชื่อมภาคแสดงกับส่วน
ขยายภาคแสดง การซ้าคาคุณศัพท์พยางค์เดี่ยวและสอง
พยางค์ หน่วยคาที่แสดงการดาเนินต่อเนื่องไปของภาค
แสดง หน่วยคาไวยากรณ์ที่แสดงการเน้นประสบการณ์
การซ้าคากริยาสองพยางค์ ประโยคที่ภาคแสดงมีหลาย
กริยาวลี การใช้คาบุพบทต่าง ๆ ที่สาคัญ รวมทั้งคาเชื่อม
ของประโยคความซ้อน
500 daily-life words and technical terms.
Chinese currency, the complement modification,
functional words for complement and complement
modification, the reduplication of monosyllabic and
dissyllabic adjectives. Indication words in progressive
aspect, the particle emphasizing on past experience,
the reduplication of dissyllabic verbs, the sentence with
several verb complements, prepositions and
conjunctions used in complex sentence

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

582
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

142121

การพัฒนาทักษะการฟัง 3(2-2-5)
การพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and
Speaking Development I
การฟั ง และการพู ด บทสนทนาภาษาจี น ใน
ชีวิตประจาวันอย่างง่าย ๆ โดยเน้นที่การออกเสียงให้
ชัดเจนถูกต้อง และสามารถพูดโต้ตอบได้
Listening and speaking Chinese in simple
dialogues for daily life by emphasis on clear and
accurate pronunciation and ability for inquiring and
answering
142122 การพัฒนาทักษะการฟัง
3(2-2-5)
การพูดภาษาจีน 2
Chinese Listening and
Speaking Development II
การฟังและพูดบทสนทนาภาษาจีนใน
ชีวิตประจาวัน ในระดับกลาง และสูง โดยเน้นการใช้
ถ้อยคาให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์
Listening and speaking Chinese daily life
dialogues in intermediate and advanced levels by
emphasis on using
142231 การพัฒนาทักษะการอ่าน 3(2-2-5)
การเขียนภาษาจีน 1
Chinese Reading and
Writing Development I
ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีนขนาด
สั้นที่ใช้ในชีวิตประจาวันทั่วไป บันทึกประจาวัน นิทาน
จดหมาย แนะนาตนเอง ประวัติสว่ นตัว บัตรเชิญ
ประกาศ โฆษณา
Reading and writing skills in Chinese in
term of diary, stories, letters, self introduction,
resume, invitation card, announcement,
advertisement
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การพัฒนาทักษะการฟัง
3(2-2-5)
การพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and
Speaking Development I
การฟั ง และการพู ด บทสนทนาภาษาจี น ใน
ชี วิ ต ประจ าวั น อย่ างง่ า ย ๆ โดยเน้ น ที่ ก ารออกเสี ย งให้
ชัดเจนถูกต้อง และสามารถพูดโต้ตอบได้
Listening and speaking Chinese in simple
dialogues for daily life by emphasis on clear and
accurate pronunciation and ability for inquiring and
answering
142122 การพัฒนาทักษะการฟัง
3(2-2-5)
การพูดภาษาจีน 2
Chinese Listening and
Speaking Development II
การฟังและพูดบทสนทนาภาษาจีนใน
ชีวิตประจาวัน ในระดับกลาง และสูง โดยเน้นการใช้
ถ้อยคาให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์
Listening and speaking Chinese daily life
dialogues in intermediate and advanced levels by
emphasis on using
142231 การพัฒนาทักษะการอ่าน 3(2-2-5)
การเขียนภาษาจีน 1
Chinese Reading and
Writing Development I
ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีนขนาดสั้นที่
ใช้ในชีวิตประจาวันทั่วไป บันทึกประจาวัน นิทาน จดหมาย
แนะนาตนเอง ประวัติสว่ นตัว บัตรเชิญ ประกาศ โฆษณา
Reading and writing skills in Chinese in term
of diary, stories, letters, self introduction, resume,
invitation card, announcement, advertisement

สาระที่
ปรับปรุง
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กลุ่มภาษาญี่ปุ่น
143381 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
Japanese Skills I
อักษรฮิรางานะและคาตาคานะ การออก
เสียงภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้อง โครงสร้างประโยค
ภาษาญี่ปุ่นขั้นพืน้ ฐานสาหรับการแนะนาตัวและ
สนทนาทักทายในชีวิตประจาวัน
Introduction to Japanese characters:
Hiragana and Katakana, practice in how to
pronounce sounds in the Japanese language
correctly; and basic Japanese structure to be able to
introduce oneself and have a conversation in daily
life
143383 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2
3(2-2-5)
Japanese Skills II
โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานใน
ระดับที่สูง ขึ้น ฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้งสี่ด้านโดยเน้น
การฝึกทักษะการฟังและการพูด
Basic Japanese structure at a higher level
and practice in four skills of Japanese language
emphasizing on listening and speaking skills

กลุ่มภาษาญี่ปุ่น
143381 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
Japanese Skills I
อักษรฮิรางานะและคาตาคานะ การออกเสียง
ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้อง โครงสร้างประโยค
ภาษาญี่ปุ่นขั้นพืน้ ฐานสาหรับการแนะนาตัวและสนทนา
ทักทายในชีวิตประจาวัน
Introduction to Japanese characters: Hiragana
and Katakana, practice in how to pronounce sounds in
the Japanese language correctly; and basic Japanese
structure to be able to introduce oneself and have a
conversation in daily life

143481 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 3
3(2-2-5)
Japanese Skills III
โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นที่มีความซับซ้อน พร้อม
กับฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้งสี่ด้านโดยเน้นการฝึกทักษะ
การฟังและการพูด
Complex structure of Japanese language
and practice in the four language skills emphasizing
on listening and speaking skills

143481 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 3
3(2-2-5)
Japanese Skills III
โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นที่มีความซับซ้อน พร้อมกับ
ฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้งสี่ด้านโดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง
และการพูด
Complex structure of Japanese language and
practice in the four language skills emphasizing on
listening and speaking skills

143383 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2
3(2-2-5)
Japanese Skills II
โครงสร้ างประโยคภาษาญี่ ปุ่ น ขั้ น พื้ น ฐานใน
ระดับที่สูงขึ้น ฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้งสี่ด้านโดยเน้นการ
ฝึกทักษะการฟังและการพูด
Basic Japanese structure at a higher level
and practice in four skills of Japanese language
emphasizing on listening and speaking skills

สาระที่
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143382 ญี่ปุ่นศึกษา
3(3-0-5)
Japanese studies
ความรู้พืน้ ฐานเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในแง่
ต่าง ๆ อาทิ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคม
การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
Basic knowledge about Japan in terms of
history, geography, society, politic, economy and
culture

143382 ญี่ปุ่นศึกษา
3(3-0-5)
Japanese studies
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในแง่ต่าง
ๆ อาทิ ประวั ติ ศ าสตร์ ภู มิ ศ าสตร์ สั ง คม การเมื อ ง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
Basic knowledge about Japan in terms of
history, geography, society, politic, economy and
culture

143384 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5)
Japanese Conversation 1
ก าร ฟั งแ ล ะก าร พู ด บ ท ส น ท น าภ าษ าญี่ ปุ่ น ใน
ชีวิตประจาวัน โดยเน้นการออกเสียงให้ชัดเจนถูกต้อง
และสามารถโต้ต อบสนทนากั บชาวญี่ ปุ่ น ในหั วข้ อ ที่
กาหนดได้
Listening and speaking skills in daily-life
conversations emphasizing on correct pronunciation
and the ability to carry on a conversation with
Japanese people in given topics

143384 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
Japanese Conversation 1
การฟังและการพูดบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวติ ประจาวัน
โดยเน้ น การออกเสี ย งให้ ชั ด เจนถู ก ต้ อ งและสามารถ
โต้ตอบสนทนากับชาวญี่ปุ่นในหัวข้อที่กาหนดได้
Listening and speaking skills in daily-life
conversations emphasizing on correct pronunciation and
the ability to carry on a conversation with Japanese
people in given topics

143482 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5)
Japanese Conversation II
ทั ก ษะการฟั ง และการพู ด บทสนทนาใน
ชีวิตประจาวัน โดยเน้นการเลือกใช้ถ้อยคาและสานวน
ที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์และเป็นธรรมชาติ
Listening and speaking skills in daily-life
conversations in order to be able to listen to and
speak Japanese efficiently, emphasizing on how to
select words and expressions in natural manner and
appropriate situations

143482 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5)
Japanese Conversation II
ทั ก ษ ะก าร ฟั ง แ ล ะก าร พู ด บ ท ส น ท น าใน
ชีวิตประจาวัน โดยเน้นการเลือกใช้ถ้อยคาและสานวนที่
ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์และเป็นธรรมชาติ
Listening and speaking skills in daily-life
conversations in order to be able to listen to and speak
Japanese efficiently, emphasizing on how to select
words and expressions in natural manner and
appropriate situations
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กลุ่มภาษาไทย
144112 ทักษะการส่งสาร
3(3-0-6)
อย่างมีประสิทธิภาพ
Effective information Transferring Skills
ทฤษฎีการสื่อสาร หลักการ กลวิธี รูปแบบ การ
พูดและการเขียนประเภทต่างๆทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
ในการพูดและเพื่อเพิม่ ทักษะในการเขียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
The theory of communication study the
principle,strategy and format of speaking and writing in
a variety of patterns in order to develop the personality
in speaking impove writing skills
144111 ทักษะการรับสาร
3(3-0-6)
อย่างมีประสิทธิภาพ
Effective information
Receiving Skills
ทฤษฎีการสื่อสาร หลักการ กลวิธี รูปแบบ
การฟังและการอ่านประเภทต่างๆ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านการวิเคราะห์ ตีความ การจับใจความสาคัญ การ
สรุปความ และประเมินค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มภาษาไทย
144112 ทักษะการส่งสาร
3(3-0-6)
อย่างมีประสิทธิภาพ
Effective information Transferring Skills
ทฤษฎีการสื่อสาร หลักการ กลวิธี รูปแบบ การ
พูดและการเขียนประเภทต่างๆทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
ในการพูดและเพื่อเพิม่ ทักษะในการเขียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
The theory of communication study the
principle,strategy and format of speaking and writing in
a variety of patterns in order to develop the personality
in speaking impove writing skills
144111 ทักษะการรับสาร
3(3-0-6)
อย่างมีประสิทธิภาพ
Effective information
Receiving Skills
ทฤษฎีการสื่อสาร หลักการ กลวิธี รูปแบบ
การฟังและการอ่านประเภทต่างๆ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านการวิเคราะห์ ตีความ การจับใจความสาคัญ การ
สรุปความ และประเมินค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Theory of communication. Study the principles,
strategies, and feature of listening and reading in a variety
patterns in order to effectively develop the skills of
analysis, interpretation, main idea finding,
summarization and evaluation
144442 ทักษะการจัดประชุม
3(3-0-6)
และฝึกอบรม
Meeting and Seminar
setting skill
หลักการ การวางแผน และการดาเนินการ
จัดการประชุมและการสัมมนา บทบาทและหน้าที่ทั่วไป
และเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ประชุมและการสัมมนา

Theory of communication. Study the principles,
strategies, and feature of listening and reading in a variety
patterns in order to effectively develop the skills of
analysis, interpretation, main idea finding,
summarization and evaluation
144442 ทักษะการจัดประชุม
3(3-0-6)
และฝึกอบรม
Meeting and Seminar
setting skill
หลักการ การวางแผน และการดาเนินการ
จัดการประชุมและการสัมมนา บทบาทและหน้าที่ทั่วไป
และเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ประชุมและการสัมมนา
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Principles, planning, and processing for
meeting and seminar setting, general roles related to
languages using for meeting and seminar setting

Principles, planning, and processing for
meeting and seminar setting, general roles related to
languages using for meeting and seminar setting

144443 ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Thai Language and Culture
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมใน
แง่มุมต่างๆ ภาษาไทยกับความเชื่อ ค่านิยม โลกทัศน์
การใช้ภาษาไทยในปริบทของวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลง
ของภาษาในปริบทของวัฒนธรรม
Correlations between language and culture
in different aspects; Thai language and beliefs,
popularities, vision, use of Thai language in cultural
context, changing of language in cultural context

144443 ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Thai Language and Culture
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมใน
แง่มุมต่างๆ ภาษาไทยกับความเชื่อ ค่านิยม โลกทัศน์
การใช้ภาษาไทยในปริบทของวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลง
ของภาษาในปริบทของวัฒนธรรม
Correlations between language and culture
in different aspects; Thai language and beliefs,
popularities, vision, use of Thai language in cultural
context, changing of language in cultural context

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

144446 ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชนและ
บรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์
3(2-2-5)
Language for Mass Communication and Editorial of
Printed Media
ความรู้เกี่ ยวกั บ งานสื่อสารมวลชน ลั ก ษณะภาษาที่ ใช้
สื่อสารในงานสื่อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ หลักการเขียนและพูดใน
งานสื่ อ สารมวลชน ความหมายและประเภทของสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์
ขอบข่ายของงานบรรณาธิการ บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ
รายวิชา
หลักการบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ และการเตรียมตัว
ใหม่
สู่อาชีพบรรณาธิการ
รวมเนือ้ หา
General knowledge of mass communication,
144445 บรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์
3(2-2-5)
รายวิชา
characteristics of languages used in mass communications,
Editorial of Printed Media
144444
ความหมายและประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ ขอบข่ ายของ principles of writing and speaking in mass communication works,
และ
งานบรรณาธิการ บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ จรรยาบรรณ definitions and types of printed media, scope of editorial work, the
144445
ของบรรณาธิการ หลักการบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ roles and responsibilities for an editor, editorial principles for printed
matters and preparing for the printing and editorial works
กฎหมายการพิมพ์ และการเตรียมตัวสู่อาชีพบรรณาธิการ
144444 ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน 3(3-0-6)
Thai for Mass Media
ความรู้เกี่ยวกับงานสื่อสารมวลชน ลักษณะภาษาที่ใช้
สื่อสารในงานสื่อสารมวลชนประเภทต่างๆ หลักการเขียนและพูดใน
งานสื่อสารมวลชน และเขียน เพื่อการสื่อสารมวลชน
General knowledge of mass communication, characteristics
of languages used in mass communications principles of writing
and speaking in mass communication works. Practice
speaking and writing for mass communication works

Definitions and types of printed media, scope of
editorial work, the roles and responsibilities for an
editor, editorial ethics, editorial principles for printed
matters, laws in publication and preparing for the printing
and editorial works
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144439 วรรณกรรมกับสังคม
3(3-0-6)
Literary works and Society
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม
แนวคิดทางวรรณกรรมของไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันใน
ด้านวัฒนธรรม สังคมและการเมือง อิทธิพลของสังคมที่มี
ต่อวรรณกรรม
Correlation between literature and society,
Thai literary ideas in the past and the present in
terms of culture, society and politics, the social
impact to literature
กลุ่มภาษาฝรั่งเศส
145103 ภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-3-5)
French I
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
ไวยากรณ์ฝรั่งเศสเบือ้ งต้นโดยเน้นโครงสร้างประโยคที่ไม่
ซับซ้อน
French for everyday communicative skills,
elementary French grammar focusing on the structure
of simple sentences
145104 ภาษาฝรั่งเศส 2
3(2-3-5)
French II
ภาษาฝรั่ง เศสในระดั บสูง ขึ้นเพื่ อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ไวยากรณ์ฝ รั่งเศสโดยเน้นโครงสร้าง
ประโยคที่ซับซ้อนขึน้
French in all advanced skills for communication
in various situations, French grammar focusing on more
complex sentence structures
145111 การฟัง การพูดภาษาฝรั่งเศส 1 3(2-2-5)
French Listening and Speaking I
การฟัง-พูดในสถานการณ์ตา่ ง ๆ
ในชีวิตประจาวัน
Listening and speaking in various situations in
everyday life

144439 วรรณกรรมกับสังคม
3(3-0-6)
Literary works and Society
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม
แนวคิดทางวรรณกรรมของไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันใน
ด้านวัฒนธรรม สังคมและการเมือง อิทธิพลของสังคมที่มี
ต่อวรรณกรรม
Correlation between literature and society,
Thai literary ideas in the past and the present in
terms of culture, society and politics, the social
impact to literature
กลุ่มภาษาฝรั่งเศส
145103 ภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-3-5)
French I
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
ไวยากรณ์ฝรั่งเศสเบือ้ งต้นโดยเน้นโครงสร้างประโยคที่ไม่
ซับซ้อน
French for everyday communicative skills,
elementary French grammar focusing on the structure
of simple sentences
145104 ภาษาฝรั่งเศส 2
3(2-3-5)
French II
ภาษาฝรั่งเศสในระดับสู งขึ้นเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ไวยากรณ์ฝรั่งเศสโดยเน้นโครงสร้าง
ประโยคที่ซับซ้อนขึน้
French in all advanced skills for communication
in various situations, French grammar focusing on more
complex sentence structures
145111 การฟัง การพูดภาษาฝรั่งเศส 1 3(2-2-5)
French Listening and Speaking I
การฟัง-พูดในสถานการณ์ตา่ ง ๆ
ในชีวิตประจาวัน
Listening and speaking in various situations in
everyday life

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

สาระที่
ปรับปรุง

145112 การฟัง การพูดภาษาฝรั่งเศส 2 3(2-2-5)
French Listening and Speaking II
การฟัง-พูดในระดับที่สูงขึ้นเพื่อจับใจความ เล่า
เรื่อง สรุปและแสดงความคิดเห็น
Listening and speaking at higher level in
order to summarize, retelling and expressing of
opinions

145112 การฟัง การพูดภาษาฝรั่งเศส 2 3(2-2-5)
French Listening and Speaking II
การฟัง-พูดในระดับที่สูงขึ้นเพื่อจับใจความ เล่า
เรื่อง สรุปและแสดงความคิดเห็น
Listening and speaking at higher level in
order to summarize, retelling and expressing of
opinions

คงเดิม

145121 การอ่าน การเขียนภาษาฝรั่งเศส1 3(2-2-5)
French Reading and Writing I
การอ่านบทความภาษาฝรั่งเศสประเภทต่างๆ
เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาและจับใจความสาคัญ การเขียนความ
เรียงขนาดสั้น
Reading French passages in different types to
understand content and important idea, writing short
compositions

145121 การอ่าน การเขียนภาษาฝรั่งเศส1 3(2-2-5)
French Reading and Writing I
การอ่านบทความภาษาฝรั่งเศสประเภทต่างๆ
เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาและจับใจความสาคัญ การเขียนความ
เรียงขนาดสั้น
Reading French passages in different types to
understand content and important idea, writing short
compositions

145221 การอ่าน การเขียนภาษาฝรั่งเศส 2 3(2-2-5)
French Reading and Writing II
การอ่านบทความภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูง ขึ้น
เพื่อจับประเด็นและวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน การเขียน
ความเรียงขนาดยาว
Reading French texts at a more complex
language level to make conclusions, and to analyze
relationships among the parts of texts. Writing long
compositions
กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ และการฝึกงาน
146481 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
146482 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
146483 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study

145221 การอ่าน การเขียนภาษาฝรั่งเศส 2 3(2-2-5)
French Reading and Writing II
การอ่านบทความภาษาฝรั่ง เศสในระดับที่สูง ขึ้น
เพื่อจับประเด็นและวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน การเขียน
ความเรียงขนาดยาว
Reading French texts at a more complex
language level to make conclusions, and to analyze
relationships among the parts of texts. Writing long
compositions
กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ และการฝึกงาน

คงเดิม

คงเดิม

ปิด
ปิด

146483 การศึกษาอิสระ
Independent Study

6 หน่วยกิต

คงเดิม
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
รหัส
รายวิชา

001111
146111
005171
005173
005172
004xxx
161171

ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ
ชิวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
การจัดการการดาเนินชีวิต
กลุ่มวิชาพลานามัย
หลักการศึกษาและความเป็น
ครูมืออาชีพ
รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
จานวน
หน่วยกิต

รหัส
รายวิชา

3(3-0-6)
3(2-2-5)

001111
146111

3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)

005171
005173
005172
004xxx
161111

18 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ
ชิวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
การจัดการการดาเนินชีวิต
กลุ่มวิชาพลานามัย
ปรัชญาการศึกษา
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
รายวิชา

001112
001103
146112
146131
161241
00xxxx
00xxxx

ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษพัฒนา
ทักษะภาษาไทย
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การวัดและประเมินผลทาง
การศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
รวม

161133

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
จิตวิทยาสาหรับครู
รวม

จานวน
หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
จานวน
หน่วยกิต

รหัส
รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

001112
001103
146112

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

ชื่อวิชา

จานวน
หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

146131
161112

ภาษาอังกฤษพัฒนา
ทักษะภาษาไทย
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ความเป็นครูมืออาชีพ

00xxxx
00xxxx

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

3(x-x-x)
3(x-x-x)

21 หน่วยกิต

รวม

3(2-2-5)
3(3-0-6)

21 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาฤดูร้อน

3(3-0-6)
3 หน่วยกิต

161113

หลักสูตรสถานศึกษา
รวม

3(2-2-5)
3 หน่วยกิต

590

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น

รหัส
รายวิชา

ชื่อวิชา

จานวน
หน่วยกิต

รหัส
รายวิชา

142261
146262
146231
146211
00xxxx
xxxxxx
161221

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
สัทศาสตร์เบือ้ งต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย
การอ่านและการเขียนขั้นสูง
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 1

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)

142261
146262
146231
146211
00xxxx
xxxxxx
161213

รวม

21 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

0013134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
สัทศาสตร์เบือ้ งต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย
การอ่านและการเขียนขั้นสูง
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
รายวิชา

ชื่อวิชา

จานวน
หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
จานวน
หน่วยกิต

รหัส
รายวิชา

ชื่อวิชา

0013134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
3(2-2-5) 003136 พะเยาศึกษา*
146232 การพูดและการนาเสนอ
3(2-2-5) 146232 การพูดและการนาเสนอ
ในที่สาธารณะ
ในที่สาธารณะ
146241 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
3(3-0-6) 146241 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
เบือ้ งต้น
เบือ้ งต้น
146263 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6) 146263 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
เบือ้ งต้น
เบือ้ งต้น
146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5) 146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ
ทางธุรกิจ
161311 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 161212
จิตวิทยาสาหรับครู
xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
3(x-x-x)
xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
รวม
21 หน่วยกิต
รวม
3(3-0-6)

จานวน
หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
21 หน่วยกิต

591
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัส
รายวิชา

161261

จานวน
หน่วยกิต

รหัส
รายวิชา

นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทาง
การศึกษา

3(3-0-6)

161211

รวม

3 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

ชื่อวิชา

จานวน
หน่วยกิต

การจัดการเรียนรู้และการ
จัดการชั้นเรียน

3(2-2-5)

รวม

3 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
รหัส
รายวิชา

146341
146321
146xxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
161322

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
จานวน
หน่วยกิต

รหัส
รายวิชา

วรรณคดีภาษาอังกฤษ
กับสังคม
หลักการแปล 1
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา

3(3-0-6)

146341

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

การออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ 2

3(2-2-5)

146321
146xxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
161311

ชื่อวิชา

รวม

21 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

วรรณคดีภาษาอังกฤษ
กับสังคม
หลักการแปล 1
วิชาเอกบังคับเฉพาะ
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
รายวิชา

161351
146322
146xxx
146xxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

ชื่อวิชา

การจัดการชั้นเรียนและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
หลักการแปล 2
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
รวม

วิชาชีพครูเลือก
การวิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
จานวน
หน่วยกิต

รหัส
รายวิชา

3(2-2-5)

161312

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

146322
146xxx
146xxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

21 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้
หลักการแปล 2
วิชาเอกบังคับเฉพาะ
วิชาเอกบังคับเฉพาะ
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

161XXX
161342

จานวน
หน่วยกิต

จานวน
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

3(x-x-x)
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต

161313

การประกันคุณภาพการศึกษา

รวม

3(2-2-5)

3 หน่วยกิต

593
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
รหัส
รายวิชา

146398
146xxx
146xxx
146xxx
146451

ชื่อวิชา

ระเบียบวิธวี จิ ัย
วิชาเอกเฉพาะ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
การสอนจุลภาคสาหรับ
ครูภาษาอังกฤษ

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
จานวน
หน่วยกิต

รหัส
รายวิชา

3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)

146398
146xxx
146xxx
146xxx
146451
161411
161412

รวม

15 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

ระเบียบวิธวี จิ ัย
วิชาเอกเฉพาะ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
การสอนจุลภาคสาหรับครู
ภาษาอังกฤษ
การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ
วิชาชีพครู
ภาษาและวัฒนธรรม
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
รายวิชา

ชื่อวิชา

3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
1(30 ชั่วโมง)
3(3-0-6)
19 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
จานวน
หน่วยกิต

146483
146481
146482
146xxx
146xxx

การศึกษาอิสระ*
การฝึกงาน*
สหกิจศึกษา*
วิชาเอกบังคับเลือก
วิชาเอกบังคับเลือก

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)

146452

การสอนภาษาอังกฤษเชิง
บูรณาการสาหรับครู
ภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

รวม

จานวน
หน่วยกิต

รหัส
รายวิชา
144451

146xxx
146xxx
161413
146452

15 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
การศึกษาอิสระ

จานวน
หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับเลือก
วิชาเอกบังคับเลือก
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
การสอนภาษาอังกฤษเชิง
บูรณาการสาหรับครู
ภาษาอังกฤษ

3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(60 ชั่วโมง)
3(2-2-5)

รวม

16 หน่วยกิต

*ให้เลือกเพียง 1 รายวิชา

161481
161xxx

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การบริหารและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
วิชาชีพครูเลือก
รวม

3(3-0-6)

161xxx

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิชาชีพครูเลือก

3(x-x-x)

3(x-x-x)
6 หน่วยกิต

รวม

3 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น

รหัส
รายวิชา
161591
161593

จานวน
หน่วยกิต
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 6 (320 ชั่วโมง)
ในสถานศึกษา 1
สัมมนา 1
1(0-2-1)
รวม
7 หน่วยกิต
ชื่อวิชา

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557
ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น

รหัส
รายวิชา
161511

ชื่อวิชา
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
รหัส
รายวิชา
161592
161594

6 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

จานวน
หน่วยกิต
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 6 (320 ชั่วโมง)
ในสถานศึกษา 2
สัมมนา 2
1(0-2-1)
ชื่อวิชา

รวม

จานวน
หน่วยกิต
6 (360 ชั่วโมง)

7 หน่วยกิต

รหัส
รายวิชา
161512

ชื่อวิชา
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 2
รวม

จานวน
หน่วยกิต
6 (360 ชั่วโมง)

6 หน่วยกิต
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ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
และคาสั่งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
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588

589

590

591

592

ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
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วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
แบบรายงานผลการพิจารณาร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
------------------------------------หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อหลักสูตร
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

1.3 วิชาเอก
 ผ่าน

 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

1.4 จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
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1.5 รูปแบบของหลักสูตร
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

1.6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

1.7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

1.8 อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

1.9 ชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
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1.10 สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

1.11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

1.12 ผลกระทบจากข้อ 1.11 และ 1.12 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

1.13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
2.1 ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
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2.2 แผนพัฒนาปรับปรุง
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
3.1 ระบบการจัดการศึกษา
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

3.2 การดาเนินการหลักสูตร
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
1. หัวข้อ 2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี หน้า 20 เสนอแนะให้ระบุ .
จานวนรับแยก แต่ละสาขาวิชาเอกเพื่อพิจารณาให้สอดคล้องกับจานวนอาจารย์ผู้สอน และ .
จานวนอาจารย์นเิ ทศก์ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
.
2. หัวข้อ 3.1.4 แผนการศึกษา หน้า 65 และแผนการศึกษาทุกวิชาเอก ควรกาหนดให้นิสติ
.
เรียนวิชาการศึกษาอิสระให้ชัดเจน เนื่องจากไม่อนุญาตให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาฝึกงาน และ
รายวิชาสหกิจศึกษา อยู่แล้ว
.
3.3 หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
1. หัวข้อ 3.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตของแต่ละสาขาวิชาเอก หน้า 22
.
ในหัวข้อ 2.1 วิชาชีพครูบังคับ ควรปรับเพิ่มเป็น 34 หน่วยกิต จากเดิม 32 หน่วยกิต โดยเพิ่ม
ไว้ในรายวิชาที่เป็นการฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียน จานวน 2 รายวิชา ดังนี้
.
- การสังเกตการณ์ปฏิบัติการวิชาชีพครู จากเดิม 1 หน่วยกิต เป็น 2 หน่วยกิต
.
- การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู จากเดิม 1 หน่วยกิต เป็น 2 หน่วยกิต
.
ในหัวข้อ 2.1 วิชาชีพครูบังคับ ควรปรับเพิ่มเป็น 34 หน่วยกิต จากเดิม 32 หน่วยกิต โดยเพิ่ม
หมายเหตุ มีความผิดพลาดข้อมูลในการนาเสนอเนื่องจากตาราง แยกเป็นวิชาชีพครูบังคับและ.
วิชาชีพครูเลือก ทาให้สับสนในการนับหน่วยกิตเมื่อรวมแล้วจะได้ 50 หน่วยกิต
.
เกินเกณฑ์จึงตัดรายวิชาเลือกออก 1 รายวิชา จะเหลือวิชาชีพครู 47 หน่วยกิต
.
โดยคงรายวิชา 1 หน่วยกิต ไว้ตามเดิม
.
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2. หัวข้อ 3.1.5 คาอธิบายรายวิชา หน้า 152 – 153 มีการปรับแก้ไขเพื่อให้ตรงตามที่เกณฑ์ .
มาตรฐานหลักสูตรที่คุรุสภากาหนด ดังนี้
.
2.1 รายวิชา 161111 ปรัชญาการศึกษา โดยเพิ่มเติมข้อความที่เป็นสมรรถนะ ข้อ (1) ในหัวข้อ
ปรัชญาการศึกษา ไว้ในคาอธิบายรายวิชา
.
2.2 รายวิชา 161112 ความเป็นครูมอื อาชีพ โดยเพิ่มเติมข้อความที่เป็นสมรรถนะ ข้อ (1) และ
ข้อ (2) ในหัวข้อคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ ไว้ในคาอธิบายรายวิชา
.
3. หัวข้อ 3.1.5 คาอธิบายรายวิชา หน้า 158 รายวิชา 161425 การสอนวิชาเอกเป็นภาษาอังกฤษ
ให้ปรับแก้ไข คาอธิบายรายวิชา โดยเพิ่มเติมข้อความ “แนวคิดของเนื้อหาวิชาเอก” ไว้สว่ นแรก
ของคาอธิบายรายวิชา
.
3.4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

3.5 ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงการหรืองานวิจัย
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

3.6 หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
ควรตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจาหลักสูตร ให้เป็นปัจจุบัน
และมีกรณีที่มีรายชื่อซ้าเดิม
.
3.7 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
 ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

598

3.8 ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงการหรืองานวิจัย
 ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

4.2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแต่ละด้าน
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

4.3 แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
ควรตรวจสอบวิชาแต่ละแขนงวิชา มีครบทุกด้านหรือไม่
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
5.1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

5.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
หัวข้อ 2.3 และ หัวข้อ 2.4 หน้า 297 จะดาเนินการอย่างไร (อธิบายเพิ่มเติม)
5.3 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
6.1 การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

6.2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
7.1 การบริหารหลักสูตร
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

7.2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
หน้า 299 ควรมีการสารวจความต้องการของนิสิตในระดับคณะด้วย
7.3 การบริหารคณาจารย์
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

7.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

7.5 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสติ
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

7.6 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
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7.7 ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
8.1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
หน้า 303 หัวข้อ 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน ควรแก้ไขคาว่า “ประมวลการสอน” .
เป็น “รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)
8.2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

8.3 การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

8.4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรแผนปรับปรุง
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างไร
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. การวิเคราะห์คาอธิบายรายวิชากับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาใน 2 รายวิชา คือ
1.1) รายวิชา 161111 ปรัชญาศึกษา เพิ่มส่วนของสมรรถนะ 2 ข้อ คือ
.
(1) ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
.
(2) วิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
.
1.2) รายวิชา 161112 ความเป็นครูมอื อาชีพ ปรับคาอธิบายรายวิชาโดยเพิ่มสมรรถนะ 2 ข้อ คือ
(1) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีจิตสานึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม
(2) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
.
2. รายวิชาชีพครูเลือก ชื่อวิชา การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ใช้คาว่า เรียนร่วม หรือเรียนรวม .
ให้ศกึ ษารายละเอียดและปรับใช้ให้ถูกต้อง
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หลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงนาม
ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก)
วันที่
/
/

ลงนาม
กรรมการพัฒนาหลักสูตร
(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์)
วันที่
/
/

ลงนาม
กรรมการพัฒนาหลักสูตร
(ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ )
วันที่
/
/

ลงนาม

กรรมการพัฒนาหลักสูตร

(ดร.พรศรี ฉิมแก้ว )
วันที่
/
/

ลงนาม

กรรมการพัฒนาหลักสูตร

(ดร.สุลาวัลย์ ยศธนู )
วันที่
/
/

ลงนาม
(ดร.น้าฝน กันมา )
วันที่
/
/

กรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ลงนาม
( ดร.สันติ บูรณะชาติ )
วันที่
/
/

กรรมการและเลขานุการ

ลงนาม
( นางสาวเพียงออ ฟุ้งเฟื่อง
วันที่
/
/

กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
)
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ภาคผนวก จ
ประวัตแิ ละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ประวัตสิ ่วนตัว
ชื่อ สกุล (ภาษาไทย)
ภูมลิ าเนา
สถานทีท่ างาน

ประวัตกิ ารศึกษา
คุณวุฒิ
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

รองศาสตราจารย์กิติมา ศศะนาวิน
899/28 ถ.บรมไตรโลกนาถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยพะเยา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง
จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 081-3796003 E-mail kitima_sa@up.ac.th
สาขาวิชา
จิตวิทยาการแนะแนว
มัธยมศึกษา

จบจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน

ประเทศ
ไทย
ไทย

ปีที่จบ
การศึกษา
2517
2506

ประวัตกิ ารทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
2507 - 2528 อาจารย์หัวหน้างานแนะแนวและผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
2528 - 2531 ผู้อานวยการโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา จังหวัดพิษณุโลก
2531 - 2532 ผู้อานวยการโรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
2533 - 2545 อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2544 - 2545 ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
2546 – 2554 อาจารย์ผู้มคี วามรู้ความสามารถพิเศษ ประจาโรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยนเรศวร
2554 – 2557 อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญประจาวิทยาลัยการศึกษา และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด) งานวิจัย ตาราวิชาการ
กิตมิ า ศศะนาวิน, รศ. (2543). อาชีพศึกษา. พิษณุโลก: ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
กิตมิ า ศศะนาวิน, รศ. (2543). การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน. พิษณุโลก: ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
กิตมิ า ศศะนาวิน, รศ. (2540). การสอนกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา. พิษณุโลก: ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สาขาวิชาที่มคี วามชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
จิตวิทยาการศึกษา, กิจกรรมการแนะแนว , อาชีพศึกษา
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ประวัตสิ ่วนตัว
ชื่อ สกุล
(ภาษาไทย) นางสาวโสภา อานวยรัตน์
(ภาษาอังกฤษ) Miss. Sopa Amnuayrat
ภูมลิ าเนา
4 หมู่ 5 ตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
สถานทีท่ างาน มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
E-mail u_sopa@yahoo.com
ประวัตกิ ารศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ปริญญาเอก
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี
การบริหารงานบุคคล

จบจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ

ประเทศ
ไทย
ไทย
ไทย

ปีที่จบการศึกษา
2555
2542
2540

ประวัตกิ ารทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
มหาวิทยาลัยพะเยา
2556-ปัจจุบัน อาจารย์และหัวหน้าสาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2555-2556 อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
2552-2555 พนักงานราชการ (ครู) แผนกพณิชยการ
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนลาปางเทคโนโลยี
2545-2552 อาจารย์แผนกบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยครูใหญ่
หัวหน้างานนวัตกรรม โครงการวิจัยและบทความ
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้างานบุคลากร
วิทยาลัยเทคนิคลาพูน
2542-2544 อาจารย์แผนกเลขานุการ
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
งานวิจัย
โสภา อานวยรัตน์. (2556). “การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร.” คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
โสภา อานวยรัตน์. (2554). “การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการบริหารสถานศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.” สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.
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โสภา อานวยรัตน์. (2554) “การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กรณีศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดตาก.” สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
โสภา อานวยรัตน์. (2551). “ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนแบบ Group Investigation โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในวิชาการขาย 1 ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนลาปางเทคโนโลยี.” โรงเรียนลาปางเทคโนโลยี.
โสภา อานวยรัตน์. (2549). “ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรายวิชาการโฆษณาโดยการสอนแบบ เอส ที เอ ดี (Student
Teams Achievement Divisions) ของนักศึกษา คณะวิชาบริหารธุรกิจ.” โรงเรียนลาปางเทคโนโลยี.
โสภา อานวยรัตน์. (2548) “ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี อ่ โรงเรียนลาปางเทคโนโลยี.” โรงเรียน
ลาปางเทคโนโลยี.
โสภา อานวยรัตน์. (2547). “ผลการสอนของครูผู้สอนโดยผู้เรียนประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546.” โรงเรียน
ลาปางเทคโนโลยี.
โสภา อานวยรัตน์. (2547). “การใช้เวลาของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง”. โรงเรียนลาปางเทคโนโลยี.
โสภา อานวยรัตน์. (2546). “ผลการสอนของครูผู้สอนโดยผู้เรียนประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546.” โรงเรียน
ลาปางเทคโนโลยี.
โสภา อานวยรัตน์. (2546). “ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อโรงเรียนลาปางเทคโนโลยี.” โรงเรียนลาปาง
เทคโนโลยี.
โสภา อานวยรัตน์. (2546). “ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพอาหารโรงเรียนลาปางเทคโนโลยี.” โรงเรียนลาปาง
เทคโนโลยี.
โสภา อานวยรัตน์. (2545).“ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนของครูผู้สอนคณะวิชาบริหารธุรกิจ.” โรงเรียนลาปาง
เทคโนโลยี.
โสภา อานวยรัตน์. (2545). “ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนของครูผู้สอนคณะวิชาช่างอุตสาหกรรม.” โรงเรียน
ลาปางเทคโนโลยี.
โสภา อานวยรัตน์. (2545). “การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรณีศกึ ษากองทุนหมู่บ้านปากกอง หมู่
ที่ 5 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่.” มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่.
สาขาวิชาที่มคี วามชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
การบริหารการศึกษา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การวิจัย
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
ประวัตสิ ่วนตัว
ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) นางสาวกัญจนี ศรีโสภา
(ภาษาอังกฤษ) Ms. Kanchanee Srisopha
ภูมลิ าเนา อาเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก
สถานทีท่ างาน มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 054-466-691 โทรสาร.......................... E-mail kanchanee_s@hotmail.com
ประวัตกิ ารศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
จบจากสถาบัน
ประเทศ
ปีที่จบการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
จิตวิทยาพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์
ไทย
2549
มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
สุขศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2545
ประวัตกิ ารทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
มหาวิทยาลัยพะเยา 2556 – ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2555 – 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 2554 – 2555
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
งานวิจัย
_
ตาราวิชาการ
_
สาขาวิชาที่มคี วามชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
จิตวิทยาพัฒนาการ
จิตวิทยาการศึกษา
จิตวิทยาสังคม
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ประวัตสิ ่วนตัว
ชื่อ – นามสกุล(ภาษาไทย)
นางสาวเมทิกา เลิศปฐมา
(ภาษาอังกฤษ) Miss Matika
Lerdpathama
ภูมลิ าเนา
อาเภอ เมือง จังหวัด อุตรดิตถ์
สถานทีท่ างาน มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 1665 โทรสาร.........-................. E-mail pf_mameaw@outlook.com
ประวัตกิ ารศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
จบจากสถาบัน
ประเทศ
ปริญญาโท

หลักสูตรและการสอน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

ปีที่จบ
การศึกษา
2549

ปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

2552

ประวัตกิ ารทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
- อาจารย์ ประจาสาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2556 – ปัจจุบัน
- ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2556 – 2557
- อาจารย์ ประจาสาขาวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2555 – 2556
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2555 -2556
- รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (รับผิดชอบงานฝึกประสบการณ์วชิ าชีพและงานกิจการนิสติ ) คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปี 2555
- คณะกรรมการร่างหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555
- อาจารย์ ประจาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปี 2553 – 2555
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประวัตสิ ่วนตัว
ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) นางสาวนิโลบล คายันต์
(ภาษาอังกฤษ) Mrs. Nilobol Kamyun
ภูมลิ าเนา
สถานทีท่ างาน มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 1792 โทรสาร 054-466664 E-mail pury_avil@hotmail.com
ประวัตกิ ารศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
จบจากสถาบัน
ประเทศ
ปริญญาโท
วท.บ. คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไทย
ปริญญาตรี
วท.ม. คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
ประยุกต์

ปีที่จบการศึกษา
2554
2550

ประวัตกิ ารทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
มหาวิทยาลัยพะเยา 2555 – ปัจจุบัน
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
งานวิจัย
- Conference Proceedings
Nilobol Kamyun and Kornkanok Bunwong (2011). Flowering estimation for Jade and Tropic Beauty peach
trees on Doi Angkhang. The 16th Annual Meeting in Mathematics (AMM2011), March 10-11, 2011, Department of
Mathematics, Khon Kaen University; Kosa Hotel, Khon Kaen, Thailand, pp. 131-136.
Poster Presentation
Nilobol Kamyun, Kornkanok Bunwong, and Aussanee Pichakum (2011).Chill unit model estimation for
‘TropicBeauty’ peach grown at Royal Angkhang Agricultural Station, Chiang Mai. การประชุมวิชาการ
“ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง 2555 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา”, October 31, 2011, Royal Project Foundation; The Empress Hotel,
Chiang Mai, Thailand.
ตาราวิชาการ
สาขาวิชาที่มคี วามชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
-

612
ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประวัตสิ ่วนตัว
ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) นางสาวศรัณยา ฟองจันทร์
(ภาษาอังกฤษ)
ภูมลิ าเนา อ.พาน จ.เชียงราย
สถานทีท่ างาน มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 1792 โทรสาร 054-466664 E-mail
ประวัตกิ ารศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
จบจากสถาบัน
ประเทศ
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
คณิตศาสตร์

ปีที่จบการศึกษา
2555
2549

ประวัตกิ ารทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
มหาวิทยาลัยพะเยา 2551 – ปัจจุบัน
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
ON CAYLEY ISOMORPHISMS OF CLIFFORD SEMIGROUPS. International Journal of Pure and Applied
Mathematics. Volume 79 No. 4 2012, 667-682.
งานวิจัย
ตาราวิชาการ
สาขาวิชาที่มคี วามชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
-

613
ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประวัตสิ ่วนตัว
ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) นางสาวศิริลักษณ์ เผ่ากันทะ
(ภาษาอังกฤษ)
ภูมลิ าเนา อ.เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่
สถานทีท่ างาน มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 1792 โทรสาร 054-466664 E-mail siriluk.pao@gmail.com
ประวัตกิ ารศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
จบจากสถาบัน
ประเทศ
ปริญญาโท
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย
ปริญญาตรี
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย

ปีที่จบการศึกษา
2557
2554

ประวัตกิ ารทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
มหาวิทยาลัยพะเยา 2557 – ปัจจุบัน
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)

งานวิจัย
A GENERAL SOLUTION OF A GENERALIZED MIXED TYPE OF POLYNOMIAL FUNCTIONAL
EQUATIONS.Thai Journal of Science and Technology.Thailand.1(2013)
ตาราวิชาการ
สาขาวิชาที่มคี วามชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
-

614
ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ประวัตสิ ่วนตัว
ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) ดร.จิตรยุทธ์ จิตอ่อนน้อม
(ภาษาอังกฤษ)
ภูมลิ าเนา อ.เมืองพิจิตร จ.พิจติ ร
สถานทีท่ างาน มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 1894 โทรสาร 054-466664 E-mail jitrayut.018@gmail.com
ประวัตกิ ารศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
จบจากสถาบัน
ประเทศ
ปริญญาเอก
เคมี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
ปริญญาตรี
เคมี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย

ปีที่จบการศึกษา
2553
2548

ประวัตกิ ารทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
มหาวิทยาลัยพะเยา 2554 – ปัจจุบัน
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
Jitonnom J, Lomthaisong K, Lee VS. (2012). Computational Design of Peptide Inhibitor Based on
Modifications of Proregion from Plutella xylostella Midgut Trypsin. Chem. Biol. Drug Design 79, 583-593. (ISI
impact factor = 2.282)
Jitonnom J, Mulholland AJ. (2012). Insights into conformational changes of procarboxypeptidase A and
B from simulations: a plausible explanation for different intrinsic activity. Theor. Chem. Acc. 131, 1224-9. (ISI
impact factor = 2.903)
Jitonnom J, Sontag C. (2012). Comparative Study on Activation Mechanism of Carboxypeptidase A1,
A2 and B: First Insights from Steered Molecular Dynamics Simulations. J. Mol. Graph. Model. 38, 298–303.
(ISI impact factor = 2.184)
Jitonnom J, Mulholland AJ, Nimmanpipug P, Lee VS.( 2011). Hybrid QM/MM Study on the
Deglycosylation Step of Chitin Hydrolysis Catalyzed by Chitinase B from Serratia marcescens. Maejo Int. J. Sci.
Technol 5, 47-57. (ISI impact factor = 0.171)
Jitonnom J, Lee VS, Nimmanpipug P, Mulholland AJ.( 2011). Quantum Mechanics/Molecular Mechanics
Modeling of Substrate-Assisted Catalysis in Family 18 Chitinases: Conformational Changes and the Role of
Asp142 in Catalysis in ChiB. Biochemistry 50, 4697–4711. (ISI impact factor = 3.422)
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Yakhantip T, Kungwan N, Jitonnom J, Anuragudom P, Jungsuttiwong S, Hannongbua S.
(2011). Theoretical Investigation on the Electronic and Optical Properties of Poly(fluorenevinylene) Derivatives as
Light-Emitting Materials. Int. J. Photoenergy (2011), Article ID 570103, 9 pages, 2011. (ISI impact factor =
1.345)
Lee VS, Tuengeun P, Nangola S, Kitidee K, Jitonnom J, Nimmanpipug P, Jiranusornkul S, Tayapiwatana
C.( 2010). Pairwise Decomposition of Residue Interaction Energies of Single Chain Fv with HIV-1 p17 Epitope
Variants. Mol. Immunol. 47, 982-990. (ISI impact factor = 2.916)
Lee VS, Kodchakorn K, Jitonnom J, Nimmanpipug P, Kongtawelert P, Premanode B.(2010). Influence
of Metal Cofactors and Water on the Catalytic Mechanism of Creatininase-Creatinine in Aqueous Solution from
Molecular Dynamics Simulation and Quantum Study. J. Comput. Aided Mol. Des. 24, 879-886. (ISI impact
factor = 3.374)
Nimmanpipug P, Junkaew A, Jitonnom J, Lee VS.( 2007). Polymerizability of lactones calculated by
molecular mechanics, semiempirical and density functional theory methods. Chiang Mai J. Sci. 34, 1-9. (ISI
impact factor = 0.340)
Nimmanpipug P, Jitonnom J, Ngaojampa C, Hannongbua S, Lee VS. (2007). A Computational H5N1
Neuraminidase Model and Its Binding to Commercial Drugs. Mol. Simul. 33, 487-493. (ISI impact factor =
1.215)
งานวิจัย
ตาราวิชาการ
สาขาวิชาที่มคี วามชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
-
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ประวัตสิ ่วนตัว
ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) ศุภชัย วันประโคน
(ภาษาอังกฤษ) Supachai Wanprakhon
ภูมลิ าเนา 51 หมู่ 4 ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
สถานทีท่ างาน มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 3833 โทรสาร 054-466666 E-mail supachai_wanprakhon@yahoo.com
ประวัตกิ ารศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
จบจากสถาบัน
ประเทศ
ปีที่จบการศึกษา
ปริญญาเอก
เคมี
มหาวิทยาลัย
ไทย
2555
เทคโนโลยีสุรนารี
ปริญญาตรี
เคมี
มหาวิทยาลัย
ไทย
2549
อุบลราชธานี
ประวัตกิ ารทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
2555 – ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
งานวิจัย
ตาราวิชาการ
สาขาวิชาที่มคี วามชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
Computational Chemistry
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ประวัตสิ ่วนตัว
ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) นางสาวผกาสุคนธ์ เมฆรัตนชัย
(ภาษาอังกฤษ) Mrs.Pagasukon Mekrattanachai
ภูมลิ าเนา
สถานทีท่ างาน มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 1712 โทรสาร 054-466664
E-mail pagasukm@gmail.com, pagasukon.me@up.ac.th
ประวัตกิ ารศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
จบจากสถาบัน
ประเทศ
ปริญญาโท
เคมีอินทรีย์
จุฬาลงกรณ์
ไทย
มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
เคมีอินทรีย์
จุฬาลงกรณ์
ไทย
มหาวิทยาลัย

ปีที่จบการศึกษา
2553

ประวัตกิ ารทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
มหาวิทยาลัยพะเยา 2555 – ปัจจุบัน
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
งานวิจัย
ตาราวิชาการ
สาขาวิชาที่มคี วามชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
-

2549
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ประวัตสิ ่วนตัว
ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) ดร. พรพิมล ทรัพย์พิพัฒนา
(ภาษาอังกฤษ) Dr. PORNPIMOL SUBPIPATTANA
ภูมลิ าเนา ชลบุรี
สถานทีท่ างาน มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 085-9010474 โทรสาร 054-466666 E-mail pornpimol_203@yahoo.com
ประวัตกิ ารศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
จบจากสถาบัน
ประเทศ
ปีที่จบการศึกษา
ปริญญาเอก
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2554
ปริญาตรี
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2545
ประวัตกิ ารทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
2555-ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
2557 – กรรมการตัดสินการนาเสนอแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
“วิทยาศาสตร์วิจัย” ครัง้ ที่ 6 (20-21 มี.ค. 2557 ม.บูรพา)
งานวิจัย
ตาราวิชาการ
สาขาวิชาที่มคี วามชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
Molecular Parasitology
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ประวัตสิ ่วนตัว
ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) ดร.สุกัญญา สืบแสน
(ภาษาอังกฤษ) Dr. Sugunya suebsan
ภูมลิ าเนา
สถานทีท่ างาน มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 1722 โทรสาร 054-466664 E-mail spitakrattana@gmail.com
ประวัตกิ ารศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
จบจากสถาบัน
ประเทศ
ปีที่จบการศึกษา
ปริญญาเอก
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2556
ปริญญาโท
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2545
ปริญญาตรี
จุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2542
ประวัตกิ ารทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
มหาวิทยาลัยพะเยา 2548 – ปัจจุบัน
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
Poster: กิตติญา พรรณนา, อพิธาน ทรัพย์วิจิต และ สุกัญญา พิทักษ์รัตนานุกูล. 2556. การพัฒนาสาย
พันธุ์ขา้ วขาวดอกมะลิ 105 สายพันธุ์กลายต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีนาตาล.
้
วิทยาศาสตร์วิจยั ครัง้ ที่ 5,
มหาวิทยาลัยพะเยา, พะเยา.
Paper: Pitakrattananukool S., Kawakatsu T., Anuntalabhochai S. and Takaiwa F. 2012.
Overexpression of OsRab7B3, a small GTP-binding protein gene, enhances leaf senescence in transgenic rice.
Bioscience Biotechnology and Biochemistry. 76(7): 296-302.
Poster: Pitakrattananukool S., Sitthiphrom S. and Anuntalabhochai S. 2012. The 10th International
symposium on rice functional genomics, Chiang Mai, Thailand.
Paper: Prakrajang K., Wanichapichart P., Anuntalabhochai S., Pitakrattananukool S. and Yu L.D.
2009. Ion beam modiﬁcation of chitosan and cellulose membranes for simulation of ion bombardment of plant
cell envelope. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B. 267: 1645-1649.
Poster: Pitakrattananukool S. and Anuntalabhochai S. 2008. Molecular characterization of cDNAs
encoding small GTP-binding proteins fron rice (Oryza sativa L. cv. KDML105). The 1st Congress of the Office of
the Higher Education Commission, Thailand, Chonburi, Thailand.
งานวิจัย
-
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ประวัตสิ ่วนตัว
ชื่อ สกุล นางสาวธันยาภรณ์ บุญโพธิ์แก้ว
Miss THANYAPORN BOONPHOKAEW
ภูมลิ าเนา
จังหวัดพะเยา
สถานทีท่ างาน มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ ............ โทรสาร 054-466666 E-mail : thanyaporn.boonpho18@gmail.com
ประวัตกิ ารศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
จบจากสถาบัน
ประเทศ
ปีที่จบการศึกษา
ปริญญาโท
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2553
ปริญญาตรี
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไทย
2549
ประวัตกิ ารทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
2555
อาจารย์คณะครุศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
2554
เจ้าหน้าที่ปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
2553
อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)

งานวิจัย

ตาราวิชาการ

สาขาวิชาที่มคี วามชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
จุลชีววิทยา
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ประวัตสิ ่วนตัว
ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) นายรักษิต สุทธิพงษ์
(ภาษาอังกฤษ) Mr.Ruksit Suttipong
ภูมลิ าเนา 385/1 หมู่ 7 ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สถานทีท่ างาน มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์/โทรสาร 054-466691 E-mail: ruksit_s@hotmail.com
ประวัตกิ ารศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
จบจากสถาบัน
ประเทศ
ปีที่จบการศึกษา
ปริญญาเอก

ปร.ด. (การศึกษา)

ม.นเรศวร

ไทย

2557

ปริญญาโท

กศ.ม. (การบริหารจัดการกีฬา)

ม.นเรศวร

ไทย

2550

ปริญญาตรี

กศ.บ. (พลศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ไทย

2548

ประวัตกิ ารทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 1 ก.ค.2557 – ปัจจุบัน
โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 พ.ค.2550 – 30 มิ.ย.2557
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
1.เข้าร่วมการนาเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “A Risk Management Model for Sports and Recreation in
the Demonstration Schools under the Office of Higher Education Commission” ในงานประชุมวิชาการ
นานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครัง้ ที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2557 ณ โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
งานวิจัย
-ไม่มีตาราวิชาการ
-ไม่มีสาขาวิชาที่มคี วามชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
1.การศึกษา
2.ปรัชญาการศึกษา
3.ภาวะผู้นาและการบริหารทรัพยากรมนุษย์
4.การบริหารความเสี่ยง
5.การจัดการกีฬา
6.พลศึกษา
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ประวัตสิ ่วนตัว
ชื่อ สกุล (ภาษาไทย)
นายมนัส ภูทวี
(ภาษาอังกฤษ) Manus Poothawee
ภูมลิ าเนา 26/3 หมู่ 3 ต.ปากน้า อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
สถานทีท่ างาน มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 3833 โทรสาร 054-466666
E-mail iammanus@hotmail.com
ประวัตกิ ารศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
จบจากสถาบัน
ประเทศ
ปริญญาโท

ฟิสิกส์ศกึ ษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ปีที่จบการศึกษา

ไทย

2551

ไทย

2545

พระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี

ฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัตกิ ารทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
2555-ปัจจุบัน
อาจารย์สอนฟิสกิ ส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาและคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
2553-2555 อาจารย์สอนฟิสกิ ส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
2547-2553
อาจารย์สอนฟิสกิ ส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
งานวิจัย
ตาราวิชาการ
สาขาวิชาที่มคี วามชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
การสอนฟิสกิ ส์และดาราศาสตร์
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ประวัตสิ ่วนตัว
ชื่อ สกุล นายอุกฤษฏ์ ไชยมงคล
Mr. Ukrit Chaimongkon
ภูมลิ าเนา 212 หมู่ 5 ตาบล ดอนศรีชุม อ. ดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา 56120
สถานทีท่ างาน มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 3833 โทรสาร 054-466666 E-mail thephysboy@hotmail.cpm
ประวัตกิ ารศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
จบจากสถาบัน
ประเทศ
ปีที่จบการศึกษา
ปริญญาโท
ฟิสิกส์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไทย
2555
ปริญญาตรี
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไทย
2553
ประวัตกิ ารทางาน
2555 – ปัจจุบัน สาขาวิชาฟิสกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
U. Chaimongkon, Y. M. Zheng, Y. P. Yan, A. Harfield and P. Srisawad. “Strangeness Meson Production
in Heavy-ion Collisions”. Siam Physics Congress SPC2012, 2012, 67-69. (Proceeding)
U. Chaimongkon, A. Thongtha and T. Bongkarn, “The Effects of Firing Temperatures and
Barium Content on Phase Formation, Microstructure and Dielectric Properties of Lead Barium Titanate
Ceramics Prepared Via the Combustion Technique”. Current Applied Physics, Vols.11 (2011): pp S70-S76.
(Impact factor 2011: 1.74)
Ukrit Chaimongkon, Artid Laowanidwatana, Suphornpun Chootin and Theerachai Bongkarn, “Phase
Formation and Microstructure of (Ba0.6Pb0.4) TiO3 Powders Prepared via the Combustion Technique”. Nu Science
Journal, Vol. 6(2) (2010): 157-165. (Impact factor 2010: 0.054)
Oral Presentations:
9-12 May, 2012

9-10 March, 2009

Presented in the topic of “Strangeness Meson Production in Heavy-ion
Collisions” in The Annual Conference of The Thai Physics Society 7th Siam
Physics Congress (SPC2012). 9-12 May, (2012). Phra nakhon Si Ayutthaya,
Thailand.
Presented in the topic of “The Preparation of Lead Barium Titanate Powders by
Combustion Method” in The 2nd Science Research Conference. Phitsanulok,
Thailand.
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Poster Presentations:
5-7 January, 2011

19 February, 2010

12 February, 2010

17-19 August, 2009

18-20 August, 2008

Training experiences:
1 Nov. – 1 March, 2012
1 Nov. – 1 March, 2012
30 April – 5 May, 2012

1 June – 1 Oct., 2011
1 Nov. – 1 March, 2011
1 June – 1 Oct., 2010
Other Awards:
1 January 2012 - Present
1 June – October 2011
3 Mar., 2008 - 2 Mar., 2010
12 February, 2010

Presented in the topic of “The Preparation of (Pb0.2Ba0.8)TiO3 Ceramics by the
Combustion Method” presented at The 28th Annual Conference of the
Microscopy Society of Thailand (2011), Mae Fah Luang University, Chaiang Rai
Thailand.
Presented in the topic of “The Preparation of Lead Barium Titanate (Pb1xBax)TiO3 Ceramics by the Combustion Technique” presented at the project of
the undergraduate students meeting (2010), Naresuan University.
Presented in the topic of “The Preparation of Lead Barium Titanate (Pb1xBax)TiO3 Ceramics by the Combustion Technique” presented at the meeting on
the project of the undergraduate students, Faculty of Science, Naresuan
University.
Presented in the topic of “The Preparation of Lead Barium Titanate
(Pb0.6Ba0.4)TiO3 Ceramics by the Combustion Technique” presented at national
science week (2009), Naresuan University.
Presented in the topic of “The Preparation of Lead Barium Titanate Powders By
Combustion Technique” presented at national science week (2008), Naresuan
University.

Received the scholarship to be teaching assistant (TA).
Teaching assistance (TA) in Physics Experimental I & II
Participated to train with The 2nd CERN (The European Organization for Nuclear
Research) School Thailand 2012 at Suranaree University of Technology,
Thailand.
Received the scholarship to be teaching assistant (TA).
Received the scholarship to be teaching assistant (TA).
Received the scholarship to be teaching assistant (TA).

Received the research assistantship (NRCT) of THAI - THE PEOPLE’S
REPUBLIC OF CHINA RESEARCH.
Received the research assistantship of The Thailand Center of Excellence in
Physics (ThEP)
The RPUS (TRF) research grants of Year 2009
3rd Prize for the poster presentation in the topic of “The Preparation of Lead
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10 August, 2009

Barium Titanate (Pb1-xBax)TiO3 Ceramics by the Combustion Technique”
presented at the meeting on the project of the undergraduate students,
Faculty of Science, Naresuan University.
2nd Prize for the poster presentation in the topic of “The Preparation of Lead
Barium Titanate (Pb0.6Ba0.4)TiO3 Ceramics by the Combustion Technique”
presented at national science week (2009), Naresuan University.

งานวิจัย
- Dynamical study of strange particle production in heavy ion collisions
ตาราวิชาการ
สาขาวิชาที่มคี วามชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
- Nuclear Physics
- Particle Physics
- Heavy ion collisions
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ประวัตสิ ่วนตัว
ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) รองศาสตราจารย์ ดร.ชยัน บุญยรักษ์
(ภาษาอังกฤษ) Assoc. Dr.Chayan Boonyarak
ภูมลิ าเนา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
สถานทีท่ างาน มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 1833 โทรสาร 054-466666 E-mail chayan.bo@up.ac.th
ประวัตกิ ารศึกษา
Certificate:

Certificate in Higher Education in Chiang-mai Teacher
College , Chiang-mai, 1968.

Bachelor degree :

B.Ed.(Hons.) in Physics from Srinakharinwirot
University(formerly College of Education Prasarnmitr),
Bangkok, 1970.

Master degree :

M.Ed. in Physics from Srinakharinwirot University (formerly
College of Education Prasarnmitr), Bangkok, 1972.

Doctoral degree :

Ph.D. in College Teaching in Physics from University of North
Texas, Texas, U.S.A., 1988.

ประวัตกิ ารทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
1972 – 1980
Lecturer in Physics Department, Naresuan University
(Formerly Srinakharinwirot U.at Phitsanulok campus)
1980
Assistant Professor in Physics
1980 - 1982
Acting Chairman, Deparment of General Science, NaresuanUniversity
1982 - 1988
Studying for Ph.D. at the University of North Texas, U.S.A.
1985 – 1988
Teaching Assistant in Astronomy at Physics Department,
the University of North Texas, U.S.A
1988 - 1989
Vice Dean of Faculty of Science, Naresuan University
1989 - 1998
Chairman of Physics Department, Naresuan University
1989 - 2012
Associate Professor in Physics, Naresuan University
2004 – 2012
Dean of the Faculty of Science, Naresuan University
2012- Present
Director of the Demonstration School, The University of Phayao
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ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
Chayan Boonyarak, Jian-Ning Fu, Pongsak Khokhuntod, and Shi-Yang Jiang. On the Period Variation
of Several Low Declination High Amplitude Delta Scuti Variables. Astrophysics and Space Science vol.333
issue 1 May 2011. P.125-131.
Chayan Boonyarak, Pongsak Khokhuntod, and Shi-yang Jiang. The Period of the double mode high
amplitude ∂ Scuti variable VZ Cnc. Astrophysics and Space Science vol.324 issue 1 November 2009. P.5-11
Chayan Boonyarak and Shi Yang Jiang. The Period Variation of DY Hercules, Astrophysics and Space
Science Journal (2007) 310:285-291.
Pongsak Khokhuntod , Jian-Ning Fu, Chayan Boonyarak, Manokwan Marak, Li Chen and Shi Yang
Jiang, Pulsation and Long-Term Variability ofHigh-Amplitude Scuti Star AD Canis Minoris, CHAA Journal
(2007), vol. 7, No3, 421-427.
Chayan Boonyarak and Pongsak Khokhuntod, Seeing Test at Samorkraeng Mountain, NU Science
Journal (2006); 3(1): 29-37.
Helmut Abt and Chayan Boonyarak, Tidal Effects in Binaries of Various Periods. The Astrophysical
Journal, 616:562-566, (2004) November.
Helmut Abt and Chayan Boonyarak, The Scientific Output of the International Ultraviolet Explorer during
Its Lifetime, Bulletin American Astronomical Society (BAAS), accepted in August (2003).
Helmut Abt and Chayan Boonyarak, What Kinds of Astronomical Papers Are Still Referenced 50
Years After Publication, Bulletin American Astronomical Society (BAAS), accepted in October (2003).
A.Y.Zhou, S.Y.Jiang, B.Chayan, B.T.Du, Amplitude and Period Changes in the SX Phoenics star XX
Cygni, Astrophysics and Space Science, 281: 699 – 714, (2000).
Shi Yang Jiang and Chayan Boonyarak, On the Period Variation of Short Period Pulsating Variables,
Proceedings of Fourth East-Asian Meeting on Astronomy: Observational Astrophysics in Asia and its Future,
Febuary3-10, (1999), pp.221-226. Yunnan Province,China.
Boonyarak, Observation of Active Galactic Nuclei (AGN) at Landessternwarte Heidelberg-Koenigstuhl,
Germany, Naresuan University Journal, ISSN 0858-7418 Vol.6 No.2 July-Dec. (1998). pp.52-58.
Chayan Boonyarak, StatisticalCharacteristics of bSolar Radiation for Phitsanulok Province, Naresuan
University Journal, ISSN 0858-7418. Vol.6 No.1 Jan-Jun, (1998). pp.1-11.
Boonyarak and Others, Basic Research in Total Solar Eclipse on October 24, 1995, Bangkok
Planetarium, Science Center for Education, The Ministry of Education, Thailand (1996). pp.47-48.
Chayan Boonyarak and Others, Development of Production Process in Drying Seasonal Fruits at
Industrial Scale Using Solar Energy Dryer,Physics Department, Naresuan University, Phitsanulok, 275p.The
study was supported by National Research Council of Thailand (NRCT) in the academic year of 1995.
Chayan Boonyarak, A Study of Science Teaching Problems in Secondary Schools in Lower Northern
Region of Thailand, Physics Department, Naresuan University, Phitsanulok,77p. The study was supported by
NRCT in the academic year of 1992.
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Rakwichian and C.Boonyarak, Developing of Solar Fruit Dryer at Industrial Scale, Naresuan University,
Phitsanulok, 319p. The study was supported by NRCT in the academic year of 1992.
W.Rakwichan, C.Boonyarak, and S.Sukjai, The Data of Thermal-Energy Comsumption in Industrial
Drying in Lower Northern Area, Naresuan University, Phitsanulok, 43p.The study was supported by NRCT in the
year of 1992.
Chayan Boonyarak, Sangwal Pengpad, and Sombat Saitho, Producing Software for Computer
Assisted Instruction in Nuclear Physics at University Level, Naresuan University, Phitsanulok , 87p. The study
was supported by NRCT in the academic year of 1991.
งานวิจัย
ตาราวิชาการ
สาขาวิชาที่มคี วามชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
-
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ประวัตสิ ่วนตัว
ชื่อ สกุล (ภาษาไทย)
นายณัฐภูมิ จันทราช
(ภาษาอังกฤษ) Mr.NUTTAPOOM JANTARAJ
ภูมลิ าเนา
45/4 หมู่ 1 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
สถานทีท่ างาน มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 3827 โทรสาร 054-466666 E-mail bee_pe47@hotmail.com
ประวัตกิ ารศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
จบจากสถาบัน
ประเทศ
ปีที่จบการศึกษา
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
วิทยาศาสตร

พลศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2552

วิทยาศาสตร์การกีฬา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2555

มหาบัณฑิต
ประวัตกิ ารทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
2555 – ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2552 – 2555 อาจารย์สอนพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
งานวิจัย
ตาราวิชาการ
สาขาวิชาที่มคี วามชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
การสอนพลศึกษาและหลักการฝึกกีฬา
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ประวัตสิ ่วนตัว
ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) นายมณินทร รักษ์บารุง
(ภาษาอังกฤษ) Mr. maninthorn Rugbumrung
ภูมลิ าเนา อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
สถานทีท่ างาน มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 1801 โทรสาร 054-466664 E-mail supernovascience@hotmail.com
ประวัตกิ ารศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
จบจากสถาบัน
ประเทศ
ปีที่จบการศึกษา
ปริญญาโท
ไทย
วิทยาศาสตร์การออก มหาวิทยาลัยบูรพา
2547
ปริญญาตรี

กาลังกายและการกีฬา
พลศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา

ไทย

ประวัตกิ ารทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
มหาวิทยาลัยพะเยา 2550 – ปัจจุบัน
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
งานวิจัย
ตาราวิชาการ
สาขาวิชาที่มคี วามชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
-

2541
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ประวัตสิ ่วนตัว
ชื่อ สกุล (ภาษาไทย)
ภูมลิ าเนา
สถานทีท่ างาน

นายวัชรินทร์ แก่นจันทร์
อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 1385 โทรสาร 054-466664 E-mail ……….-………………

ประวัตกิ ารศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ปริญญาโท
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
ภาษาไทย

จบจากสถาบัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเทศ
ไทย
ไทย

ปีที่จบการศึกษา

2555
2549

ประวัตกิ ารทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
2554 – ปัจจุบัน
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2554 – 2549
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปะศาสตร์ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลาปาง
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
งานวิจัย
ตาราวิชาการ
สาขาวิชาที่มคี วามชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
การสอนภาษาไทย
การอ่านเชิงวิชาการ
ภาษากับสังคม และวัฒนธรรม
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ประวัตสิ ่วนตัว
ชื่อ สกุล (ภาษาไทย)
นายอนุรักษ์ ไชยฮั่ง
(ภาษาอังกฤษ) Mr. Anurak Chaihang
ภูมลิ าเนา อาเภอ เมือง จังหวัด น่าน
สถานทีท่ างาน มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 1322 E-mail anurak_chaihang@hotmail.com

คุณวุฒิ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

สาขาวิชา
การสอนภาษาไทย
ภาษาไทย

ประวัตกิ ารศึกษา
จบจากสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเทศ
ไทย
ไทย

ปีที่จบการศึกษา
2556
2550

ประวัตกิ ารทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
มหาวิทยาลัยพะเยา 2553 – ปัจจุบัน
โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 2550-2553
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
งานวิจัย
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเอสซีพซี ีและแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อความสามารถ
ในการเขียนร้อยแก้วเชิงสร้างสรรค์และเมตาคอกนิชันในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตาราวิชาการ
สาขาวิชาที่มคี วามชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
การสอนภาษาไทย
ทักษะการใช้ภาษาไทย
ไวยากรณ์ไทย
วรรณคดีไทย
คติชนวิทยา

633
ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ประวัตสิ ่วนตัว
ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) นางสาวเอือ้ มพร จรนามล
(ภาษาอังกฤษ) Miss Uamporn Jornnamon
ภูมลิ าเนา อาเภอ ดอกคาใต้ จังหวัด พะเยา
สถานทีท่ างาน มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 1322 โทรสาร.........-................. E-mail uampon@hotmail.com
ประวัตกิ ารศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
จบจากสถาบัน
ประเทศ
ปีที่จบการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ภาษาไทย
ม.เชียงใหม่
ไทย
2552
ปริญญาตรี
ภาษาไทย
ม.เชียงใหม่
ไทย
2548
ประวัตกิ ารทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
-อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2552 - ปัจจุบัน
-อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2550 - 2552
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
-โครงการผลิตสื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัย พะเยา
-นิทานพื้นบ้านไทลือ้ อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
-งานวิจัยเรื่องคาสี่พยางค์ในภาษาไทลื้อ : วิเคราะห์ด้านภาษาและโลกทัศน์ โดยศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารไทลื้อและผู้บอกภาษาที่อาศัยอยู่ในสิบสองปันนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ตาราวิชาการ
- หนังสือรายวิชาทักษะภาษาไทย
สาขาวิชาที่มคี วามชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
- การสอนภาษาไทย
- ภาษาตระกูลไท, ภาษาล้านนา
- คติชนวิทยา
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ภาคผนวก ฉ
ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ประจา

595

ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
และคาสั่งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
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ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
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วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
แบบรายงานผลการพิจารณาร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
------------------------------------หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อหลักสูตร
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

1.3 วิชาเอก
 ผ่าน

 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

1.4 จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
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1.5 รูปแบบของหลักสูตร
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

1.6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

1.7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

1.8 อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

1.9 ชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณ วุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
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1.10 สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

1.11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

1.12 ผลกระทบจากข้อ 1.11 และ 1.12 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

1.13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
2.1 ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
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2.2 แผนพัฒนาปรับปรุง
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
3.1 ระบบการจัดการศึกษา
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

3.2 การดาเนินการหลักสูตร
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
1. หัวข้อ 2.5 แผนการรับนิสติ และผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี หน้า 20 เสนอแนะให้ระบุ .
จานวนรับแยก แต่ละสาขาวิชาเอกเพือ่ พิจารณาให้สอดคล้องกับจานวนอาจารย์ผู้สอน และ .
จานวนอาจารย์นิเทศก์ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
.
2. หัวข้อ 3.1.4 แผนการศึกษา หน้า 65 และแผนการศึกษาทุกวิชาเอก ควรกาหนดให้นิสิต
.
เรียนวิชาการศึกษาอิสระให้ชัดเจน เนื่องจากไม่อนุญาตให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาฝึกงาน และ
รายวิชาสหกิจศึกษา อยู่แล้ว
.
3.3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
1. หัวข้อ 3.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตของแต่ละสาขาวิชาเอก หน้า 22
.
ในหัวข้อ 2.1 วิชาชีพครูบังคับ ควรปรับเพิ่มเป็น 34 หน่วยกิต จากเดิม 32 หน่วยกิต โดยเพิ่ม
ไว้ในรายวิชาที่เป็นการฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียน จานวน 2 รายวิชา ดังนี้
.
- การสังเกตการณ์ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู จากเดิม 1 หน่วยกิต เป็น 2 หน่วยกิต
.
- การฝึกปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู จากเดิม 1 หน่วยกิต เป็น 2 หน่วยกิต
.
ในหัวข้อ 2.1 วิชาชีพครูบังคับ ควรปรับเพิ่มเป็น 34 หน่วยกิต จากเดิม 32 หน่วยกิต โดยเพิ่ม
หมายเหตุ มีความผิดพลาดข้อมูลในการนาเสนอเนื่องจากตาราง แยกเป็นวิชาชีพครูบังคับและ.
วิชาชีพครูเลือก ทาให้สับสนในการนับหน่วยกิตเมื่อรวมแล้วจะได้ 50 หน่วยกิต
.
เกินเกณฑ์จงึ ตัดรายวิชาเลือกออก 1 รายวิชา จะเหลือวิชาชีพครู 47 หน่วยกิต
.
โดยคงรายวิชา 1 หน่วยกิต ไว้ตามเดิม
.
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2. หัวข้อ 3.1.5 คาอธิบายรายวิชา หน้า 152 – 153 มีการปรับแก้ไขเพื่อให้ตรงตามที่เกณฑ์ .
มาตรฐานหลักสูตรที่คุรุสภากาหนด ดังนี้
.
2.1 รายวิชา 161111 ปรัชญาการศึกษา โดยเพิ่มเติมข้อความที่เป็นสมรรถนะ ข้อ (1) ในหัวข้อ
ปรัชญาการศึกษา ไว้ในคาอธิบายรายวิชา
.
2.2 รายวิชา 161112 ความเป็นครูมืออาชีพ โดยเพิ่มเติมข้อความที่เป็นสมรรถนะ ข้อ (1) และ
ข้อ (2) ในหัวข้อคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ ไว้ในคาอธิบายรายวิชา
.
3. หัวข้อ 3.1.5 คาอธิบายรายวิชา หน้า 158 รายวิชา 161425 การสอนวิชาเอกเป็นภาษาอังกฤษ
ให้ปรับแก้ไข คาอธิบายรายวิชา โดยเพิ่มเติมข้อความ “แนวคิดของเนือ้ หาวิชาเอก” ไว้สว่ นแรก
ของคาอธิบายรายวิชา
.
3.4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

3.5 ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงการหรืองานวิจัย
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

3.6 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
ควรตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจาหลักสูตร ให้เป็นปัจจุบัน
และมีกรณีที่มีรายชื่อซ้าเดิม
.
3.7 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
 ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
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3.8 ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงการหรืองานวิจัย
 ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

4.2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแต่ละด้าน
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

4.3 แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
ควรตรวจสอบวิชาแต่ละแขนงวิชา มีครบทุกด้านหรือไม่
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
5.1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

5.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
หัวข้อ 2.3 และ หัวข้อ 2.4 หน้า 297 จะดาเนินการอย่างไร (อธิบายเพิ่มเติม)
5.3 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
6.1 การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

6.2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
7.1 การบริหารหลักสูตร
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

7.2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
หน้า 299 ควรมีการสารวจความต้องการของนิสิตในระดับคณะด้วย
7.3 การบริหารคณาจารย์
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

7.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

7.5 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

7.6 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
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7.7 ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
8.1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
หน้า 303 หัวข้อ 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน ควรแก้ไขคาว่า “ประมวลการสอน” .
เป็น “รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)
8.2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

8.3 การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

8.4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรแผนปรับปรุง
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างไร
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. การวิเคราะห์คาอธิบายรายวิชากับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาใน 2 รายวิชา คือ
1.1) รายวิชา 161111 ปรัชญาศึกษา เพิ่มส่วนของสมรรถนะ 2 ข้อ คือ
.
(1) ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
.
(2) วิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
.
1.2) รายวิชา 161112 ความเป็นครูมืออาชีพ ปรับคาอธิบายรายวิชาโดยเพิ่มสมรรถนะ 2 ข้อ คือ
(1) ปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างที่ดีมจี ิตสานึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม
(2) ปฏิบัตติ นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
.
2. รายวิชาชีพครูเลือก ชื่อวิชา การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ใช้คาว่า เรียนร่วม หรือเรียนรวม .
ให้ศึกษารายละเอียดและปรับใช้ให้ถูกต้อง
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หลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงนาม
ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก)
วันที่
/
/

ลงนาม
กรรมการพัฒนาหลักสูตร
(ศาสตราจารย์กติ ติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์)
วันที่
/
/

ลงนาม
กรรมการพัฒนาหลักสูตร
(ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ )
วันที่
/
/

ลงนาม

กรรมการพัฒนาหลักสูตร

(ดร.พรศรี ฉิมแก้ว )
วันที่
/
/

ลงนาม

กรรมการพัฒนาหลักสูตร

(ดร.สุลาวัลย์ ยศธนู )
วันที่
/
/

ลงนาม
(ดร.น้าฝน กันมา )
วันที่
/
/

กรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ลงนาม
( ดร.สันติ บูรณะชาติ )
วันที่
/
/

กรรมการและเลขานุการ

ลงนาม
( นางสาวเพียงออ ฟุ้งเฟื่อง
วันที่
/
/

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
)
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ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ สกุล (ภาษาไทย)
ภูมิลาเนา
สถานที่ทางาน

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

รองศาสตราจารย์กิตมิ า ศศะนาวิน
899/28 ถ.บรมไตรโลกนาถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยพะเยา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง
จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 081-3796003 E-mail kitima_sa@up.ac.th
สาขาวิชา
จิตวิทยาการแนะแนว
มัธยมศึกษา

จบจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน

ประเทศ
ไทย
ไทย

ปีที่จบ
การศึกษา
2517
2506

ประวัติการทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
2507 - 2528 อาจารย์หัวหน้างานแนะแนวและผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
2528 - 2531 ผู้อานวยการโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา จังหวัดพิษณุโลก
2531 - 2532 ผู้อานวยการโรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
2533 - 2545 อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2544 - 2545 ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
2546 – 2554 อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ประจาโรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยนเรศวร
2554 – 2557 อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญประจาวิทยาลัยการศึกษา และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด) งานวิจัย ตาราวิชาการ
กิติมา ศศะนาวิน, รศ. (2543). อาชีพศึกษา. พิษณุโลก: ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
กิติมา ศศะนาวิน, รศ. (2543). การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน. พิษณุโลก: ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
กิติมา ศศะนาวิน, รศ. (2540). การสอนกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา. พิษณุโลก: ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สาขาวิชาที่มีความชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
จิตวิทยาการศึกษา, กิจกรรมการแนะแนว , อาชีพศึกษา
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ สกุล
(ภาษาไทย) นางสาวโสภา อานวยรัตน์
(ภาษาอังกฤษ) Miss. Sopa Amnuayrat
ภูมิลาเนา
4 หมู่ 5 ตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ทางาน มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
E-mail u_sopa@yahoo.com
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ปริญญาเอก
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี
การบริหารงานบุคคล

จบจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ

ประเทศ
ไทย
ไทย
ไทย

ปีที่จบการศึกษา
2555
2542
2540

ประวัติการทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
มหาวิทยาลัยพะเยา
2556-ปัจจุบัน อาจารย์และหัวหน้าสาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2555-2556 อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
2552-2555 พนักงานราชการ (ครู) แผนกพณิชยการ
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนลาปางเทคโนโลยี
2545-2552 อาจารย์แผนกบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยครูใหญ่
หัวหน้างานนวัตกรรม โครงการวิจัยและบทความ
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้างานบุคลากร
วิทยาลัยเทคนิคลาพูน
2542-2544 อาจารย์แผนกเลขานุการ
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
งานวิจัย
โสภา อานวยรัตน์. (2556). “การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร.” คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
โสภา อานวยรัตน์. (2554). “การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการบริหารสถานศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.” สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.
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โสภา อานวยรัตน์. (2554) “การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กรณีศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดตาก.” สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
โสภา อานวยรัตน์. (2551). “ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนแบบ Group Investigation โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในวิชาการขาย 1 ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนลาปางเทคโนโลยี.” โรงเรียนลาปางเทคโนโลยี.
โสภา อานวยรัตน์. (2549). “ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรายวิชาการโฆษณาโดยการสอนแบบ เอส ที เอ ดี (Student
Teams Achievement Divisions) ของนักศึกษา คณะวิชาบริหารธุรกิจ.” โรงเรียนลาปางเทคโนโลยี.
โสภา อานวยรัตน์. (2548) “ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ โรงเรียนลาปางเทคโนโลยี. ” โรงเรียน
ลาปางเทคโนโลยี.
โสภา อานวยรัตน์. (2547). “ผลการสอนของครูผู้สอนโดยผู้เรียนประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546.” โรงเรียน
ลาปางเทคโนโลยี.
โสภา อานวยรัตน์. (2547). “การใช้เวลาของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง”. โรงเรียนลาปางเทคโนโลยี.
โสภา อานวยรัตน์. (2546). “ผลการสอนของครูผู้สอนโดยผู้เรียนประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546.” โรงเรียน
ลาปางเทคโนโลยี.
โสภา อานวยรัตน์. (2546). “ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อโรงเรียนลาปางเทคโนโลยี.” โรงเรียนลาปาง
เทคโนโลยี.
โสภา อานวยรัตน์. (2546). “ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพอาหารโรงเรียนลาปางเทคโนโลยี.” โรงเรียนลาปาง
เทคโนโลยี.
โสภา อานวยรัตน์. (2545).“ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนของครูผู้สอนคณะวิชาบริหารธุรกิจ.” โรงเรียนลาปาง
เทคโนโลยี.
โสภา อานวยรัตน์. (2545). “ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนของครูผู้สอนคณะวิชาช่างอุตสาหกรรม.” โรงเรียน
ลาปางเทคโนโลยี.
โสภา อานวยรัตน์. (2545). “การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านปากกอง หมู่
ที่ 5 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่.” มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่.
สาขาวิชาที่มีความชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
การบริหารการศึกษา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การวิจัย
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) นางสาวกัญจนี ศรีโสภา
(ภาษาอังกฤษ) Ms. Kanchanee Srisopha
ภูมิลาเนา อาเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก
สถานที่ทางาน มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 054-466-691 โทรสาร.......................... E-mail kanchanee_s@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
จบจากสถาบัน
ประเทศ
ปีที่จบการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
จิตวิทยาพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์
ไทย
2549
มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
สุขศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2545
ประวัติการทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
มหาวิทยาลัยพะเยา 2556 – ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2555 – 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 2554 – 2555
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
งานวิจัย
_
ตาราวิชาการ
_
สาขาวิชาที่มีความชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
จิตวิทยาพัฒนาการ
จิตวิทยาการศึกษา
จิตวิทยาสังคม
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ – นามสกุล(ภาษาไทย)
นางสาวเมทิกา เลิศปฐมา
(ภาษาอังกฤษ) Miss Matika
Lerdpathama
ภูมิลาเนา
อาเภอ เมือง จังหวัด อุตรดิตถ์
สถานที่ทางาน มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 1665 โทรสาร.........-................. E-mail pf_mameaw@outlook.com
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
จบจากสถาบัน
ประเทศ
ปริญญาโท

หลักสูตรและการสอน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

ปีที่จบ
การศึกษา
2549

ปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

2552

ประวัติการทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
- อาจารย์ ประจาสาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2556 – ปัจจุบัน
- ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2556 – 2557
- อาจารย์ ประจาสาขาวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2555 – 2556
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2555 -2556
- รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (รับผิดชอบงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและงานกิจการนิสติ ) คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปี 2555
- คณะกรรมการร่างหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555
- อาจารย์ ประจาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปี 2553 – 2555
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) นางสาวนิโลบล คายันต์
(ภาษาอังกฤษ) Mrs. Nilobol Kamyun
ภูมิลาเนา
สถานที่ทางาน มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 1792 โทรสาร 054-466664 E-mail pury_avil@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
จบจากสถาบัน
ประเทศ
ปริญญาโท
วท.บ. คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไทย
ปริญญาตรี
วท.ม. คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
ประยุกต์

ปีที่จบการศึกษา
2554
2550

ประวัติการทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
มหาวิทยาลัยพะเยา 2555 – ปัจจุบัน
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
งานวิจัย
- Conference Proceedings
Nilobol Kamyun and Kornkanok Bunwong (2011). Flowering estimation for Jade and Tropic Beauty peach
trees on Doi Angkhang. The 16th Annual Meeting in Mathematics (AMM2011), March 10-11, 2011, Department of
Mathematics, Khon Kaen University; Kosa Hotel, Khon Kaen, Thailand, pp. 131-136.
Poster Presentation
Nilobol Kamyun, Kornkanok Bunwong, and Aussanee Pichakum (2011).Chill unit model estimation for
‘TropicBeauty’ peach grown at Royal Angkhang Agricultural Station, Chiang Mai. การประชุมวิชาการ
“ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง 2555 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา”, October 31, 2011, Royal Project Foundation; The Empress Hotel,
Chiang Mai, Thailand.
ตาราวิชาการ
สาขาวิชาที่มีความชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
-
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) นางสาวศรัณยา ฟองจันทร์
(ภาษาอังกฤษ)
ภูมิลาเนา อ.พาน จ.เชียงราย
สถานที่ทางาน มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 1792 โทรสาร 054-466664 E-mail
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
จบจากสถาบัน
ประเทศ
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
คณิตศาสตร์

ปีที่จบการศึกษา
2555
2549

ประวัติการทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
มหาวิทยาลัยพะเยา 2551 – ปัจจุบัน
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
ON CAYLEY ISOMORPHISMS OF CLIFFORD SEMIGROUPS. International Journal of Pure and Applied
Mathematics. Volume 79 No. 4 2012, 667-682.
งานวิจัย
ตาราวิชาการ
สาขาวิชาที่มีความชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
-
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) นางสาวศิริลักษณ์ เผ่ากันทะ
(ภาษาอังกฤษ)
ภูมิลาเนา อ.เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่
สถานที่ทางาน มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 1792 โทรสาร 054-466664 E-mail siriluk.pao@gmail.com
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
จบจากสถาบัน
ประเทศ
ปริญญาโท
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย
ปริญญาตรี
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย

ปีที่จบการศึกษา
2557
2554

ประวัติการทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
มหาวิทยาลัยพะเยา 2557 – ปัจจุบัน
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)

งานวิจัย
A GENERAL SOLUTION OF A GENERALIZED MIXED TYPE OF POLYNOMIAL FUNCTIONAL
EQUATIONS.Thai Journal of Science and Technology.Thailand.1(2013)
ตาราวิชาการ
สาขาวิชาที่มีความชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
-
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) ดร.จิตรยุทธ์ จิตอ่อนน้อม
(ภาษาอังกฤษ)
ภูมิลาเนา อ.เมืองพิจติ ร จ.พิจติ ร
สถานที่ทางาน มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 1894 โทรสาร 054-466664 E-mail jitrayut.018@gmail.com
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
จบจากสถาบัน
ประเทศ
ปริญญาเอก
เคมี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
ปริญญาตรี
เคมี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย

ปีที่จบการศึกษา
2553
2548

ประวัติการทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
มหาวิทยาลัยพะเยา 2554 – ปัจจุบัน
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
Jitonnom J, Lomthaisong K, Lee VS. (2012). Computational Design of Peptide Inhibitor Based on
Modifications of Proregion from Plutella xylostella Midgut Trypsin. Chem. Biol. Drug Design 79, 583-593. (ISI
impact factor = 2.282)
Jitonnom J, Mulholland AJ. (2012). Insights into conformational changes of procarboxypeptidase A and
B from simulations: a plausible explanation for different intrinsic activity. Theor. Chem. Acc. 131, 1224-9. (ISI
impact factor = 2.903)
Jitonnom J, Sontag C. (2012). Comparative Study on Activation Mechanism of Carboxypeptidase A1,
A2 and B: First Insights from Steered Molecular Dynamics Simulations. J. Mol. Graph. Model. 38, 298–303.
(ISI impact factor = 2.184)
Jitonnom J, Mulholland AJ, Nimmanpipug P, Lee VS.( 2011). Hybrid QM/MM Study on the
Deglycosylation Step of Chitin Hydrolysis Catalyzed by Chitinase B from Serratia marcescens. Maejo Int. J. Sci.
Technol 5, 47-57. (ISI impact factor = 0.171)
Jitonnom J, Lee VS, Nimmanpipug P, Mulholland AJ.( 2011). Quantum Mechanics/Molecular Mechanics
Modeling of Substrate-Assisted Catalysis in Family 18 Chitinases: Conformational Changes and the Role of
Asp142 in Catalysis in ChiB. Biochemistry 50, 4697–4711. (ISI impact factor = 3.422)
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Yakhantip T, Kungwan N, Jitonnom J, Anuragudom P, Jungsuttiwong S, Hannongbua S.
(2011). Theoretical Investigation on the Electronic and Optical Properties of Poly(fluorenevinylene) Derivatives as
Light-Emitting Materials. Int. J. Photoenergy (2011), Article ID 570103, 9 pages, 2011. (ISI impact factor =
1.345)
Lee VS, Tuengeun P, Nangola S, Kitidee K, Jitonnom J, Nimmanpipug P, Jiranusornkul S, Tayapiwatana
C.( 2010). Pairwise Decomposition of Residue Interaction Energies of Single Chain Fv with HIV-1 p17 Epitope
Variants. Mol. Immunol. 47, 982-990. (ISI impact factor = 2.916)
Lee VS, Kodchakorn K, Jitonnom J, Nimmanpipug P, Kongtawelert P, Premanode B.(2010). Influence
of Metal Cofactors and Water on the Catalytic Mechanism of Creatininase-Creatinine in Aqueous Solution from
Molecular Dynamics Simulation and Quantum Study. J. Comput. Aided Mol. Des. 24, 879-886. (ISI impact
factor = 3.374)
Nimmanpipug P, Junkaew A, Jitonnom J, Lee VS.( 2007). Polymerizability of lactones calculated by
molecular mechanics, semiempirical and density functional theory methods. Chiang Mai J. Sci. 34, 1-9. (ISI
impact factor = 0.340)
Nimmanpipug P, Jitonnom J, Ngaojampa C, Hannongbua S, Lee VS. (2007). A Computational H5N1
Neuraminidase Model and Its Binding to Commercial Drugs. Mol. Simul. 33, 487-493. (ISI impact factor =
1.215)
งานวิจัย
ตาราวิชาการ
สาขาวิชาที่มีความชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
-
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) ศุภชัย วันประโคน
(ภาษาอังกฤษ) Supachai Wanprakhon
ภูมิลาเนา 51 หมู่ 4 ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
สถานที่ทางาน มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 3833 โทรสาร 054-466666 E-mail supachai_wanprakhon@yahoo.com
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
จบจากสถาบัน
ประเทศ
ปีที่จบการศึกษา
ปริญญาเอก
เคมี
มหาวิทยาลัย
ไทย
2555
เทคโนโลยีสุรนารี
ปริญญาตรี
เคมี
มหาวิทยาลัย
ไทย
2549
อุบลราชธานี
ประวัติการทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
2555 – ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
งานวิจัย
ตาราวิชาการ
สาขาวิชาที่มีความชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
Computational Chemistry
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) นางสาวผกาสุคนธ์ เมฆรัตนชัย
(ภาษาอังกฤษ) Mrs.Pagasukon Mekrattanachai
ภูมิลาเนา
สถานที่ทางาน มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 1712 โทรสาร 054-466664
E-mail pagasukm@gmail.com, pagasukon.me@up.ac.th
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
จบจากสถาบัน
ประเทศ
ปริญญาโท
เคมีอินทรีย์
จุฬาลงกรณ์
ไทย
มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
เคมีอินทรีย์
จุฬาลงกรณ์
ไทย
มหาวิทยาลัย

ปีที่จบการศึกษา
2553

ประวัติการทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
มหาวิทยาลัยพะเยา 2555 – ปัจจุบัน
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
งานวิจัย
ตาราวิชาการ
สาขาวิชาที่มีความชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
-

2549
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) ดร. พรพิมล ทรัพย์พพิ ัฒนา
(ภาษาอังกฤษ) Dr. PORNPIMOL SUBPIPATTANA
ภูมิลาเนา ชลบุรี
สถานที่ทางาน มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 085-9010474 โทรสาร 054-466666 E-mail pornpimol_203@yahoo.com
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
จบจากสถาบัน
ประเทศ
ปีที่จบการศึกษา
ปริญญาเอก
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2554
ปริญาตรี
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2545
ประวัติการทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
2555-ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
2557 – กรรมการตัดสินการนาเสนอแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
“วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 6 (20-21 มี.ค. 2557 ม.บูรพา)
งานวิจัย
ตาราวิชาการ
สาขาวิชาที่มีความชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
Molecular Parasitology
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) ดร.สุกัญญา สืบแสน
(ภาษาอังกฤษ) Dr. Sugunya suebsan
ภูมิลาเนา
สถานที่ทางาน มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 1722 โทรสาร 054-466664 E-mail spitakrattana@gmail.com
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
จบจากสถาบัน
ประเทศ
ปีที่จบการศึกษา
ปริญญาเอก
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2556
ปริญญาโท
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2545
ปริญญาตรี
จุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2542
ประวัติการทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
มหาวิทยาลัยพะเยา 2548 – ปัจจุบัน
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
Poster: กิตติญา พรรณนา, อพิธาน ทรัพย์วิจติ และ สุกัญญา พิทักษ์รัตนานุกูล. 2556. การพัฒนาสาย
พันธุข์ ้าวขาวดอกมะลิ 105 สายพันธุก์ ลายต้านทานต่อเพลีย้ กระโดดสีน้าตาล. วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5,
มหาวิทยาลัยพะเยา, พะเยา.
Paper: Pitakrattananukool S., Kawakatsu T., Anuntalabhochai S. and Takaiwa F. 2012.
Overexpression of OsRab7B3, a small GTP-binding protein gene, enhances leaf senescence in transgenic rice.
Bioscience Biotechnology and Biochemistry. 76(7): 296-302.
Poster: Pitakrattananukool S., Sitthiphrom S. and Anuntalabhochai S. 2012. The 10th International
symposium on rice functional genomics, Chiang Mai, Thailand.
Paper: Prakrajang K., Wanichapichart P., Anuntalabhochai S., Pitakrattananukool S. and Yu L.D.
2009. Ion beam modiﬁcation of chitosan and cellulose membranes for simulation of ion bombardment of plant
cell envelope. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B. 267: 1645-1649.
Poster: Pitakrattananukool S. and Anuntalabhochai S. 2008. Molecular characterization of cDNAs
encoding small GTP-binding proteins fron rice (Oryza sativa L. cv. KDML105). The 1st Congress of the Office of
the Higher Education Commission, Thailand, Chonburi, Thailand.
งานวิจัย
-
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ สกุล นางสาวธันยาภรณ์ บุญโพธิ์แก้ว
Miss THANYAPORN BOONPHOKAEW
ภูมิลาเนา
จังหวัดพะเยา
สถานที่ทางาน มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ ............ โทรสาร 054-466666 E-mail : thanyaporn.boonpho18@gmail.com
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
จบจากสถาบัน
ประเทศ
ปีที่จบการศึกษา
ปริญญาโท
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2553
ปริญญาตรี
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไทย
2549
ประวัติการทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
2555
อาจารย์คณะครุศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
2554
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
2553
อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)

งานวิจัย

ตาราวิชาการ

สาขาวิชาที่มีความชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
จุลชีววิทยา
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) นายรักษิต สุทธิพงษ์
(ภาษาอังกฤษ) Mr.Ruksit Suttipong
ภูมิลาเนา 385/1 หมู่ 7 ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สถานที่ทางาน มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์/โทรสาร 054-466691 E-mail: ruksit_s@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
จบจากสถาบัน
ประเทศ
ปีที่จบการศึกษา
ปริญญาเอก

ปร.ด. (การศึกษา)

ม.นเรศวร

ไทย

2557

ปริญญาโท

กศ.ม. (การบริหารจัดการกีฬา)

ม.นเรศวร

ไทย

2550

ปริญญาตรี

กศ.บ. (พลศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ไทย

2548

ประวัติการทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 1 ก.ค.2557 – ปัจจุบัน
โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 พ.ค.2550 – 30 มิ.ย.2557
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
1.เข้าร่วมการนาเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “A Risk Management Model for Sports and Recreation in
the Demonstration Schools under the Office of Higher Education Commission” ในงานประชุ ม วิ ช าการ
นานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2557 ณ โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
งานวิจัย
-ไม่ม-ี
ตาราวิชาการ
-ไม่ม-ี
สาขาวิชาที่มีความชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
1.การศึกษา
2.ปรัชญาการศึกษา
3.ภาวะผู้นาและการบริหารทรัพยากรมนุษย์
4.การบริหารความเสี่ยง
5.การจัดการกีฬา
6.พลศึกษา
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ สกุล (ภาษาไทย)
นายมนัส ภูทวี
(ภาษาอังกฤษ) Manus Poothawee
ภูมิลาเนา 26/3 หมู่ 3 ต.ปากน้า อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
สถานที่ทางาน มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 3833 โทรสาร 054-466666
E-mail iammanus@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
จบจากสถาบัน
ประเทศ
ปริญญาโท

ฟิสิกส์ศกึ ษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ปีที่จบการศึกษา

ไทย

2551

ไทย

2545

พระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี

ฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
2555-ปัจจุบัน
อาจารย์สอนฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาและคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
2553-2555 อาจารย์สอนฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
2547-2553
อาจารย์สอนฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
งานวิจัย
ตาราวิชาการ
สาขาวิชาที่มีความชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
การสอนฟิสิกส์และดาราศาสตร์
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ สกุล นายอุกฤษฏ์ ไชยมงคล
Mr. Ukrit Chaimongkon
ภูมิลาเนา 212 หมู่ 5 ตาบล ดอนศรีชุม อ. ดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา 56120
สถานที่ทางาน มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 3833 โทรสาร 054-466666 E-mail thephysboy@hotmail.cpm
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
จบจากสถาบัน
ประเทศ
ปีที่จบการศึกษา
ปริญญาโท
ฟิสิกส์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไทย
2555
ปริญญาตรี
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไทย
2553
ประวัติการทางาน
2555 – ปัจจุบัน สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
U. Chaimongkon, Y. M. Zheng, Y. P. Yan, A. Harfield and P. Srisawad. “Strangeness Meson Production
in Heavy-ion Collisions”. Siam Physics Congress SPC2012, 2012, 67-69. (Proceeding)
U. Chaimongkon, A. Thongtha and T. Bongkarn, “The Effects of Firing Temperatures and
Barium Content on Phase Formation, Microstructure and Dielectric Properties of Lead Barium Titanate
Ceramics Prepared Via the Combustion Technique”. Current Applied Physics, Vols.11 (2011): pp S70-S76.
(Impact factor 2011: 1.74)
Ukrit Chaimongkon, Artid Laowanidwatana, Suphornpun Chootin and Theerachai Bongkarn, “Phase
Formation and Microstructure of (Ba0.6Pb0.4) TiO3 Powders Prepared via the Combustion Technique”. Nu Science
Journal, Vol. 6(2) (2010): 157-165. (Impact factor 2010: 0.054)
Oral Presentations:
9-12 May, 2012

9-10 March, 2009

Presented in the topic of “Strangeness Meson Production in Heavy-ion
Collisions” in The Annual Conference of The Thai Physics Society 7th Siam
Physics Congress (SPC2012). 9-12 May, (2012). Phra nakhon Si Ayutthaya,
Thailand.
Presented in the topic of “The Preparation of Lead Barium Titanate Powders by
Combustion Method” in The 2nd Science Research Conference. Phitsanulok,
Thailand.
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Poster Presentations:
5-7 January, 2011

19 February, 2010

12 February, 2010

17-19 August, 2009

18-20 August, 2008

Training experiences:
1 Nov. – 1 March, 2012
1 Nov. – 1 March, 2012
30 April – 5 May, 2012

1 June – 1 Oct., 2011
1 Nov. – 1 March, 2011
1 June – 1 Oct., 2010
Other Awards:
1 January 2012 - Present
1 June – October 2011
3 Mar., 2008 - 2 Mar., 2010
12 February, 2010

Presented in the topic of “The Preparation of (Pb0.2Ba0.8)TiO3 Ceramics by the
Combustion Method” presented at The 28th Annual Conference of the
Microscopy Society of Thailand (2011), Mae Fah Luang University, Chaiang Rai
Thailand.
Presented in the topic of “The Preparation of Lead Barium Titanate (Pb1xBax)TiO3 Ceramics by the Combustion Technique” presented at the project of
the undergraduate students meeting (2010), Naresuan University.
Presented in the topic of “The Preparation of Lead Barium Titanate (Pb1xBax)TiO3 Ceramics by the Combustion Technique” presented at the meeting on
the project of the undergraduate students, Faculty of Science, Naresuan
University.
Presented in the topic of “The Preparation of Lead Barium Titanate
(Pb0.6Ba0.4)TiO3 Ceramics by the Combustion Technique” presented at national
science week (2009), Naresuan University.
Presented in the topic of “The Preparation of Lead Barium Titanate Powders By
Combustion Technique” presented at national science week (2008), Naresuan
University.

Received the scholarship to be teaching assistant (TA).
Teaching assistance (TA) in Physics Experimental I & II
Participated to train with The 2nd CERN (The European Organization for Nuclear
Research) School Thailand 2012 at Suranaree University of Technology,
Thailand.
Received the scholarship to be teaching assistant (TA).
Received the scholarship to be teaching assistant (TA).
Received the scholarship to be teaching assistant (TA).

Received the research assistantship (NRCT) of THAI - THE PEOPLE’S
REPUBLIC OF CHINA RESEARCH.
Received the research assistantship of The Thailand Center of Excellence in
Physics (ThEP)
The RPUS (TRF) research grants of Year 2009
3rd Prize for the poster presentation in the topic of “The Preparation of Lead
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10 August, 2009

Barium Titanate (Pb1-xBax)TiO3 Ceramics by the Combustion Technique”
presented at the meeting on the project of the undergraduate students,
Faculty of Science, Naresuan University.
2nd Prize for the poster presentation in the topic of “The Preparation of Lead
Barium Titanate (Pb0.6Ba0.4)TiO3 Ceramics by the Combustion Technique”
presented at national science week (2009), Naresuan University.

งานวิจัย
- Dynamical study of strange particle production in heavy ion collisions
ตาราวิชาการ
สาขาวิชาที่มีความชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
- Nuclear Physics
- Particle Physics
- Heavy ion collisions
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) รองศาสตราจารย์ ดร.ชยัน บุญยรักษ์
(ภาษาอังกฤษ) Assoc. Dr.Chayan Boonyarak
ภูมิลาเนา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
สถานที่ทางาน มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 1833 โทรสาร 054-466666 E-mail chayan.bo@up.ac.th
ประวัติการศึกษา
Certificate:

Certificate in Higher Education in Chiang-mai Teacher
College , Chiang-mai, 1968.

Bachelor degree :

B.Ed.(Hons.) in Physics from Srinakharinwirot
University(formerly College of Education Prasarnmitr),
Bangkok, 1970.

Master degree :

M.Ed. in Physics from Srinakharinwirot University (formerly
College of Education Prasarnmitr), Bangkok, 1972.

Doctoral degree :

Ph.D. in College Teaching in Physics from University of North
Texas, Texas, U.S.A., 1988.

ประวัติการทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
1972 – 1980
Lecturer in Physics Department, Naresuan University
(Formerly Srinakharinwirot U.at Phitsanulok campus)
1980
Assistant Professor in Physics
1980 - 1982
Acting Chairman, Deparment of General Science, NaresuanUniversity
1982 - 1988
Studying for Ph.D. at the University of North Texas, U.S.A.
1985 – 1988
Teaching Assistant in Astronomy at Physics Department,
the University of North Texas, U.S.A
1988 - 1989
Vice Dean of Faculty of Science, Naresuan University
1989 - 1998
Chairman of Physics Department, Naresuan University
1989 - 2012
Associate Professor in Physics, Naresuan University
2004 – 2012
Dean of the Faculty of Science, Naresuan University
2012- Present
Director of the Demonstration School, The University of Phayao
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ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
Chayan Boonyarak, Jian-Ning Fu, Pongsak Khokhuntod, and Shi-Yang Jiang. On the Period Variation
of Several Low Declination High Amplitude Delta Scuti Variables. Astrophysics and Space Science vol.333
issue 1 May 2011. P.125-131.
Chayan Boonyarak, Pongsak Khokhuntod, and Shi-yang Jiang. The Period of the double mode high
amplitude ∂ Scuti variable VZ Cnc. Astrophysics and Space Science vol.324 issue 1 November 2009. P.5-11
Chayan Boonyarak and Shi Yang Jiang. The Period Variation of DY Hercules, Astrophysics and Space
Science Journal (2007) 310:285-291.
Pongsak Khokhuntod , Jian-Ning Fu, Chayan Boonyarak, Manokwan Marak, Li Chen and Shi Yang
Jiang, Pulsation and Long-Term Variability ofHigh-Amplitude Scuti Star AD Canis Minoris, CHAA Journal
(2007), vol. 7, No3, 421-427.
Chayan Boonyarak and Pongsak Khokhuntod, Seeing Test at Samorkraeng Mountain, NU Science
Journal (2006); 3(1): 29-37.
Helmut Abt and Chayan Boonyarak, Tidal Effects in Binaries of Various Periods. The Astrophysical
Journal, 616:562-566, (2004) November.
Helmut Abt and Chayan Boonyarak, The Scientific Output of the International Ultraviolet Explorer during
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ตาราวิชาการ
สาขาวิชาที่มีความชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
-
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ประวัติส่วนตัว
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ประวัติการศึกษา
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ประเทศ
ปีที่จบการศึกษา
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
วิทยาศาสตร

พลศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2552

วิทยาศาสตร์การกีฬา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2555

มหาบัณฑิต
ประวัติการทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
2555 – ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2552 – 2555 อาจารย์สอนพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
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ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 1801 โทรสาร 054-466664 E-mail supernovascience@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
จบจากสถาบัน
ประเทศ
ปีที่จบการศึกษา
ปริญญาโท
ไทย
วิทยาศาสตร์การออก มหาวิทยาลัยบูรพา
2547
ปริญญาตรี

กาลังกายและการกีฬา
พลศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา

ไทย

ประวัติการทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
มหาวิทยาลัยพะเยา 2550 – ปัจจุบัน
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
งานวิจัย
ตาราวิชาการ
สาขาวิชาที่มีความชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
-

2541
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ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ สกุล (ภาษาไทย)
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ปริญญาตรี
ภาษาไทย

จบจากสถาบัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเทศ
ไทย
ไทย

ปีที่จบการศึกษา
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2549

ประวัติการทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
2554 – ปัจจุบัน
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2554 – 2549
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปะศาสตร์ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลาปาง
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ของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
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ปริญญาตรี

สาขาวิชา
การสอนภาษาไทย
ภาษาไทย

ประวัติการศึกษา
จบจากสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเทศ
ไทย
ไทย

ปีที่จบการศึกษา
2556
2550

ประวัติการทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
มหาวิทยาลัยพะเยา 2553 – ปัจจุบัน
โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 2550-2553
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ในการเขียนร้อยแก้วเชิงสร้างสรรค์และเมตาคอกนิชันในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตาราวิชาการ
สาขาวิชาที่มีความชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
การสอนภาษาไทย
ทักษะการใช้ภาษาไทย
ไวยากรณ์ไทย
วรรณคดีไทย
คติชนวิทยา
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
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ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
จบจากสถาบัน
ประเทศ
ปีที่จบการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ภาษาไทย
ม.เชียงใหม่
ไทย
2552
ปริญญาตรี
ภาษาไทย
ม.เชียงใหม่
ไทย
2548
ประวัติการทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
-อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2552 - ปัจจุบัน
-อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2550 - 2552
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
-โครงการผลิตสื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัย พะเยา
-นิทานพืน้ บ้านไทลื้อ อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
-งานวิจัยเรื่องคาสี่พยางค์ในภาษาไทลื้อ : วิเคราะห์ด้านภาษาและโลกทัศน์ โดยศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารไทลือ้ และผู้บอกภาษาที่อาศัยอยู่ในสิบสองปันนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ตาราวิชาการ
- หนังสือรายวิชาทักษะภาษาไทย
สาขาวิชาที่มีความชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
- การสอนภาษาไทย
- ภาษาตระกูลไท, ภาษาล้านนา
- คติชนวิทยา
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ภาคผนวก ฉ
ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ประจา
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ลาดับ
ที่
1
2

3
4

5

ชื่อ สกุล
นายจิตระยุทธ์
จิตอ่อนน้อม
นางสาวเมทิกา
เลิศปฐมา
นางสาวเอือ้ มพร
จรนามล
นายชาญศักดิ์
เสียงเย็น

นายวัชรินทร์
แก่นจันทร์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
3669900203991
15399000xxxxx

ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
ตาแหน่งทาง คุณวุฒิ
สาขาวิชา สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วิชาการ
วท.บ.
เคมี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-

35605001XXXXX

-

152050000xxxxx

-

356070002XXXX

-

กศ.ม.
กศ.บ.
ศศ.ม.
ศษ.บ.
ค.ม.

ค.บ.
(เกียรติ
นิยม
อันดับ1)
ศศ.ม.
ศษ.บ.

หลักสูตรและ
การสอน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาไทย
Teaching
English as a
Forign
Language
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาษาไทย
ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาระการสอน ชม./ ปีการศึกษา
2555
2556
2557 2558
2559
528
528
528
528
528
480

480

480

480

480

420

420

420

420

420

360

360

360

360

360

420

420

420

420

420

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลาดับ
ชื่อ สกุล
ที่
1
นางปรียานันท์
แสนโภชน์
2
3
4

นายเปรมวิทย์
วิวัฒนเศรษฐ์
นายกมลรัตน์
แนมมณี
นายดารงศักดิ์
แย้มบางหวาย

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
36599005xxxxx

ภาระการสอนของอาจารย์ประจา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
ตาแหน่งทาง
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วิชาการ
รองศาสตราจารย์ วท.ม .
พันธุศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ .
พืชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

36599005xxxxx

รองศาสตราจารย์

ภาระการสอน ชม./ ปีการศึกษา
2555 2556 2557 2558 2559
20
20
20
20
20

ภาษาไทย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

420

420

420

420

420

36405000XXXXX

กศ.ม.
กศ.บ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด.

มหาวิทยาลัยนเรศวร

360

360

360

360

360

31601007xxxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเกษศาสตร์

360

360

360

360

360

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด .
วท.ม .
ค .บ .
ปร .ด.
วท .ม.
วท .บ.

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

360

360

360

360

360

192

192

192

192

192

360

360

360

360

360

5

นายธนกฤต
เทียนหวาน

3609900xxxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

6

นายภพเก้า
พุทธรักษ์

36406001XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

7

นายไวพจน์
งามสอาด

55309900XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

645

646

ลาดับ
ชื่อ สกุล
ที่
8 นายสิทธิศักดิ์
ปิ่นมงคลกุล

ภาระการสอน ชม./ ปีการศึกษา
2555 2556 2557 2558 2559
280 280 280 280
280

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
33099006XXXXX

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

36002001XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

360

360

360

360

360

คุณวุฒิ
ปร.ด .
วท.ม .
วท.บ .

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

9

นายอัยเรศ
เอี่ยมพันธ์

10

นางสาวนิรมล
รังสยาธร

36099009xxxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด .
วท.บ .

ชีววิทยา
ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

270

270

270

270

270

11

นายสนิท ยืนศักดิ์

55009000xxxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ M.A.
(First Class
Horn.)
ศน.บ.
(เกียรตินยิ ม
อันดับ1)
ศศ.ม.
ศศ.บ.
ศษ.ม.
ศศ.บ.

Linguistics

Delhi University

360

360

360

360

360

ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิยาลัยนเรศวร

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

12
13

นางสาวกมลาวดี
บุรณวัณณะ
นายกรธัช
ปัญญาจันทร์

35307000xxxxx
35601006xxxxx

ลาดับ
เลขบัตรประจาตัว
ชื่อ สกุล
ที่
ประชาชน
14 นางสาวกรรณิการ์ 31019007XXXXX
ขาพึ่งสน
15 นายกรีฑา แก้วคง 36009001XXXXX

16
17
18
19

20
21

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
-

ปร.ด.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาระการสอน ชม./ ปีการศึกษา
2555 2556 2557 2558 2559
360 360 360 360
360

-

ปร .ด.

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีศึกษา
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยมหิดล

360

360

360

360

360

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

360

360

360

360

360

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

นางสาวกัญญาภัค
เลี่ยมอยู่
นางสาวกัลยา
จาปาทอง
นายเขตไทย
วงศ์วิชัย
นางสาวจตุพร
ตั้งจิตรวิทยากูล

33099013XXXXX

-

วท .บ.
วท.ม.

3510100320112

-

วทด..

เคมี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

502

502

502

502

502

31014020xxxxx

-

360

360

360

282

282

282

282

282

นางสาวจิตติพร
ไชยรินคา
นางสาวจิตติมา
กาวีระ

35601005xxxxx

-

360

360

360

360

360

36399000xxxxx

-

360

360

360

360

360

ศศ.ม.
ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สถาบันราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

360

-

การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ชีววิทยา
ชีววิทยา
สัตววิทยา
การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

360

35701004XXXXX

ค.ม.
ศศ.บ.
วท. ด.
วท. ม.
วท. บ.
ศษ.ม.
ศษ.บ.
ศศ.ด.

647

648

ลาดับ
ชื่อ สกุล
ที่
22 นายจิตระยุทธ์
จิตอ่อนน้อม

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
36699002XXXXX

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
-

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

วท.ม.
วท.บ.

เคมี
เคมี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาระการสอน ชม./ ปีการศึกษา
2555 2556 2557 2558 2559
528 528 528 528
528

23

นางสาวจุฑารัตน์
ก๋าวินจันทร์

15099002XXXXX

.-

วท.ม.
วท.บ.

เคมี
เคมี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

506

506

506

506

506

24

นางสาวชนาภา
ดวงไฟ

35012001XXXXX

-

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

360

360

360

360

360

25

นางสาวชลธิชา
กฤษณ์เพ็ชร์

31002036XXXXX

-

อ.ม.
ศศ.บ
(เกียรตินยิ ม
อันดับ1)
วท .ม.
วท .บ.

เทคโนโลยีนวิ เคลียร์
ฟิสิกส์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

360

360

360

360

360

26

นายชัยพัฒน์
ลาพินี
นายชิดพงษ์
โพธิรังสิยากร

39099004XXXXX

.-

วทม.

เคมีวิเคราะห์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

668

668

668

668

668

36599003XXXXX

-

ศศ.ม.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

360

360

360

360

360

ศศ.บ.

English for Specific
Purposes
ภาษาอังกฤษ

ปร.ด.
วท.บ.

เคมี
เคมี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

490

490

490

490

490

27

28

นางสาวณัชชา
อินจันทร์

36704005XXXXX

-

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลาดับ
ชื่อ สกุล
ที่
29 นางสาวดารินทร
อินทับทิม

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
36501000XXXXX

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
-

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

Ed.D.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

TESOL
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย

University of South Australia
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาระการสอน ชม./ ปีการศึกษา
2555 2556 2557 2558 2559
360 360 360 360
360

30

นายเด่น เครือสาร 35601001XXXXX

-

วท.ม .
วท.บ .

ชีววิทยา
ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

190

190

190

190

190

31

นางสาวทิพย์วรรณ 32202000XXXXX
สรรพสัตย์

-

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สัตววิทยา
ชีววิทยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

292

292

292

292

292

32

นางสาวธรณ์
ธนนันท์
ไชยวงค์ษา
นางธัญพร
มูลกาวิล

15099000XXXXX

-

360

360

360

360

360

35208001XXXXX

-

ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยบูรพา
(เกียรตินยิ ม
อันดับ 2)
ศษ.ม.
การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศษ.บ
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(เกียรตินยิ ม
อันดับ 2)

360

360

360

360

360

นายนราธิป สงมี

35199000XXXXX

-

วท .ด.
วท.ม.
วท .บ.

360

360

360

360

360

33

34

วัสดุศาสตร์
ฟิสิกส์ประยุกต์
ฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

649

650

ลาดับ
ชื่อ สกุล
ที่
35 นางสาวนริศา
ไพเจริญ

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
35699002XXXXX

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
-

คุณวุฒิ
ศศ.ม.
ศศ.บ.
(เกียรตินยิ ม
อันดับ 2)

36

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ภาษาศาสตร์
เพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาระการสอน ชม./ ปีการศึกษา
2555 2556 2557 2558 2559
360 360 360 360
360

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวนฤภร
แสงศรีจันทร์
นางสาวนฤมล
เสทธยะ

35605005XXXXX

-

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

360

360

360

360

360

35005000XXXXX

-

วท.ม.
วท.บ.

เคมีอุตสาหกรรม
เคมี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

482

482

482

482

482

38

นายนิยม โฮ่งสิทธิ์

35103000XXXXX

-

วท .ด.
วท.ม.
วท .บ.

ฟิสิกส์
ฟิสิกส์ประยุกต์
ฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

360

360

360

360

360

39

นางสาวนุจิรา
ทาตัน

36701009XXXXX

-

วท.ด .
วท.ม .
วท.บ .

ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร

284

284

284

284

284

40

นางสาวเนรัฐชลา
สุวรรณคนธ์

56201001XXXXX

-

วท. ด.
วท. ม.
วท. บ.

ชีวเคมี
ชีววิทยา
ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร

290

290

290

290

290

37

ลาดับ
ชื่อ สกุล
ที่
41 นายบรรจง
ไชยรินคา

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
35601004xxxxx

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
-

คุณวุฒิ
ศษ.ด.

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ค.บ.
วท.ด .
วท.ม .
วท.บ .

หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
TESOL
University of Tasmania
Austral
การสอนภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูเชียงใหม่
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สัตววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

M.Ed.

42

นายประลองยุทธ
ศรีปาลวิทย์

35603002xxxxx

-

43

นางปาริชาติ โปธิ

15799000XXXXX

-

ค.ม.
นศ.บ.
ศษ.บ.

การสอนภาษาไทย
วิทยุและโทรทัศน์
ภาษาไทย

44

นายปิยชนน์
เกษสุวรรณ

35009006xxxxx

-

45

นางสาวพนิดา
เกษมวรพงศ์กุล

35099010XXXXX

-

วท .ด.
วท .ม.
วท .บ.
ศศ.ม.

วัสดุศาสตร์ฟิสิกส์
ประยุกต์
ฟิสิกส์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
เพื่อการสื่อสาร
นานาชาติภาษาอังกฤษ

ศศ.บ.

ภาระการสอน ชม./ ปีการศึกษา
2555 2556 2557 2558 2559
360 360 360 360
360

290

290

290

290

290

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

420

420

420

420

420

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

360

360

360

360

360

360

360

360

360

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

651

652

ลาดับ
ชื่อ สกุล
ที่
46 นางสาวพัชรพรรณ
จานงนิจ
47 นางสาวพัชรินทร์
สัจจญาติ
48 นางสาวพาณี
ศรีวิภาต
49 นางสาวพิชญ์สนิ ี
เสถียรธราดล
50 นางสาวเพ็ญนภา
คล้ายสิงห์โต
51

นางสาวเพียงชนม์
ราษฎร์ดุษฎี

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
41011000XXXXX

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
-

35603000XXXXX

-

35699000XXXXX

-

21603000XXXXX

-

31601002XXXXX

-

35203003XXXXX

-

คุณวุฒิ
วท.บ.
วท.ม.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
อ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
อ.ด.
ศศ.ม.
กศ.บ.
M.A.

M.A.

ศศ.บ.
(เกียรตินยิ ม
อันดับ 2)

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์ประยุกต์
ภาษาอังกฤษ
Communications and
Language Studies
International
Relations(English
Programme)
การสือ่ สาร
มวลชน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
University of East Anglia, UK

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาระการสอน ชม./ ปีการศึกษา
2555 2556 2557 2558 2559
360 360 360 360
360
360

360

360

360

360

420

420

420

420

420

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

ลาดับ
ชื่อ สกุล
ที่
52 นายไพศาล
ดวงจักร ณ อยุธยา
53 นางสาวภัทรา
ลือชัย
54 นายมานะ
ดงอนนท์
55 นางสาวรติ
หอมลา
56 นายรักสกุล
แก่นเรณู
57 นางสาวรัชนาพร
โชคชัยสิริ
58
59

60

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
37798000XXXXX

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
-

37601004XXXXX

-

14106000XXXXX

-

15799055XXXXX

-

35308001XXXXX

-

58303000XXXXX

.-

นายรัฐภาคย์
หัทยาวิลัยพรรณ
นายวรวรรธน์
ศรียาภัย

15299001XXXXX

-

38411001XXXXX

-

นางสาววรัญญา
ยิ่งยงศักดิ์

36504001XXXXX

-

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

วท.ม.
วท.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
วท.บ.
วท.ม.
ศษ.ม.
ศศ.บ.
วทม..

ฟิสิกส์ประยุกต์ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เคมี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ศศ.บ.

เคมีประยุกต์
เคมีประยุกต์
เคมี
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปร.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

ภาษาไทย
จารึกภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันราชภัฏครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาระการสอน ชม./ ปีการศึกษา
2555 2556 2557 2558 2559
360 360 360 360
360
420

420

420

420

420

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

490

490

490

490

490

522

522

522

522

522

360

360

360

360

360

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

653

654

ลาดับ
ชื่อ สกุล
ที่
61 นายวัลลพ อยู่ดี

62
63

64

นายวีระชัย
ศิลประกอบ
นางสาวแวววรรณ
พุทธรักษา

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
15601000XXXXX

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
-

14209000XXXXX

-

55099000XXXXX

-

นางสาวศุภาวรรณ 35404001XXXXX
ปิงใจ

-

คุณวุฒิ
ศษ.ม.

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศษ.บ
(เกียรตินยิ ม
อันดับ 2)
วท.ม.
เคมีอินทรีย์
วท.บ.
เคมี
ศศ.ม.
ภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อการสื่อสารและ
พัฒนา
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
(เกียรตินยิ ม
อันดับ1)
M.A.
Linguistics
Specialization
Diploma of Linguistics
Arts
Specialization
ศษ.บ.
ภาษาอังกฤษ
(เกียรตินยิ ม
อันดับหนึ่ง)

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาระการสอน ชม./ ปีการศึกษา
2555 2556 2557 2558 2559
360 360 360 360
360

468

468

468

468

468

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Australian National
University
Australian National
University
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลาดับ
ชื่อ สกุล
ที่
65 นายสมพงษ์
รูปทรง
66 นายสมหมาย
รอดแป้น
67

นายสิงห์คา รักป่า

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
36408000XXXXX
36501003xxxxx

35701016XXXXX

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
-

-

คุณวุฒิ
ศศ.ม.
กศ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
Ph.D.
M.A.
กศ.ม.

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
English
Buddhist Studies

ศศ.ม.
B.A.

ภาษาและวรรณกรรม
ล้านนา
ภาษาอังกฤษ
Buddhist Thoughts

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิยาลัยนเรศวร
University of Pune, India
Buddhist and Pali University
of Sri Lanka
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

68

นายสิริวัฒน์
บุญชัยศรี

35101002XXXXX

-

วท .บ .
MPhil.

ชีววิทยา
Biology

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Buddhist and Pali University
of Sri Lanka
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
U of Essex

69

นางสาวสุกัญญา
เกาะวิวัฒนากุล

31006003XXXXX

-

Ph.D.
M.A.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

Applied Linguistics
Applied Linguistics
การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

University of Southampton, UK
University of Southampton, UK
มหาวิทยาลัยชียงใหม่
มหาวิทยาลัยชียงใหม่

ภาระการสอน ชม./ ปีการศึกษา
2555 2556 2557 2558 2559
360 360 360 360
360
360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

272

272

272

272

272

360

360

360

360

360

655

656

ลาดับ
ชื่อ สกุล
ที่
70 นางเสาวลักษณ์
บุญมา
71

นางอนงนาฏ
เพชรประเสริฐ

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
36608004XXXXX

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
-

36599007XXXXX

-

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

วท.ม .
วท.บ .

ชีววิทยา
ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Ph.D.

Indiana State University,
USA

M.A.

Curriculum and
Instruction with a
Specialization in
Language Education
Applied Linguistics
English
ภาษาอังกฤษ
English
เคมี
เคมี
English as a Second
Language
English

72

นางสาวเอกสุรีย์
ศักดิ์ศรชัย

35699000XXXXX

-

B.A.
วท.ม.
วท.บ.

73

Ms. Brigette O.
Pasking

0366371XXXXX

-

M.A.
B.Ed

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าฯลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Benguet State University,
Philppines
Saint Louis University,
Philippines

ภาระการสอน ชม./ ปีการศึกษา
2555 2556 2557 2558 2559
272 272 272 272
272

360

360

360

360

360

532

532

532

532

532

450

450

450

450

450

ลาดับ
ชื่อ สกุล
ที่
74 Mr.Chris Beard

75

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
42643XXXXX

Mrs.Emily Alberca 1212127XXXXX
Solmayor

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
-

-

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

M.A.
Organizational
(ABD/Ph.D) Communication
B.A.
Communication
A.S.

Computer Science

B.Ed.

English

B.S.

Commerce

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
University of Colorado,
Boulder
University of Colorado,
Denver
Northern Essex Community
College, Haverhill
Notre Dame of Kidapawan
University
Notre Dame of Kidapawan
University
Oregon State University

ภาระการสอน ชม./ ปีการศึกษา
2555 2556 2557 2558 2559
450 450 450 450
450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

76

Mr. Matthew Alan 0780XXXXX
Smith

-

B.S.

Business
Administration

77

Mr.Rex Weylin
Tyrone

-

M.A.
B.A.

Aquatic Biology
Environmental
Science

Texas State University
Wastern Washington
University

450

450

450

450

450

78

Mr. Siegfried
Karl Frilz Gohlke

-

Magister
Dr.Phil.

Theology
Anthropology

E-K Univerität, Germany
E-K Univerität, Germany

450

450

450

450

450

420637XXXX

657

658

