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แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ระดับปริญญาตรี 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา……………………มหาวิทยาลัยพะเยา………….………………………………………. 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา…………………วิทยาลัยการศึกษา……สาขาวิชาการศึกษา…………….. 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. ช่ือหลักสูตร  ภาษาไทย.....................หลักสูตรการศกึษาบัณฑิต สาขาวชิาการศกึษา............................... 

               ภาษาอังกฤษ.............. Bachelor of Education Program in Education................................ 

2.  ช่ือปริญญา ภาษาไทย.......................การศกึษาบัณฑิต (การศกึษา)..................................................... 

                    ภาษาอังกฤษ................. Bachelor of Education (Education)............................................... 
 

     อักษรย่อปริญญา) ภาษาไทย............กศ.บ. (การศกึษา)..................................................................... 

          ภาษาอังกฤษ....... B.Ed. (Education)...................................................................... 

     หลักเกณฑ์ในการเรียกช่ือปริญญา 

 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ช่ือ..........................................................พ.ศ .……… 

 เป็นไปตามเกณฑ์การก าหนดช่ือปริญญาของ กกอ. 

 ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์แต่ไดรั้บความเห็นชอบให้ใช้ช่ือปริญญาน้ีจาก กกอ .เมื่อ............. 

3.  สถานสภาพของหลักสูตร 

 หลักสูตรใหม่      ก าหนดเปิดสอน เดอืน.............................พ.ศ....................... . 

 หลักสูตรปรับปรุง     ก าหนดเปิดสอน เดอืน....สงิหาคม.......พ.ศ..... .2558........... 

     ปรับปรุงจากหลักสูตร ช่ือ การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  

     พ.ศ. 2551 

 เร่ิมใช้มาต้ังแต่ปีการศึกษา....................................... 

 ปรับปรุงคร้ังสุดทา้ยเมื่อปีการศึกษา............................................................. 

4  .การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

      ได้พิจารณากล่ันกรอง โดยคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร 

ในการประชุมคร้ังที่ 1/2558 วันที ่3 เดอืน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558 

                                                    ได้พิจารณากลั่นกรอง โดยคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร  

               ในการประชุมคร้ังที่ 8(4/2558) วันที ่ 25 เดอืน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558 

               ได้รับอนุมัติหลักสูตร จากสภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติหลักสูตร  

      ในการประชุมคร้ังที่ 5/2558 วันที ่ 5  เดอืน เมษายน  พ.ศ. 2558 
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5.   แนวทางที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  

 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรีสาขาครุศาสตร์และ                                

                          สาขาศึกษาศาสตร์................................................................................   

6.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

       มหาวิทยาลัยพะเยา 

    วิทยาเขต (ระบุ) ..................................................................................... 

    นอกสถานที่ต้ัง (ระบุ) .............................................................................. 
 

7.  รูปแบบของหลักสูตร 

 7 1.รูปแบบ 

 หลักสูตรปรญิญาตรีต่อเน่ือง  หลักสูตรปรญิญาตรี  4 ป ี

 หลักสูตรปรญิญาตรี  5 ปี   หลักสูตรปรญิญาตรี  6 ป ี

 อื่น ๆ  ) ระบุ  ...........................................................  

 7 2.ภาษาที่ใช้ 

 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 

 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาตา่งประเทศ ระบุภาษา...................... 

 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ ระบุภาษา................. 

 7 3.การรับผู้เข้าศึกษา 

 รับเฉพาะนิสิตไทย 

 รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ 

 รับทั้งนิสิตไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

 7 4.ความรว่มมือกับสถาบันอื่น 

 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 

   ช่ือสถาบัน...................................................................................... 

   รูปแบบของความรว่มมือสนับสนุน............................................................. 

  ..............................................................................................................................  
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 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 

 ช่ือสถาบัน ....................................... ประเทศ.................................. 

 รูปแบบของการร่วม 

 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผูใ้ห้ปรญิญา 

 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เป็นผูใ้ห้ปรญิญา 

 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปรญิญาจากสองสถาบัน หรือมากกว่า  2 

สถาบัน 

 7 5.การให้ปรญิญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ให้ปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดยีว 

 ให้ปรญิญามากกว่า  1 สาขาวิชา เช่น ทวิปริญญา 

 อื่น ๆ ระบุ............................................... 

 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

 1. ครู 

 2. บุคลากรทางการศึกษาของรัฐและเอกชน  

 3. นักวิจัยทางการศึกษา 
 

หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 

 สอดคลอ้งกับปรัชญาการอุดมศึกษา 

 สอดคลอ้งกับปรัชญาของสถาบันฯ 

 สอดคลอ้งกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา...ครุศาสตร์และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ .......  

 สอดคลอ้งกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา....วิชาชีพครู............................. 

 เน้นการผลติบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 

 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพดา้นการศึกษา   

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพคร ู

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
4. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถเป็นผู้น าในการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ

ของประเทศและชีน้ าสังคมตามความเหมาะสมได้ 

5. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถผลิตงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและมคีุณภาพเพ่ือน าไปสูก่าร

พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  

 มแีผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง  

 มกีลยุทธ์ในการด าเนนิการ 

 มีการก าหนดหลักฐาน/ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
 

หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ    

ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ................15................สัปดาห์ 

ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์ 

ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์ 

ระบบอื่น ๆ  ) ระบุรายละเอียด ........................................... ..........    

 1 2. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

    ไมม่ ี

    1  3.การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 

มีภาคฤดูร้อน      จ านวน.....4........ภาค ภาคละ.....8.......สัปดาห์ 

ไมม่ีภาคฤดูร้อน 

2  .การด าเนนิการหลักสูตร 

   2 1.วัน – เวลาด าเนนิการ 

วัน – เวลาราชการปกติ 

นอกวัน – เวลาราชการ  ) ระบุ ............................................  
    

 2 2.การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา 

เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 

เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา 

ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา 
  

 2.3 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นผูส้ าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปรญิญา 

มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเตมิ ...เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ยการศึกษา

ระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555  

เป็นไปตามประกาศคุรุสภา เร่ือง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา

เพ่ือประกอบอาชีพ พ.ศ. 2557  
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2.4 จ านวนผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร.........720.........คน  
 

2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

แบบชัน้เรียน 

      แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

        แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นส่ือหลัก 

       แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

       แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 

       อื่นๆ (ระบุ)  …………………….. 
 

2.6 ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต 

มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 
 

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

  3.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 

  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมน้่อยกว่า......182.......หน่วยกิต 

  แบบศึกษาเต็มเวลา      ให้ศึกษาไดไ้มเ่กิน.....10..........ปีการศึกษา 

 ส าเร็จการศึกษาไดไ้ม่ก่อน ....... 8........ภาคการศึกษา 

 

 แบบศึกษาบางเวลา ให้ศึกษาไดไ้มเ่กิน.................ปีการศึกษา 

 ส าเร็จการศึกษาไดไ้ม่ก่อน................ภาคการศึกษา 

 3.2 โครงสร้างหลักสูตร 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป............30...................หน่วยกิต 

  หมวดวิชาเฉพาะ..................146...................หน่วยกิต 

                           หมวดวิชาชีพครู...........47...................หน่วยกิต 

         วิชาเอก......................99...................หน่วยกติ 

         วิชาการสอน.................6...................หน่วยกติ 

    หมวดวิชาเลอืกเสรี..................6..................หน่วยกิต 
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 3.3  จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 

  3.3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1) สาขาวิชาการศึกษา 

ล า 

ดับ 
ช่ือ สกุล 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณ 

วุฒ ิ
สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีที่จบ 

การศึกษา 

1 นางกิติมา   ศศะนาวิน 56599000xxxxx รองศาสตราจารย์ กศ.ม. 

กศ.บ. 

จิตวิทยาการแนะแนว 

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน 

2514 

2506 

2 

 

นางสาวโสภา  

อ านวยรัตน ์

35019005 xxxxx อาจารย์ กศ.ด. 

ศษ.ม. 

บธ.บ. 

บรหิารการศึกษา 

อาชีวศึกษา 

การบรหิารงานบุคคล 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

2556 

2542 

2540 

3 นางสาวเมทิกา  

เลิศปฐมา 

15399000 xxxxx อาจารย์ กศ.ม.   

กศ.บ.  

  หลักสูตรและการสอน 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2552 

2548 

4 นางสาวกัญจนี ศรีโสภา 56599900 xxxxx อาจารย์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

จิตวิทยาพัฒนาการ 

สุขศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2549 

2545 

 

2) แขนงวิชาคณิตศาสตร์ 

ล า 

ดับ 
ช่ือ สกุล 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณ 

วุฒ ิ
สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีที่จบ 

การศึกษา 

1 นางสาวนิโลบล ค ายันต ์ 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 เผ่ากนัทะ 15601001xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2556 

2553 
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3) แขนงวิชาเคมี 

ล าดับ ช่ือ สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณ 

วุฒ ิ
สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีที่จบ 

การศึกษา 

1 นายจิตระยุทธ ์จิตออ่นน้อม 36699002xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.บ. 

เคมี 

เคมี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 

2548 

2 

 

นายศุภชัย วันประโคน 13107000xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.บ. 

เคมี 

เคมี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

2555 

2549 

3 นางสาวผกาสุคนธ ์ 

เมฆรัตนชัย 

15299000xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

เคมีอินทรีย์ 

เคมี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2553 

2549 

4) แขนงวิชาฟิสิกส์ 

ล าดับ ช่ือ สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณ 

วุฒ ิ
สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีที่จบ 

การศึกษา 

1 นายชยันต์ บุณยรักษ์ 36599005xxxxx รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

กศ.ม. 

กศ.บ. 

College Teaching  in Physics 

ฟิสิกส ์

ฟิสิกส์ (เกียรตินิยม) 

University of the Philippines 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

ประสานมิตร 

2531 

2515 

 

2513 

2 

 

ว่าที่ร้อยตรีมนัส  ภูทวี 36407003xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

ฟิสิกส์ศกึษา 

ฟิสิกส ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  พระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2551 

2545 

3 นายอุกฤษฎ ์ ไชยมงคล 15601001 xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

ฟิสิกส์ ประยุกต ์

ฟิสิกส ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2555 

2553 
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5) แขนงวิชาชีววิทยา 

ล าดับ ช่ือ สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณ 

วุฒ ิ
สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีที่จบ 

การศึกษา 

1 นางสาวพรพิมล  

ทรัพยพ์ิพัฒนา 

32006007xxxxx อาจารย์ ปร.ด.                      

วท.บ. 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2554 

2545 

2 

 

นางสาวสุกัญญา สืบแสน 35103002xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2556 

2545 

2542 

3 นางสาวธันยาภรณ์  

บุญโพธ์ิแก้ว 

15601000xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

กศ.บ. 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมม่หาวิทยาลัยนเรศวร 2553 

2550 

 

6) แขนงวิชาพลศึกษา 

ล า 

ดับ 
ช่ือ สกุล 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณ 

วุฒ ิ
สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีที่จบ 

การศึกษา 

1 นายณัฐภูมิ  จันทราช 15099002xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

ศษ.บ. 

วิทยาศาสตร์การกีฬา      พล

ศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2555 

2552 

2 

 

นายมณินทร รักษ์บ ารุง 3200700xxxxx อาจารย์ วท .ม.   

 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย

และการกีฬา  

พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

2547 

 

2541 

3 นายรักษิต สุทธพิงษ์ 36501009xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

กศ.ม. 

กศ.บ. 

การศึกษา 

การบริหารจัดการกีฬา 

พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 

2550 

2548 
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7) แขนงวิชาภาษาไทย 

ล าดับ ช่ือ สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณ 

วุฒ ิ
สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีที่จบ 

การศึกษา 

1 นางเอือ้มพร  ทิพย์เดช 35605001xxxxx อาจารย์ ศศ.ม. 

ศษ.บ.  

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 

2549 

 

2 

 

นายวัชรินทร์ แก่นจันทร ์ 3560700xxxxx อาจารย์ ศศ.ม. 

ศษ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2556 

2549 

3 นายอนุรักษ์  ไชยฮั่ง 15599000xxxxx อาจารย์ ค.ม. 

ศษ.บ. 

การสอนภาษาไทย 

ภาษาไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2550 

2549 

 

8) แขนงวิชาภาษาอังกฤษ 

ล าดับ ช่ือ สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณ 

วุฒ ิ
สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีที่จบ 

การศึกษา 

1 นายเกริก เจษฎานุวัฒน ์ 14599000xxxxx อาจารย์ ศศ.ม. 

 

อ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 

เป็นภาษานานาชาต ิ

ภาษาสเปน  

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2556 

 

2550 

2 

 

นางสาวชวนพิศ   ศรีวิชัย 35006003xxxxx อาจารย์ ศษ.ม.  

ศศ.บ.  

การสอนภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2549 

2543 

3 นายชาญศักดิ์ เสียงเย็น 15205000xxxxx อาจารย์ ศศ.ม.  

ค.ม.  

 

ค.บ.  

ภาษาอังกฤษ 

Teaching English 

as an International Language  

ภาษาอังกฤษ 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2556 

2554 

 

2553 

    หมายเหตุ ให้แนบข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามหัวข้อดังกล่าวพร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
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4. การฝึกประสบการณภ์าคสนาม  

 มี  (ระบุว่าเป็นฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา หรืออื่นๆ)..ฝึกปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา... 

 ไมม่ี 
 

5. การท าโครงงานหรือการวิจัย 

 มี  (ระบุว่าเป็นโครงงานหรือการวิจัย)........การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง....................................  

 ไมม่ี 

 

หมวดท่ี 4 มาตรฐานผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  (ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความ

คาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือภาควชิา พยายามพัฒนาให้มขีึน้ในตัวนักศึกษาของหลักสูตรน้ี) 

…ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ…ด้านภาวะผู้น ามีภาวะผู้น าและการเป็นแบบอย่างท่ีดตี่อ

ผู้อ่ืน. 
 

2.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 มมีาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ดา้น 

 มมีาตรฐานผลการเรียนรู้เพ่ิมเตมิ .....3...... ดา้น (ระบุ) …ทักษะการจัดการเรียนรู้… 

           ……………สุนทรยีศิลป์…ทักษะการส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ…………… 
 

3.  การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping) เพ่ือแสดงถึงความร่วมมือกันของคณาจารย์ในหลักสูตรในการเพ่ือพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้

ให้แก่นักศึกษา 

 ม ี

 ไมม่ี 
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หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1.  เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

   เกณฑ์การวัดผล (ระบุ.....(การศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย 

การศึกษาระดับ ปรญิญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555......  

เกณฑ์ขัน้ต่ ารายวิชา  ) ถ้าม ี– ระบุ............................................................................ 

 เกณฑ์อื่น ๆ  ) ถ้าม ี– (ระบุ....................................................................................... 

 

2.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

 ม ี(ระบุกระบวนการทวนสอบโดยย่อ) …………………………………………………. 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของคณะท่ีจะต้องท าความเข้าใจตรงกัน ท้ังคณะและน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมิน

ภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

2.1.2  การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนในระดับรายวิชา       

มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบใหเ้ป็นไปตามแผนการจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินข้อสอบ

โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

2.1.3 ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาท้ังรายวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตามร้อยละของ

รายวชิาท่ีก าหนด มีการพิจารณาความสอดคล้องของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้รวมถึงผลงานของนิสติ 

2.1.4 ทวนสอบระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในคณะ ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผล

การเรียนรู้และรายงานผล  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

 ด าเนินการโดยจัดท าโครงการติดตามบัณฑิตทุกปี ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ความรับผิดชอบ 

ทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพ และน าผลการประเมินตามมาพัฒนา /ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

อย่างต่อเนื่อง 

 ไมม่ ี

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

    3 1.การส าเร็จการศึกษา 

   เรียนครบตามจ านวนหนว่ยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

ระดับแตม้คะแนนเฉล่ียสะสมขั้นต่ า..........2.00 ............). จากระบบ  4 ระดับคะแนน 

เกณฑ์อื่น ๆ  ) ระบุ.............................................................................................. 

 3 2.อนุปรญิญา - มีการให้อนุปรญิญา เป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรปรญิญาตรีน้ีหรือไม่ 
 

ม ี      เงื่อนไข  ) ระบุ......................................................................................... 

ไมม่ ี
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

ม ี(ระบุ)............................................................................................................. 
1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวทิยาลัย 

1.2 การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ดา้นการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1.3 การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัย และการเข้าร่วม

เป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 

ไมม่ ี

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

  มีการพัฒนาดา้นวิชาการ 

  มีการพัฒนาดา้นวิชาชีพ 

มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 

  มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล 

 

หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธกีารประกันคุณภาพหลักสูตรในแตล่ะประเด็น ดังนี้ 
 

1.  การบรหิารหลักสูตร เช่น 

 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนแนว

ปฏิบัตใิห้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของ

คณะและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดย

กระท า ทุกปีอย่างต่อเน่ือง 

 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษา 

   อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................................. 
  

2.  การบรหิารทรัพยากรการเรียนการสอน  เช่น  

   คณะมีการจัดสรรงบประมาณประจ าปี เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน 

โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อื่นๆ อย่างเพยีงพอ 

   คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสบืค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก

หอสมุดกลางที่มหีนังสือดา้นการบริหารจัดการและดา้นอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สบืค้น 

   อื่นๆ (ระบุ) 
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3.  การบรหิารคณาจารย์   เช่น 

  มีระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยในการรับอาจารย์ใหม่ 

  มีการวางแผนและด าเนนิการเพ่ือให้เกิดการมีสว่นร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน 

  การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

มหีลักเกณฑ์ในการแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 

  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 

 

4.  การบรหิารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  เช่น 

  มีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีการวางแผนและด าเนนิการเพ่ิมทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา ระบุ)... 
5.1 วทิยาลัยการศกึษาแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อใหค้ าแนะน าท้ังด้านวชิาการและด้านอ่ืน ๆ แก่นสิิต  

ทุกคน โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาต้องก าหนดเวลาในการใหค้ าปรึกษา หรือมีวิธีการติดตอ่กับนสิิตในรูปแบบอ่ืน โดยต้องแจ้งให้

นิสติในความดูแลทราบ  

5.2 อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องก าหนดช่วงเวลาใหน้ิสติในชั้นเรียนเข้าปรึกษาได้ (Office Hours) และแจ้งให้

นิสติทราบ 

6.  การส ารวจความตอ้งการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิตต่อการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร (ระบุ) ..................................................................... 
6.1 คณะด าเนินโครงการส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี และเสนอ

ผลการส ารวจใหค้ณะกรรมการประจ าวทิยาลัยการศกึษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของนิสติใหส้อดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดแรงงาน 

  6.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องศึกษาและติดตาม สภาพเศรษฐกิจ สังคม และตลาดแรงงาน และน า

ข้อมูลมาเป็นพืน้ฐานในการปรับปรุงหลักสูตรใหม้ีความทันสมัย 

   6.3 สาขาน าข้อคิดเห็นจากสถานศึกษาท่ีนิสิตไปฝึกปฏิบัติการสอน มาพิจารณาจัดท าโครงการและ

กิจกรรมในการพัฒนานิสติ พัฒนาคณาจารย์ รวมท้ังการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

*7.  การก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจ านวน .............ตัวบ่งช้ี  

   ดังน้ี (ถ้ามมีากกว่าที่ก าหนดไว้ให้ระบุให้ครบถ้วน) 

7.1 สอดคลอ้งกับตัวบ่งช้ีในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ……15…….ตัวบ่งช้ี 

7.2 สอดคลอ้งกับตัวบ่งช้ีในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรีสาขา/สาขาวิชา …ครุศาสตร์/ 

     ศึกษาศาสตร์     จ านวน  ...........12...................... ตัวบ่งช้ี 

7.3 มีตัวบ่งช้ีเพ่ิมเตมิจากข้อ 1 และ/หรือ ข้อ 2 อีก ........................................................ ตัวบ่งช้ี 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร 

1.1 มกีารประเมินกลยุทธ์การสอน เช่น 

  การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา 

การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าแนะน า 

การสอบถามจากนักศึกษา 

  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

1.2 มกีารประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

  ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกดา้น เช่น กลวิธีการสอน 

  การตรงต่อเวลา การชีแ้จงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา  เกณฑ์การวัดและ 

  ประเมินผล  และการใช้ส่ือการสอน 

ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพ่ือนร่วมงาน 

  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มกีระบวนการที่ได้ขอ้มูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร

ในภาพรวม เช่น 

  ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชัน้ปีสุดท้าย 

ประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์ 

ประเมินโดยที่ปรกึษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 

  ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ 

  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

3.  มีการประเมินผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนนิงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย 

  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา 

  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เช่น 

  การน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

  หลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหัวหน้าภาควิชา 

ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการด าเนนิการหลักสูตร 

  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
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                      รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

       

 

          

         )รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์( 

                        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  

                                                 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558 



 
 

 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  

สาขาวชิาการศกึษา  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 



สารบัญ 

                                                                                                               หน้า 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป             1 

1.   รหัสและชื่อหลักสูตร                               1 

2.   ช่ือปรญิญาและสาขาวิชา          1 

3.   แขนงวิชา            1 

4.   จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร         1 

5.   รูปแบบของหลักสูตร           2 

6.   สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร      2 

7.   ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน      2 

8.   อาชีพที่สามารถปฏิบัติไดห้ลังส าเร็จการศึกษา        2 

9.   ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา      3 

 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน          5 

11.   สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา      5 

 ในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1  สถานการณห์รือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ         5 

 11.2  สถานการณห์รือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม        6 

12.  ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน   6 

 12.1  ผลกระทบตอ่การพัฒนาหลักสูตร          6 

      12.2  ความเกี่ยวพันกับพันธกจิของสถาบัน          7 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขา/วิชาอื่นของสถาบัน      9 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  

  1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร        16 

        1.1  ปรัชญาของหลักสูตร           16 

        1.2  ความส าคัญ                    16 

   1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร                                  16 

  2.  แผนพัฒนาปรับปรุง            16 

 

 



สารบัญ (ต่อ) 
 

                                                                                                                  หน้า 
 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร           

  1.  ระบบการจัดการศึกษา             18 

  2.  การด าเนินการหลักสูตร            18 

  3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน            22 

        3.1  หลักสูตร              22 

              3.1.1  จ านวนหน่วยกิต            22 

              3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร           22 

              3.1.3  รายวิชา             25 

              3.1.4  แผนการศึกษา            59 

              3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา           114 

              3.1.6  ความหมายของเลขรหัสวิชา         208 

        3.2  ช่ือ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิ          216 

         ของอาจารย์  

               3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร          216 

               3.2.2  อาจารย์ประจ า          220 

          3.2.3  อาจารย์พิเศษ                   232 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณส์นาม                  236 

    4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม       236 

     4.1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม                  236 

 4.1.2 ดา้นความรู้          236 

     4.1.3 ดา้นทักษะทางปัญญา                                                    236  

4.1.4 ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ      237 

4.1.5 ดา้นทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสารและ                237 

       การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1.6 ดา้นทักษะการจัดการเรียนรู้ 237 

4.2 ช่วงเวลา                                        237 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน              237 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย             237 



สารบัญ (ต่อ) 
 

                                                                                                                  หน้า 
  

หมวดที่ 4 ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  

  1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต          238 

  2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน          238 

  3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้      245 

       จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping)  
 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต   

  1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน        288 

  2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิติ       288                               

          3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร             288 
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์                                                 

  1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่          289 

  2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์         289 

  3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร                  289 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร                                                              

  1.  การบรหิารหลักสูตร             290 

  2.  การบรหิารทรัพยากรการเรียนการสอน          290 

  3.  การบรหิารคณาจารย์            291 

  4.  การบรหิารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน         292 

  5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต          292 

  6.  ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ                292 

      ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

  7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)        293 
 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของหลักสูตร  

  1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน          294 

  2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม          294 

  3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร       294 

  4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง        294 



สารบัญ (ต่อ) 

 

                                                                                                                  หน้า 
  

ภาคผนวก            

  ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การศึกษาระดับปรญิญาตรี     295  

               พ.ศ. 2553 

  ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง      308 

  ภาคผนวก ค ค าสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ        595    

     ค าสั่งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 

  ภาคผนวก ง รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต      601
    
  ภาคผนวก จ ประวัตแิละผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งต ารา     614

                  ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร     

  ภาคผนวก ฉ ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า     643 
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา  

Bachelor of Education Program in Education  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลัยพะเยา 

คณะ    วทิยาลัยการศกึษา 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร  : 0400 

ภาษาไทย  :  หลักสูตรการศกึษาบัณฑิต สาขาวชิาการศกึษา 

ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Education Program in Education 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย)  :  การศกึษาบัณฑิต (การศกึษา) 

ชื่อย่อ (ไทย)  :  กศ.บ. (การศกึษา) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :  Bachelor of Education (Education) 

ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :  B.Ed. (Education) 

 

3. แขนงวิชา   :  1. คณิตศาสตร์ 

:  2. ฟิสิกส์ 

:  3. เคมี 

:  4. ชีววทิยา 

   : 5. พลศึกษา 

: 6. ภาษาไทย 

   : 7. ภาษาอังกฤษ 

      

4. จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 

ไม่นอ้ยกว่า 182 หนว่ยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี 

5.2 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทย 

5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนิสติไทย  

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

ไม่มี 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ใหป้ริญญาการศกึษาบัณฑิต สาขาวชิาการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา  

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 เปิดสอนภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2558 

6.2 คณะกรรมการประจ าวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งท่ี 6(3)/2557 

      วันท่ี  31 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2557 

6.3 คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 1/2558 

วันท่ี   3 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558 

6.4 คณะกรรมการบริหาร มหาวทิยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 8(4/2558) 

      วันท่ี  25 เดือน กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2558 

6.5 สภามหาวทิยาลัยพะเยาอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 3/2558 

 วันท่ี  5  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2558 

6.6 สภาวชิาชีพ................... (ถ้ามี) รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี......... 

       วันท่ี      เดือน                   พ.ศ. 2558 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมท่ีจะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาติในปีการศกึษา 2559 

 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 ครู  

8.2 บุคลากรทางการศกึษาของรัฐและเอกชน 

8.3 นักวิจัยทางการศกึษา 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1) สาขาวิชาการศึกษา 

ล า 

ดับ 
ช่ือ สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณ 

วุฒ ิ
สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีที่จบ 

การศึกษา 

1 นางกิติมา   ศศะนาวิน 56599000xxxxx รองศาสตราจารย์ กศ.ม. 

กศ.บ. 

จิตวิทยาการแนะแนว 

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน 

2514 

2506 

2 

 

นางสาวโสภา  

อ านวยรัตน์ 

35019005 xxxxx อาจารย์ กศ.ด. 

ศษ.ม. 

บธ.บ. 

บริหารการศึกษา 

อาชีวศึกษา 

การบริหารงานบุคคล 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

2556 

2542 

2540 

3 นางสาวเมทิกา  

เลิศปฐมา 

15399000 xxxxx อาจารย์ กศ.ม.   

กศ.บ.  

  หลักสูตรและการสอน 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2552 

2548 

4 นางสาวกัญจนี ศรีโสภา 56599900 xxxxx อาจารย์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

จิตวิทยาพัฒนาการ 

สุขศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2549 

2545 

 

2) แขนงวิชาคณิตศาสตร์ 

ล า 

ดับ 
ช่ือ สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณ 

วุฒ ิ
สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีที่จบ 

การศึกษา 

1 นางสาวนิโลบล ค ายันต ์ 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 

 

3) แขนงวิชาเคมี 

ล า 

ดับ 
ช่ือ สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณ 

วุฒ ิ
สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีที่จบ 

การศึกษา 

1 นายจิตระยุทธ์ จิตออ่น

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 

ล า 

ดับ 
ช่ือ สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณ 

วุฒ ิ
สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีที่จบ 

การศึกษา 

1 นายชยันต์ บุณยรักษ์ 36599005xxxxx รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

 

กศ.ม. 

 

กศ.บ. 

College Teaching  in 

Physics 

ฟิสิกส์ 

 

ฟิสิกส์ (เกียรตินิยม) 

University of the Philippines 

 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

ประสานมิตร 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

ประสานมิตร 

2531 

 

2515 

 

2513 

2 

 

ว่าที่ร้อยตรีมนัส  ภูทว ี 36407003xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

 

วท.บ. 

ฟิสิกส์ศึกษา 

 

ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       

พระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2551 

 

2545 

3 นายอุกฤษฎ์  ไชยมงคล 15601001 xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

ฟิสิกส์ ประยุกต์ 

ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2555 

2553 

 

5) แขนงวิชาชีววิทยา 

ล า 

ดับ 
ช่ือ สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณ 

วุฒ ิ
สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีที่จบ 

การศึกษา 

1 นางสาวพรพิมล  

ทรัพย์พิพัฒนา 

32006007xxxxx อาจารย์ ปร.ด.                      

วท.บ. 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2554 

2545 

2 

 

นางสาวสุกัญญา สบื

แสน 

35103002xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2556 

2545 

2542 

3 นางสาวธันยาภรณ์  

บุญโพธ์ิแก้ว 

15601000xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

กศ.บ. 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 

2550 

 

6) แขนงวิชาพลศึกษา 

ล า 

ดับ 
ช่ือ สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณ 

วุฒ ิ
สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีที่จบ 

การศึกษา 

1 นายณัฐภูม ิ จันทราช 15099002xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

ศษ.บ. 

วิทยาศาสตร์การกีฬา      

พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2555 

2552 

2 

 

นายมณินทร รักษ์บ ารุง 3200700xxxxx อาจารย์ วท .ม.   

 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การออก

ก าลังกายและการกีฬา  

พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

2547 

 

2541 

3 นายรักษิต สุทธิพงษ์ 36501009xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

กศ.ม. 

กศ.บ. 

การศึกษา 

การบริหารจัดการกีฬา 

พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 

2550 

2548 
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7) แขนงวิชาภาษาไทย 

ล า 

ดับ 
ช่ือ สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณ 

วุฒ ิ
สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีที่จบ 

การศึกษา 

1 นางเอื้อมพร  ทิพย์เดช 35605001xxxxx อาจารย์ ศศ.ม. 

ศษ.บ.  

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 

2549 

 

2 

 

นายวัชรินทร์ แก่นจันทร์ 3560700xxxxx อาจารย์ ศศ.ม. 

ศษ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2556 

2549 

3 นายอนุรักษ์  ไชยฮั่ง 15599000xxxxx อาจารย์ ค.ม. 

ศษ.บ. 

การสอนภาษาไทย 

ภาษาไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2550 

2549 

 

8) แขนงวิชาภาษาอังกฤษ 

ล า 

ดับ 
ช่ือ สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณ 

วุฒ ิ
สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีที่จบ 

การศึกษา 

1 นายเกริก เจษฎานุวัฒน์ 14599000xxxxx อาจารย์ ศศ.ม. 

 

อ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 

เป็นภาษานานาชาต ิ

ภาษาสเปน  

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2556 

 

2550 

2 

 

นางสาวชวนพิศ   ศรีวิชัย 35006003xxxxx อาจารย์ ศษ.ม.  

ศศ.บ.  

การสอนภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2549 

2543 

3 นายชาญศักดิ์ เสียงเย็น 15205000xxxxx อาจารย์ ศศ.ม.  

ค.ม.  

 

 

ค.บ.  

ภาษาอังกฤษ 

Teaching English 

as an International  

Language  

ภาษาอังกฤษ 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2556 

2554 

 

 

2553 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวทิยาลัยพะเยา  
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตนี้ จัดท าข้ึนเพื่อตอบสนองแนวทางในการพัฒนาประเทศตามทิศทาง               

การด าเนินงานของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) และแผนการศึกษา

แห่งชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559) ท่ีเน้นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนท่ีมีประสิทธิภาพเป็นส าคัญซึ่งจะน าไปสู่         

การพัฒนาประเทศ สามารถแข่งขันในกระแสโลกาภิ วัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2545 ท่ีได้ให้

ความส าคัญกับเป้าหมายการจัดการศึกษาว่าต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา มีความรู้ มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

รวมท้ังต้องมีกระบวนการปลูกจิตส านึกท่ีถูกต้อง รู้จักรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ  

สังคมจึงคาดหวังวา่ครูจะเป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินพันธกิจเหล่านีใ้หลุ้ล่วงได้ และการท่ีครูจะพัฒนา

ศักยภาพใหม้ีความรับผิดชอบภารกิจอันใหญ่หลวงนีไ้ด้ จ าเป็นต้องมีกระบวนการส่งเสริมใหเ้กิดระบบการผลิตครู 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมีปริมาณท่ีเพียงพอและได้มาตรฐาน โดยการคัดเลือก       

คนดี คนเก่ง และมีความศรัทธาต่อวชิาชีพครู เข้ามาเรียนครู เพื่อใหว้ิชาชีพครูเป็นวชิาชีพชั้นสูงโดยแท้จริง ดังนั้น 

การเล็งเห็นความคุ้มค่าในการลงทุนในการผลิตบุคลากร จึงเป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่ามากที่สุดและได้ประสิทธภิาพ

มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านอ่ืน ๆ  

 แต่จากข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการพบว่าประเทศไทยก าลังเผชิญภาวะการขาดแคลนครูเมื่อ

เปรียบเทียบกับจ านวนนักเรียนท่ีเพิ่มมากข้ึนในแต่ละปี ซึ่งเป็นท่ีแน่นอนว่าภาวะการขาดแคลนบุคลากรทาง

การศึกษานี้จะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างย่ิงการรองรับเศรษฐกิจโลกท่ีเคลื่อนตัว

มาอยู่ท่ีประเทศแถบเอเชียมากข้ึน อีกท้ังการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษายังเป็นการสะท้อนอนาคตของ

ประเทศหากต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤติการณ์โลก การจัดท าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตนี้อาจประเมินในด้าน

ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่มากนัก แต่หากประเมินความคุ้มค่าในด้านการต่อยอดทรัพยากรมนุษย์จะเป็น 

การลงทุนท่ีคุ้มค่ามากท่ีสุด ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการขับเคลื่อนท่ีมีประสิทธภิาพและส่งผลให้สามารถแก้ไข

ปัญหาบรรลุเป้าหมายได้ จุดมุ่งหมายอีกประการหนึ่งของการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา คือ

ต้องการผลิตบัณฑิตกลับคืนสู่ท้องถิ่น ท้ังนี้เพื่อเป็นการลดภาวะการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาในส่วน

ภูมิภาคและลดภาระค่าใช้จา่ยของผู้เรียนท่ีมีความต้องการศกึษาทางด้านครุศาสตร์ ศกึษาศาสตร์อีกด้วย 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑิตนี้นอกจากมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญในสาขาวชิาชีพครูแล้ว ยังมุ่งหวัง

ให้ผู้เรียนสามารถน าเอาความรู้ท้องถิ่นอันเป็นรากฐานทางสังคมและวัฒนธรรม ท่ีส าคัญของภาคเหนือมา

ประยุกต์ใช้ในการศึกษาได้อย่างเป็นระบบอีกท้ังยังมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมอันดีงานของ

ท้องถิ่น ท้ังนี้เพื่อเป็นการธ ารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมอันเป็นจุดเด่นของภูมิภาคและสืบสานภูมิปัญญาท่ีส่งผลต่อ

การพัฒนาความรู้ใหก้ับคนรุ่นใหม่ อีกทัง้ยังเป็นการผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ใหม้ีความรู้ความสามารถในท้องถิ่นด้วย 

นอกจากนี้การวางแผนหลักสูตรยังได้ตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาท่ีต้องพัฒนาครูเป็น           

สิ่งส าคัญ เนื่องจากเป็นหัวใจส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผู้เรียน  อันจะ

น าไปสู่การปฏิรูปการศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นใหผู้้เรียนมีอุดมการณ์ความเป็นครูและมีความซื่อสัตย์ต่อวชิาชีพครู 

 

12. ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร 

จากผลกระทบด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา

จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการผลิตบุคลากรทางการศกึษาใหม้ีประสิทธภิาพ

ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ดังนั้นเป้าหมายของสาขาวิชาการศึกษาจึงมุ่งสร้างอัตลักษณ์ให้แก่

สถาบัน อันได้แก่ การธ ารงรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นและการมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาในเขตภาคเหนือ
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ตอนบน การพัฒนาหลักสูตรจึงให้ความส าคัญกับแขนงวิชาท่ีมีความหลากหลาย ทันต่อสถานการณ์ของโลกท่ี

เปลี่ยนแปลงไป ครอบคลุมความรู้ทางวิชาชีพ มุ่งเน้นท่ีการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีทักษะและความรู้ท่ีหลากหลาย สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงรวมถึงวิเคราะห์

สถานการณ์ได้เป็นอย่างดี ท้ังนี้ผู้เรียนต้องยึดถือจรรยาบรรณและมีความมุ่งมั่นในวิชาชีพ  

12.2 ความเก่ียวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

12.2.1 พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชนใน

เขตภาคเหนอืตอนบน 7 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน เชียงราย แม่ฮ่องสอน และภูมิภาคอ่ืนด้วย 

โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการของท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ เพื่อให้ผู้ส าเร็จ

การศกึษามีงานท าในสาขาวชิาต่าง ๆ รวมถึง สาขาวชิาการศกึษาด้วย โดยมีพันธกิจท่ีส าคัญ 4 ด้าน ดังนี้ 

(1) ด้านการผลิตบัณฑติ 

มหาวทิยาลัยพะเยา มีภารกิจหลักท่ีต้องท าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ ใหส้อดคล้อง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) 

โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล             

มีความรับผิดชอบ มีความรู้ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้

สามารถท างานได้ทุกแหง่ท่ัวโลก โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ ควบคู่ไปกับการพัฒนา

มาตรฐานทางวิชาการด้วย การจัดการศึกษาในอนาคตมองว่า จะต้องหาวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลายย่ิงข้ึน 

ดังนั้น จึงต้องสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้ครอบคลุมท้ังกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ ตลาดแรงงาน และ

กลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้องปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอน รวมท้ังเนื้อหาสาระให้เท่าทัน                

การพัฒนาทางวชิาการ และวชิาชีพในสาขาวชิาต่าง ๆ ด้วย 

(2) ด้านการวิจัย 

มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีมี

รูปแบบซับซ้อนข้ึน เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ท่ีใช้ทุนปัญญามากกว่าทุน

แรงงาน หรือวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟู และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม           

การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข 

ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญและมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐาน 

โดยควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิผล 

และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะต้อง

สร้างผู้น าในการวิจัยใหส้ามารถด าเนินการในลักษณะหุน้ส่วน หรือการสร้างเครือข่ายกับสถาบันท่ีมีชื่อเสียงท้ังใน

และต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยใหน้ าไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วข้ึน 

(3) ด้านการบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบท่ีหลากหลายมากย่ิงข้ึน เช่น               

การบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต การบริการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 

การให้บริการบางประเภท ควรจะเน้นแหล่งเงินทุนของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะการให้บริการ วิชาการแก่

กลุ่มเป้าหมายท่ีมีก าลังซื้อสูง เช่น ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังควรจะต้องมีการพิจารณาเกี่ยวกับ     

การลงทุน และด าเนินการร่วมกับภาคเอกชนเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการบางประเภท เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
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เฉพาะเจาะจง เป็นต้น โดยการด าเนินการอาจจะต้องสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

ภาคเหนอืตอนบน และองค์กรภาคเอกชน เพื่อช่วยในการสร้างจุดแข็งและการยอมรับของสังคมโดยท่ัวไป 

(4) ด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมในประชาคม

โลกทางด้านเศรษฐกิจ โดยการท านุบ ารุง และอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมของสังคมไทย เป็นรากฐานของการพัฒนา

อย่างมีดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการศกึษาให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ เพื่อน าไปสู่การสงวน และรักษาความ

แตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี   

โดยเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ให้เกิดข้ึนกับบุคคล องค์กร และสังคม โดยเป็นเป้าหมาย

ส าคัญท่ีจะต้องด าเนินการ 

12.2.2 พันธกิจของวิทยาลัยการศึกษา  

วทิยาลัยการศกึษา มีพันธกิจส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

1. เป็นวิทยาลัยชั้นน าด้านการศกึษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

2. เป็นวิทยาลัยท่ีมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพสู่สากล 

3. เป็นวิทยาลัยท่ีมุ่งริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมทางการศกึษาด้วยกระบวนการวจิัย 

4. เป็นวิทยาลัยท่ีมุ่งใหบ้ริการทางวชิาการและศาสตร์ทางการศกึษา 

5. เป็นวิทยาลัยท่ีมุ่งท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

เพื่อสร้างปัญญาและความเข้มแข็งของชุมชน 

6. เป็นวทิยาลัยท่ีมุ่งเน้นการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อใหเ้กิดประสิทธภิาพสูงสุด 

7. เป็นวิทยาลัยแหง่สังคมวชิาชีพครูและบ่มเพาะจิตวิญญาณแหง่ความเป็นครู 

12.2.3 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยการศึกษา 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ

วทิยาลัยการศกึษาท่ีมุ่งเน้นการกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชนในเขตภาคเหนือ

ตอนบน โดยเน้นการสร้างบัณฑิตใหม้ีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในสังคมยุคใหม่ เพื่อให้สามารถ

ท างานได้ทุกแห่งท่ัวโลก สามารถน าความรู้ไปพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ รวมท้ังพัฒนาตนเองต่อไปได้     

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

12.2.3.1 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจมหาวิทยาลัย 

(1) ด้านการผลิตบัณฑติ 

หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ               

มีทักษะทางปัญญา มีความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชีพ 

(2) ด้านการวิจัย 

หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตท่ีสามารถท าการวิจัยข้ันพื้นฐานได้ สามารถแสวงหา

องค์ความรู้ใหม่ทางการศึกษาได้โดยอาศัยการวิจัยเป็นเครื่องมือหาค าตอบ อีกท้ังยังเน้นการท าวิจัยเพื่อ              

การพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ และเพื่อน าไปสู่การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิผลและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถ

พึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว 
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(3) ด้านการบริการวิชาการ 

เน้นการผลิตบัณฑิตมีจิตส านึกและความผูกพันท่ีดี ระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย  

ในฐานะท่ีเป็นมหาวทิยาลัยของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง 

 (4) ด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตท่ีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น       

มีความเข้าใจถึงความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ มีความหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่น สามารถเข้าใจและรักษาความ

แตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี 

12.2.3.2 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของวิทยาลัยการศึกษา 

(1) หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตใหม้ีความพร้อมทางวชิาการ มีคุณธรรม จริยธรรม 

(2) หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตใหม้ีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้อย่าง

เป็นระบบและถูกต้องตามหลักการ 

(3) หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีจติส านึกในการท างานเพื่อประโยชน์สว่นรวม 

ตระหนักถึงความเป็นหนึ่งเดียวของสังคมและชุมชน 

(4) หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรักและหวงแหนศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

สามารถท าการเผยแพร่ให้เป็นท่ีรู้จักโดยใช้ศาสตร์ทางการศกึษา 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปดิสอนในคณะ/ สาขา/ วิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา  /รายวิชาในหลักสูตรที่เปดิสอนยดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น สาขาวิชา/

หลักสูตร 
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     13.1.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

             13.1.1.1 รายวชิาในหลักสูตรท่ีเปิดสอน โดยคณะศลิปศาสตร์ 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

 Thai Language  Skills  

001111 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental  English    

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Developmental  English    

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 

Philosophy for Life 

3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคม และวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

3(3-0-6) 

003132 ไทยกับประชาคมโลก  

Thai and the World Community 

3(3-0-6) 

003133 วถิีไทย วถิีทัศน์ 

Thai Way and Vision 

3(3-0-6) 

003135 

 

003136 

 

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

Politics Economy and Society 

พะเยาศกึษา 

Phayao Studies 

3(3-0-6) 

 

3(2-2-5) 

005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life  Skills  
          

  13.1.1.2    รายวชิาในหลักสูตรท่ีเปิดสอน โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 

002124 ปริทัศนศ์ลิปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6) 

002125 ดุริยางควจิักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6) 

002126 ศลิปะในชีวิตประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6) 

                                    

                                      13.1.1.3 รายวชิาในหลักสูตรท่ีเปิดสอน โดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 

Human Behavior 

3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

 Life  and  Health  
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13.1.1.4 รายวชิาในหลักสูตรท่ีเปิดสอน โดยคณะวิทยาศาสตร์ 

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 วา่ยน้ า 

Swimming 

1(0-2-1) 

004155 ลีลาศ 

Social 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 

1(0-2-1) 

004162 แบดบินตัน 

Badminton 

1(0-2-1) 

004163 ฟุตบอล 

Football 

1(0-2-1) 

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1) 

004165 ศลิปะการต่อสู้ป้องกันตัว 

Art of Self – Defense 

1(0-2-1) 

006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ 

Mathematics for Life in the Information Age 

3(3-0-6) 

006245 วทิยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6) 
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13.1.1.5    รายวชิาในหลักสูตรท่ีเปิดสอน โดยวทิยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

Man and Environment 

3(3-0-6) 

006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

 Energy and Technology Around Us  
 

13.1.1.6 รายวชิาในหลักสูตรท่ีเปิดสอน โดยคณะเภสัชศาสตร์ 

006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน 

Drugs and Chemicals in Daily Life 

3(3-0-6) 

 

13.1.1.7  รายวชิาในหลักสูตรท่ีเปิดสอน โดยคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศกึษาค้นคว้า 

Information Science for Study and Research 

3(3-0-6) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Civilization  and  Indigenous  Wisdom  

 005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

 Living  Management  
 

 13.1.1.8 รายวชิาในหลักสูตรท่ีเปิดสอน โดยคณะนิตศิาสตร์ 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  
 

13.1.1.9 รายวชิาในหลักสูตรท่ีเปิดสอน โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ันพืน้ฐาน 

Introduction to Computer Information Science 

3(2-2-5) 

 

13.1.1.10 รายวชิาในหลักสูตรท่ีเปิดสอน โดยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

006144 อาหารและวถิีชีวิต 

Food and Life Style 

3(3-0-6) 

 

13.1.2 หมวดวิชาเาพาะด้าน  

                                  13.1.2.1 รายวชิาในหลักสูตรที่เปิดสอน โดยคณะศลิปศาสตร์ 

    สาขาวิชาภาษาจีน 

    142111     ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

         Chinese for Communication I 

    142112      ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

         Chinese for Communication II 

    142211      ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5) 

        Chinese for Communication III 

    142212     ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4  3(2-2-5) 

         Chinese for Communication IV 
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    142121      การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 1 3(2-0-6) 

         Chinese Listening and Speaking Development I 

     142231     การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีน 1  3(2-0-6) 

               Chinese Reading and Writing Development  
               

              สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

143381 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) 

 Japanese Skills 1  

143382 ญี่ปุ่นศึกษา 3(3-0-6) 

 Japanese studies  

143383 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) 

 Japanese Skills 2  

143384 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) 

 Japanese Conversation 1  

143481 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 3(2-2-5) 

 Japanese Skills 3  

143482 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) 

 Japanese Conversation 2  
 

        สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 

145103 ภาษาฝรั่งเศส 1 3(2-2-5) 

 French I  

145104 ภาษาฝรั่งเศส 2 3(2-2-5) 

 French II  

145111 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1 3(2-2-5) 

 French Listening and Speaking I  

145112 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2 3(2-2-5) 

 French Listening and Speaking II  

145121 การเขียนและการอ่านภาษาฝรั่งเศส 1 3(2-2-5) 

 French Writing and Reading I  

145221 การเขียนและการอ่านภาษาฝรั่งเศส 2 3(2-2-5) 

 French Writing and Reading II 
 

 

  สาขาวิชาภาษาไทย    

144111 ทักษะการรับสารอย่างมีประสิทธภิาพ 3(2-2-5) 

 Effective Information Receiving Skills  

144112 ทักษะการส่งสารอย่างมีประสิทธภิาพ 3(2-2-5) 

 Effective Information Transferring Skills  
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144439 วรรณกรรมกับสังคม 3(3-0-6) 

 Literary Works and Society  

144442 ทักษะการจัดประชุมและฝึกอบรม 3(2-2-5) 

 Conference and Training setting skills  

144443 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Language and Culture  

144444 ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน 3(2-2-5) 

 Language for Mass communication  

144462 วธิสีอนและนวัตกรรมทางการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Method and Innovation in Thai Teaching  

144463 การสอนจุลภาคในภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Micro Teaching in Thai Language  

                           

           สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

146111 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ 3(2-2-5) 

 Practical Reading and Writing  

146112 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงววิัฒน์ 3(2-2-5) 

 Progressive Reading and Writing  

146211 การอ่านและการเขียนข้ันสูง 3(2-2-5) 

 Advance Reading and Writing  

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 English for Communication  

146231 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย 3(2-2-5) 

 English for Discussion  

146232 การพูดและการน าเสนอในท่ีสาธารณะ 3(2-2-5) 

 Public Speaking and Presentation  

146451 การสอนจุลภาคส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

 Micro-teaching for English Teachers  

146452 การสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

 Intergraded Teaching for English Teachers 

 

 

                13.1.2.2 รายวชิาในหลักสูตรท่ีเปิดสอน โดยคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

122101 ธุรกิจเบ้ืองต้น      3(3-0-6) 

 Introduction to Business 
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       13.1.2.3 รายวชิาในหลักสูตรท่ีเปิดสอน โดยคณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

 361201  จุลชีววทิยาท่ัวไป      4(3-3-8) 

      General Microbiology 

       365215    ชีวเคมีท่ัวไป      4(3-3-8) 

   General Biochemistry          
  

 13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปดิสอนให้สาขาวิชา /หลักสูตรอื่น  

    ไม่ม ี
 

 13.3 กลุ่มวิชา / รายวิชาที่เปดิสอนให้สาขาวิชา /หลักสูตรอื่น    

161130 จิตวิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 

 General Psychology  

161131 จิตวิทยาสังคม 3(3-0-6) 

 Social Psychology  

161422 จิตวิทยาการพัฒนามนุษย์ 3(2-2-5) 

 Human Development Psychology  
  

  13.4 การบริหารจัดการ 

   13.4.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวทิยาลัยพะเยา ได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจ านวน 

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการแต่งตั้ง

คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยมีอธิการบดี เป็นประธาน คณบดี/ผู้อ านวยการ 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าท่ี ก าหนดนโยบายและ

พิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศกึษาท่ัวไปของมหาวทิยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวชิาศกึษาท่ัวไป โดยมีรองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ เป็นประธาน 

รองคณบดี/รองผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ ท าหน้าท่ี พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม 

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตลอดจนประสานงาน 

เพื่อใหก้ารจัดการเรียนการสอนด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ท่ี ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 

   13.4.2  หมวดวิชาเาพาะด้าน 

  คณะหรือสาขาอ่ืนท่ีประสงค์ก าหนดใหร้ายวิชาสาขาวิชาการศกึษาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 

ต้องท าหนังสือขอความร่วมมือ หรือขออนุมัติการบรรจุรายวิชาสาขาวิชาการศึกษา จากวิทยาลัยการศึกษา     

ซึ่งเป็นคณะเจ้าของหลักสูตร ในระหว่างการจัดท าหลักสูตรโดยคณะหรือสาขาวชิานั้น ๆ  

  ส าหรับข้ันตอนการเปิดรายวิชานั้น คณะหรือสาขาอ่ืนท่ีก าหนดให้รายวิชาสาขาวิชาการศึกษาเป็น

ส่วนหนึ่งของหลักสูตร ต้องท าหนังสือขออนุมัติการจัดการเรียนการสอนมายังวิทยาลัยการศึกษา ซึ่งเป็นเจ้าของ

หลักสูตร ส าหรับอาจารย์ผู้สอนใหเ้ป็นไปตามนโยบายของมหาวทิยาลัยพะเยา 

  ส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตคณะอ่ืน ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ

ของมหาวทิยาลัย 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

เป็นศาสตร์มุ่งเน้นความเป็นเลิศในวิชาการและวิชาชีพด้านการศึกษา บัณฑิตจะเป็นผู้เพียบพร้อมด้วย

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  และเป็นผู้น าทางปัญญา 

1.2 ความส าคัญ 

พัฒนาใหผู้้เรียนมีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการสอน เพื่อสามารถประกอบอาชีพครูหรือ

ตามความต้องการของผู้ ใช้บัณ ฑิต  รวมถึงให้ผู้ เรียนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ               

การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑิต สาขาวชิาการศกึษา มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้ 

     1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถทางวชิาการและวชิาชีพด้านการศกึษา   

     1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีเจตคติท่ีดตี่อวชิาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

     1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีสามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษาท่ีมี

ประสิทธภิาพและได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 
     1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีสามารถเป็นผู้น าในการจัดการศกึษาเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ประเทศและชีน้ าสังคมตามความเหมาะสมได้ 

 1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีสามารถผลิตงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพเพื่อน าไปสู่การ

พัฒนาองค์ความรู้ดา้นการเรียนการสอน 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา ได้ก าหนดแผนการพัฒนาและ/หรือเปลี่ยนแปลงบางประเด็นใน

หลักสูตร พร้อมท้ังตัวบ่งชี้และหลักฐาน โดยมีระยะเวลาในการด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบ

การศกึษาของหลักสูตร (5 ปี) คือเริ่มใช้หลักสูตรในปี พ.ศ. 2558 การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรจะสามารถผลิต

บัณฑิตได้ในปี พ.ศ. 2562 และจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี ้
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แผนการพัฒนา/ 

การเปล่ียนแปลง 
กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ หลักฐาน 

1. สร้างหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับเกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. 

ติดตามการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน

หลักสูตรของ สกอ. 

ได้หลักสูตรที่ตรงตาม

มาตรฐาน สกอ. 

ตัวเล่มหลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี       

ความทันสมัย สอดคล้องกับ 

ความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิตหรอืตลาดแรงงาน 

1. ส ารวจภาวะการมีงานท า

ของบัณฑิต 

2. ส ารวจความพึงพอใจและ

ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 

1. ได้หลักสูตรปรับปรุง      

ที่ดีข้ึน 

2. บัณฑิตมีงานท าตรง

หรือเกี่ยวข้องกับสาขา

ที่เรียนและได้เงนิเดือน

ตามเกณฑ์ของสกอ. 

1.  ตัวเล่มหลักสูตรปรับปรุง 

2.  ผลส ารวจภาวการณ์มีงาน 

    ท าของบัณฑิต และความ 

    คิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 

3. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี

ความเข้มข้นทางวิชาการ

ในระดับที่ใช้เป็นพืน้ฐาน 

ในการศึกษาต่อระดับ

ปรญิญาโทสาขาการศึกษา 

1. ส ารวจความเห็นของบัณฑิต

ที่ก าลังศึกษาต่อระดับ

ปรญิญาโท 

2. จัดประชุมเพื่อรับฟัง

ความเห็นจากกรรมการ      

ที่ปรกึษา 

3. ส ารวจหลักสูตรปรญิญาโท

ด้านการศกึษาที่มีการ

พัฒนาออกมาใหม่ๆ 

1. ได้หลักสูตรปรับปรุง  

ที่ดีข้ึน 

2. ความคิดเห็นของ

บัณฑิตที่ก าลังศกึษา

ต่อระดับปรญิญาโท

สาขาการศึกษาหรือ

สาขาที่เกี่ยวข้อง 

3. หลักสูตรปรญิญาโท  

ที่มีการพัฒนาออกมา

ใหม่ๆ 

1. ตัวเล่มหลักสูตรปรับปรุง 

2. ผลส ารวจความคิดเห็นของ

บัณฑิตที่ก าลังศกึษาต่อ

สาขาการศึกษา 

3. ผลส ารวจหลักสูตรปริญญาโท

ที่มีการพัฒนาออกมาใหม่ๆ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศกึษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

     เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 แก้ไข

เพิ่มเตมิ   (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2555  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

     มกีารจัดการศกึษาภาคฤดูร้อน ในช้ันปีท่ี 1 – 4  

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

     เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 แก้ไข

เพิ่มเตมิ   (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2555   

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศกึษาตน้ เดอืน สิงหาคม – ธันวาคม 

ภาคการศกึษาปลาย เดอืน มกราคม – พฤษภาคม 

ภาคการศกึษาฤดูร้อน เดอืน มถิุนายน – สิงหาคม 

     2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2555 และเป็นไปตามประกาศคุรุสภา เร่ือง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร

ทางการศกึษาเพื่อการประกอบอาชพี พ.ศ. 2557 

       การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

หรือตามระเบียบการสอบคัดเลอืกบุคคลเขา้ศกึษาในระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

     พื้นฐานความรู้ดา้นภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนิสติจากระบบรับตรง 

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admission) และจากโครงการพิเศษ           

อาจแตกตา่งกัน 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

      2.4.1 จัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ท่ีมาจากระบบรับตรงในช่วงก่อนเปิดภาค

การศึกษาต้น และจัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้ภาษาไทยให้แก่นิสิตท่ีมีพื้นฐานความรู้ภาษาไทยไม่เพียงพอใน

ภาคการศกึษาต้น พร้อมท้ังจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้แก่นิสติอยา่งต่อเนื่อง 

      2.4.2 ก าหนดเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนท่ีจบสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ส าหรับนักเรียนท่ีเลอืกเรียนในแขนงวิชาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 

                2.4.3 จัดการเรียนปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในภาคฤดูร้อนก่อนเปิดเรียน                  

ภาคการศกึษาต้น    
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศกึษาในระยะ 5 ป ี

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแตล่ะปีการศกึษา (คน) 

2558 2559 2560 2561 2562 

ชั้นปีที่ 1 720 720 720 720 720 

ชั้นปีที่ 2  720 720 720 720 

ชั้นปีที่ 3   720 720 720 

ชั้นปีที่ 4    720 720 

ชั้นปีที่ 5     720 

รวม 720 1,440 2,160 2,880 3,600 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา     720 

 

2.5.1 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศกึษา แขนงวิชาคณิตศาสตร์ในระยะ 5 ป ี

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแตล่ะปีการศกึษา (คน) 

2558 2559 2560 2561 2562 

ชัน้ปีท่ี 1 120 120 120 120 120 

ชัน้ปีท่ี 2  120 120 120 120 

ชัน้ปีท่ี 3   120 120 120 

ชัน้ปีท่ี 4    120 120 

ชัน้ปีท่ี 5     120 

รวม 120 240 360 480 600 

คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา     120 

 

2.5.2 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศกึษา แขนงวิชาเคมใีนระยะ 5 ป ี

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแตล่ะปีการศกึษา (คน) 

2558 2559 2560 2561 2562 

ชัน้ปีท่ี 1 60 60 60 60 60 

ชัน้ปีท่ี 2  60 60 60 60 

ชัน้ปีท่ี 3   60 60 60 

ชัน้ปีท่ี 4    60 60 

ชัน้ปีท่ี 5     60 

รวม 60 120 180 240 300 

คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา     60 
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2.5.3 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศกึษา แขนงวิชาชวีวิทยาในระยะ 5 ป ี

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแตล่ะปีการศกึษา (คน) 

2558 2559 2560 2561 2562 

ชัน้ปีท่ี 1 90 90 90 90 90 

ชัน้ปีท่ี 2  90 90 90 90 

ชัน้ปีท่ี 3   90 90 90 

ชัน้ปีท่ี 4    90 90 

ชัน้ปีท่ี 5     90 

รวม 90 180 270 360 450 

คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา     90 

 

2.5.4 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศกึษา แขนงวิชาฟิสิกส์ในระยะ 5 ป ี

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแตล่ะปีการศกึษา (คน) 

2558 2559 2560 2561 2562 

ชัน้ปีท่ี 1 60 60 60 60 60 

ชัน้ปีท่ี 2  60 60 60 60 

ชัน้ปีท่ี 3   60 60 60 

ชัน้ปีท่ี 4    60 60 

ชัน้ปีท่ี 5     60 

รวม 60 120 180 240 300 

คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา     60 

 

2.5.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศกึษา แขนงวิชาพลศึกษาในระยะ 5 ป ี

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแตล่ะปีการศกึษา (คน) 

2558 2559 2560 2561 2562 

ชัน้ปีท่ี 1 30 30 30 30 30 

ชัน้ปีท่ี 2  30 30 30 30 

ชัน้ปีท่ี 3   30 30 30 

ชัน้ปีท่ี 4    30 30 

ชัน้ปีท่ี 5     30 

รวม 30 60 90 120 150 

คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา     30 
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2.5.6 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศกึษา แขนงวิชาภาษาไทยในระยะ 5 ป ี

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแตล่ะปีการศกึษา (คน) 

2558 2559 2560 2561 2562 

ชัน้ปีท่ี 1 180 180 180 180 180 

ชัน้ปีท่ี 2  180 180 180 180 

ชัน้ปีท่ี 3   180 180 180 

ชัน้ปีท่ี 4    180 180 

ชัน้ปีท่ี 5     180 

รวม 180 360 540 720 900 

คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา     180 

 

2.5.7 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศกึษา แขนงวิชาภาษาอังกฤษในระยะ 5 ป ี

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแตล่ะปีการศกึษา (คน) 

2558 2559 2560 2561 2562 

ชัน้ปีท่ี 1 180 180 180 180 180 

ชัน้ปีท่ี 2  180 180 180 180 

ชัน้ปีท่ี 3   180 180 180 

ชัน้ปีท่ี 4    180 180 

ชัน้ปีท่ี 5     180 

รวม 180 360 540 720 900 

คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา     180 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

ใชง้บประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ท่ีได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยพะเยา 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดอืน 

   1.2 หมวดค่าจ้างประจ า 

 

2,100,000 

1,440,000 

 

2,250,000 

1,440,000 

 

2,400,000 

1,440,000 

 

2,550,000 

1,440,000 

 

2,700,000 

1,440,000 

2. งบด าเนนิการ 

    2.1 หมวดคา่ตอบแทน 

    2.2 หมวดคา่ใชส้อย 

    2.3 หมวดค่าวสัด ุ

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

 

50,000 

900,000 

300,000 

50,000 

 

50,000 

900,000 

300,000 

50,000 

 

50,000 

900,000 

300,000 

50,000 

 

50,000 

900,000 

300,000 

50,000 

 

50,000 

900,000 

300,000 

50,000 

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ ์ 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

4. งบเงินอุดหนุน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

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

2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชัน้เรียน 

 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพมิพเ์ป็นหลัก 

 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (e-learning) 

 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 

 อื่น ๆ (ระบุ) 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2555  
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมน่อ้ยกว่า. 182 หนว่ยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
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โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาท่ีสอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ

สกอ.และคุรุสภา ดังนี้  

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. 

(มคอ.1) 

เกณฑ์มาตรฐานของ 

คุรุสภา 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2557 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกติ 149 หน่วยกิต 146 หน่วยกติ 

2.1 หมวดวชิาชีพคร ู ไมน่อ้ยกว่า  46 หนว่ยกิต ไมน่อ้ยกว่า 46 หนว่ยกิต 50  หนว่ยกิต  47 หนว่ยกิต 

2.2 วชิาเอก ไมน่อ้ยกว่า 78 หนว่ยกิต ไมน่อ้ยกว่า 78 หนว่ยกิต 99  หนว่ยกิต  99 หนว่ยกิต 

    2.2.1 วชิาแกน      

    2.2.2 วชิาเอกบังคับ 

    2.2.3 วชิาการสอนวชิาเอก 

    2.2.4 วิชาเอกเลือก 

 

ไมน่อ้ยกว่า 6 หนว่ยกิต 

ไมน่อ้ยกว่า 4 หนว่ยกิต 

 

 

 

6 หน่วยกิต 

4 หน่วยกิต 

   

6 หน่วยกิต 

4 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกติ ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกติ 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

รวม (หน่วยกิต) 

ไม่น้อยกว่า 
160 160 185 182 

ไม่น่อยกว่า 68 หนว่ยกิต  89 หน่วยกิต  89 หน่วยกิต 
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3.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตรการศกึษาบัณฑิตของแต่ละแขนงวิชา 

หมวดวิชา 
เกณฑ์ 

สกอ. 

เกณฑ์ 

 คุรุสภา 

คณิต 

ศาสตร์ 
เคมี 

ชีว 

วิทยา 
ฟิสิกส์ พลศึกษา 

ภาษา 

ไทย 

ภาษา 

อังกฤษ 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 124 124 146 146 146 146 146 146 146 

2.1 วิชาชีพครู 46 46 47 47 47 47 47 47 47 

      2.1.1 วชิาชีพคร ู - 34 35 35 35 35 35 35 35 

      2.1.2 วชิาปฏบัิติการสอนในสถานศึกษา - 12 12 12 12 12 12 12 12 

2.2 วิชาเอก 78 78 99 99 99 99 99 99 99 

   2.2.1 กลุม่วิชาแกน 

         2.2.1.1 วิชาพืน้ฐานคณิตศาสตร์ 

                   และวิทยาศาสตร์ 

  25 

- 

 

35 

26 

46 

25 

31 

25 

6 

- 

6 

- 

3 

- 

         2.2.1.2 วิชาพืน้ฐานเฉพาะด้าน   - 9 21 6 6 - - 

   2.2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   44 46 35 47 82 39 60 

        2.2.2.1 วิชาเอกบังคับ   44 46 35 47 82 39 48 

        2.2.2.2 วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม 

  2.2.3 การสอนวิชาเอก 

 

6 

 

- 

- 

6 

- 

6 

- 

6 

- 

6 

- 

6 

- 

6 

12 

6 

  2.2.4 กลุม่วิชาเอกเลอืก 4  24 12 12 15 5 48 30 

         2.2.4.1 วิชาเอกเลอืก 

         2.2.4.2 วิชาเอกเลอืกในกลุ่ม 

  24 

- 

12 

- 

12 

- 

15 

- 

5 

- 

- 

30 

- 

12 

         2.2.4.3 วิชาเอกเลอืกเฉพาะสาขา    - - - - - 18 18 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 6 6 6 6 6 6 6 6 

รวม (หน่วยกติ)ตลอดหลักสูตร 160 160 182 182 182 182 182 182 182 

 

 

68  
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3.1.3 รายวิชา 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 

   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บังคับ              จ านวน  12  หน่วยกิต  

   กลุ่มวิชาภาษา          9 หน่วยกิต 

001100  ทัไะษาษะษกัท      3(3-0-6) 

Thai language Skills 

001111  าษะษ้ทพไฤะงัอภษษภ     3(3-0-6) 

Fundamental English 

001112  าษะษ้ทพไฤะงทฒภษ     3(3-0-6) 

Developmental English 

 

   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์           3 หน่วยกิต 

000100  ้ษรทธรรมแลษาูมิปัญญษั้้ พถิ่ภ    3(3-0-6) 

Civilization and Indigenous Wisdom 

003136  งษเทษศึไะษ      0(2-2-5) 

  Phayao Studies 

 

   กลุ่มวิชาพลานามัย บังคับเลือก    1 หน่วยกิต 

000150  ไ้ลฟ์       1(0-2-1) 

Golf 

000151  เไม       1(0-2-1) 

Game  

004152  บริหษรไษท      1(0-2-1) 

Body Conditioning 

000150  ไิจไรรมเข้ษจทพหวษ     1(0-2-1) 

Rhythmic Activities 

004154  วษ่ทภอ้ษ       1(0-2-1) 

Swimming 

000155  ลีลษศ       1(0-2-1) 

Social Dance 

000150  ตษไร้้        1(0-2-1) 

Takraw 

000150  ภทภัภษไษร      1(0-2-1) 

Recreation 

000150  ซ้ฟั์บ้ล      1(0-2-1) 

Softball 
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004159  เัภภิส       1(0-2-1) 

Tennis 

004160  เัเบิลเัภภิส      1(0-2-1) 

Table Tennis 

004161  บษสเไตบ้ล      1(0-2-1) 

Basketball 

004162  แบดมภิตทภ      1(0-2-1) 

Badminton 

004163  ฟุตบ้ล       1(0-2-1) 

Football 

004164  ว้ลเลทบ์้ล      1(0-2-1) 

Volleyball 

004165  ศลิปษไษรต่้ สูป้้้พไทภตทว     1(0-2-1) 

Art of Self – Defense 

 

    กลุ่มวิชาบูรณาการ      8 หน่วยกิต 

005101  ชวีติแลษสุขาษง      3(3-0-6) 

Life and Health 

005172  ไษรจทดไษรไษรด้ษเภภิชีวิต     3(2-2-5) 

Living Management 

005173  ทัไะษชีวิต      2(1-2-3) 

Life Skills 

    

   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เลือก ไม่น้อยกว่า    9 หน่วยกิต 

       กลุ่มวิชาภาษา 

001113  าษะษ้ทพไฤะเชพิวชิษไษร     3(3-0-6) 

English for Academic Purposes 

    

   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์

002121  สษรสภเัศศษสตร์เงั่้ไษรศึไะษค้ภควษ้   3(3-0-6) 

Information Science for Study and Research 

002122  ปรทชญษเงั่้ชีวิต      3(3-0-6) 

Philosophy for Life 

002123  าษะษสทพคมแลษวทฒภธรรม     3(3-0-6) 

Language Society and Culture 
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002124  ปริ ทัศภ์ศิลปษไษรแสดพกัท     3(3-0-6) 

Thai Performing Arts 

002125  ดุริทษพควิจทไขณ์      3(3-0-6) 

Music Appreciation 

002126  ศลิปษใภชีวิตปรษจ้ษวทภ     3(3-0-6) 

Arts in Daily Life 

    

     กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

000101  ไฎหมษทงัอภษษภเงั่้คุณาษงชวีติ    3(3-0-6) 

Fundamental Laws for Quality of Life 

003132  กัทไทบปรษชษมคมโลไ     3(3-0-6) 

Thai and the World Community 

003133  วถิีกัท วิถี ทัศภ์      3(3-0-6) 

Thai Way and Vision 

003135  ไษรเมั้ พ เศระษไิจ แลษสทพคม    3(3-0-6) 

Politics Economy and Society 

 

     กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

000100  มภุะทไ์ทบสิ่พแวดล้้ ม     3(3-0-6) 

Man and Environment 

006141  ค้มงิวเต้ร์สษรสภเัศขทอภงัอภษษภ    3(2-2-5) 

Introduction to Computer Information Science 

            006142             คณิตศษสตร์ส้ษหรทบชวีติใภทุคสษรสภเัศ     3(3-0-6) 

Mathematics for Life in the Information Age 

006143  ทษแลษสษรเคมีใภชีวิตปรษจ้ษวทภ    3(3-0-6) 

Drugs and Chemicals in Daily Life 

000100  ้ษหษรแลษวิถชีวีติ      3(3-0-6) 

Food and Life Style 

006145  งลทพพษภแลษเัคโภโลทใีไล้ตทว    3(3-0-6) 

Energy and Technology Around Us 

006245  วิั ทษศษสตร์ใภชีวิตปรษจ้ษวทภ    3(3-0-6) 

Science in Everyday Life 

 

     กลุ่มวิชาบูรณาการ 

005100  งฤตไิรรมมภุะท ์      3(3-0-6) 

Human Behavior 
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2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า   146 หน่วยกิต  

1.2 วิชาชีพครู    จ านวน    47 หน่วยกติ 

 1.2.2 วิชาชพีครู   จ านวน    35 หน่วยกิต 

       วิชาชีพครูบังคับ  จ านวน    31 หน่วยกิต 

101111 ปรทชญษไษรศึไะษ  

Philosophy of Education 

3(3-0-6) 

101112 ควษมเป็ภครูมั้ ้ษชงี  

Self Actualization for Professional Teachers 

3(3-0-6) 

101110 หลทไสูตรสถษภศไึะษ  

School Curriculum 

3(2-2-5) 

101211 ไษรจทดไษรเรีทภรู้แลษไษรจทดไษรชทอภเรีทภ  

Learning Management and Classroom Management 

3(2-2-5) 

101212 จิตวิั ทษส้ษหรทบครู  

Psychology for Teacher 

3(3-0-6) 

101210 ภวทตไรรมแลษเัคโภโลทสีษรสภเัศัษพไษรศไึะษ  

Innovation and Educational Information Technology 

3(2-2-5) 

101011 ไษรวทดแลษปรษเมิภผลไษรเรีทภรู้  

Learning Assessment and Evaluation 

0(2-2-5) 

101012 ไษรวจิททเงั่้งทฒภษไษรเรีทภรู้  

Research for Learning Development 

3(2-2-5) 

101010 ไษรปรษไทภคุณาษงไษรศึไะษ  

Educational Quality Assurance 

3(2-2-5) 

101011 ไษรสทพเไตไษรณ์ปฏบิทตไิษรวชิษชงีครู  

Observation in Professional Teaching 

1 หภว่ทไิต (00 ชท่วโมพ) 

101012 าษะษแลษวทฒภธรรม  

Language and Culture 

3(3-0-6) 

101010 ไษรฝึไปฏบิทตไิษรวชิษชีงคร ู 

Practicum in Professional Teaching 

1 หภว่ทไิต (00 ชท่วโมพ) 
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  วิชาชีพครูเลือก   จ านวน   3 หน่วยกิต  

101021 จิตวิั ทษไษรแภษแภวแลษให้ค้ษปรึไะษใภสถษภศึไะษ  

School Guidance and Counseling 

3(2-2-5) 

101022 จิตวิั ทษไษรงทฒภษมภุะท ์ 

Human Development Psychology 

3(2-2-5) 

101020 ปรษเด็ภคทดสรรัษพไษรศไึะษ  

Selected Topic in Education 

3(3-0-6) 

101020 ศลิปษไษรส้ภข้พครูมั้ ้ษชงี  

Arts in Teaching 

3(2-2-5) 

101025 ไษรส้ภวชิษเ้ไเป็ภาษะษ้ทพไฤะ 

Major Teaching in English 

3(3-0-6) 

101020 เัคภิคไษรคดิ  

Thinking Technique 

3(2-2-5) 

101020 ไษรจทดไษรศไึะษแบบเรีทภรวม 

Inclusive Education Management 

3(2-2-5) 

101020 ไษรปรษเมิภโครพไษรัษพไษรศไึะษ 

Educational Program Evaluation 

3(2-2-5) 

101029 ปฏบิทตไิษรใช้เครั่้พมั้เัคโภโลทไีษรศึไะษ 

Educational Technology Equipment Operation 

 

3(1-4-4) 

1.2.1 การสอนวิชาเอก    จ านวน    6 หน่วยกิต 

          101001    ไษรส้ภคณิตศษสตร์ 1               3(2-2-5) 

   Mathematics Instruction I               

          101002          ไษรส้ภคณิตศษสตร์ 2                                     3(2-2-5) 

                    Mathematics Instruction II       

          101000          ทัไะษแลษเัคภิคไษรส้ภเคมี             3(2-2-5) 

              Skills and Teaching in Chemistry 

 101000          ไษรงทฒภษสั่้ไษรส้ภัษพเคม ี                                  3(2-2-5) 

                              Development of Instruction Media in Chemistry 

          101005        ทัไะษแลษเัคภิคไษรส้ภัษพชวีวิั ทษ 1                3(2-2-5) 

                              Skills and Techniques of Teaching in Biology I 

          101000        ทัไะษแลษเัคภิคไษรส้ภัษพชวีวิั ทษ 2                 0(2-2-5) 

         Skills and Techniques of Teaching in Biology II 

          101000        ไษรส้ภฟิสไิส ์1                3(2-2-5)           

                     Physics Teaching I 

 101000 ไษรส้ภฟิสไิส์ 2                3(2-2-5)            

                    Physics Teaching II 
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         101009   

 

      หลทไสูตรแลษไษรส้ภงลศึไะษรษดทบปรษถมศึไะษ                           3(2-2-5) 

      Curriculum and Teaching in Physical Education in Elementary school 

         101000         หลทไสูตรแลษไษรส้ภงลศึไะษรษดทบมทธทมศไึะษ                          3(2-2-5)           

      Curriculum and Teaching in Physical Education in High School 
        101001     วธีิส้ภแลษภวทตไรรมัษพไษรส้ภาษะษกัท             3(2-2-5) 

    Method and Innovation in Thai Teaching 

        101002     ไษรส้ภจุลาษคใภาษะษกัท                             3(2-2-5)  

                           Micro Teaching in Thai Language       

 

1.2.3 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  จ านวน   21 หน่วยกิต  

101511 ไษรปฏบิทตไิษรส้ภใภสถษภศไึะษ  1  

Teaching Internship in School I 

6 หภว่ทไิต (000 ชทว่โมพ)  

101512 ไษรปฏบิทตไิษรส้ภใภสถษภศไึะษ 2  

Teaching Internship in School II 

6 หภว่ทไิต (000 ชท่วโมพ) 
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  นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาคณิตศาสตร ์ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้ 

2.2 วิชาเอก    จ านวน    99 หน่วยกิต 

      2.2.1 กลุ่มวิชาแกน    จ านวน             25  หน่วยกิต 

241111 คณิตศษสตร์ 1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 

241112 คณิตศษสตร์ 2 

Mathematics II 

3(2-2-5) 

201211 ัฤะฎเีซต 

Set Theory 

3(2-2-5) 

242104 เคม ี1 

Chemistry I 

0(0-0-0) 

243101 ชวีวิั ทษ 1 

Biology I 

0(0-0-0) 

244101 ฟิสิไส ์1   

Physics I 

4(3-3-8) 

244102 ฟิสิไส ์2   

Physics II 

4(3-3-8) 

 

   1.1.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ  จ านวน    44 หน่วยกิต 

          1.1.1.2 วิชาเอกบังคับ  จ านวน    44 หน่วยกิต 

201121 หลทไไษรัษพคณิตศษสตร์   

Principles of Mathematics 

3(2-2-5)      

201221 แคลคูลทส 

Calculus  

4(3-2-7) 

201222 ไษรวเิครษษห์เชพิคณิตศษสตร์ 1   

Mathematical Analysis I 

0(2-2-5) 

201220 ัฤะฎีจ้ษภวภ     

Theory of Numbers 

3(2-2-5) 

201224 งชีคณติภษมธรรม 1     

Abstract Algebra I 

3(2-2-5) 

201225 สมไษรเชพิ้ภุงทภธ์สษมทญ 

Ordinary Differential Equations 

3(2-2-5) 

201321 งชีคณติเชพิเส้ภ 1     

Linear Algebra I 

3(2-2-5) 

201322 ตทวแปรเชพิซ้้ภเบัอ้ พต้ภ 

Introduction to Complex Variables 

3(2-2-5) 
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201323 รษเบีทบวธีิเชพิตทวเลข 1 

Numerical Methods I 

3(2-2-5) 

201324 รษเบีทบวธีิเชพิตทวเลข 2 

Numerical Methods II 

3(2-2-5) 

201421 สทมมภษ      

Seminar 

1(0-2-1) 

201422 โครพพษภ 

Senior Project 

0(0-6-3) 

241441 ไษรศึไะษ้ิสรษ  

Independent Study 

6 หภว่ทไิต 

200221 สถิตวิเิครษษห์  

Statistical Analysis 

3(2-2-5)   

  2.2.3 วิชาเอกเลือก     จ านวน  14  หน่วยกิต 

               กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

201001 แคลคูลทสขทอภสูพ   

Advanced Calculus 

3(2-2-5) 

201302 เครั่้พมั้ค้มงิวเต้ร์ใภัษพคณิตศษสตร์ 

Computer Tools in Mathematics 

3(2-2-5) 

201000 งชีคณติภษมธรรม 2     

Abstract Algebra II 

3(2-2-5) 

201000 งชีคณติเชพิเส้ภ 2           

Linear Algebra II 

3(2-2-5) 

201005 คณิตศษสตร์เต็มหภว่ท 

Discrete Mathematics  

3(2-2-5) 

201000 ไษรวเิครษษห์เชพิคณิตศษสตร์ 2 

Mathematical Analysis II 

3(2-2-5) 

201000 ไษรวเิครษษห์เชพิซ้้ภเบัอ้ พต้ภ   

Introduction to Complex Analysis 

3(2-2-5) 

201431 ั้ง้โลทเีบัอ้ พต้ภ 

Introduction to Topology 

3(2-2-5) 

201432 ัฤะฎีไรษฟ 

Graph Theory 

3(2-2-5) 

 201433 ไษรวเิครษษห์เชพิเวไเต้ร์     

Vector Analysis 

3(2-2-5) 

201434 ้ภุไรมฟเูรีทร์แลษไษรปรษทุไต์  

Fourier series and Applications 

3(2-2-5) 
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201435 หทวข้้ งิเศะัษพคณิตศษสตร์   

Special Topics in Mathematics 

 

3(2-2-5) 

               กลุ่มวิชาสถิต ิ

247231  ัฤะฎีสถติ ิ1 

Statistics Theory I 

3(3-0-6) 

247321  สถิตกิม่้ พิงษรษมิเต้ร์ 

Nonparametric Statistics 

3(2-2-5) 

200022 ไษรวเิครษษห์ไษรถดถ้ท 

Regression Analysis 

3(2-2-5) 

200020 ไษรวเิครษษห์ข้้ มูลเชพิไลุ่ม 

Categorical Data Analysis 

3(2-2-5) 

247341 สถิตสิ้ษหรทบไษรควบคุมคุณาษง   

Statistics for Quality Control 

3(2-2-5) 

247342  ไษรเสี่ทพแลษไษรปรษไทภาททเบัอ้ พต้ภ 

Introduction to Risk and Insurance           

3(2-2-5) 

247371 ไษรวจิททด้ษเภภิไษร 1 

Operations Research I  

3(2-2-5) 

247381 โปรแไรมส้ษเร็จรูปัษพสถิติ 

Statistical Package Program 

3(2-2-5) 

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี       จ านวน  6 หน่วยกิต 

 ภิสิตสษมษรถเลั้ไเรีทภรษทวิชษั่ีเปิดส้ภใภมหษวิัทษลททงษเทษ หรั้สถษบทภุ้ดมศึไะษ้ั่ภั่ี

มหษวิั ทษลททรทบร้พ ทไเวภ้รษทวชิษใภหมวดวชิษศึไะษัท่วกป 
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นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาเคม ีต้องเรียนวิชาต่อไปนี้ 

2.2 วิชาเอก      จ านวน   99 หน่วยกิต 

       1.1.2 กลุ่มวิชาแกน     จ านวน   35 หน่วยกติ 

             2.2.1.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     จ านวน 26 หน่วยกิต  

 241111 คณิตศษสตร์ 1      3(2-2-5) 

   Mathematics I 

 241112 คณิตศษสตร์ 2      3(2-2-5) 

   Mathematics II 

 241221 แคลคูลทส       4(3-2-7) 

   Calculus      

 242104 เคมี 1       4(3-3-8) 

   Chemistry I 

 242105 เคมี 2       4(3-3-8) 

   Chemistry II 

 243101 ชวีวิั ทษ 1                4(3-3-8) 

      Biology I 

 244103    ฟิสิไสเ์บัอ้ พต้ภ      4(3-3-8) 

   Introductory Physics 

            1.1.2.1 วิชาพื้นฐานเฉพาะดา้น          จ านวน    9 หน่วยกิต  

 146111 ไษร้ษ่ภแลษไษรเขีทภาษะษ้ทพไฤะเชพิปฏบิทติ   3(3-0-6) 

   Practical Reading and Writing  

 146200  าษะษ้ทพไฤะเงั่้วทตถุปรษสพค์เฉงษษ    3(3-0-6)  

   English for Specific Purposes 

 247221 สถิตวิเิครษษห์                             3(2-2-5)                  

                    Statistical Analysis 
 

2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    จ านวน   46 หน่วยกิต 

             1.1.1.2 วิชาเอกบังคับ   จ านวน   46 หน่วยกิต 

 242221      เคมีวิเครษษห์                                                            4(3-3-8) 

          Analytical Chemistry  

 242241 เคมี้ิภัรีท์ 1                                                               4(3-3-8) 

      Organic Chemistry I 

 242242 เคมี้ิภัรีท์ 2                                                              4(3-3-8) 

     Organic Chemistry II 

 242311 เคมีเชพิฟิสิไส ์1                                                      4(3-3-8) 

         Physical Chemistry I  
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242312 เคมีเชพิฟิสิไส ์2                                                          4(3-3-8) 

 Physical Chemistry II 

242321        เครั่้พมั้เงั่้ไษรวิเครษษห์ัษพเคม ี                        4(3-3-8) 

 Instrumentation for Chemical Analysis 

242331 เคมี้ภภิัรีท์ 1                                                      3(3-0-6) 

 Inorganic Chemistry I 

242332 เคมี้ภภิัรีท์ 2                                             4(3-3-8) 

 Inorganic Chemistry II 

242341 สเปคโตรสโคปีัษพเคมี้ ภิัรีท์                                   4(4-0-8) 

 Spectroscopy in Organic Chemistry 

202052 ไษรศึไะษ้ิสรษ       0 หภ่วทไิต 

 Independent Study  

242454 สทมมภษ                    1(0-3-2) 

 Seminar  

365215 ชวีเคมีั ท่วกป        4(3-3-8) 

             General Biochemistry 
   

2.2.3 วิชาเอกเลือก                จ านวน    21 หน่วยกิต 

  ให้นสิิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี ้

                  กลุ่มวิชาเคมีเชงิฟิสิกส ์

242411      ไษรวจิททแภวใหม่ั ษพเคมเีชพิฟิสิไส์     3(3-0-6) 

 New Frontier of Researches in Physical Chemistry 

242412      เคมีเไี่ทวไทบง้ลเิม้ร์       3(3-0-6) 

 Polymer Chemistry 

242413 เคมคี้ษภวณเบัอ้ พต้ภ              3(2-2-5) 

 Introductory Computational Chemistry 

242414 หทวข้้ งิเศะัษพเคมเีชพิฟิสิไส์            3(2-2-5) 

 Special Topic in Physical Chemistry 

242415 ุ้ณหงลศษสตร์เคม ี              3(3-0-6) 

 Chemical Thermodynamics 
 

                  กลุ่มวิชาเคมวีิเคราะห ์

242423 ไษรปรษทุไตใ์ภเชพิเคมีวิเครษษห ์           3(3-0-6) 

                  Applications of Analytical Chemistry 

242424 ไษรเตรีทมตทว้ท่ษพเงั่้ไษรวิเครษษห์ัษพเคมี             3(2-2-5) 

                  Sample Preparation for Chemical Analysis 

 



36 

242425    เคมีวิเครษษห์เชพิกฟฟษ้                        3(2-2-5) 

  Electroanalytical Chemistry 

242426    เคมีสาษวษแวดล้้ม              3(3-0-6) 

  Environmental Chemistry 

242427  หทวข้้ งิเศะัษพเคมวีเิครษษห์             3(2-2-5) 

               Special Topics in Analytical Chemistry 
 

                  กลุ่มวิชาเคมอีนนิทรีย์ 

242431       ไษรวเิครษษห์สษร้ภภิัรีท์                                            3(3-0-6) 

      Inorganic Analysis 

242432        เคมีชีว้ภิภัรีท์                                                                      3(3-0-6) 

       Bioinorganic Chemistry 

242433        เคมีวทสดุ้ภภิัรีท์                                                                  3(3-0-6) 

       Inorganic Material Chemistry 

242434        หทวข้้ งิเศะัษพเคมี้ ภิภัรีท์             3(2-2-5) 

  Special Topics in Inorganic Chemistry      

242435        เคมีเไี่ทวไทบเซรษมิไ                                                           3(3-0-6) 

                 Chemistry for Ceramic 
                   

                  กลุ่มวิชาเคมอีนิทรีย์ 

242441 เคมี้ิภัรีท์ปรษทุไต์                                                                  3(2-2-5) 

       Applied Organic Chemistry 

242442     เคมี้ิภัรีท์สทพเครษษห์                                                             3(3-0-6) 

  Organic Synthesis 

242443        ผลิตาทณฑ์ธรรมชษติ                                                                  3(3-0-6) 

       Natural Products 

242444        สเต้ริโ้เคมี                                                                           3(3-0-6) 

 Stereochemistry 

242445 เคมเีฮเั้โรกซคลิไ                                                                   3(2-2-5) 

       Heterocyclic Chemistry 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน               6 หน่วยกิต 

ภสิิตสษมษรถเลั้ ไเรีทภรษทวิชษั่ีเปิดส้ภใภมหษวิัทษลททงษเทษ หรั้สถษบทภุ้ดมศึไะษ้ั่ภั่ี

มหษวิั ทษลททรทบร้พ ทไเว้ภรษทวชิษใภหมวดวชิษศึไะษัท่วกป 
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นิสิตที่เรียนแขนงวิชาชีววิทยา ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้ 

      2.2 วิชาเอก                 จ านวน   99 หน่วยกิต 

  2.2.1 กลุ่มวิชาแกน    จ านวน    46 หน่วยกิต 

2.2.1.1 วิชาพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   จ านวน 15 หน่วยกิต  

241111    คณิตศษสตร์ 1        3(2-2-5) 

   Mathematics I 

241112    คณิตศษสตร์ 2        3(2-2-5) 

   Mathematics II 

242104    เคมี 1          4(3-3-8) 

    Chemistry I 

242105    เคมี 2          4(3-3-8) 

   Chemistry II 

243101    ชวีวิั ทษ 1        4(3-3-8) 

   Biology I 

243102    ชวีวิั ทษ 2        3(2-3-6) 

   Biology II  

244103    ฟิสิไสเ์บัอ้ พต้ภ        4(3-3-8) 

    Introductory Physics  

 

2.2.1.2 วิชาพื้นฐานเฉพาะดา้น   จ านวน    12 หน่วยกิต  

146111    ไษร้่ษภแลษไษรเขีทภาษะษ้ทพไฤะเชพิปฏบิทติ    3(3-0-6) 

   Practical Reading and Writing 

146200    าษะษ้ทพไฤะเงั่้วทตถุปรษสพค์เฉงษษ     3(3-0-6) 

   English for Specific Purposes 

242141    เคมี้ิภัรีท์         4(3-3-8) 

    Organic Chemistry  

247111    ชวีสถิติ        3(2-2-5) 

    Biostatistics 

001201    จุลชวีวิั ทษ ทั่วกป       4(3-3-8) 

   General Microbiology 

365215    ชวีเคมีั ท่วกป        4(3-3-8) 

    General Biochemistry  
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1.1.1 กลุ่มวิชาเอกบงัคับ    จ านวน  35 หน่วยกิต 

        2.2.1.2 วิชาเอกบงัคับ   จ านวน  35 หน่วยกิต  

243103    ชวีวิั ทษ 3            3(2-3-6) 

   Biology III  

243212    ชีววิั ทษข้พเซลล ์           4(3-3-8) 

    Cell Biology 

243251    ภเิวศวิั ทษ            4(3-3-8) 

    Ecology 

243301    ววิทฒภษไษร             0(0-0-0) 

   Evolution 

243321    สรีรวิั ทษข้พงชั           3(2-3-6) 

    Plant Physiology 

243331    สรีรวิั ทษข้พสทตว์            3(2-3-6) 

    Animal Physiology 

243341    งทภธุศษสตร์             4(3-3-8) 

               Genetics 

243001    ้ภุไรมวธิษภแลษรษบบวิั ทษ           4(3-3-0) 

   Taxonomy and Systematics  

243491    สทมมภษ             1(0-2-2) 

   Seminar  

243492    ไษรศึไะษ้ิสรษ              6 หภว่ทไิต 

   Independent Study 
 

1.1.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก     จ านวน    11 หน่วยกติ  

                กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ 

243322     สทณษษภวิั ทษแลษไษทวาิษคศษสตร์ข้พงชั                  3(2–3-6) 

     Plant Morphology and Anatomy  

243421     ้ภุไรมวธิษภข้พงัช                                    3(2–3-6) 

     Plant Taxonomy 

243422     งฤไะศษสตร์เศระษไิจ                                                  3(2–3-6) 

     Economic Botany   

243420     ไษรเจรญิเตบิโตข้พงชั                                3(2–3-6) 

     Plant Growth   

243424     ชวีวิั ทษไล้วทกม ้                  3(2-3-6) 

     Orchid Biology   
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                กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ 

243332     สทตว์กมม่ไีรษดูไสทภหลทพ                      3(2–3-6) 

    Invertebrate Zoology 

243333     สทตว์มีไรษดูไสทภหลทพ                                    3(2–3-6) 

    Vertebrate Zoology 

243432     ชวีวิั ทษข้พแมลพ                             3(2–3-6) 

    Insect Biology 

243433     ชวีวิั ทษข้พต่้ มกร้ั่้                       3(2–3-6) 

    Endocrinology 

243434     ปรสิตวิั ทษ ทั่วกป                               3(2–3-6) 

    General Parasitology 

243435     ปัไะวีิั ทษ                                      3(2–3-6) 

    Ornithology 
 

               กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์ 

243342     งทภธุศษสตร์ข้พเซลล์                      3(2-3-6) 

    Cytogenetics 

243441     งทภธุศษสตร์ข้พมภุะท ์                          3(2-3-6) 

               Human Genetics 

243002     ชวีวิั ทษโมเลไุล        0(2-0-0) 

    Molecular Biology 

243440      เัคโภโลทดีีเ้็ภเ้                     3(2-3-6) 

     DNA Technology 
 

    กลุ่มวิชานเิวศวทิยา 

243351      ภเิวศวิั ทษแลษงฤตไิรรมข้พสทตว์     0(2-0-0) 

      Animal Ecology and Behavior 

243352      ภเิวศวิั ทษไทบไษรั่้พเั่ีทว      0(2-0-0) 

      Ecology and Tourism 

243451       ชีววิั ทษข้พมลงิะ                  3(3-0-6) 

     Pollution Biology 

243452      ชลธีวิัทษ                            3(2-3-6) 

      Limnology 

243453      ชวีวิั ทษสิ่พแวดล้้ มแลษาูมิปัญญษั้้ พถิ่ภ               3(2-3-6) 

      Environmental Biology and Local Wisdom  

   

 



40 

                 กลุ่มวิชาเทคนิคทางชวีวทิยาเบื้องต้น 

 243001      ไษรวษดาษงแลษถ่ษทาษงัษพวิัทษศษสตร์    0(1-0-0) 

      Drawing and Photography in Science 

 243461     เัคภิคัษพชวีวิั ทษ                             3(2-3-6) 

      Biological Techniques 

 243402      เัคโภโลทชีวีาษงเบัอ้ พต้ภ                 0(2-0-0) 

      Introductory Biotechnology 

 243463      หทวข้้ปัจจุบทภัษพชวีวิั ทษ                 0(2-0-0) 

       Current Topics in Biology  

 

         กลุ่มวิชาชีววทิยาประยุกต์ 

 243471      ไษรเลีอทพผึอพ                                                3(2–3-6) 

     Apiculture 

 243472      แมลพส้ษคทญัษพเศระษไิจ                  3(2–3-6) 

     Economic Insects 

 243000      ไษรควบคุมโดทชีววธีิ          3(3-0-6) 

  Biological Control 

 243474      ไษรเงษษเลีอทพเภัอ้เทั่้งัช                           3(2-3-6) 

      Plant Tissue Culture 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน   6 หน่วยกิต 

               ภสิิตสษมษรถเลั้ ไเรีทภรษทวิชษั่ีเปิดส้ภใภมหษวิัทษลททงษเทษ หรั้สถษบทภุ้ดมศึไะษ้ั่ภั่ี

มหษวิั ทษลททรทบร้พ ทไเวภ้รษทวชิษใภหมวดวชิษศึไะษ ทั่วกป 
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นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาฟสิิกส์ ต้องเรียนวิชาต่อไปนี ้

2.2 วิชาเอกบงัคับ   จ านวน   99 หน่วยกิต 

2.2.1 กลุ่มวิชาแกน   จ านวน   32 หน่วยกิต 

 2.2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  จ านวน 25 หน่วยกิต 

241111 คณิตศษสตร์ 1   3(2-2-5) 

 Mathematics I  

241112 คณิตศษสตร์ 2   3(2-2-5) 

 Mathematics II  

241225 สมไษรเชพิ้ภุงทภธ์    3(2-2-5) 

 Ordinary Differential Equations      

242104 เคม ี1   0(0-0-8) 

 Chemistry I  

243101 ชวีวิั ทษ 1   0(0-0-8) 

 Biology I  

244101 ฟิสิไส ์1 0(0-0-8) 

 Physics I  

244102 ฟิสิไส ์2 0(0-0-8) 

 Physics II  
  

 2.2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะดา้น   จ านวน          6 หน่วยกิต 

   146200       าษะษ้ทพไฤะเงั่้วทตถุปรษสพค์เฉงษษ              3(3-0-6)  

         English for Specific Purposes 

   247221       สถิตวิเิครษษห ์                3(2-2-5) 

                    Statistical Analysis  
 

1.1.1  กลุ่มวิชาเอกบังคับ     จ านวน    47 หน่วยกิต 

 1.1.1.2 วิชาเอกบังคับ      จ านวน 47 หน่วยกิต 

244181 ไรษบวภวธีิัษพวิั ทษศษสตร์เชพิฟิสิไส์  1(0-3-2) 

 Scientific Methods in Physics  

244201 คณิตศษสตร์ส้ษหรทบฟิสิไส ์ 3(3-0-6) 

 Mathematics for Physics  

244211 ไลศษสตร์ 1 3(3-0-6) 

 Mechanics I  

244221 ุ้ณหฟิสไิส ์  3(3-0-6) 

 Thermal Physics  
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244231 ไษรสท่ภสษเัั้ภแลษคลั่ภ  3(3-0-6) 

 Vibrations and Waves  

244232 ัฤะฏีแม่เหล็ไกฟฟษ้   3(3-0-6) 

 Electromagnetic Theory  

244241 ไษรเขีทภโปรแไรมค้มงิวเต้ร์ส้ษหรทบฟิสิไส์  3(2-2-5) 

 Computer Programming for Physics  

244251 ฟิสิไสท์ุคใหม ่  3(3-0-6) 

 Modern Physics  

244281 ไษรัดล้พฟิสิไส ์1  1(0-3-2) 

 Experimental Physics I  

244282 ไษรัดล้พฟิสิไส ์2  1(0-3-2) 

 Experimental Physics II   

244311 ไลศษสตร์คว้ภตทม 1   3(3-0-6) 

 Quantum Mechanics I  

244321 ไลศษสตร์เชพิสถิติ 3(3-0-6) 

 Statistical Mechanics  

244331 ทัศภศษสตร์  3(2-2-5) 

 Optics  

244341 วพจรกฟฟษ้แลษ้ิเล็ไัร้ภิไส ์  3(2-2-5) 

 Electric and Electronics Circuit  

244381 ไษรัดล้พฟิสิไส ์3  1(0-3-2) 

 Experimental Physics III  

244382 ไษรัดล้พฟิสิไส ์4 1(0-3-2) 

 Experimental Physics IV   

244491 สทมมภษ   1(0-3-2) 

 Seminar   

244492 โครพพษภฟิสิไส ์  2(0-6-3) 

 Project in Physics  

244090 ไษรศึไะษ้สิรษ  0 หภ่วทไิต 

 Independent Study 
 

 

2.2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวน    15 หน่วยกิต  

 1.1.3.2 วิชาเอกเลือก  จ านวน   25 หน่วยกิต 

กลุ่มเชิงทฤษฎ ี

244301 ฟิสิไสเ์ชพิค้ษภวณ 3(2-2-5) 

 Computational Physics  
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200312 ไลศษสตร์คว้ภตทม 2 3(3-0-6) 

 Quantum mechanics II  

244313 ไลศษสตร์ 2 3(3-0-6) 

 Mechanics II   

244351 ภวิเคลีทร์ฟิสไิส์    3(3-0-6) 

 Nuclear Physics   

200361 ฟิสิไสส์ถษภษข้พแข็พ   3(3-0-6) 

 Solid state Physics  

244371 ดษรษศษสตร์เบัอ้ พต้ภ 3(2-2-5) 

 Introductory Astronomy  

244451 ชวีฟสิิไส ์ 3(3-0-6) 

 Biophysics  

244471 ดษรษศษสตร์ฟิสไิส ์  3(3-0-6) 

 Astrophysics  
 

กลุ่มเทคโนโลยีและการประยกุต์ 

244332 ้้ปโต้ิเล็ไัร้ภิไส์  3(3-0-6) 

 Optoelectronics   

244342 ค้มงิวเต้ร์แลษ้ิเล็ไัร้ภิไส์ส้ษหรทบสั่้ไษรส้ภฟิสิไส์  0(2-2-5) 

 Computer and Electronic for  Media of Teaching  Physics  

244421 เัคโภโลทงีลทพพษภ  3(3-0-6) 

 Energy Technology  

244441 เครั่้พมั้วทดแลษรษบบเฝ้ษตรวจวทดดว้ทค้มงิวเต้ร์  3(2-2-5) 

 Instrumentation and Data Acquisition System  

244442 กมโครค้ภโัรลเล้ร์แลษไษรโปรแไรม  3(2-2-5) 

 Microcontroller and Programming   

244452 ภษโภเัคโภโลทเีบัอ้ พต้ภ  3(3-0-6) 

 Introduction to Nanotechnology  

244461 ฟิสิไส์สษรไึ่พตทวภ้ษแลษสษรตทวภ้ษทวดท่ิพ  3(3-0-6) 

 Semiconductor and Superconductor Physics  

244496 หทวข้้ งิเศะัษพฟิสไิส์  3(2-2-5) 

 Special Topic in Physics    

        

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                            จ านวน      6     หน่วยกิต 

 ภิสิตสษมษรถเลั้ไเรีทภรษทวิชษั่ีเปิดส้ภใภมหษวิัทษลททงษเทษ หรั้สถษบทภุ้ดมศึไะษ้ั่ภั่ี

มหษวิั ทษลททรทบร้พ ทไเวภ้รษทวชิษใภหมวดวชิษศึไะษัท่วกป 
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นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาพลศึกษา ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้ 

 1.1 วิชาเอก              จ านวน        99    หน่วยกิต 

 1.1.2  กลุ่มวิชาแกน             6    หน่วยกิต 

  1.1.2.2 วิชาพื้นฐานเฉพาะดา้น              6    หน่วยกิต 

146111 ไษร้ษ่ภแลษไษรเขีทภาษะษ้ทพไฤะเชพิปฏบิทติ    3(3-0-6) 

 Practical Reading and Writing 

100200 าษะษ้ทพไฤะเงั่้วทตถุปรษสพค์เฉงษษ       3(3-0-6) 

 English for Specific Purposes 

  

 2.2.2 กลุ่มวิชาเอกบงัคับ                จ านวน         81    หน่วยกิต 

  1.1.1.2 วิชาเอกบังคับ                        82    หน่วยกิต 
            

    กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางพลศึกษา             54    หน่วยกิต 

200111    ควษมรู้ ทั่วกปเไี่ทวไทบงลศึไะษแลษวิัทษศษสตร์ไษรไฬีษ  3(3-0-6) 

 General Aspects of Physical Education and Sports Science 

248160 หลทไไษรฝไึแลษส้ภทิมภษสตไิ      1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in Gymnastic  

248221 ไษรเรีทภรู้ ทัไะษไลกไ             3(2-2-5) 

 Motor Learning of Skill 

248242 ไษรัดส้บสมรถาษงัษพไษท      3(2-2-5) 

 Physical Fitness Test   

248260 หลทไไษรฝไึแลษส้ภฟุตบ้ล      1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in Football  

248261 หลทไไษรฝไึแลษส้ภว้ลเลทบ์้ล      1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in Volleyball  

248262 หลทไไษรฝไึแลษส้ภไรีฑษ      1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in Track and Field  

248266 หลทไไษรฝไึแลษส้ภว่ษทภอ้ษ      1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in Swimming 

248321   ชวีไลศษสตร์ไษรไฬีษ       3(2-2-5) 

 Sport Biomechanics 

248322 สรีรวิั ทษไษร้้ไไ้ษลทพไษท  3(2-2-5)  

 Exercise Physiology 
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248323     เวชศษสตร์ไษรไฬีษ           3(2-2-5) 

 Sports Medicine 

248351 วิั ทษศษสตร์ไษรไฬีษแลษงลศึไะษส้ษหรทบผู้งิไษร    3(2-2-5) 

 Sports Science and Psysical Education for Disabilities   

248361 หลทไไษรฝไึแลษส้ภบษสเไตบ้ล     1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in Basketball  

248381  โาชภษไษรเงั่้สุขาษงแลษไษรไีฬษ     3(2-2-5) 

 Nutrition for Health and sports 

248411 หลทไไษรฝไึแลษไษร้้ไโปรแไรมไษรฝึไเงั่้เสริมสร้ษพสมรรถาษงัษพไษท 3(2-2-5) 

 Principles of Sport training and Program Design for Physical enhancing  

248431 รษเบีทบวธีิวิจทท       3(2-2-5) 

 Research Methodology   

248441 ภวทตไรรมแลษเัคโภโลทีั ษพไษรไีฬษ     3(2-2-5) 

 Sports Innovation and Technology  

248492 ไษรศึไะษ้ิสรษ         0   หภว่ทไิต  

 Independent Study 

363218   ไษทวิาษคศษสตร์งัอภษษภ                3(2-3-6)

 Basic Anatomy 

365212 ชวีเคมีงัอภษษภ       3(2-3-6) 

 Basic Biochemistry  

367200   สรีรวิั ทษงัอภษษภ       3(2-2-5) 

 Basic Physiology  

         

   กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน   23 หน่วยกิต 

248201   จิตวิั ทษไษรไีฬษ    3(2-2-5) 

 Sport Psychology  

248331 สถิตแิลษไษรปรษเมิภผลัษพงลศไึะษแลษไษรไีฬษ   3(2-2-5) 

 Statistic and Evaluation in Physical Education and Sports 

248496 ไษรงทฒภษหลทไสูตรแลษไษรวิจททหลทไสูตรัษพงลศึไะษ   3(2-2-5) 

 Curriculum Development and Curriculum Research for Physical Education 

248497 ไษรจทดไษรเรีทภรู้แลษสั่้ไษรส้ภงลศึไะษ   2(2-2-5) 

 Learning Management and Education Media for Physical Education 

248498 ไษรจทดสิ่พแวดล้้มแลษชทอภเรีทภัษพงลศึไะษ    2(2-2-5) 

 Environment and Classroom Management and Physical Education 

    Program Administration 
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  กลุ่มวิชาการสอนกิจกรรมพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ     จ านวน  25  หนว่ยกติ  

                 และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  

248481 เงศศไึะษแลษโครพไษรสวทสดิศึไะษใภโรพเรีทภ    3(2-2-5) 

 Sex Education and Safety Program in School 

248181 ไิจไรรมเงั่้สุขาษง       3(2-2-5) 

 Health Activities 

248185 ทษแลษสิ่พเสงติด       3(0-0-0) 

 Drugs and Narcotic   

248186 ไษรบริหษรงลศึไะษแลษโปรแไรมงลศไึะษ   3(0-0-0) 

    Physical Education and Physical Education Program Administration 

248472 ผู้ไ้ษไทบลูไเสั้        3(2-2-5) 

 Scoutmaster  

 

  1.1.3  กลุ่มวิชาเลือก  จ านวน 5 หนว่ยกติ 

                   1.1.3.2  วิชาเอกเลือก                        จ านวน 5 หน่วยกิต 

248162 หลทไไษรฝไึแลษส้ภไจิไรรมเข้ษจทพหวษแลษแ้โรบิค   1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in Rhythmic Activities and Aerobic Dance 

248163 หลทไไษรฝไึแลษส้ภไรษบี่ไรษบ้พ     1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in Krabi Krabong 

248164 หลทไไษรฝไึแลษส้ภแบดมภิตทภ     1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in Badminton  

248165 หลทไไษรฝไึแลษส้ภเัภภิส      1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in Tennis 

248166  หลทไไษรฝไึแลษส้ภเัเบิลเัภภสิ     1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in Table Tennis  

248167 หลทไไษรฝไึแลษส้ภมวทกัทแลษมวทสษไล    1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in Muay Thai and Boxing  

248168 หลทไไษรฝไึแลษส้ภไ้ล์ฟ      1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in Golf 

248169 หลทไไษรฝไึแลษส้ภตษไร้้      1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in Takraw 

248263 หลทไไษรฝไึแลษส้ภซ้ฟตบ์้ล     1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in Soft – ball  

248264 หลทไไษรฝไึแลษส้ภฟุตซ้ล      1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in futsal 
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248265 หลทไไษรฝไึแลษส้ภลีลษศ      1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in Social Dance 

   3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมน่้อยกว่า              6  หน่วยกิต 

                  ภิสิตสษมษรถเลั้ไเรีทภรษทวิชษั่ีเปิดส้ภใภมหษวิัทษลททงษเทษ หรั้สถษบทภุ้ดมศึไะษ้ั่ภั่ี

มหษวิั ทษลททรทบร้พ ทไเวภ้รษทวชิษใภหมวดวชิษศึไะษัท่วกป 
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 นิสิตทีเ่ลือกเรียนแขนงวิชาภาษาไทย ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้ 

2.2 วิชาเอก      จ านวน  99 หน่วยกิต 

1.1.2 กลุ่มวิชาแกน    จ านวน     6 หน่วยกติ 

146200   าษะษ้ทพไฤะเงั่้วทตถุปรษสพค์เฉงษษ    3(3-0-6)  

            English for Specific Purposes 

100090           รษเบีทบวธีิวิจทท       3(3-0-6) 

            Research Methodology 
   

2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    จ านวน   39 หน่วยกิต 

 1.1.1.2 วิชาเอกบังคับ   จ านวน   39 หน่วยกิต 

 100113   ทัไะษไษรสั่้สษร้ท่ษพมปีรษสิัธิาษง   0(2-2-5) 

    Effective Communication Skills 

 100114   ไษรงูด       0(2-2-5) 

    Speaking  

 100122     าษะษศษสตร์าษะษกัท     0(0-0-0) 

    Thai Linguistics 

 144130   วรรณคดีเ้ไข้พกัท     0(0-0-0) 

    Masterpieces of Thai Literature 

 144140    าษะษไทบวทฒภธรรม     3(3-0-6) 

    Language and Culture 

 100210     ไษรเขีทภเชพิวชิษไษร     0(2-2-5) 

  Academic Writing 

 100211   ไษร้ษ่ภเชพิวเิครษษห ์     0(2-2-5) 

    Critical Reading 

 100221     กวทษไรณ์กัท      3(3-0-6) 

             Grammar in Thai Language 

 144230   วรรณไรรมปัจจุบทภ     0(0-0-0) 

    Contemporary Literary Works 

 100330    วรรณไรรมวจิษรณ์     0(2-2-5) 

  Literary Works Criticism 

 100339   คติชภวิั ทษ      0(2-2-5) 

    Folklore   

         100053   ไษรศึไะษ้ิสรษ      0   หภว่ทไิต 

   Independent Study 
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 1.1.1.1 วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม    ไม่มี 

    

2.2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก              จ านวน   48  หน่วยกิต 

   2.2.3.1 วิชาเอกเลือก    ไม่มี 

   1.1.3.1 วชิาเอกเลือกในกลุ่ม   จ านวน  30  หนว่ยกติ 

   ให้ภิสติเลั้ ไเรีทภรษทวชิษใภไลุ่มดทพต่้ กปภีอ 

   กลุ่มวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย     30  หนว่ยกติ 

ก.  กลุ่มวิชาทักษะ 

100310   ไษรเขีทภเ้ไสษรส้ษภทไพษภ       0(2-2-5) 

    Office Document Writing 

144410   ไษรส้ภาษะษกัทใภษษภษาษะษต่ษพปรษเัศ     0(2-2-5) 

    Teaching Thai as a Foreign Language 

104411   ไษรเขีทภสษรคดแีลษบทภเัิพคด ี      0(2-2-5) 

    Feature and Fiction Writing 

144046   าษะษเง่ั้พษภสั่้สษรมวลชภแลษบรรณษธไิษรสั่้สิ่พงมิง์  0(2-2-5) 

    Language for Mass communication and Editorial of Printed Media 

 

ข.  กลุ่มวิชาภาษาไทย 

144224   งทฒภษไษราษะษกัท     0(0-0-0) 

   Development of Thai Language 

144320   าษะษศษสตร์สทพคม     3(3-0-6) 

    Sociolinguistic 

144321   าษะษต่ษพปรษเัศใภาษะษกัท    0(0-0-0) 

    Foreign Languages in the Thai Language   

144322   ้ทไะรแลษ้ทไขรวธีิลษ้ภภษ     0(0-0-0) 

    Lanna Alphabets and Orthography 

 144323     าษะษกัทถิ่ภ  0(2-2-5) 

          Thai Dialects 

 

ค.  กลุ่มวิชาวรรณกรรมไทย 

144231 วรรณไรรมเด็ไแลษเทษวชภ     0(0-0-0) 

  Literary Works for Children and Adolescents 

100335    งทฒภษไษรวรรณไรรมกัท     0(0-0-0) 

   Development of Thai Literary Works 

100430 วรรณศลิป์กัท      0(2-2-5) 

  The Art of Thai Literature 
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  144432 วรรณไรรมไทบสทพคม     0(0-0-0) 

    Literary Works and Society 

    144433 วรรณไรรมั้้พถิ่ภ     0(0-0-0) 

         Regional Literary Works 

         

       1.1.3.3 วิชาเลือกเฉพาะสาขา   จ านวน      28 หนว่ยกติ  

ให้ภสิิตเลั้ ไเรีทภตษมล้ษดทบรษทวชิษั่ีไ้ษหภดใภโครพสร้ษพหลทไสูตรใภไลุ่มใดไลุ่ม

หภึ่พดทพต่้ กปภีอ 
 

ก.  กลุ่มวิชาภาษาจีน 

    142111   าษะษจีภเงั่้ไษรส่ั้สษร 1 3(2-2-5) 

        Chinese for Communication I 

    142112   าษะษจีภเงั่้ไษรส่ั้สษร 2 3(2-2-5) 

               Chinese for Communication II 

    142211  าษะษจีภเงั่้ไษรส่ั้สษร 0 3(2-2-5) 

              Chinese for Communication III 

    142121 ไษรงทฒภษ ทัไะษไษรฟัพแลษไษรงูดาษะษจีภ 1 3(2-2-5) 

             Chinese Listening and Speaking Development I 

    142122 ไษรงทฒภษ ทัไะษไษรฟัพแลษไษรงูดาษะษจีภ 2 3(2-2-5) 

                 Chinese Listening and Speaking Development II 

    142231   ไษรงทฒภษ ทัไะษไษร้่ษภแลษไษรเขีทภาษะษจีภ 1  3(2-2-5) 

                Chinese Reading and Writing Development I 

 

ข.  กลุ่มวชิาภาษาญี่ปุ่น 

 143381 ทัไะษาษะษญี่ปุ่ภ 1      3(2-2-5) 

   Japanese Skills I 

 143382 ญี่ปุ่ภศไึะษ      3(3-0-6) 

   Japanese studies 

                     143383    ทัไะษาษะษญี่ปุ่ภ 2               3(2-2-5) 

  Japanese Skills II  

 143384  ไษรสภัภษาษะษญี่ปุ่ภ 1     3(2-2-5) 

   Japanese Conversation I 

 143481  ั ทไะษาษะษญี่ปุ่ภ 3     3(2-2-5) 

   Japanese Skills III 

 143482  ไษรสภัภษาษะษญี่ปุ่ภ 2     3(2-2-5) 

   Japanese Conversation II 
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ค.  กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส 

  145103           าษะษฝรท่พเศส 1                                        3(2-2-5)    

                                French I      

  145104           าษะษฝรท่พเศส 2                                          3(2-2-5)       

             French II 

  145111           ไษรฟัพแลษไษรงูดาษะษฝรท่พเศส 1                   3(2-2-5) 

                   French Listening and Speaking I   

  145112          ไษรฟัพแลษไษรงูดาษะษฝรท่พเศส 2                    3(2-2-5) 

                      French Listening and Speaking II 

  145121           ไษร้ษ่ภแลษไษรเขีทภาษะษฝรท่พเศส 1  3(2-2-5) 

              French Reading and Writing I  

  145122         ไษร้ษ่ภแลษไษรเขีทภาษะษฝรท่พเศส 2  3(2-2-5) 

              French Reading and Writing II 

 

ง.  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

  146111   ไษร้ษ่ภแลษไษรเขีทภาษะษ้ทพไฤะเชพิปฏบิทต ิ      0(2-2-5) 

     Practical Reading and Writing  

  146112   ไษร้ษ่ภแลษไษรเขีทภาษะษ้ทพไฤะเชพิววิทฒภ์      0(2-2-5) 

    Progressive Reading and Writing   

  146211   ไษร้ษ่ภแลษไษรเขีทภขทอภสูพ     0(2-2-5) 

    Advanced Reading and Writing    

  146131   าษะษ้ทพไฤะเงั่้ไษรส่ั้สษร   0(2-2-5) 

    English for Communication      

  146231    าษะษ้ทพไฤะเงั่้ไษร้าปิรษท   0(2-2-5) 

    English for Discussion 

  146232   ไษรงูดแลษไษรภ้ษเสภ้ใภั่ีสษธษรณษ  3(2-2-5) 

    Public Speaking and Presentation 

 

จ.  กลุ่มวิชาภาษาเกาหล ี

  144261  าษะษเไษหลีเบัอ้ พต้ภ 1    0(2-2-5) 

     Basic Korean I 

   144262  าษะษเไษหลีเบัอ้ พต้ภ 2    0(2-2-5) 

     Basic Korean II 

  144363  าษะษเไษหลีเงั่้ไษรส่ั้สษร    0(2-2-5) 

     Korean for Communication 
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  144364  เไษหลีศึไะษ     0(0-0-0) 

     Korean Studies 

  144365  ไษรฟัพแลษไษรงูดาษะษเไษหล ี   0(2-2-5) 

     Korean Listening and Speaking 

  144466  ไษร้ษ่ภแลษไษรเขีทภาษะษเไษหลี   0(2-2-5) 

     Korean Reading and Writing 

 

3.   หมวดวิชาเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 

                 ภิสิตสษมษรถเลั้ไเรีทภรษทวิชษั่ีเปิดส้ภใภมหษวิัทษลททงษเทษ หรั้สถษบทภุ้ดมศึไะษ ้ั่ภั่ี

มหษวิั ทษลททรทบร้พ ทไเวภ้รษทวชิษใภหมวดวชิษศึไะษัท่วกป 
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นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาภาษาอังกฤษ ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้ 

2.2 วิชาเอก     จ านวน    99 หน่วยกิต 

 1.1.2 กลุ่มวิชาแกน       3 หน่วยกิต 

100090      รษเบีทบวธีิวิจทท        3(3-0-6) 

      Research Methodology 

   

2.2.2 กลุ่มวิชาเอกบงัคับ             ไม่น้อยกว่า             60   หน่วยกิต  

 2.1.2.1 วิชาเอกบงัคับ   จ านวน             48   หน่วยกิต 

146111      ไษร้ษ่ภแลษไษรเขีทภาษะษ้ทพไฤะเชพิปฏบิทติ     3(2-2-5)  

     Practical Reading and Writing   

146112      ไษร้ษ่ภแลษไษรเขีทภาษะษ้ทพไฤะเชพิววิทฒภ์       3(2-2-5) 

       Progressive Reading and Writing    

146131       าษะษ้ทพไฤะเงั่้ไษรส่ั้สษร       0(2-2-5) 

      English for Communication  

146211      ไษร้ษ่ภแลษไษรเขีทภขทอภสูพ        3(2-2-5)  

     Advance Reading and Writing   

146231       าษะษ้ทพไฤะเงั่้ไษร้าปิรษท       3(2-2-5) 

      English for Discussion  

146232       ไษรงูดแลษไษรภ้ษเสภ้ใภั่ีสษธษรณษ      3(2-2-5) 

     Public Speaking and Presentation 

146241      วรรณคดี ท้พไฤะแลษ้เมริไทภเบัอ้ พต้ภ       0(0-0-0) 

      Introduction to British and American Literature 

146261      าษะษศษสตร์เบัอ้ พต้ภ         0(0-0-0)  

      Introduction to Linguistics   

146262      สทัศษสตร์เบัอ้ พต้ภ          0(0-0-0)  

      Introduction to Phonetics  

146263      วษไทสทมงทภธ์าษะษ้ทพไฤะเบัอ้ พต้ภ      0(0-0-0)  

      Introduction to English Syntax   

146271      าษะษ้ทพไฤะเงั่้ไษรส่ั้สษรัษพธุรไิจ 1        0(2-2-5) 

      English for Business Communication I  

146321      หลทไไษรแปล 1         0(0-0-0) 

      Principle of Translation I  

146322      หลทไไษรแปล 2         0(0-0-0) 

      Principle of Translation II 

146341      วรรณคดีาษะษ้ทพไฤะไทบสทพคม          0(0-0-0) 

      English Literature and Society  
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100083   ไษรศึไะษ้ิสรษ               0 หภ่วทไิต 

    Independent Study  

 

2.1.2.2 วิชาเอกบงัคับเฉพาะกลุ่ม            จ านวน                11 หนว่ยกติ 

ให้ภิสติเลั้ ไเรีทภรษทวชิษใภไลุ่มใดไลุ่มหภ่ึพดทพต่้ กปภีอ  

   

กลุ่มภาษาศาสตร์  

100361   สรวิั ทษเบัอ้ พต้ภ               0(2-2-5) 

  Introduction to Phonology  

146362  รษบบค้ษาษะษ้ทพไฤะเบัอ้ พต้ภ             0(2-2-5) 

  Introduction to English Morphology  

146363  ้รรถศษสตร์าษะษ้ทพไฤะเบัอ้ พตภ้            0(0-0-0) 

  Introduction to English Semantics  

100001  วทจภปฏบิทตศิษสตร์าษะษ้ทพไฤะเบัอ้ พต้ภ           0(0-0-0) 

  Introduction to English Pragmatics  

   

กลุ่มวรรณคดี  

146342  ไษร้ษ่ภเร่ั้พสทอภ              0(0-0-0) 

  Reading Short Stories 

146343  ไษร้ษ่ภร้้ทไร้พเงั่้ควษมซษบซึอพ            0(0-0-0) 

  Poetry Appreciation 

146344  ภวภิทษท ท้พไฤะแลษ้เมริไทภ            0(2-2-5) 

  British and American Novels 

146441  บัลษคร ท้พไฤะแลษ้เมริไทภ            0(2-2-5) 

  British and American Drama 

   

กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชพี   

100371  าษะษ้ทพไฤะเงั่้ไษรส่ั้สษรัษพธุรไิจ 2             3(2-2-5) 

  English for Business Communication II  

100372  าษะษ้ทพไฤะเงั่้ไษรั่้พเั่ีทว 1            3(2-2-5) 

English for Tourism I 

146373  าษะษ้ทพไฤะเงั่้ไษรโรพแรม            3(2-2-5) 

  English for Hotel Business 

146471  าษะษ้ทพไฤะเงั่้ไษรั่้พเั่ีทว 2            3(2-2-5) 

English for Tourism II 
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         2.1.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก              จ านวน          30        หน่วยกิต 

 1.1.3.2 วิชาเอกเลือกในกลุ่ม  จ านวน          21        หน่วยกิต 

ภสิิตสษมษรถเลั้ ไเรีทภวชิษเ้ไเลั้ ไจ้ษภวภ 2 ไลุ่ม จษไไลุ่มรษทวชิษดทพต่้กปภีอ 
 

  กลุ่มภาษาศาสตร ์

146462  าษะษศษสตร์แลษไษรปรษทุไตใ์ช้                          0(0-0-0) 

Linguistics and Its Application 

146463  าษะษไทบไษรสั่้สษร                                      0(0-0-0) 

            Language and Communication 
 

กลุ่มวรรณคดี  

146442  บัลษครเช็คสเปีทร์               0(0-0-0) 

Shakespeare Drama   

146443  พษภปรษงทภธ์เ้ไข้พโลไ                                                0(0-0-0) 

Masterpieces of World Literature  
 

กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชพี    

100002   าษะษ้ทพไฤะส้ษหรทบพษภบริไษร              3(2-2-5) 

English for Services  

146473   ไษรจดบทภัึไแลษไษรสรุปควษมเงั่้ไษร้ษชงี             0(2-2-5) 

   Note-taking and Summarizing for Career 
 

1.2.3.1 วชิาเลือกเฉพาะสาขา     จ านวน  28   หน่วยกิต 

ภสิิตเลั้ ไเรีทภไลุ่มวชิษเลั้ ไเฉงษษสษขษไลุ่มใดไลุ่มหภ่ึพดทพต่้ กปภีอ  

  กลุ่มภาษาจีน 

142111  าษะษจีภเงั่้ไษรส่ั้สษร 1               3(2-2-5) 

  Chinese for Communication I 

142112  าษะษจีภเงั่้ไษรส่ั้สษร 2               3(2-2-5) 

  Chinese for Communication II 

142211  าษะษจีภเงั่้ไษรส่ั้สษร 0               3(2-2-5) 

  Chinese for Communication III 

142121  ไษรงทฒภษ ทัไะษไษรฟพั ไษรงดูาษะษจีภ 1             3(2-2-5) 

  Chinese Listening and Speaking Development I 

142122  ไษรงทฒภษ ทัไะษไษรฟัพ ไษรงดูาษะษจีภ 2             0(2-2-5) 

  Chinese Listening and Speaking Development II 

142231  ไษรงทฒภษ ทัไะษไษร้่ษภ ไษรเขีทภาษะษจีภ 1             3(2-2-5) 

  Chinese Reading and Writing Development I 
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                       กลุ่มภาษาญี่ปุ่น 

143381  ทัไะษาษะษญี่ปุ่ภ 1                  3(2-2-5) 

  Japanese Skills I 

143382     ญี่ปุ่ภศไึะษ                    3(3-0-5) 

                       Japanese studies 

143383  ทัไะษาษะษญี่ปุ่ภ 2                   3(2-2-5) 

  Japanese Skills II 

143384     ไษรสภัภษาษะษญี่ปุ่ภ 1                 3(2-2-5) 

                       Japanese Conversation 1 

143481              ทัไะษาษะษญี่ปุ่ภ 0                   3(2-2-5) 

                       Japanese Skills III 

143482     ไษรสภัภษาษะษญี่ปุ่ภ 2                        3(2-2-5) 

  Japanese Conversation II 
 

  กลุ่มภาษาไทย   

 100113             ทัไะษไษรสั่้สษร้ท่ษพมปีรษสิัธิาษง                                               0(2-2-5)  

  Effective Communication Skills 

 100114   ไษรงูด         0(2-2-5) 

   Speaking  

 144432   วรรณไรรมไทบสทพคม       0(0-0-0) 

   Literary Works and Society 

 100310   ไษรเขีทภเ้ไสษรส้ษภทไพษภ                             0(2-2-5) 

  Office Document Writing  

100140    าษะษไทบวทฒภธรรม                                                            0(0-0-0) 

     Language and Culture 

144046   าษะษเง่ั้พษภสั่้สษรมวลชภแลษบรรณษธไิษรสั่้สิ่พงมิง ์    0(2-2-5) 

   Language for Mass communication and Editorial of Printed Media 
   

กลุ่มภาษาฝรั่งเศส 

145103  าษะษฝรท่พเศส 1                            3(2-2-5) 

  French I 

145104  าษะษฝรท่พเศส 2                            3(2-2-5) 

  French II 

145111 ไษรฟัพ ไษรงูดาษะษฝรท่พเศส 1                    3(2-2-5) 

  French Listening and Speaking I 

145112  ไษรฟัพ ไษรงูดาษะษฝรท่พเศส 2               3(2-2-5) 

  French Listening and Speaking II 
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145121  ไษร้ษ่ภ ไษรเขีทภาษะษฝรท่พเศส 1                          3(2-2-5) 

  French Reading and Writing I 

145122   ไษร้ษ่ภ ไษรเขีทภาษะษฝรท่พเศส 2                          3(2-2-5) 

  French Reading and Writing II 

        

  3) หมวดวิชาเลือกเสร ี         ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

ภสิิตสษมษรถเลั้ ไเรีทภรษทวชิษั่ีเปิดส้ภใภมหษวิั ทษลททงษเทษ หรั้สถษบทภุ้ดมศไึะษ้ั่ภั่ี 

มหษวิั ทษลททรทบร้พ ทไเวภ้รษทวชิษใภหมวดวชิษศึไะษัท่วกป 
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 3.1.4 แสดงแผนการศกึษา สาขาวิชาการศกึษา แขนงวิชาคณิตศาสตร ์

 

        ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาตน้ 

001100 ทักษะภาษาไทย 

Thai Language Skills 

3(3-0-6) 

 

001111 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 

Fundamental English 

3(3-0-6) 

001101 ชวีติและสุขภาพ 

Life and Health 

3(3-0-6) 

161111 ปรัชญาการศึกษา    

Philosophy of Education 

3(3-0-6) 

111111 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics I 

3(2-2-5)  

244101 ฟิสิกส์  1  

Physics I 

4(3-3-8) 

                001xxx        กลุ่มวชิาพลานามัย            1(x-x-x) 

                                  Personal Hygiene Courses 

รวม          20 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 

Developmental English 

3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด าเนนิชีวิต 

Living Management 

3(2-2-5)  

005173 ทักษะชีวิต 

Life Skills 

2(1-2-3) 

161112 ความเป็นครูมอือาชพี 

Self Actualization for Professional Teachers 

3(3-0-6) 

111111 คณิตศาสตร์ 2 

Mathematics II 

3(2-2-5)  

241121 หลักการทางคณิตศาสตร์ 

Principles of Mathematics 

3(2-2-5)  

244102 ฟิสิกส์  1  

Physics II 

4(3-3-8) 

รวม       21 หนว่ยกติ 
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ภาคฤดูร้อน 

  111110  หลักสูตรสถานศกึษา     3(2-2-5) 

  School Curriculum 

รวม 3 หนว่ยกติ 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาตน้ 

161212 จิตวทิยาส าหรับครู      

Psychology for Teacher 

3(3-0-6) 

111111 

 

ทฤษฎีเซต 

Set Theory 

3(2-2-5)  

 

111111 แคลคูลัส  

Calculus 

4(3-2-7) 

242104 เคมี 1 

Chemistry I 

4(3-3-8) 

243101 ชวีวทิยา 1 

Biology I 

4(3-3-8) 

00xxxx 

 

วชิาศึกษาทั่วไปเลอืก* 

General Elective 

0(x-x-x) 

 

 รวม 21  หน่วยกติ 

หมายเหตุ   *นหีนิสติเลอืกเรียน  001113 ภาษาอังกฤษเชงิวชิาการ 

                                              English for Academic Purposes 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอีงถิ่น* 

Civilization and Indigenous Wisdom 

3(3-0-6) 

000101 พะเยาศึกษา* 

Phayao Studies 

3(2-2-5)  

161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา 

Innovation and Educational Information Technology 

3(2-2-5) 

111111 การวเิคราะห์เชงิคณิตศาสตร์ 1  

Mathematical Analysis I 

3(2-2-5)  

111110 ทฤษฎีจ านวน 

Theory of Numbers 

3(2-2-5)  

111114 พชีคณตินามธรรม 1 

Abstract Algebra I 

3(2-2-5)  

111115 สมการเชงิอนุพันธ์สามัญ 

Ordinary Differential Equations 

3(2-2-5)  

 

xxxxxx วชิาเลอืกเสรี  

Free Elective  

0(x-x-x) 

 

 รวม 21 หน่วยกิต 

    หมายเหตุ* นหีนิสติเลอืกเรียนเพยีง 1 รายวิชา                       
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ภาคฤดูร้อน 

161211 การจัดการเรียนรีูและการจัดการชัน้เรียน  

Learning Management and Classroom Management 

3(2-2-5)  

                                     รวม 3     หน่วยกติ 
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ชั้นปีที่  3  

ภาคการศึกษาตน้ 

161311        

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรีู  

Learning Assessment and Evaluation  

3(2-2-5)  

111311 พชีคณติเชงิเสีน 1    

Linear Algebra I 

3(2-2-5)  

241322 ตัวแปรเชงิซีอนเบื้องตีน  

Introduction to Complex Variables 

3(2-2-5)  

111313 ระเบียบวธีิเชงิตัวเลข 1 

Numerical Methods I 

3(2-2-5)  

110111 สถิตวิเิคราะห ์  

Statistical Analysis 

3(2-2-5)  

24xxxx วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 

0(x-x-x) 

00xxxx วชิาศึกษาทั่วไปเลอืก 

General Elective 

0(x-x-x) 

             รวม 21 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

    161312        การวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรีู          3(2-2-5)  

                      Research for Learning Development 

111014 ระเบียบวธีิเชงิตัวเลข 1 

Numerical Methods II 

3(2-2-5)  

24xxxx วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 

0(x-x-x) 

24xxxx วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 

0(x-x-x) 

24xxxx วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 

0(x-x-x) 

24xxxx วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 

0(x-x-x) 

00xxxx วชิาศึกษาทั่วไปเลอืก 

General Elective 

0(x-x-x) 

    รวม         21 หน่วยกติ 
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ภาคฤดูร้อน 

           161313         การประกันคุณภาพการศึกษา        3(2-2-5)  

             Educational Quality Assurance      

                         รวม                   3  หน่วยกติ 
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ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาตน้ 

111111 สัมมนา  

Seminar 

1(0-2-1) 

111112 โครงงาน 

Senior Project 

0(0 -1- 3) 

161411 การสังเกตการณ์ปฏบัิตกิารวชิาชพีครู 

Observation in Professional Teaching 

1(00 ชั่วโมง) 

161111 

 

111101 

 

11xxxx 

 

24xxxx 

 

24xxxx 

ภาษาและวัฒนธรรม 

Language and Culture  

การสอนคณิตศาสตร์ 1 

Mathematics Instruction I 

วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 

วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 

วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 

3(3-0-6) 

 

  3(2-2-5) 

 

0(x-x-x) 

 

0(x-x-x) 

 

0(x-x-x) 

xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 

Free Elective 

0(x-x-x) 

     รวม   20 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย  

241441 การศึกษาอิสระ      

Independent Study 

6 หนว่ยกิต 

 

161410 

 

111101 

การฝึกปฏบัิตกิารวชิาชีพคร ู

Practicum in Professional Teaching 

การสอนคณิตศาสตร์ 2      

Mathematics Instruction II 

1(10 ชั่วโมง)  

 

       3(2-2-5) 

                    รวม                                                10   หน่วยกิต 

 

          ภาคฤดูร้อน 

  161xxx       วชิาชีพครูเลอืก     0(x-x-x) 

Professional Teacher Elective        

รวม                 3  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 5 

ภาคการศึกษาตน้ 

161511 การปฏบัิตกิารสอนนนสถานศกึษา  1 

Teaching Internship in School I 

6 (010 ชั่วโมง) 

                             รวม 6  หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

161512 การปฏบัิตกิารสอนนนสถานศกึษา 2 

Teaching Internship in School II 

6 (010 ชั่วโมง) 

                             รวม 6 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาเคม ี
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาตน้ 

001103 ทักษะภาษาไทย      3(3-0-6) 
 Thai Language Skills 
001111 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน       3(3-0-6) 
 Fundamental English            
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอีงถิ่น*    3(3-0-6)
 Civilization and Indigenous Wisdom 
000101  พะเยาศึกษา* 

 Phayao Studies 
3(2-2-5)  

005172 การจัดการการด าเนนิชีวิต     3(3-0-6) 
 Living Management 
161111 ปรัชญาการศึกษา    

Philosophy of Education 

                  3(3-0-6) 

241111 คณิตศาสตร์  1      3(3-0-6) 
 Mathematics I 
242104 เคมี  1       1(3-0-8) 
 Chemistry I 
  รวม       22  หน่วยกิต 
หมายเหตุ* นหีนิสติเลอืกเรียนเพยีง 1 รายวิชา 

 

ภาคการศึกษาปลาย 
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา       3(3-0-6) 
 Developmental English     
161112         ความเป็นครูมอือาชพี                                 3(3-0-6) 

      Self Actualization for Professional Teachers 
241112 คณิตศาสตร์ 2                                                          3(3-0-6) 
 Mathematics II 
242105 เคมี 2       1(3-0-8) 
 Chemistry II 
243101         ชวีวทิยา 1       1(3-0-8) 
 Biology I 
244103 ฟิสิกสเ์บือ้งตีน      1(3-0-8) 
 Introductory Physics 
004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย       1(x-x-x) 
 Personal Hygiene Course 

รวม       22 หน่วยกิต 
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ภาคฤดูร้อน 

      161113   หลักสูตรสถานศกึษา            3(2-2-5)  

              School Curriculum 

                รวม              3 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

146111  การอา่นและการเขียนภาษาอังกฤษเชงิปฏบัิติ    3(3-0-6) 

 Practical Reading and Writing 

161212 จิตวทิยาส าหรับครู      

Psychology for Teacher 

                       3(3-0-6) 

241221 แคลคูลัส        4(3-2-7) 

 Calculus 

242221      เคมีวิเคราะห์                                                               4(3-3-8) 

 Analytical Chemistry  

242241 เคมีอินทรีย์ 1                                                              4(3-3-8) 

 Organic Chemistry I 

00xxxx วชิาศึกษาทั่วไป เลอืก       0(x-x-x) 

 General Elective  

รวม               21 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

005171 ชวีติและสุขภาพ       3(3-0-6) 

 Life and Health 

005173 ทักษะชีวิต        2(1-1-0) 
 Life Skills 

146200  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ     3(0-0-1)  

 English for Specific Purposes 

161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา 

Innovation and Educational Information Technology 

                    3(2-2-5) 

242242        เคมีอินทรีย์ 2                                                                4(3-3-8) 

 Organic Chemistry II 

00xxxx วชิาศึกษาทั่วไป เลอืก                   0(x-x-x) 

 General Elective  

00xxxx วชิาศึกษาทั่วไป เลอืก                   0(x-x-x) 

 General Elective  

   รวม                             21 หน่วยกิต 
 

ภาคฤดูร้อน 

161211 การจัดการเรียนรีูและการจัดการชัน้เรียน  

Learning Management and Classroom Management 

              3(2-2-5)  

                           รวม                                                 3 หนว่ยกติ 
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                                         ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาตน้ 

161311        

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรีู  

Learning Assessment and Evaluation  

                0(1-1-1)  

242311 เคมีเชงิฟิสิกส ์1                                                          4(3-3-8) 

 Physical Chemistry I 

242321     เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี                            4(3-3-8) 

 Instrumentation for Chemical Analysis 

242331 เคมีอนนิทรีย์ 1                                                            3(3-0-6) 

 Inorganic Chemistry I 

242341 สเปคโตรสโคปีทางเคมอีนิทรีย์                                         4(4-0-8) 

 Spectroscopy in Organic Chemistry 

247221 สถิตวิเิคราะห์                                                               3(2-2-5)  

 Statistical Analysis 

รวม       21 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

161312         การวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรีู  3(2-2-5)  

       Research for Learning Development 

242312       เคมีเชงิฟิสิกส ์2                                                  4(3-3-8) 

 Physical Chemistry II 

242332 เคมีอนนิทรีย์ 2                                                            4(3-3-8) 

 Inorganic Chemistry II 

365211 ชวีเคมท่ัีวไป       4(3-3-8) 

 General Biochemistry 

242xxx วิชาเอกเลอืก        0(x-x-x) 

 Major Elective  

242xxx วชิาเอกเลอืก       0(x-x-x) 

 Major Elective  

รวม       21 หน่วยกิต 
 

ภาคฤดูร้อน 

161313    การประกันคุณภาพการศึกษา          3(2-2-5)  

Educational Quality Assurance 

รวม                  3 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาตน้ 

242454  สัมมนา        1(0-3-2) 

  Seminar  

161411  การสังเกตการณ์ปฏบัิตกิารวชิาชพีครู    1(00 ชั่วโมง) 

  Observation in Professional Teaching 

161111  ภาษาและวัฒนธรรม      3(3-0-6) 

        Language and Culture       

242xxx    วชิาเอกเลอืก       0(x-x-x) 

  Major Elective  

242xxx  วชิาเอกเลอืก       0(x-x-x) 

  Major Elective  

xxxxxx  วชิาเลอืกเสรี       0(x-x-x) 

  Free Elective  

xxxxxx  วชิาเลอืกเสรี       0(x-x-x) 

  Free Elective  

111100        ทักษะและเทคนิคการสอนเคมี             3(2-2-5) 

        Skills and Teaching in Chemistry 

        รวม                                     20 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย  

242452  การศึกษาอิสระ       1 หนว่ยกิต 

  Independent Study        

161410  การฝึกปฏบัิตกิารวชิาชีพคร ู     1(10 ชั่วโมง) 

  Practicum in Professional Teaching 

111101         การพัฒนาสื่อการสอนทางเคม ี                                   3(2-2-5) 

                        Development of Instruction Media in Chemistry 

                                รวม                                                      10 หน่วยกิต 

 

ภาคฤดูร้อน 

161xxx         วชิาชีพครูเลอืก        3(X-X-X) 

                        Professional Teacher Elective 

                 รวม                                  3 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 5 

ภาคการศึกษาตน้ 

161511 การปฏบัิตกิารสอนนนสถานศกึษา  1 

Teaching Internship in School I 

6 (010 ชั่วโมง)  

             รวม 6  หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

161512 การปฏบัิตกิารสอนนนสถานศกึษา 2 

Teaching Internship in School II 

6 (010 ชั่วโมง)  

            รวม 6 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาชวีวทิยา 

 

ชั้นปีที่ 1 

                                                ภาคการศึกษาต้น    

001103 ทักษะภาษาไทย  

Thai Language Skills 

0(0-0-1) 

001111 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน  

Fundamental English 

0(0-0-1) 

161111 ปรัชญาการศึกษา    

Philosophy of Education 

3(3-0-6) 

241111 คณิตศาสตร์ 1  

Mathematics I 

0(1-1-1)  

242101 เคมี 1  

Chemistry I 

1(0-0-8) 

143101 ชวีวทิยา 1  

Biology I 

1(0-0-8) 

001xxx กลุ่มวิชาพลานามัย  

Personal Hygiene Course 

1(x-x-x) 

   รวม                 21 หนว่ยกติ 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

001111  ภาษาอังกฤษพัฒนา     0(0-0-1) 

   Developmental English 

001101  ชวีติและสุขภาพ      0(0-0-1) 

   Life and Health 

001172  การจัดการการด าเนนิชีวิต     0(1-1-1) 

   Living Management 

 161112  ความเป็นครูมอือาชพี 

 Self Actualization for Professional Teachers 

        3(3-0-6) 

241111  คณิตศาสตร์ 1      0(1-1-1)  

Mathematics II 

242101  เคมี 1       1(0-0-8) 

   Chemistry II 

143102   ชวีวทิยา 1      3(2-0-1) 

   Biology II 

    รวม                          22 หน่วยกิต 
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ภาคฤดูร้อน 

161113 หลักสูตรสถานศกึษา 3(2-2-5)  

 School Curriculum 

                รวม           3  หน่วยกิต 

  

 



74 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

000101  อารยธรรมและภูมิปัญญาทอีงถิ่น*    0(0-0-1) 

   Civilization and Indigenous Wisdom 

 000101        พะเยาศกึษา* 

       Phayao Studies 

                 3(2-2-5)  

001170  ทักษะชีวิต      1(1-1-0) 

   Life Skills 

161212      จิตวทิยาส าหรับครู      

       Psychology for Teacher 

   3(3-0-6) 

142111  เคมีอินทรีย์      4(3-0-8) 

   Organic Chemistry 

143103  ชวีวทิยา 0      0(1-0-1) 

   Biology III 

144100  ฟิสิกสเ์บือ้งตีน      1(0-0-8) 

   Introductory Physics 

00xxxx  วชิาศึกษาทั่วไป เลอืก     3(x-x-x) 

General Elective  

    รวม          22 หน่วยกิต 

หมายเหตุ* นหีนิสติเลอืกเรียนเพยีง 1 รายวิชา 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

111110    นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา  0(1-1-1) 

  Innovation and Educational Information Technology 

143111  ชวีวทิยาของเซลล์      4(3-0-8) 

   Cell Biology 

143111  นเิวศวทิยา      4(3-0-8) 

   Ecology 

011115  ชวีเคมีท่ัวไป      1(0-0-8) 

General Biochemistry 

00XXXX  วชิาศึกษาทั่วไป เลอืก     3(x-x-x) 

   General Elective  

00XXXX  วชิาศึกษาทั่วไป เลอืก     3(x-x-x) 

General Elective  

    รวม                21 หน่วยกิต 
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ภาคฤดูร้อน 

161211      การจัดการเรียนรีูและการจัดการชัน้เรียน  

     Learning Management and Classroom Management 

       3(2-2-5)  

                                     รวม                                3 หนว่ยกติ 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาตน้ 

111111  การอา่นและการเขียนภาษาอังกฤษเชงิปฏบัิติ   0(0-0-1) 

   Practical Reading and Writing 

161311        

 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรีู  

 Learning Assessment and Evaluation  

              0(1-1-1)  

143011  พันธุศาสตร์      4(3-0-8) 

Genetics 

110111  ชวีสถิติ       0(1-1-1)  

   Biostatistics 

011101  จุลชวีวทิยาท่ัวไป      1(0-0-8) 

   General Microbiology 

xxxxxx  วชิาเลอืกเสรี      0(x-x-x) 

   Free Elective  

     รวม     20 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

111100  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ    0(0-0-1)  

   English for Specific Purposes 

161312         การวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรีู  3(2-2-5)  

                      Research for Learning Development 

243301  ววิัฒนาการ      0(0-0-1) 

   Evolution 

143321  สรีรวทิยาของพชื      0(1-0-1) 

   Plant Physiology 

243331         สรีรวทิยาของสัตว์      0(1-0-1) 

   Animal Physiology 

243xxx  วชิาเอกเลอืก      0(x-x-x) 

Major Elective  

     รวม     18 หนว่ยกติ 
 

ภาคฤดูร้อน 

161313         การประกันคุณภาพการศึกษา         3(2-2-5)  

            Educational Quality Assurance 

รวม                  3    หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาตน้ 

 161411 การสังเกตการณ์ปฏบัิตกิารวชิาชพีครู 1(30 ชั่วโมง) 

   Observation in Professional Teaching 

161411  ภาษาและวัฒนธรรม     3(3-0-6) 

Language and Culture  

111101  ทักษะและเทคนิคการสอนทางชวีวทิยา 1    3(2-2-5) 

Skills and Techniques of Teaching in Biology I 

243401  อนุกรมวธิานและระบบวทิยา    4(3-3-8) 

   Taxonomy and Systematics 

243491  สัมมนา       1(0-1-1) 

   Seminar  

243xxx  วชิาเอกเลอืก      0(x-x- x) 

   Major Elective  

243xxx  วชิาเอกเลอืก      0(x-x- x) 

   Major Elective  

243xxx  วชิาเอกเลอืก      0(x-x- x) 

   Major Elective  

xxxxxx  วชิาเลอืกเสรี      0(x-x- x) 

   Free Elective   

     รวม     24  หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

243491  การศึกษาอิสระ      6  หนว่ยกิต 

   Independent Study 

161410  การฝึกปฏบัิตกิารวชิาชีพคร ู    1(60 ชั่วโมง) 

   Practicum in Professional Teaching 

111101  ทักษะและเทคนิคการสอนทางชวีวทิยา 2     0(2-2-5) 

   Skills and Techniques of Teaching in Biology II 

     รวม     10  หน่วยกิต 

 

ภาคฤดูร้อน 

161xxx         วชิาชีพครูเลอืก       3(x-x-x) 

Professional Teacher Elective 

รวม     3 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 5 

ภาคการศึกษาตน้ 

161511 การปฏบัิตกิารสอนนนสถานศกึษา  1 

Teaching Internship in School I 

6 (310 ชั่วโมง) 

 รวม 6  หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

161512 การปฏบัิตกิารสอนนนสถานศกึษา 2 

Teaching Internship in School II 

6 (010 ชั่วโมง) 

 รวม 6 หน่วยกิต 
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แผนการศกึษา สาขาวิชาการศกึษา แขนงวชิาฟสิิกส ์

 
ช้ันปีที่ 1 

ภาคการศกึษาต้น 

001103 ทักษะภาษาไทย 

Thai Language Skills  

3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

Fundamental English 

3(3-0-6) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอีงถิน่* 

Civilization and Indigenous Wisdom 

3(3-0-6) 

000101 พะเยาศึกษา* 

Phayao Studies 

3(2-2-5)  

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 

Living Management 

3(2-2-5)  

161111 ปรัชญาการศึกษา    

Philosophy of Education 

3(3-0-6) 

241111 คณิตศาสตร ์1 

Mathematics I 

3(2-2-5)  

244101 ฟสิิกส์ 1 

Physics I 

4(3-3-8) 

              รวม 22 หน่วยกิต 

 หมายเหตุ* นหนิีสิตเลือกเรียนเพยีง 1 รายวิชา  

ภาคการศกึษาปลาย 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 

Developmental English 

3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 

Life and Health 

3(3-0-6) 

161112 ความเป็นครูมอือาชพี 

Self Actualization for Professional Teachers 

3(3-0-6) 

241112 คณิตศาสตร ์2 

Mathematics II 

3(2-2-5)  

243101 ชีววทิยา 1 

Biology I 

4(3-3-8) 

244181 กระบวนวธิีทางวทิยาศาสตร์เชิงฟสิิกส์ 

Scientific Methods in Physics 

1(0-3-2) 

244102 ฟสิิกส์ 2 

Physics II 

4(3-3-8) 

               รวม    21 หน่วยกิต 
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ภาคฤดูร้อน 

161113 หลักสูตรสถานศกึษา 3(2-2-5)  

 School Curriculum 

รวม       3 หน่วยกิต 
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ช้ันปีที่ 2 

ภาคการศกึษาต้น 

005173 ทักษะชวีิต 

Life Skills 

2(1-2-3) 

161212 จิตวทิยาส าหรับครู      

Psychology for Teacher 

 3(3-0-6) 

241225 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 

Ordinary Differential Equations    

3(2-2-5)  

242104 เคมี 1 

Chemistry I 

4(3-3-8) 

244211 กลศาสตร์ 1 

Mechanics I 

3(3-0-6) 

244221 อุณหฟิสิกส์ 

Thermal Physics 

3(3-0-6) 

244281 การทดลองฟิสิกส์ 1 

Experimental Physics I 

1(0-3-2) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 

Personal Hygiene Course 

1(x-x-x) 

              รวม     20 หน่วยกิต 

 

ภาคการศกึษาปลาย 
146100 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถปุระสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 
0 (0-0-1) 

161213 
 

นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา  

Innovation and Educational Information Technology 

3(2-2-5) 

244231 การส่ันสะเทือนและคล่ืน 
Vibrations and Waves 

3(3-0-6) 

244232 ทฤษฏแีม่เหล็กไฟฟา้ 
Electromagnetic Theory 

3(3-0-6) 

244251 ฟสิิกส์ยุคนหม่ 
Modern Physics 

3(3-0-6) 

244201 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 
Mathematics for Physics 

3(3-0-6) 

244282 การทดลองฟิสิกส์ 2 
Experimental Physics II 

1(0-3-2) 

00xxxx วิชาศึกษาทัว่ไป เลือก 
General Elective  

3(x-x-x) 

                รวม    22 หน่วยกิต 
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ภาคฤดูร้อน 

161211 

 

การจัดการเรียนรีูและการจัดการชัน้เรียน  

Learning Management and Classroom Management 

3(2-2-5) 

                                     รวม                             3 หน่วยกติ 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาตน้ 

161311        

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรีู  

Learning Assessment and Evaluation  

3(2-2-5)  

244241 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับฟิสิกส์ 

Computer Programming for Physics 

3(2-2-5)  

244331 ทัศนศาสตร์ 

Optics 

3(2-2-5)  

244311 กลศาสตร์ควอนตัม 1 

Quantum Mechanics I 

3(3-0-6) 

244381 การทดลองฟิสิกส ์ 3 

Experimental Physics III 

1(0-3-2) 

244341 วงจรไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์

Electric and Electronics Circuit 

3(2-2-5)  

247221 สถิตวิเิคราะห ์

Statistical Analysis 

3(2-2-5)  

00xxxx วชิาศึกษาทั่วไป เลอืก* 

General Elective 

3(x-x-x) 

 

                   รวม    22 หน่วยกิต 

 หมายเหตุ  *นหีนิสติเลอืกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชงิวชิาการ  English for Academic Purposes 3(3-0-6) 

ภาคการศึกษาปลาย 
161312         การวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรีู 

Research for Learning Development 

   3(2-2-5)  

244321 กลศาสตร์เชงิสถิติ 
Statistical Mechanics 

3(3-0-6) 

244382 การทดลองฟิสิกส ์ 4 
Experimental Physics IV  

1(0-3-2) 

244xxx วชิาเอกเลอืก 
Major Elective 

3(x-x-x) 

244xxx 
 
244xxx 
 

วชิาเอกเลอืก 
Major Elective 
วชิาเอกเลอืก 
Major Elective 

3(x-x-x) 
 

3(x-x-x) 

00xxxx วชิาศึกษาทั่วไป เลอืก 
General Elective  

3(x-x-x) 

xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 
Free Elective 

3(x-x-x) 

                   รวม   22 หน่วยกิต 
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ภาคฤดูร้อน 

161313         การประกันคุณภาพการศึกษา        3(2-2-5)  

            Educational Quality Assurance 

รวม                            3  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาตน้ 

161411 การสังเกตการณ์ปฏบัิตกิารวชิาชพีครู    

Observation in Professional Teaching 

1(00 ชั่วโมง) 

161412 ภาษาและวัฒนธรรม                     

Language and Culture 

3(3-0-6) 

 

244491 สัมมนา 

Seminar  

1(0-3-2) 

244492 โครงงานฟิสิกส ์

Project in Physics 

2(0-6-3) 

244xxx วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

244xxx วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

Xxxxxx 

 

111100 

วชิาเลอืกเสรี 

Free Elective 

การสอนฟิสกิส ์1                      

Physics Teaching I 

3(x-x-x) 

 

3(2-2-5) 

              รวม    19 หน่วยกิต 

  

ภาคการศึกษาปลาย             

161410 การฝึกปฏบัิตกิารวชิาชีพคร ู    

Practicum in Professional Teaching 

  1(10 ชั่วโมง) 

244493 

 

111108 

การศึกษาอิสระ 

Independent Study 

การสอนฟิสกิส ์2         

Physics Teaching II 

6 หนว่ยกิต 

 

3(2-2-5) 

 

   รวม   10 หนว่ยกติ 

  

                                          ภาคฤดูร้อน 

161XXX วชิาชีพครูเลอืก 

Professional Teacher Elective 

3(X-X-X) 

   รวม    3 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 5 

ภาคการศึกษาตน้ 

161511 การปฏบัิตกิารสอนนนสถานศกึษา  1 

Teaching Internship in School I 

6 (010 ชั่วโมง) 

        รวม 6  หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

161512 การปฏบัิตกิารสอนนนสถานศกึษา 2 

Teaching Internship in School II 

6 (010 ชั่วโมง) 

         รวม 6 หน่วยกิต 
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แผนการศกึษา สาขาวิชาการศกึษา แขนงวชิาพลศึกษา 
 
 

ช้ันปีที่ 1 
ภาคการศกึษาต้น 

001103  ทักษะภาษาไทย                3(3-0-6) 
  Thai Language  Skills 
001111  ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน               3(3-0-6) 
  Fundamental English 
004xxx  กลุ่มวิชาพลานามัย                  1(x-x-x) 
  Personal Hygiene Course 
005172  การจัดการการด าเนนิชีวิต               3(2-2-5) 
  Living Management 
161111               ปรัชญาการศึกษา    

                      Philosophy of Education 

                      3(3-0-6) 

248111 ความรีูท่ัวไปเกี่ยวกับพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกฬีา            3(3-0-6) 
                        General Aspects of Physical Education and Sports Science 

รวม     16 หน่วยกิต 
 

ภาคการศกึษาปลาย 

001112  ภาษาอังกฤษพัฒนา              3(3-0-6) 
  Developmental English 
003134  อารยธรรมและภูมิปัญญาทอีงถิ่น*       3(3-0-6) 
  Civilization and Local Wisdom 
000101       พะเยาศึกษา* 

      Phayao Studies 
                3(2-2-5) 

005171  ชวีติและสุขภาพ                3(3-0-6) 
  Life and Health 
005173  ทักษะชีวิต               2(1-2-3) 
  Life Skills 
161112              ความเป็นครูมอือาชพี                                                       3(0-0-1) 

                       Self Actualization for Professional Teachers   

248160  หลักการฝกึและสอนยิมนาสตกิ          1(0-2-1) 
  Training and Teaching Principle in Gymnastic 
363218   กายวิภาคศาสตร์พืน้ฐาน              3(2-3-6) 
  Basic Anatomy 
หมายเหตุ* นหีนิสติเลอืกเรียนเพยีง 1 รายวิชา 

 รวม     18 หนว่ยกติ 
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ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

111110  หลักสูตรสถานศกึษา     3(2-2-5) 

  School Curriculum 

248181     กิจกรรมเพื่อสุขภาพ              3(2-2-5) 

     Health Activities 

รวม                                                          6 หน่วยกิต
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ช้ันปีที่ 2 

ภาคการศกึษาต้น 

111111  การอา่นและการเขียนภาษาอังกฤษเชงิปฏบัิติ             3(2-2-5) 

  Practical Reading and Writing 

111111              จิตวทิยาส าหรับครู                0(0-0-1) 

  Psychology for Teacher 

248201  จิตวทิยาการกีฬา                3(2-2-5)   

Sport Psychology 

248266            หลักการฝึกและสอนวา่ยน้ า                1(0-2-1)   

Training and Teaching Principle in Swimming 

365212  ชวีเคมพีื้นฐาน                3(2-3-6)  

  Basic Biochemistry 

00xxxx  วชิาศึกษาทั่วไปเลอืก               3(x-x-x) 

  General Elective  

                                                                   รวม   16 หน่วยกิต 
 

ภาคการศกึษาปลาย 

161213             นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา             3(2-2-5) 

      Innovation and Educational Information Technology  

248221  การเรียนรีูทักษะกลไก               0(1-1-1) 

  Motor Learning of Skill 

248242 การทดสอบสมรถภาพทางกาย          0(1-1-1) 

 Physical Fitness Test 

248260            หลักการฝึกและสอนฟตุบอล               1(0-1-1)   

Training and Teaching Principle in Football  

248261  หลักการฝกึและสอนวอลเลยบ์อล        1(0-1-1) 

Training and Teaching Principle in Volleyball  

248262             หลักการฝกึและสอนกรฑีา                1(0-1-1) 

Training and Teaching Principle in Track and Field  

367200   สรีรวทิยาพื้นฐาน                0(1-1-1) 

  Basic Physiology 

248xxx  วชิาเอกเลอืก                              1 (x-x-x) 

  Major Elective 

00xxxx  วชิาศึกษาทั่วไปเลอืก               3(x-x-x) 

  General Elective  

00xxxx  วชิาศึกษาทั่วไปเลอืก                3(x-x-x) 

  General Elective 

                            รวม              22 หน่วยกติ 
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ภาคฤดูร้อน 

161211              การจัดการเรียนรีูและการจัดการชัน้เรียน         3(2-2-5) 

                       Learning Management and Classroom Management 

148481  เพศศกึษาและโครงการสวัสดศิกึษานนโรงเรียน   0(2-1-1) 
      Sex Education and Safety Program in School 
                        รวม                         6 หน่วยกติ 
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ชั้นปีที่ 3  

ภาคการศึกษาตน้ 

146100  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ   3(3-0-6) 

                         English for Specific Purposes 

161311              การวัดและประเมินผลการเรียนรีู   3(2-2-5) 

  Learning Assessment and Evaluation 

248321   ชวีกลศาสตร์การกฬีา              0(2-2-5) 

   Sport Biomechanics 

248322  สรีรวทิยาการออกก าลังกาย            3(2-2-5)   

Exercise Physiology 

248331  สถิตแิละการประเมินผลทางพลศกึษาและการกีฬา 3(2-2-5) 

   Statistic and Evaluation in Physical Education and Sports 

248361  หลักการฝกึและสอนบาสเกตบอล      1 )0-1-1(    

Training and Teaching Principle in Basketball 

248497             การจัดการเรียนรีูและสื่อการสอนพลศึกษา   1(2-2-5) 

                                    Learning Management and Education Media for Physical Education 

            xxxxxx              วชิาเลือกเสรี  3(x-x-x) 

              Free Elective  

รวม   21 หน่วยกิต 

 

ภาคการศกึษาปลาย 
161312              การวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรีู   3(2-2-5) 

                        Research for Learning Development 
248323     เวชศาสตร์การกฬีา              3(2-2-5) 

   Sports Medicine 
248351  วทิยาศาสตร์การกฬีาและพลศึกษาส าหรับผูีพิการ 3(2-2-5) 

                         Sports Science and Physical Educatopm for Disabilities   
248381  โภชนาการเพื่อสุขภาพและการกีฬา    3(2-2-5) 

Nutrition for Health and sports 
248496             การพัฒนาหลักสูตรและการวจิัยหลักสูตรทางพลศึกษา 3(2-2-5) 

                                   Curriculum Development and Curriculum Research for Physical Education 
248xxx  วชิาเอกเลอืก                                1(x-x-x) 
  Major Elective  
248xxx  วชิาเอกเลอืก                               1(x-x-x)  

Major Elective 
xxxxxx  วชิาเลอืกเสรี                3(x-x-x) 

    Free Elective  
รวม    20 หน่วยกิต 
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ภาคฤดูร้อน 

161313  การประกันคุณภาพการศึกษา     3(2-2-5) 

  Educational Quality Assurance 

    รวม                                  3  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาตน้ 

248411     หลกัการฝึก การออกโปรแกรมการฝึกเพื่อเสริมสรีาง         3(2-2-5) 

                       สมรรถภาพทางกาย   

     Principles of Sport training and Program Design for Physical enhancing  

248431 ระเบียบวธีิวิจัย                           0(1-1-1) 

 Research Methodology  

248441  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา   0(1-1-1) 

                   Sports Innovation and Technology 
161411       การสังเกตการณ์ปฏบัิตกิารวชิาชีพคร ู

    Observation in Professional Teaching 

               1(00 ชั่วโมง) 

161111              ภาษาและวฒันธรรม     3(3-0-6) 

            Language and Culture  

248498     การจัดสิ่งแวดลอีมและชัน้เรียนทางพลศึกษา  1(1-1-1) 

                       Environment and Classroom Management and Physical Education 

        Program Administration 

248xxx  วชิาเอกเลอืก                1(x-x-x)   

Major Elective  

248xxx  วชิาเอกเลอืก                1(x-x-x)   

Major Elective  
 111109   

 

  หลักสูตรและการสอนพลศึกษาระดับประถมศึกษา                   3(2-2-5) 

  Curriculum and Teaching in Physical Education in Elementary school 

    รวม     20 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

161410              การฝึกปฏิบัตกิารวชิาชีพคร ู    1(10 ชั่วโมง)                                   

                       Practicum in Professional Teaching 

248185     ยาและสิ่งเสพติด                0(3-0-1) 
     Drugs and Narcotic   

248186     การบริหารพลศึกษาและโปรแกรมพลศึกษา   0(3-0-1) 

                      Physical Education and Physical Education Program Administration 

248472     ผูีก ากับลูกเสอื               3(2-2-5)  
     Scoutmaster  
 248191       การศึกษาอิสระ                                                               6 หนว่ยกิต 

       Independent Study 

  

 

  111110         หลักสูตรและการสอนพลศึกษาระดับมัธยมศกึษา                   3(2-2-5)           

      Curriculum and Teaching in Physical Education in High School 

 

    รวม     19 หน่วยกิต 
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                              ภาคฤดูร้อน 

161xxx           วชิาชีพครูเลอืก           3(x-x-x) 

    Teaching Professional Elective 

                      รวม                  3 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 5 

ภาคการศึกษาตน้ 

161511 การปฏบัิตกิารสอนนนสถานศกึษา  1 

Teaching Internship in School I 

6 (010 ชั่วโมง) 

           รวม 6 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

161512 การปฏบัิตกิารสอนนนสถานศกึษา 2 

Teaching Internship in School II 

6 (010 ชั่วโมง) 

 

           รวม 6 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาไทย 
ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาตน้ 
001111 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 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 ทักษะการสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพ 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 หน่วยกติ 

ภาคการศึกษาปลาย 
 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา     3(3-0-6) 

   Developmental English   

 005171   ชวีติและสุขภาพ      3(3-0-6) 

   Life and Health 

 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอีงถิ่น*    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 ความเป็นครูมอือาชพี     3(3-0-6) 

    Self Actualization for Professional Teachers 

                        รวม                                   21  หน่วยกิต 
 หมายเหตุ   * นหีนิสติเลอืกเรียนเพยีง 1 รายวชิา 
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ภาคฤดูร้อน 

161113  หลักสูตรสถานศกึษา 3(2-2-5)  

   School Curriculum 

                                      รวม              3 หน่วยกิต 
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     ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาตน้ 

 111221     ไวยากรณ์ไทย  3(3-0-6) 

              Thai Grammar 

    111230     วรรณกรรมปัจจุบัน    3(3-0-6) 

              Contemporary Literary Works 

   146200   ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ   3(3-0-6)  

   English for Specific Purposes 

 14xxxx  วชิาเอกเลอืกเฉพาะสาขา    3(x-x-x) 

   Major Elective 

 161213    นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา 0(1-1-1) 

                Innovation and Educational Information Technology 

 00xxxx  วชิาศึกษาทั่วไปเลอืก  3(x-x-x) 

   General Elective 

  00xxxx  วชิาศึกษาทั่วไปเลอืก    3(x-x-x) 

   General Elective 

    รวม                 21  หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

            005172  การจัดการการด าเนนิชีวิต    0(1-1-1)  

    Living Management 

      00xxxx  วชิาศึกษาทั่วไปเลอืก    3(x-x-x) 

   General Elective 

      111210     การเขียนเชงิวชิาการ    0(1-1-1)  

    Academic Writing 

    111211  การอา่นเชงิวเิคราะห ์    0(1-1-1)  

     Critical Reading 

      144xxx  วชิาเอกเลอืก     3(x-x-x) 

    Major Elective 

           14xxxx  วชิาเอกเลอืกเฉพาะสาขา    3(x-x-x) 

   Major Elective 

  161212     จิตวทิยาส าหรับคร ู              3(3-0-6) 

     Psychology for Teacher  

      รวม         21  หน่วยกิต 
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ภาคฤดูร้อน  

111xxx  วชิาเอกเลอืก                                         3(X-X-X) 

    Major Elective 

  161211  การจัดการเรียนรีูและการจัดการชัน้เรียน  3(2-2-5) 

     Learning Management and Classroom Management 

                                     รวม                 6  หน่วยกติ 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาตน้ 

  111330   วรรณกรรมวจิารณ์    3(2-2-5)  

    Literary Works Criticism 

  144xxx   วชิาเอกเลอืก     3(x-x-x) 

    Major Elective 

  144xxx   วชิาเอกเลอืก     3(x-x-x) 

    Major Elective 

 14xxxx  วชิาเอกเลอืกเฉพาะสาขา    3(x-x-x) 

   Major Elective 

 14xxxx  วชิาเอกเลอืกเฉพาะสาขา    3(x-x-x) 

   Major Elective 

 xxxxxx  วชิาเลอืกเสรี     3(x-x-x) 

     Free Elective  

 161311          การวัดและประเมินผลการเรียนรีู  

 Learning Assessment and Evaluation  

            0(1-1-1)  

    รวม              21  หน่วยกิต 

 

   ภาคการศึกษาปลาย 

 111339   คติชนวทิยา     0(1-1-1) 

     Folklore  

  144398  ระเบียบวธีิวิจัย     3(3-0-6)  

    Research Methodology 

   144xxx   วชิาเอกเลอืก     3(x-x-x) 

    Major Elective 

  14xxxx  วชิาเอกเลอืกเฉพาะสาขา    3(x-x-x) 

   Major Elective 

  14xxxx  วชิาเอกเลอืกเฉพาะสาขา    3(x-x-x) 

   Major Elective 

   xxxxxx  วชิาเลอืกเสรี     3(x-x-x) 

    Free Elective 

  161312         การวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรีู  3(2-2-5)  

                       Research for Learning Development 

                                      รวม               21  หน่วยกิต 
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ภาคฤดูร้อน 

 161313         การประกันคุณภาพการศึกษา          3(2-2-5)  

   Educational Quality Assurance 

                                  รวม                3 หน่วยกติ 
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ชั้นปีที่  4 

ภาคการศึกษาตน้ 

144xxx  วชิาเอกเลอืก      3(x-x-x)  

  Major Elective 

144xxx  วชิาเอกเลอืก      3(x-x-x)  

  Major Elective 

144xxx  วชิาเอกเลอืก      3(x-x-x)  

  Major Elective 

144xxx  วชิาเอกเลอืก      3(x-x-x)  

  Major Elective 

144xxx  วชิาเอกเลอืก      3(x-x-x)  

  Major Elective 

111111  วธีิสอนและนวัตกรรมทางการสอนภาษาไทย   3(2-2-5) 

Method and Innovation in Thai Teaching 

   161411   การสังเกตการณป์ฏบัิตกิารวชิาชีพคร ู   

  Observation in Professional Teaching 

 1(0-3-1) 

161111  ภาษาและวัฒนธรรม     3(3-0-6) 

  Language and Culture                        

                   รวม           22 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

111110       การศึกษาอิสระ      

      Independent Study 

6 หนว่ยกิต 

 

 161410 

 

 การฝึกปฏบัิตกิารวชิาชีพคร ู    

 Practicum in Professional Teaching  

1(10 ชั่วโมง)  

 

                           รวม                 7 หน่วยกิต 
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                                                ภาคฤดูร้อน 

161XXX         วชิาชีพครูเลอืก         3(X-X-X) 

             Professional Teacher Elective  

111111  การสอนจุลภาคนนภาษาไทย   3(2-2-5)  

Micro Teaching in Thai Language 

รวม              6 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  5 

ภาคการศึกษาตน้ 

161511 การปฏบัิตกิารสอนนนสถานศกึษา  1 

Teaching Internship in School I 

6 (010 ชั่วโมง) 

 รวม 6  หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

161512 การปฏบัิตกิารสอนนนสถานศกึษา 2 

Teaching Internship in School II 

6 (010 ชั่วโมง) 

 รวม 6 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาอังกฤษ 

 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาตน้ 

001111 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 

Fundamental English 

3(3-0-6) 

 

005171 

  

ชวีติและสุขภาพ   

Life and Health    

3(3-0-6) 

005172  การจัดการการด าเนนิชีวิต   

Living Management  

3(2-2-5) 

005173 ทักษะชีวิต 

Life Skills 

2(1-2-3) 

146111 การอา่นและการเขียนภาษาอังกฤษเชงิปฏบัิติ  

Practical Reading and Writing 

3(2-2-5) 

161111 ปรัชญาการศึกษา    

Philosophy of Education 

3(3-0-6) 

00xxxx  กลุ่มวิชาพลานามัย    

Personal Hygiene Course 

1(x-x-x)  

รวม        18 หนว่ยกติ 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

001103  ทักษะภาษาไทย               

Thai Language Skills 

3(3-0-6) 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English 

        3(3-0-6) 

 

146112 การอา่นและการเขียนภาษาอังกฤษเชงิววิัฒน์   

Progressive Reading and Writing 

0(2-2-5) 

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  

English for Communication  

0(2-2-5) 

161112 ความเป็นครูมอือาชพี 

Self Actualization for Professional Teachers 

3(3-0-6) 

00xxxx  วชิาศึกษาทั่วไปเลอืก 

General Elective 

3(x-x-x) 

 

00xxxx  วชิาศึกษาทั่วไปเลอืก    

General Elective 

3(x-x-x) 

 

รวม         21 หน่วยกิต 
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ภาคฤดูร้อน  

     161113 หลักสูตรสถานศกึษา 

School Curriculum 

3(2-2-5) 

      รวม                     3 หน่วยกติ 
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ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาตน้ 

146211 การอา่นและการเขียนขัน้สูง   

Advance Reading and Writing  

3(2-2-5) 

146231 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภปิราย  

English for Discussion    

3(2-2-5) 

146261  ภาษาศาสตร์เบือ้งตีน 

Introduction to Linguistics           

3(3-0-6) 

146262  สัทศาสตร์เบือ้งตีน   

Introduction to Phonetics 

3(3-0-6) 

161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา 

Innovation and Educational Information Technology 

3(2-2-5) 

 

00xxxx  วชิาศึกษาทั่วไปเลอืก  

General Elective  

3(x-x-x)  

xxxxxx  วชิาเลอืกเฉพาะสาขา   

Elective in Specific Field  

3(x-x-x)  

รวม        21 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

000101 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอีงถิ่น* 

Civilization and Indigenous Wisdom 

3(3-0-6) 

000101   พะเยาศึกษา* 
  Phayao Studies 

        3(2-2-5) 

146232 การพูดและการน าเสนอนนท่ีสาธารณะ 

Public Speaking and Presentation  

3(2-2-5) 

146241  วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเบื้องตีน 

Introduction to British and American Literateur 

3(3-0-6) 

146263  วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษเบือ้งตีน  

Introduction to English Syntax 

3(3-0-6) 

146271  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 

English for Business Communication I  

3(2-2-5) 

161212 จิตวทิยาส าหรับครู      

Psychology for Teacher 

      3(3-0-6) 

xxxxxx  วชิาเลอืกเฉพาะสาขา   

Elective in Specific Field  

3(x-x-x)  

รวม   21 หน่วยกิต 



108 

ภาคฤดูร้อน                   

161111 การจัดการเรียนรีูและการจัดการชัน้เรียน         3(2-2-5) 

                      Learning Management and Classroom Management   

รวม                                                                3 หน่วยกติ
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาตน้ 

146321  หลักการแปล 1  

Principle of Translation I   

3(3-0-6) 

146341  วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม  

English Literature and Society  

3(3-0-6) 

146xxx วชิาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม  

Major Compulsory Course in Specific Field 

3(x-x-x)  

xxxxxx  วชิาเลอืกเฉพาะสาขา    

Elective in Specific Field  

3(x-x-x)  

xxxxxx  วชิาเลอืกเฉพาะสาขา     

Elective in Specific Field 

3(x-x-x)  

    111011         

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรีู  

Learning Assessment and Evaluation  

3(2-2-5)  

xxxxxx  วชิาเลอืกเสรี     

Free Elective   

3(x-x-x)  

รวม        21 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

146322 หลักการแปล 2    

Principle of Translation II 

3(3-0-6) 

146xxx วชิาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม  

Major Compulsory Course in Specific Field 

3(x-x-x)  

146xxx วชิาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม  

Major Compulsory Course in Specific Field 

3(x-x-x)  

xxxxxx  วชิาเลอืกเฉพาะสาขา   

Elective in Specific Field 

3(x-x-x)  

xxxxxx 

  

วชิาเลอืกเฉพาะสาขา    

Elective in Specific Field  

3(x-x-x)  

161312 การวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรีู 3(2-2-5)  

Research for Learning Development 

3(2-2-5) 

xxxxxx  วชิาเลอืกเสรี     

Free Elective     

3(x-x-x)  

รวม        21 หน่วยกิต 
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ภาคฤดูร้อน 

161313 การประกันคุณภาพการศึกษา 

Educational Quality Assurance 

3(2-2-5) 

รวม         3 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  4 

ภาคการศึกษาตน้ 

146398  ระเบียบวธีิวิจัย 

Research Methodology     

3(3-0-6) 

161411 การสังเกตการณ์ปฏบัิตกิารวชิาชพีครู  

Observation in Professional Teaching 

  1(00 ชั่วโมง) 

161111 ภาษาและวัฒนธรรม 

Language and Culture 

3(3-0-6) 

146xxx วชิาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม  

Major Compulsory Course in Specific Field 

3(x-x-x)  

146xxx 

 

146xxx 

  

111110 

วชิาเอกบังคับเลอืก 

Major Elective   

วชิาเอกบังคับเลอืก 

Major Elective 

การสอนจุลภาคส าหรับครูภาษาอังกฤษ 

Micro-teaching for English Teachers 

3(x-x-x)  

 

       3(x-x-x)  

 

      3(2-2-5) 

      รวม       19 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย  

111110 การฝึกปฏบัิตกิารวชิาชีพคร ู   

Practicum in Professional Teaching 

    1(10 ชั่วโมง) 

146483  การศึกษาอิสระ     

Independent Study  

1 หน่วยกิต 

                146xxx        วชิาเอกบังคับเลอืก        3(x-x-x) 

                                  Major Elective 

                146xxx        วชิาเอกบังคับเลอืก        3(x-x-x) 

                                  Major Elective 

111111        การสอนภาษาอังกฤษเชงิบูรณาการส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

           Intergraded Teaching for English Teachers   

รวม        16 หน่วยกิต 

                           

ภาคฤดูร้อน 

  161xxx วชิาชีพครูเลอืก 

Teaching Professional Elective 

3(x-x-x) 

รวม 3 หนว่ยกติ 
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ชั้นปีที่ 5 

ภาคการศึกษาตน้ 

161511  การปฏบัิตกิารสอนนนสถานศกึษา 1 

Teaching Internship in School I 

6 (010 ชั่วโมง)  

รวม 6 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

161512  การปฏบัิตกิารสอนนนสถานศกึษา 2 

Teaching Internship in School II 

6 (010 ชั่วโมง)  

รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค ำอธบิำยรำยวิชำ  

วิชำศึกษำทัว่ไป 

001103  ทักษะภำษำไทย 

Thai Language Skills 

 3(3-0-6) 

ทักษะการใช้ภาษาไทย ท้ังในด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียน เพื่อการสื่อสาร โดยเน้น

ทักษะการเขียนเป็นส าคัญ 

Thai  language  skills  in  listening, reading, speaking  and  writing  for communication 

emphasizing on writing skills 
 

001111 ภำษำอังกฤษพื้นฐำน 

Fundamental English 

3(3-0-6) 

ทักษะการฟัง พูด  อ่าน  เขียนภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ระดับพื้นฐานเพื่อการสื่อสารใน

ปริบททางวิชาการและปริบทอื่น ๆ 

English listening, speaking, reading, and writing skills, and grammar for communicative 

purposes  in academic contexts and others 
 

001112  ภำษำอังกฤษพัฒนำ 

Developmental English 

3(3-0-6) 

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ระดับซับซ้อน  เพื่อการสื่อสารใน

ปริบททางวิชาการและปริบทอื่นๆ 

            More complete English listening, speaking, reading, and writing skills, and grammar for 

communicative purposes in academic contexts and others 
 

001113 ภำษำอังกฤษเชงิวิชำกำร 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6) 

                       ทักษะภาษาอังกฤษ เน้นทักษะการอ่านและการเขียนงานวิชาการ การศึกษาค้นคว้าวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องกับสาขาของผู้เรียน 

             English skills emphasizing on reading and writing pertaining to students’ academic areas 

and research interest 
 

002121 สำรสนเทศศำสตร์เพื่อกำรศกึษำค้นคว้ำ 

Information Science for Study and Research 

3(3-0-6) 

          ความหมาย ความส าคัญและประเภทของแหล่งสารสนเทศ การจัดระบบสารสนเทศ การเข้าถึง

สารสนเทศต่าง ๆ การสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ บริการฐานข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การเลือก 

การสังเคราะห์และการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคตท่ีิดแีละมนีสิัยในการใฝ่หาความรู้  

            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 ปรัชญำเพื่อชวีิต 

Philosophy for Life 

3(3-0-6) 

                        ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิดโลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการด าเนิน

ชีวิต ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ปัจจัยหรือเงื่อนไขท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติของผู้มี

ชื่อเสียง เพื่อประยุกตใ์ชใ้นการสร้างสรรค์ พัฒนาชวีติท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน ์และคุณค่าตอ่สังคม 

              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 

Language Society and Culture 

3(3-0-6) 

ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับภาษา สังคมและวัฒนธรรมไทย  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาท่ีมีต่อสังคม

และวัฒนธรรม วัฒนธรรมในการใชภ้าษาเพ่ือการสื่อสาร  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  

Thai Performing Arts 

3(3-0-6) 

                      ลักษณะและคุณค่าของนาฎศิลป์ไทยแบบมาตรฐานและแบบพื้นบ้านเพื่อให้เกิดสุนทรียะในการชม

นาฏศิลป์ไทยประเภทตา่ง 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 

Music Appreciation 

3(3-0-6) 

 

          ลักษณะ ความส าคัญ พัฒนาการ องค์ประกอบทางด้านดนตรี บทเพลง คีตกวี สุนทรียศาสตร์

ทางด้านดนตรีไทย และตะวันตก ลักษณะและบทเพลงท่ีใช้ในการแสดงดนตรี มารยาทในการเข้าฟังดนตรี              

การวิจารณ์และอภิปรายจากการฟังและชมการแสดงดนตรี รวมท้ังบทบาทของดนตรีไทย และตะวันตกใน

สังคมไทยตัง้แตอ่ดตีจนถึงปัจจุบัน 

           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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002126 ศิลปะในชีวิตประจ ำวัน  

Arts in Daily Life 

3(3-0-6) 

                      การรับรู้ทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันประกอบด้วย 

ทัศนศลิป์ หัตถศิลป์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแฟชั่น ศิลปะภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว การออกแบบ

การสื่อสาร รวมท้ังความรู้ทางสถาปัตยกรรม ด้านการประหยัดพลังงาน คติความเชื่อต่าง  ๆ อันจะน าไปสู่            

การเห็นคุณค่าของรสนยิมและสุนทรีย์ในการด ารงชีวิตท่ีสัมพันธ์กับบริบทตา่ง ๆ ท้ังของไทยและสากล 

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 

Fundamental Laws for Quality of Life 

3(3-0-6) 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบกฎหมายและประเภทของกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและสิทธิ          

ขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมาย

เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ             

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาคุณภาพชวีติของนสิิต 

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 

Thai and the World Community 

3(3-0-6) 

                       ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับสังคมโลกภายใตก้ารเปลี่ยนแปลงในชว่งเวลาตา่ง ๆ ตัง้แต่ก่อน

สมัยใหมจ่นถึงสังคมในยุคปัจจุบัน 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 

Thai Way and Vision 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญของวิถีไทย วิถีทัศน์ พัฒนาการของวิถีไทยสู่ปัจจุบัน ลักษณะเฉพาะ

และอัตลักษณ์ความเป็นไทย กระบวนการเปลี่ยนแปลงแนวคิดท่ีเกี่ยวกับวิถีไทย การด ารงความเป็นไทยในโลก

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 อำรยธรรมและภูมปิัญญำท้องถิ่น 

Civilization and Local Wisdom 

3(3-0-6) 

 อารยธรรมในยุคต่าง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต  ประเพณี  พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  และการอนุรักษ ์ สบืทอด  และพัฒนาภูมปัิญญาทอ้งถิ่น 

 Civilization throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, ritual practices, 

beliefs and contribution and development are preservative of wisdom 
 

003135 กำรเมอืง เศรษฐกจิ และสังคม 

Politics Economy and Society 

3(3-0-6) 

ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการเมืองไทยและระดับ

สากล การเมอืงและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและก าลังพัฒนา ระบบเศรษฐกิจโลก ผลกระทบของโลกาภิวัตน์กับ

การเมอืง 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

และวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์

แนวโนม้การพัฒนาด้านต่าง ๆ ในอนาคต ภายใต้บริบทโลกาภิวัตนแ์ละประชาคมอาเซียน 

           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  

Golf 

1(0-2-1) 

ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬากอล์ฟ การฝึก

ทักษะเบือ้งต้น และกฎกตกิามารยาทของกีฬากอล์ฟ 

History definition importance and physical fitness for golf basic skill training rules and 

etiquette of golf 
   

004151  เกม  

Game 

1(0-2-1) 

ประวัติ วิวัฒนาการความเป็นมา ความส าคัญ ความหมาย ทฤษฎีการเล่น เทคนิคการเป็นผู้น า              

การฝึกกิจกรรม ประเภทของเกม เทคนิคการสอน ตลอดจนการใช้เคร่ืองอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ รวมถึง

ความคิดสร้างสรรค์ อกีทัง้ส่งเสริมการใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 
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History philosophy definition and importance of games type of games basic game 

leadership and games participation 

 

004152   บริหำรกำย 

 Body Conditioning 

1(0-2-1) 

ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญของการบริหารกาย หลักการออกก าลังกาย กิจกรรม             

การสร้างสมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

History, definition and importance of body conditioning; principle of exercises, physical 

fitness activities, and physical fitness test 

 

004153 

 

กจิกรรมเข้ำจังหวะ 

Rhythmic Activities 

 

1(0-2-1) 

ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเคลื่อนไหวเบื้องต้น ท่าเต้นร าพื้นเมือง และวัฒนธรรม

การเตน้ร าของนานาชาต ิ

                        History, definition, importance and basic movements of folk dances and international folk 

dances  

 

004154 ว่ำยน้ ำ  

Swimming 

1(0-2-1) 

ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาว่ายน้ า             

การฝึกทักษะเบือ้งต้น และกฎกตกิา มารยาทของกีฬาว่ายน้ า 

History definition importance physical fitness basic skill training rules and etiquette of 

swimming 

 

004155 ลีลำศ  

Social Dance 

1(0-2-1) 

ประวัต ิความหมาย ความส าคญั การเคลื่อนไหวเบือ้งต้น รูปแบบการเตน้ร าสากลและ

มารยาทของการเตน้ร าสากล 

History, definition, importance, basic movement, types, and etiquette of social dances 

 

004156 ตะกร้อ  

Takraw 

1(0-2-1) 

ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬาตะกร้อ 

การฝึกทักษะเบือ้งต้น และกฎกตกิามารยาทของกีฬาตะกรอ้ 

History definition importance  physical fitness basic skill training, rules and etiquette of 

takraw 
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004157 นันทนำกำร 

Recreation 

1(0-2-1) 

ความหมาย  ขอบข่ายและความส าคัญของกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจน

สามารถน ากิจกรรมนันทนาการไปประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ 

History philosophy definition and importance of recreation nature of activities and 

recreation participation 

 

004158 ซอฟท์บอล  
Softball 

1(0-2-1) 

            ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสรรมถภาพทางกายส าหรับกีฬาซอท์ฟบอล 
การฝึกทักษะเบือ้งต้น กฎ กติกา มารายาทของกีฬาซอท์ฟบอล   

            History, definition, importance and physical fitness for softball; basic skill training, rules 
and etiquette of softball 
 

004159 เทนนิส  

Tennis 

1(0-2-1) 

           ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาเทนนิส        

การฝึกทักษะเบือ้งต้น และกฎกตกิา มารยาทของกีฬาเทนนิส   

           History definition Importance and physical fitness for tennis basic skill training rules and 

etiquette of tennis 

 

004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1) 

           ประวัต ิความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาเทเบิลเทนนิส 

การฝึกทักษะเบือ้งต้นและกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทเบิลเทนนิส 

           History definition Importance and physical fitness for table tennis basic skill training rules 

and etiquette of table tennis 

 

004161 บำสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2-1) 

            ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับบาสเกตบอล 

การฝึกทักษะเบือ้งต้น กฎ กติกา มารยาทของกีฬาบาสเกตบอล   

            History definition importance and physical fitness for basketball basic skill training rules 

and etiquette of basketball 
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004162 แบดมนิตัน  

Badminton 

1(0-2-1) 

           ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาแบดมินตัน 

การฝึกทักษะเบือ้งต้น และกฎกตกิา มารยาทของกีฬาแบดมนิตัน 

           History, definition, importance and physical fitness for badminton; basic skill training, rules 

and etiquette of badminton 
 

004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1) 

          ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาฟุตบอล           

การฝึกทักษะเบือ้งต้น และกฎกตกิา มารยาทของกีฬาฟุตบอล 

           History definition Importance and physical fitness for football basic skill training rules and 

etiquette of football 
 

004164  วอลเลย์บอล  

 Volleyball 

1(0-2-1) 

ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับวอลเลย์บอล           

การฝึกทักษะเบือ้งต้น กฎ กติกา มารยาทของกีฬาวอลเลยบ์อล 

History, definition, Importance and physical fitness for volleyball; basic skill training, rules 

and etiquette of volleyball 
 

004165 ศิลปะกำรต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self – Defense 

1(0-2-1) 

ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับศิลปะการต่อสู้

ป้องกันตัว ทักษะเบื้องต้นของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว กฎหมายส าหรับการป้องกันตัวและกฎกติกา  มารยาท

ของศิลปะการตอ่สูป้้องกันตัว 

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  พฤตกิรรมมนุษย์  

 Human Behavior 

3(3-0-6) 

                      แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม พื้นฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและประเภทของ

พฤตกิรรม ความรูส้ึกและการรับรู้ การมีสติสัมปชัญญะ การเรียนรู้และความจ า การคิดและภาษา เชาว์ปัญญา

และการยกระดับเชาวปั์ญญา การจัดการอารมณ์และการสร้างแรงจูงใจ พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม พฤติกรรม

ปกติ และการวเิคราะห์กรณีศึกษาพฤติกรรมมนุษยเ์พื่อการประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวัน 

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 ชวีิตและสุขภำพ 

Life and Health 

3(3-0-6) 

                     ความรู้ความเข้าใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรมและการดูแลสุขภาพของมนุษย ์

วัยรุ่นและสุขภาพการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพจิต อาหารและสุขภาพ ยา

และสุขภาพ สิ่งแวดลอ้มและสุขภาพ การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม การป้องกัน

ตัวจากอุบัตภิัย อุบัตเิหตุ 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 กำรจัดกำรกำรด ำเนินชวีิต  

Living Management 

3(2-2-5)  

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัวและ

สังคม  การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การติดต่อสื่อสาร การจัดการ ความขัดแย้ง การคิด

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เศรษฐศาสตร์กับการด าเนนิชีวิตท่ีด ีและคุณธรรมจรยิธรรม 

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 

 Life Skills 

2(1-2-3) 

การพัฒนาบุคลิกภาพท้ังภายในและภายนอก การฝึกทักษะการท างานเป็นทีมท่ีเน้นการเป็น

ผู้น าและเป็นผู้ตามท่ีด ีการพัฒนาบุคคลให้มีจิตสาธารณะและการพัฒนาคุณสมบัตดิ้านอื่น 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  

Man and Environment 

3(3-0-6) 

                       ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยก์ับสิ่งแวดลอ้ม สาเหตุปัญหาสิ่งแวดลอ้ม ผลของการเปลี่ยนแปลง

ประชากรมนุษย์  และสิ่งแวดล้อม กรณีปัญหาสิ่งแวดล้อม ท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก การ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก อุบัติภัยธรรมชาติและการรับมือ การพัฒนากับสิ่งแวดล้อม การปลูกจิตส านึก การ

สร้างความตระหนัก และการมสี่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยนื 
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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  

Introduction to Computer Information Science 

3(2-2-5)  

                       ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ ระบบปฏบัิตกิาร เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต

และการประยุกต ์ใชง้าน ระบบส านักงานอัตโนมัติ ระบบจ านวนและการแทนข้อมูล 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 
 

คณิตศำสตร์ส ำหรับชวีิตในยุคสำรสนเทศ 

Mathematics for Life in the Information Age 

 

3(3-0-6) 

การประยุกต์ใช้วิชาคณิตศาสตร์เพื่อใช้จริงกับชีวิตประจ าวัน เช่น การเงินการธนาคาร การ

ประกันภัย การตัดสนิใจทางธุรกิจ และการรวบรวมขอ้มูลทางสถิตเิพื่อการส ารวจและการตัดสนิใจเบือ้งต้น 

Application of mathematics for daily life including banking and finance, insurance, business 

and statistics for data collection and decision making 
 

006143 ยำและสำรเคมีในชวีิตประจ ำวัน 

Drugs and Chemicals in Daily Life 

3(3-0-6) 

                       ความรู้ของยาและเคมีภัณฑ์ เคร่ืองส าอาง อาหารและยาจากสมุนไพรท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันท่ี

เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ตลอดจนการเลอืกใช้และจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับสุขภาพ  และสิ่งแวดลอ้ม 

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  อำหำรและวิถีชวีิต 

 Food and Life Style 

3(3-0-6) 

บทบาทและความส าคัญของอาหารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภค

อาหารในภูมภิาคตา่ง ๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมต่างประเทศต่อพฤติกรรมการ

บริโภคของไทย เอกลักษณแ์ละภูมปัิญญาด้านอาหารของไทย  การเลอืกอาหารท่ีเหมาะสมต่อความต้องการของ

ร่างกาย อาหารเพื่อสุขภาพ ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร และอาหารและวิถีชีวิตกับการ

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  พลังงำนและเทคโนโลยใีกล้ตัว  

 Energy and Technology around us 

3(3-0-6) 

ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยี การอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานอย่างฉลาด  

ผลกระทบของการใชพ้ลังงานท่ีมีผลตอ่สิ่งแวดล้อม ที่มาของพลังงานไฟฟ้า และพลังงานอื่น ๆ และการใช้พลังงาน

อย่างถูกต้อง ประหยัด และปลอดภัย หลักการท างานและการเลือกใช้ระบบปรับอากาศ รถยนต์ เทคโนโลยี

สารสนเทศพืน้ฐาน การใช้พลังงานในอนาคต การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ เทคโนโลยีส าหรับรถยนต์ใน

อนาคต ระบบขนสง่มวลชน การเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 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  วิทยำศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน  

 Science in Daily Life 

3(3-0-6) 

บทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี บูรณาการ

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกท้ังระบบท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม สารเคมี พลังงานและไฟฟ้า 

การสื่อสารและคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         

ในชีวิตประจ าวัน 

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 ศัพท์พื้นฐานตา่ง ๆ เกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัวและค าศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันประมาณ 

300 ค า สนทนาขั้นพื้นฐาน ไวยากรณ์จนีพืน้ฐาน 

 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 

 ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวันประมาณ 400 ค า การออกเสียงในระดับค าหลายพยางค์ วลี และระดับ

ประโยค ไวยากรณ์จีนพื้นฐานระดับประโยค โครงสร้างประโยคแบบต่าง ๆ ประโยคท่ีใช้กริยาช่วย ประโยคภาคแสดง

เป็นกริยาวลี ประโยคภาคแสดงเป็นคุณศัพท์วลี ประโยคภาคแสดงเป็นนามวลี โครงสร้างประโยคค าถามแบบต่าง ๆ  

การใช้ค าบอกต าแหน่ง การบอกเวลา วันเดือนปี การใช้กริยาช่วยต่าง ๆ หน่วยค าไวยากรณ์ท่ีแสดงความสมบรูณ์ของ        

การกระท า การเขียนอักษรอยา่งถูกตอ้งและคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น 

 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 และการพูดบทสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวันอย่างง่าย ๆ โดยเน้นท่ีการออกเสียงให้

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 

 การฟังและพูดบทสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน ในระดับกลาง และสูง โดยเน้นการใช้ถ้อยค า

ให้ถูกตอ้ง 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 

 ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวันและศัพท์เฉพาะต่าง ๆ ประมาณ 500 ค า การใช้ค าบอกจ านวนเงิน           

ส่วนขยายภาคแสดง หน่วยค าไวยากรณ์ท่ีใช้เชื่อมภาคแสดงกับส่วนขยายภาคแสดง การซ้ าค าคุณศัพท์พยางค์เดี่ยว

และสองพยางค์ หน่วยค าท่ีแสดงการด าเนินต่อเนื่องไปของภาคแสดง หน่วยค าไวยากรณ์ท่ีแสดงการเน้น

ประสบการณ์ การซ้ าค ากริยาสองพยางค์ ประโยคท่ีภาคแสดงมีหลายกริยาวลี การใช้ค าบุพบทต่าง  ๆ ท่ีส าคัญ 

รวมท้ังค าเชื่อมของประโยคความซ้อน 
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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 กำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนและกำรเขยีนภำษำจีน 2                3(0-0-0)  

 Chinese Reading and Writing Development I 

 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีนขนาดสั้นท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันท่ัวไป เช่น บันทึกประจ าวัน 

นทิาน จดหมาย แนะน าตนเอง ประวัตสิ่วนตัว บัตรเชญิ 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

ส าหรับการแนะน าตัวและสนทนาทักทายในชีวิตประจ าวัน 

 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  

  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น 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 

   โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานในระดับท่ีสูงขึ้น  ทักษะภาษาญี่ปุ่นท้ังสี่ด้าน 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 

  ทักษะการฟังและการพูดบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 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 

 โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นท่ีมีความซับซ้อน ทักษะภาษาญี่ปุ่นท้ังสี่ด้าน 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    

  ทักษะการฟังและการพูดบทสนทนาในชวีติประจ าวัน การใชถ้้อยค าและส านวนตามสถานการณ์ต่างๆ  

  Listening and speaking skills in daily-life conversations, words and expressions in different 

situations 

 

200113   ทักษะกำรสื่อสำรอย่ำงมปีระสิทธิภำพ     3(2-2-5)  

   Effective Communication Skills 

      ทฤษฎีการสื่อสาร หลักการ กลวิธี รูปแบบ การพูด การเขียน การฟัง และการอ่านประเภทต่าง ๆ 

การพัฒนาบุคลกิภาพในการพูดและการพัฒนาทักษะการเขียน การวเิคราะห ์วนิิจวิจารณ์และประเมินค่าจากการ

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

การพูดประเภทตา่ง ๆ ท้ังท่ีเป็นพิธีการและไมเ่ป็นพิธีการ   

 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 

 ความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์ ประวัติการศึกษาภาษาและภาษาศาสตร์ อวัยวะท่ีใช้ในการออก

เสียงและขบวนการออกเสียง ลักษณะของเสียงและสัทอักษร เสียง และระบบเสียงในภาษาไทย  หน่วยเสียงใน

ภาษาไทย พยางค์และโครงสร้างพยางค์ของค าไทย ค าและหน่วยค าไทย การเรียงค าและประโยคภาษาไทย  
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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 โลกทัศน ์

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   กำรเขยีนเชิงวิชำกำร      3(2-2-5)  

 Academic Writing 

 การเขียนเชงิวชิาการประเภทตา่ง ๆ หลักการเขียนและขั้นตอนการเขียนเชิงวิชาการประเภทต่าง ๆ 

การผลิตงานเขียนเชงิวชิาการท่ีมีคุณค่า 

 Feature of academic writing, principle and process of academic writing, writing creating  for useful 

academic writing 

 

200211   กำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์      3(2-2-5)  

          Critical  Reading 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านและการวิเคราะห์ การวิเคราะห์สารคดี บันเทิงคดี และ

สาระบันเทิง การน าเสนอผลการวเิคราะห์ด้วยการพูดและการเขียน 

 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 

 แนวคิดด้านไวยากรณ์ไทย วิธีการศึกษาระบบต่าง ๆ ของภาษาไทยตามแนวการศึกษาด้าน

ไวยากรณ์ไทย การวเิคราะห์ขอ้มูลภาษาไทยตามแนวการศึกษาด้านไวยากรณไ์ทย 
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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

สมัยใหมก่ับการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย แนวโนม้ของภาษาไทยในอนาคต 

 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 

  พัฒนาการของวรรณกรรมไทยหลังได้รับอทิธิพลจากชาตติะวันตก เนื้อหา รูปแบบ  แนวคิด การวเิคราะห์

และวจิารณ์วรรณกรรมปัจจุบัน 

       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 

    ประวัต ิ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    

ร่วมสมัยประเภทร้อยแกว้และร้อยกรอง 

 History and theory of literary works criticism, analyzing and criticising Thai traditional and 

contemporary literary works, pose and poetry   
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200310   กำรเขยีนเอกสำรส ำนักงำน      3(2-2-5)  

             Office Document Writing 

 ลักษณะ รูปแบบ องค์ประกอบ การใช้ภาษา เคร่ืองหมายวรรคตอน และหลักการเขียนเอกสาร

ส านักงานประเภทตา่ง ๆ  การพัฒนาทักษะการเขียนหนังสอืราชการ 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  ภำษำศำสตร์สงัคม       3(3-0-6) 

  Sociolinguistic 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม ปัจจัยทางสังคมท่ีท าให้เกิดการแปรภาษาและภาษาย่อย 

อทิธิพลของภาษาตอ่สังคม 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 ค า ประโยคและส านวน

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   อักษรและอักขรวธิีลำ้นนำ      3(3-0-6) 

        Lanna Alphabets and Orthography 

      ประเภทและลักษณะของตัวอักษรล้านนา การผสมอักษรเพื่อสร้างศัพท์ การฝึกอ่านเอกสารท่ี

จารึกดว้ยอักษรล้านนาและปริวรรตอักษรล้านนาเป็นภาษาไทยมาตรฐาน 

      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 ความหมายของค าศัพท์ในแต่ละท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาถิ่นต่าง ๆ   

ในประเทศไทย 
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 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 

      ความรู้พื้นฐานทางวรรณกรรม พัฒนาการของวรรณกรรมตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน รูปแบบ 

เนื้อหา แนวคิด ภูมหิลังทางประวัตศิาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมท่ีมีอิทธิพลตอ่ผู้แต่ง 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 

      ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับคติชนวิทยา การจ าแนกประเภทของข้อมูลคติชน ระเบียบวิธีศึกษา คติชนวิทยา 

แนวคิดทฤษฎีในการวเิคราะห์ การศกึษาค้นคว้าตามระเบียบวธีิคติชนวทิยาภาคปฏบัิต ิ 

 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 ความส าคัญ ประเภทการวิจัย ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่าง เคร่ืองมือการวิจัย 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 กำรสอนภำษำไทยในฐำนะภำษำตำ่งประเทศ    3(0-0-0)  

 Teaching Thai as a Foreign Language   

 ระบบเสียงและระบบไวยากรณ์ของภาษาแม่ภาษาท่ีสอง และปัจจัยเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาษา

แม่ภาษาท่ีสอง 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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200411   กำรเขยีนสำรคดีและบันเทิงคดี     3(2-2-5)  

             Feature and Fiction Writing 

      ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับสารคดแีละบันเทิงคด ีหลักการเขียนสารคดปีระเภทต่าง ๆ และหลักการเขียน

บันเทิงคดีประเภทนวนิยาย เร่ืองสั้น และงานบันเทิงคดีประเภทอื่น ๆ การวิเคราะห์และวิจารณ์งานเขียนสารคดี 

การศกึษาลักษณะ กลวิธีเขียน การวเิคราะหแ์ละวจิารณ์งานเขียนบันเทิงคด ี  

 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 

 หลักและวิธีการแต่งค าประพันธ์ การวิเคราะห์ฉันทลักษณ์ ภาษาวรรณศิลป์ หลักการประเมินค่า

ค าประพันธ์ การอา่นค าประพันธ์ประเภทตา่ง 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 อทิธิพลของวรรณกรรมและสังคมท่ีมีต่อกัน 

      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 

 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับวรรณกรรมท้องถิ่น รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด คุณค่า และศิลปะการใช้ภาษา 

และแนวทางการศกึษาวรรณกรรมท้องถิ่นประเภทตา่ง 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     ทักษะกำรจัดประชุมและฝกึอบรม          3(0-0-0) 

                 Conference and Training setting skills 

       ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการประชุมและฝึกอบรม หลักการจัดการประชุมและฝึกอบรม  บทบาทและ

หนา้ทีข่องผู้เกี่ยวข้อง การใชภ้าษาเพ่ือการสื่อสารในการจัดประชุมและฝึกอบรม 



131 

                   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 ลักษณะภาษาท่ีใช้สื่อสารในงานสื่อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ 

หลักการเขียนและพูดในงานสื่อสารมวลชน ความหมายและประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ ขอบข่ายของงาน

บรรณาธิการ บทบาทและหน้าท่ีของบรรณาธิการ หลักการบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง  ๆ  และการ

เตรียมตัวสู่อาชพีบรรณาธกิาร  

       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 เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาและวรรณกรรม

ไทยในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน   

                 Training, learning, gaining experience, improving working skills in Thai language and literary 

works in private or government sectors 

 

144452 สหกจิศึกษำ        6  หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

                  การปฏบัิตงิาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาและวรรณกรรม

ไทยในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการองคก์รภาครัฐหรอืเอกชน 

 Working, learning, gaining experience, improving working skills in Thai language and literary 

works as an apprentice in private or government sectors 

 

200003 กำรศึกษำอสิระ       6  หน่วยกิต 

              Independent Study 

 การค้นคว้า รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปรายใน

หัวขอ้ทางด้านภาษาและวรรณกรรมไทย 

 Studying, collecting data, analyzing, report writing,  presenting and discussing in Thai 

language and literary works  
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144261   ภำษำเกำหลีเบื้องต้น 1        3(2-2-5)  

         Basic Korean I 

    ตัวอักษร ระบบเสียง ค าศัพท์พื้นฐาน วลี ประโยค การเติมหน่วยค า การฟัง การพูด  การอ่าน และ        

การเขียนภาษาเกาหลีพืน้ฐาน 

    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 

    ค าศัพท์ การผันค า รูปแบบประโยคภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การแนะน า

ตนเอง การอธิบายสิ่งรอบตัว การแสดงความคดิเห็น 

    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 ชนิดและการสร้างประโยคท่ีซับซ้อน การใช้ภาษา แบบบูรณาการ           

โดยมีพืน้ฐานจากโครงสร้างประโยคแบบตา่ง 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   เกำหลีศกึษำ         3(3-0-6) 

         Korean Studies 

ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับประเทศเกาหลีด้านประชากร วัฒนธรรม ประเพณี มารยาท และจารีตต่าง ๆ  

ในสังคม วถิีชีวิต ศาสนา เศรษฐกิจ เหตุการณ์และสถานที่ท่องเท่ียวท่ีส าคัญ 

    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 การน าเสนอข้อมูล การประชุม            

การสัมภาษณ ์การเจรจาต่อรอง การเดินทาง การสั่งสนิค้าและบริการ 

    Listening and speaking Korean language in different situations; giving and presenting 

information, meeting, interview, negotiation, traveling, ordering products and services 
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144466   กำรอ่ำนและกำรเขยีนภำษำเกำหลี                3(2-2-5)  

         Korean Reading and Writing 

การอ่านข้อความสั้นชนิดต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ โฆษณา ประกาศ ข้อความสั้นท่ีใช้โครงสร้าง  

ประโยคซับซ้อน การเขียนย่อหนา้อย่างสัน้ การเชื่อมประโยค ค าศัพท์ท่ีใชใ้นบริบทตา่ง 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 

        ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 

ไวยากรณ์ฝร่ังเศสเบือ้งต้น โครงสร้างประโยคท่ีไม่ซับซ้อน 

        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 

        ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  ไวยากรณ์ฝร่ังเศส โครงสร้างประโยคท่ีซับซ้อน 

ระดับภาษาฝรั่งเศสท่ีแตกต่างกัน  

        French for communication in various situations, French grammar, complex sentence structure, 

different levels of French language 

 

145111   กำรฟังและกำรพดูภำษำฝรัง่เศส 2       3(2-2-5)  

   French Listening and Speaking I 

   การฟังและการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน การฟังภาษาฝร่ังเศสจากบทสนทนา

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 

    การฟังภาษาฝร่ังเศสจากข่าว บทสนทนาในบริบทต่าง ๆ ภาพยนตร์และสื่อต่าง ๆ  การจับใจความ 

การเล่าเร่ือง และการแสดงความคิดเห็น 

    Listening French report and conversation in various contexts, cinema and authentic 

document, summarizing, retelling and expressing opinions  
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145121  กำรอ่ำนและกำรเขยีนภำษำฝรั่งเศส 2    3(2-2-5)  

  French Reading and Writing I 

  การอ่านข่าว บทความขนาดสั้น เร่ืองสั้น การอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนเรียงความขนาด

สั้นในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 

  Reading news, short article, short story, reading for comprehension, writing short 

composition in various contexts in daily life  
 

145122   กำรอ่ำนและกำรเขยีนภำษำฝรั่งเศส 2    3(2-2-5)  

  French Reading and Writing II 

  การอ่านบทความภาษาฝร่ังเศสท่ีมีเนื้อหาเชิงวิชาการ วรรณกรรม การวิเคราะห์  บทอ่าน         

การอา่นเพื่อมุ่งประสิทธิผล การเขียนเรียงความขนาดสัน้ท่ีมีเนื้อหาเชงิวชิาการ 

  Reading academic French texts, literature, text analysis, effective reading, writing short 

academic compositions  
 

146111   กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำอังกฤษเชงิปฏิบัต ิ   3(0-0-0)  

   Practical Reading and Writing 

  หลักเบื้องต้นการอ่าน การเขียน ปัญหาในการอ่านและการเขียน ระดับ ค า วลี อนุประโยค 

ประโยคประเภทตา่ง ๆ การอา่นเพื่อวิเคราะห์ประโยคท่ีไม่สมบูรณ์ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การแบ่งประโยค 

การเขียนตามหลักการเกี่ยวกับการเขียนเบือ้งต้น 

  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   กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำอังกฤษเชงิววิัฒน์    3(0-0-0)  

  Progressive Reading and Writing  

  การอ่านเพื่อความเข้าใจและการวิเคราะห์ การเขียนในระดับประโยค ย่อหน้า ความเรียง            

เชิงแสดงความคิดเห็น ความเรียงเชิงพรรณนา ความเรียงเชิงอภิปราย ความเรียงแบบเล่าความ ความเรียง           

เชงิประเมินค่า 

  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 การเน้นเสียงในระดับค าและระดับ

ประโยค  การท าความเขา้ใจบทสนทนา การฟังเพื่อจับค าส าคัญ รายละเอยีด และใจความส าคัญ 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   ภำษำอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์เฉพำะ     3(3-0-6) 

 English for Specific Purposes 

 ภาษาอังกฤษในบริบทท่ีเฉพาะเจาะจงเนน้ใชทั้กษะการฟัง พูด อา่น และเขยีน โดยเพิ่มหัวขอ้

และประเด็นการพูดและการเขียนท่ีมีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ท่ีนิสติก าลังศกึษาให้มคีวามสอดคล้องกับค าศัพท์ 

 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 

  การอา่นเพื่อวเิคราะห ์การอา่นบทความทางวิชาการ การทบทวนวรรณกรรม การสังเคราะห์

ข้อมูล การเขียนอ้างองิ การเขียนบรรณานุกรม การเขียนโนต้ย่อ 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 

  การอภิปรายในหัวข้ออภิปรายท่ีหลากหลาย การให้ข้อมูลสนับสนุนความคิดเห็น การใช้

ค าศัพท์และโครงสร้างท่ีถูกต้องเหมาะสม 

  Discussion of various topics, giving evidence to support one’s own idea, using appropriate 

vocabulary and structure 

 

146232   กำรพดูและกำรน ำเสนอในทีส่ำธำรณะ    3(2-2-5)  

  Public Speaking and Presentation 

  ความส าคัญ ประเภทของการพูดในท่ีสาธารณะ หลักการพูดในท่ีสาธารณะ วิธีการน าเสนอ 

การเรียบเรียงความคิด การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การน าเสนอทางธุรกิจ การโต้วาที การกล่าวสุนทรพจน ์

การพูดแบบฉับพลัน การใช้สื่อน าเสนออย่างมปีระสิทธิภาพ 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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146241   วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น     3(3-2-6) 

    Introduction to British and American Literature   

   ค าศัพท์ส าคัญในการอ่านวรรณคดีท้ังร้อยแก้วและร้อยกรอง ลักษณะส าคัญ รูปแบบ กลวิธี

การประพันธ์ การใช้สัญลักษณ์ แนวคิดส าคัญท่ีน าเสนอในงานเขียน คุณค่าของวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน

ประเภทตา่ง ๆ ท้ังบทประพันธ์ประเภทร้อยแกว้และร้อยกรอง 

   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 

      ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษา การก าเนิดภาษา ภาษาสัตว์ ภาษาและสมอง ระบบเสียง ระบบค า 

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   สัทศำสตร์เบื้องตน้      3(3-0-6) 

 Introduction to Phonetics 

  กระบวนการของอวัยวะท่ีใช้ผลิตเสียงพูด ระบบเสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ            

การถ่ายถอดเสียงด้วยสัทอักษรสากล รวมถึงระบบสัทลักษณร่์วม ท านองเสียง การเน้นเสียงในระดับค า 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   วำกยสัมพันธ์ภำษำอังกฤษเบือ้งต้น    3(3-0-6) 

 Introduction to English Syntax 

  โครงสร้างชนิดของค าแต่ละชนิด โครงสร้างวลี โครงสร้างประโยคความเดียว ความรวม  

ความซ้อน การวิเคราะห์ประโยคดว้ยกฏโครงสร้างวล ีและแผนภูมติน้ไม้ และทฤษฎวีากยสัมพันธ์ 

  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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146271   ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกจิ 2    3(2-2-5)  

   English for Business Communication I 

 เอกสารทางธุรกิจ การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การส่ง

โทรสาร การเขียนบันทึกข้อความและจดหมายทางธุรกิจ การเขียนประวัตยิอ่สว่นบุคคล การสัมภาษณง์าน 

 Business documents; writing for business communication; e-mailing, faxing, writing 

memorandum and business letters; composing curriculum vitae; giving a job interview 

 

146272  กำรอ่ำนและเขียนภำษำอังกฤษเชงินเิทศศำสตร์    3(2-2-5)  

  Reading and Writing for Communication Arts  

ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพทางด้านนิเทศศาสตร์ ค าศัพท์ ส านวน 

รูปแบบพื้นฐานในการเขียนข่าว บทโฆษณา บทความด้านนิเทศศาสตร์ การอ่านจับใจความ แปลความ ตีความ 

และสรุปความข่าว บทความ การเขียนเอกสารข่าวในหัวขอ้ต่าง 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  ภำษำอังกฤษส ำหรับงำนด้ำนนิเทศศำสตร ์    3(2-2-5)  

  English for Communication Arts  

  ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในเนื้อหาและบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพและ

ประเด็นร่วมสมัยอื่นๆ ค าศัพท์เทคนิคเฉพาะทาง 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 

  หลักและทฤษฎีการแปล ความแตกต่างทางโครงสร้างทางภาษาและวัฒนธรรมของ

ภาษาต้นฉบับและภาษาฉบับแปล การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษใน

ระดับประโยค ข้อความสั้น ๆ การใชพ้จนานุกรม  

  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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146322   หลักกำรแปล 0        3(3-0-6) 

  Principle of Translation II 

 การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ในระดับข้อความท่ียาก

และยาวขึ้น แปลหนังสือพมิพ ์บทความ รายงาน วรรณกรรมร้อยแกว้ 

 Translating texts from English into Thai and Thai to English in more complicated and longer 

texts; translating newspaper, article, report, and prose  
 

146341   วรรณคดีภำษำอังกฤษกับสงัคม      3(3-2-6) 

  English Literature and Society 

 คุณค่าของวรรณคดีท่ีเขียนในภาษาอังกฤษ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดี สังคม และศาสนา 

ต านาน ความเชื่อท่ีมีอิทธิพลตอ่วรรณคดีในยุคต่าง 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 

 โครงเร่ือง ลักษณะส าคัญ มุมมองในการเล่าเร่ือง ลักษณะตัวละคร แก่นเร่ือง คุณค่าของงาน

ประพันธ์ประเภทเร่ืองสั้นของนักเขยีนชาวอังกฤษและอเมริกัน แนวความคิดส าคัญท่ีน าเสนอในงานเขียน 

  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 

 กวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษตั้งแต่ศตวรรษท่ีสิบหกจนถึงศตวรรษท่ียี่สิบ ประเภท ลักษณะส าคัญ 

โครงสร้างของบทประพันธ์ การใชค้ าอุปมาอุปมัย การใชภ้าษาภาพพจน์ การใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติ การใช้ค า

เสียดส ีน้ าเสียง สัญลักษณ์ แก่นเร่ือง คุณค่าของงานประพันธ์ประเภทร้อยกรองของกวีชาวอังกฤษและอเมริกัน 

อทิธิพลของสภาพสังคมและวัฒนธรรมท่ีสะท้อนในบทประพันธ์ 

  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  

  องค์ประกอบ ลักษณะส าคัญ ศิลปะการประพันธ์ เค้าโครงเร่ือง พัฒนาการของตัวละคร 

ลักษณะการเล่าเร่ือง การใช้ภาพพจน์ คุณค่าของงานประพันธ์ประเภทนวนิยายของนักเขียนชาวอังกฤษและ

อเมริกัน ความสัมพันธ์ระหว่างนวนยิายอังกฤษและอเมริกันและสภาพสังคมและวัฒนธรรมในแตล่ะยุค 
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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   สรวทิยำเบื้องต้น       3(2-2-5)  

 Introduction to Phonology  

  หน่วยเสียง หน่วยเสียงย่อย ระบบเสียงพยัญชนะ และสระในภาษาอังกฤษ กฎทางเสียง             

การแปรหน่วยเสียงย่อย การกลมกลืนเสียง การลดเสียง กฎการปริวรรต รวมถึงการวิเคราะห์ระบบเสียงตาม

หลักสรวทิยา 

  Phoneme, allophone, consonants and vowels sound system in English, phonological rules, 

allophonic variations, assimilation, deletion, transformational rules, sound system analysis with phonological 

criteria 
 

146362   ระบบค ำภำษำอังกฤษเบื้องตน้      3(2-2-5)  

  Introduction to English Morphology 

  หนว่ยค า ชนิดและประเภทของหน่วยค า รากค า การเตมิวภิัติปัจจัย การวเิคราะหโ์ครงสร้างค า 

การสร้างค าใหมแ่ละประเภทของการสร้างค าใหม ่รูปแบบของค าประสมในภาษาอังกฤษ   

  Morpheme, type of morpheme, base and root, prefix and suffix, morphological analysis , 

word formation, word formation process, type of compounding word in English  
 

146363   อรรถศำสตรภ์ำษำอังกฤษเบือ้งต้น     3(3-0-6) 

  Introduction to English Semantics  

  ความหมายความแนวทฤษฎีต่างๆ องค์ประกอบของความหมาย ประเภทของความหมาย 

ความหมายในระดับค า 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   ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกจิ 0     3(2-2-5)  

 English for Business Communication II 

 การแปลเอกสารทางธุรกิจ การสนทนาในเนื้อหาเชิงธุรกิจ การติดต่อธุรกิจทางโทรศัพท์        

การเจรจาท าการตกลงทางธุรกิจ การเตรียมความพร้อมก่อนสอบเพื่อเข้าท างานและ/หรือใชใ้นการสมัครงาน 

 Business document translation; discussion in business contexts; making business calls; 

business dealing; test preparations for job applications 
 

146372   ภำษำอังกฤษเพื่อกำรท่องเทีย่ว 1      3(2-2-5)  

 English for Tourism 1 

  ค าศัพท์ส าคัญทางวิชาชพีเพื่อการท่องเท่ียว การใช้ภาษาอังกฤษในการตดิตอ่และการให้บริการ

ในธุรกิจทอ่งเท่ียว ประวัตศิาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเท่ียวของประเทศไทย 
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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 

  ค าศัพท์พืน้ฐานส าหรับแผนกต่าง ๆ ในโรงแรม ความรูด้้านเอกสารภาษาอังกฤษท่ีใช้ในโรงแรม 

ทักษะ การฟังและพูดในสถานการณท่ี์หลากหลายในโรงแรม ทักษะการอา่นและเขียนเอกสารท่ัวไปในโรงแรม  

  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 ความส าคัญ ประเภทการวิจัย ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่าง เคร่ืองมือการวิจัย 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   บทละครอังกฤษและอเมรกิัน      3(0-0-0)  

 British and American Drama  

 องค์ประกอบ ลักษณะส าคัญ ศิลปะการประพันธ์ เค้าโครงเร่ือง พัฒนาการของตัวละคร 

ลักษณะการเล่าเร่ือง การใช้ภาพพจน์ คุณค่าของงานประพันธ์ประเภทบทละครของนักเขียนชาวอังกฤษและ

อเมริกัน ความสัมพันธ์ระหว่างบทละครอังกฤษและอเมริกันและสภาพสังคมและวัฒนธรรมในแตล่ะยุค 

   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   

 ชีวิตและงานของเช็คสเปียร์ ประเภท องค์ประกอบ ลักษณะส าคัญ คุณค่าของบทละคร

ประเภทตา่ง ๆ ของเช็คสเปียร์ ความสัมพันธ์ระหว่างบทละครของเช็คสเปียร์กับสภาพสังคมและวัฒนธรรมในยุค

เรอเนสซองค ์
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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   งำนประพนัธ์เอกของโลก       3(3-2-6) 

   Masterpieces of World Literature  

  วรรณกรรมชิ้นเอกของโลกท่ีเขียนเป็นภาษาอังกฤษ โครงเร่ือง ลักษณะส าคัญ ลักษณะ         

ตัวละคร แก่นเร่ือง แนวความคิดท่ีส าคัญของเร่ือง คุณค่าของวรรณกรรมชิ้นเอกของโลกท่ีเป็นภาษาอังกฤษท้ัง

ร้อยแกว้และร้อยกรองท่ีมีต่อสังคม  

   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   วัจนปฏิบัติศำสตร์ภำษำอังกฤษเบื้องตน้    3(3-0-6) 

  Introduction to English Pragmatics  

  ขอบเขตของวัจนปฏิบัติศาสตร์ ความหมายและการใช้ในบริบทของการสื่อสาร ดัชนีพจน ์

ความหมายบ่งช้ีเป็นนัยทางการสนทนา มูลบท ทฤษฎวีัจนกรรม การวเิคราะห์โครงสร้างบทสนทนา  

  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 าคัญและทฤษฎีทางภาษาศาสตร์เบื้องต้น ระบบค า เสียงและระบบเสียง ระบบ

ไวยากรณ์ ระบบความหมาย การวิเคราะห์ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง         

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 การใชค้ า ข้อความ ส านวน ลีลาการพูด และการเขียน ปัญหา

ด้านภาษาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารและปัญหาการสื่อสารท่ีเกิดจากความแตกต่างด้านระบบความเชื่อ

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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146471   ภำษำอังกฤษเพื่อกำรท่องเทีย่ว 2      3(2-2-5)  

 English for Tourism II 

 ค าศัพท์และส านวนท่ีซับซ้อนในการบริการท่องเท่ียวและโรงแรม การเขียนเอกสารส าคัญท่ีใช้

ในโรงแรม การแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อนขึ้นในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในการท่องเท่ียวและโรงแรม การน าเสนอและ 

การอธิบายความเป็นมาและความส าคัญของสถานท่ีท่องเท่ียวภายในประเทศในสถานท่ีจริง  

  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   ภำษำอังกฤษส ำหรับงำนบริกำร     3(2-2-5)  

 English for Services  

  การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับธุรกิจบริการ ร้านอาหาร แผนกอาหารเคร่ืองดื่ม

ของโรงแรม งานบริการและการตอ้นรับบนเครื่องบิน  

  Listening, speaking, reading and writing English for services, restaurants, foods and 

beverages department, airline services 
 

146473   กำรจดบันทึกและกำรสรุปควำมเพื่อกำรอำชพี    3(2-2-5)  

 Note-taking and Summarizing for Career 

 การบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ต่าง ๆ การประชุม การบรรยาย การย่อความ

จากบทความ หนังสอื และสื่อสิ่งพมิพช์นิดต่าง ๆ  

 Effective note-taking and summarizing of various setting including lectures, meetings, 

articles and journals 
 

146481  กำรฝกึงำน       6  หน่วยกติ 

Professional Training  

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษในสถาน

ประกอบการ องคก์รภาครัฐหรอืเอกชน 

Training, learning, gaining experience, improving working skills in English language in 

private or government sectors 
 

   146482  สหกจิศึกษำ        6 หน่วยกติ 

Co-operative Education 

การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ        

ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

Working, learning, gaining experience, improving working skills in English as an apprentice 

in private or government sectors 
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146483  กำรศึกษำอสิระ       6 หน่วยกติ 

Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล  การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และ            

การอภปิรายในหัวข้อทางด้านภาษาอังกฤษ 

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  

การพัฒนาท่ียั่งยืน ประยุกตใ์ชเ้พื่อพัฒนาสถานศึกษา หลักการวเิคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

  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  ควำมเป็นครูมืออำชพี 3(3-0-6) 

  Self Actualization for Professional Teachers 

  ความส าคัญของวชิาชพีครู การปลูกฝังจิตวญิญาณความเป็นครูมืออาชีพ สภาพงานครู คุณลักษณะ

และมาตรฐานวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้ เพื่อให้ทันต่อ           

การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การสอนเพื่อการคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน หลักธรรมาภิบาล ความ

ซื่อสัตยส์ุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวชิาชพีครู จรรยาบรรณของวิชาชพีท่ีคุรุสภาก าหนด การพัฒนาวิชาชีพครู

อย่างต่อเนื่อง กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีจิตส านึกสาธารณะ และ

เสียสละให้สังคม ปฏบัิตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชพี 

  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 แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช ้

การพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดท าหลักสูตร การประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมิน

ไปใชใ้นการพัฒนาหลักสูตร แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาในประเทศไทย 
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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

มนุษย ์พฤติกรรมทางสังคม พัฒนาการของมนุษย์ การรับรู้และการเรียนรู้ สติปัญญาและเชาวน์ปัญญา การจ า 

การลืม การคิดและตัดสินใจ แรงจูงใจ อารมณ์และความรู้สึก บุคลิกภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล 

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 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคม ตัวตนและการรู้จักตนเอง อารมณ์และความรู้สึก 

พฤติกรรมและเจตคติ อิทธิพลทางสังคมและการจูงใจ การท าตาม ความเอื้อเฟื้อและการช่วยเหลือผู้อื่น อคติ

และการกีดกัน อิทธิพลของกลุ่ม ความขัดแย้งและวิธีการสร้างสันติภาพ สถาบันทางสังคม ความก้าวร้าวและ

พฤตกิรรมตอ่ต้านสังคม 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 แนวปฏบัิตเิกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 

ทฤษฎีและรูปแบบการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการ            

การเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การจัดท าแผนการเรียนรู้และ

น าไปสู่การปฏบัิตใิห้เกิดผลจริง การสร้างบรรยากาศการจัดการช้ันเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

 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  จิตวิทยำส ำหรับคร ู 3(3-0-6) 

 Psychology for Teacher 

 จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยา

การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา การให้ค าแนะน าชว่ยเหลอืผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น การน าหลักจิตวิทยา

ไปใชเ้พื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

 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  นวัตกรรมและเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 3(2-2-5)  

 Innovations Information Technologies for education 

  หลักการ แนวคิด  การออกแบบ  การพัฒนา การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ  นวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  และนวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการส่ือสาร  

  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  กำรวัดและประเมินผลกำรเรยีนรู้ 3(2-2-5)  

 Learning Assessment and Evaluation 

 หลักการ แนวคิด และแนวปฏบัิตใินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การสร้างและ

การใชเ้คร่ืองมอืวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ รูปแบบการประเมนิ การปฏบัิตกิารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การน า

ผลการประเมินไปใชใ้นการพัฒนาผู้เรียน 

 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 แนวปฏบัิตใินการวจิัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย 

สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การน าผลการวิจัยไปใช้ใน

การจัดการเรียนการสอน การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
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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  กำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ 3(2-2-5)  

 Educational Quality Assurance 

 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 

การประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา การจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา

คุณภาพการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง การด าเนนิการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 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  กำรสังเกตกำรณ์ปฏิบัติกำรวชิำชีพคร ู 1 หน่วยกิต (32 ชั่วโมง) 

 Observation in Professional Teaching 

 การสังเกต สัมภาษณ ์รวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกับบริบทของโรงเรียน งานบริหารท่ัวไป งานวิชาการ 

งานงบประมาณ งานบุคคล งานกิจการนักเรียน งานโรงเรียนกับชุมชน และงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชพีครู 

 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

วัฒนธรรมเพื่อการอยูร่่วมกันอยา่งสันต ิ

 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  กำรฝึกปฏิบัติกำรวิชำชพีคร ู 1 หน่วยกิต (32 ชั่วโมง) 

 Practicum in Professional Teaching 

 การฝึกปฏบัิติการวิชาชีพครู การสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้

ผู้เรียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง การจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอนท่ีหลากหลาย การทดลองสอนใน

สถานการณ์จ าลองและสถานการณจ์รงิ การจัดท าโครงงานทางวิชาการ และสามารถจัดท าโครงงานทางวิชาการ

การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ  การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน 

การสอบภาคปฏบัิตแิละการให้คะแนน การวจิัยแก้ปัญหาผู้เรียนการพัฒนาความเป็นครูมอือาชพี 
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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  จิตวิทยำกำรแนะแนวและใหค้ ำปรึกษำในสถำนศึกษำ 3(2-2-5)  

 School Guidance and Counseling 

 ความหมาย หลักการ ปรัชญา ความส าคัญและประโยชน์ของการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 

กระบวนการ รูปแบบ ขั้นตอนและทักษะการให้ค าปรึกษา จรรยาบรรณของผู้ให้ค าปรึกษา คุณลักษณะของผู้ให้

การปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 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  จิตวิทยำกำรพัฒนำมนุษย ์ 3(2-2-5)  

 Human Development Psychology 

 หลักการ แนวคิด และทฤษฏ ีด้านจิตวทิยาพัฒนาการของมนุษยใ์นทุก ๆ ด้าน ท้ังด้าน การเจริญ 

เตบิโตทางรา่งกาย ความคิด อารมณ ์ความรู้สกึ เจตคติ พฤตกิรรมการแสดงออกทางสังคม บุคลิกภาพ ตลอดจน

สตปัิญญาของบุคคลในแตล่ะชว่งวัย ตัง้แตว่ัยแรกเกิด 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  ประเด็นคดัสรรทำงกำรศึกษำ 3(3-0-6) 

 Selected Topic in Education 

 ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาท่ีก าลังเป็นท่ีสนใจ  ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาท้ังในและ

ตา่งประเทศ 

 Study and analyze the interesting topics and problems related to education both in Thailand 

and foreign countries 

 

161000  ศิลปะกำรสอนของครูมอือำชพี 3(2-2-5)  

 Arts in Teaching 

 ศกึษาการสอนในฐานะท่ีเป็นศิลปะการเอื้ออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผ่าน

กระบวนการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดส านึกท่ีจะเรียนและเรียนด้วยความรู้สึก โดยครอบคลุมศิลปะท่ีเกี่ยวกับ               
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การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีส่งผลให้เกิดการเรียนรู้จากกันและกัน การจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนและ

เวลาเรียน การเลือกใช้ต าราและสื่อ และการก าหนดงานภาคปฏิบัติ  การทดสอบและการวัดผล การใช้วิธีสอน

แบบต่าง ๆ การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชั้นเรียนเพื่อให้ชั้นเรียนด าเนินไปด้วยดี ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร     

ในช้ันเรียน 

 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 

 แนวคิดของเนื้อหาวิชาเอกค าศัพท์ภาษาอังกฤษของวิชาเอกในรายวิชาตามหลักสูตรระดับ

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน เทคนิคการสอนเป็นภาษาอังกฤษ การใช้สื่อการเรียนรู้ 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 ความส าคัญและประโยชนข์องการคิด รูปแบบของการคิด เทคนิคและขั้นตอนของ

การคิด การปฏบัิตติามกระบวนการการคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง 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 

 หลักการจัดการศกึษาแบบเรียนรวม มาตรฐานการเรียนรวม การจัดท าแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล การจัดการเรียนการสอน การจัดการชัน้เรียน การบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม สื่อเทคโนโลยีและ

สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้เรียนท่ีมคีวามตอ้งการพเิศษในช้ันเรียนรวม 

 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 แนวปฏบัิตขิองการประเมินโครงการทางการศึกษา ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ท่ีใช้ใน

การประเมินโครงการทางการศึกษา การเขียนโครงการทางการศึกษา การปฏิบัติการประเมินโครงการทาง

การศึกษาการเขียนรายงานผลการประเมินโครงการทางการศกึษา 

 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  ปฏิบัติกำรใช้เครื่องมือเทคโนโลยกีำรศกึษำ 3(1-4-4) 

 Educational Technology Equipment Operation 

  ความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์   หลักการท างานของเคร่ืองมือเทคโนโลยี

การศึกษา  ปฏิบัติการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ระบบการฉาย ระบบการขยายเสียง ระบบการพิมพ์ ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ ถูกล าดับขั้นตอน ปลอดภัย และการบ ารุงรักษาอย่างถูกต้อง 
   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  แนวการจัดท าแผนการสอนคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

และการปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับผู้เรียนอายุ 6-12 ปี ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 

สาระการเรียนรู้กลุม่คณิตศาตร์ ชว่งช้ันปีท่ี 1-2 จ านวนและการด าเนินการ การวัดเรขาคณิต พีชคณิตและความ

นา่จะเป็น 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 กำรสอนคณิตศำสตร ์2  

Mathematics Instruction II 

3(2-2-5) 

 หลักการสอนคณิตศาสตร์ รูปแบบต่าง ๆ ในการสอนคณิตศาสตร์ การวัดและการประเมินผล

การสอนคณิตศาสตร์ แนวการจัดท าแผนการสอนคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์และการปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับผู้เรียนอายุ 13-18 ปี ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
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ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 จ านวนและการด าเนินการ 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. 2001-

Mathematics: 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 และความส าคัญของทักษะและเทคนิคการสอนเคมี ทักษะการน าเข้าสู่บทเรียน 

การกระตุ้นความสนใจ การตั้งค าถาม การใช้สื่อการเรียนการสอน การเล่าเร่ือง  การอธิบายยกตัวอย่าง และการสรุป

บทเรียน เทคนิคการสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อย การสอนรายบุคคล การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม  

ฝึกปฏบัิตดิ้านทักษะและเทคนิคการสอนเคมี 

       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        กำรพัฒนำสื่อกำรสอนทำงเคม ี                                                3(2-2-5)  

                  Development of Instruction Media in Chemistry 

                   แนวคิด งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการสอนเคมี การวิเคราะห์สื่อการสอน การเลือกใช ้            

การปรับปรุงและออกแบบสื่อการสอนทางวัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการ และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การพัฒนา

สื่อการสอนจากวัสดุเหลอืใชห้รือหาง่าย ทดลองใชแ้ละรายงานผลการใช้ 

                  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 การน าเข้าสู่บทเรียน การต้ังค าถาม การอธิบาย                

การยกตัวอยา่งและการสรุปบทเรียนทางชีววิทยา และฝึกปฏบัิตดิ้านทักษะและเทคนิคการสอนทางชวีวทิยา 

    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 การตั้งค าถาม การใช้สื่อการเรียนการสอน                 

การอธิบายการยกตัวอย่างและการสรุปบทเรียนทางชีววิทยา เทคนิคการสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อย การสอน

รายบุคคล และการบูรณาการการเรียนรู้ทางชีววิทยาแบบเรียนรวม ฝึกปฏิบัติด้านทักษะและเทคนิคการสอนทาง

ชวีวทิยาขั้นสูง 

    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    กำรสอนฟสิิกส์ 1                                                                              3(3-0-6)   

              Physics Teaching I 

  ประวัตขิองวิชาฟิสกิส์ศึกษา  ทฤษฎีการเรียนรู้ ลักษณะการจัดเรียนการสอนฟิสิกส์ การสอนแบบสืบ

เสาะหาความรู้ การสอนแบบคู่หู การสอนแบบปฏิสัมพันธ์เชิงสาธิต การสอนแบบเวลาเดียวกัน การผลิตสื่อ          

การเขียนแผนการสอน เครื่องมือประเมินผลทางฟิสกิส์ศึกษา                 

    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    กำรสอนฟสิิกส์ 0                    3(3-0-6) 

              Physics Teaching 2 

  งานวจิัยทางด้านฟิสิกส์ศึกษาในปัจจุบัน การผลิตสื่อการสอนทางฟิสิกส์และการตรวจสอบคุณภาพสื่อ 

การสอน   การสอนวชิาฟสิิกสใ์นช้ันเรียนระดับเล็กและการฝึกสอนในสถานการณส์มมติ 

   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   หลักสูตรและกำรสอนพลศึกษำระดับประถมศกึษำ     3 (0-0-0) 

             Curriculum and Teaching in Physical Education in Elementary school 

  ปรัชญา  แนวคิด  ทฤษฎกีารศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทยวิสัยทัศน์และ

แผนพัฒนาการศึกษาไทย  ทฤษฎีหลักสูตร  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตร  มาตรฐานและมาตรฐาน 

ช่วงชั้นของหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้         

การประเมินหลักสูตร  การบริหารจัดการหลักสูตร  ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร และวิธีการสอน 

การจัดการชัน้เรียน 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    หลักสูตรและกำรสอนพลศึกษำระดับมธัยมศึกษำ     3 (0-0-0) 

              Curriculum and Teaching in Physical Education in High  school 

   ปรัชญา  แนวคิด  ทฤษฎกีารศึกษา ประวัตคิวามเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทยวิสัยทัศน์และ

แผนพัฒนาการศกึษาไทย  ทฤษฎีหลักสูตร  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตร  มาตรฐานและมาตรฐานช่วง

ชั้นของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้            

การประเมินหลักสูตร  การบริหารจัดการหลักสูตร  ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร และวิธีการสอน 

การจัดการชัน้เรียน 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  การก าหนดจุดประสงค์และ

หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ผู้เรียน  การวัดและประเมินผลการเรียน  ลักษณะและประเภทของนวัตกรรมท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้ในการสอน

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  

 การสอนภาษาไทยด้วยนวัตกรรมในรูปแบบตา่ง ๆ การน าวิธีการสอนภาษาไทยสูก่ารปฏบัิติ 

 Teaching Thai Language with innovations, turning the theories of Thai teaching  into actions 
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162003        กำรสอนจุลภำคส ำหรับครูภำษำอังกฤษ    3(2-2-5) 

Micro – Teaching for English Teachers  

หลักการของการสอน  ฝึกฝนและประยุกตใ์ชก้ลวิธีในการสอน และ พัฒนาทักษะการสอนท่ีส าคัญ

ของความเป็นครู 

Principles of teaching, practice or apply strategies needed to teaching, develop indispensable 

teaching skills for teachers 

 

162000  กำรสอนภำษำอังกฤษเชงิบูรณำกำรส ำหรับครูภำษำอังกฤษ  3(2-2-5) 

Integrated Skills for English Teachers 

แนวคิด วิธีการสอนภาษาอังกฤษในด้านไวยากรณ์ ทักษะการเขียน การอ่านและการฟัง-พูด  

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  กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศกึษำ  1         6 หน่วยกิต (362 ชั่วโมง) 

 Teaching Internship in School I 

 การปฏบัิตกิารสอนและจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก การบริหารจัดการในห้องเรียนเพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้จากผลการปฏบัิต ิการปฏบัิตงิานอื่นท่ีได้รับมอบหมายในสถานศกึษา 

 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  กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศกึษำ 2   6 หน่วยกิต (362 ชั่วโมง) 

 Teaching Internship in School II 

 การปฏิบัติการสอนและจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอกอย่างเข้มข้น การบริหารจัดการ            

ในหอ้งเรียนเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและน าผลไปใชใ้นการพัฒนาผู้เรียน การวจิัยเพื่อพัฒนา

ผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการปฏบัิต ิการปฏบัิตงิานอื่นท่ีได้รับมอบหมายในสถานศกึษา 

  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 

Mathematics I 

       3(2-2-5)  

                       อุปนัยเชงิคณิตศาสตร์ ลิมิตและความตอ่เนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต ์

ปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต ์เมทริกซ์และระบบสมการเชงิเส้น 

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 

Mathematics II 

 

       3(2-2-5)  

เทคนิคการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง อนุกรมก าลัง 

ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมติและความตอ่เนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร 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          

Principles of Mathematics 

3(2-2-5)  

ตรรกศาสตร์และระเบียบวิธีพิสูจน์ การพิสูจน์ทฤษฎีบทท่ีเกี่ยวข้องกับเซต ความสัมพันธ์ 

ฟังก์ชัน และระบบจ านวนจรงิ 

Logic and proof methods, proofs of theorems concerning sets, relations, functions and real 

numbers systems 

 

002202  แคลคลูัส 2  

 Calculus I  

3(3-0-6) 

  อุปนัยเชงิคณิตศาสตร์ ลิมิต ความตอ่เนื่อง อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชัน

ค่าเวคเตอร์ของจ านวนจริงและการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ 

รูปแบบยังไม่ก าหนด  

 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 

 

แคลคลูัส 2  

Calculus II  

 

3(3-0-6) 

           พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ ปริพันธ์ตามเส้นเบื้องต้น ล าดับและอนุกรม 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       

Set Theory 

         

3(2-2-5)  

                      พัฒนาการของทฤษฎีเซตเชงิสัจพจน์ คลาสและเซต ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ คลาสอันดับบางส่วน  

สัจพจน์การเลอืกและหลักการซึ่งเกี่ยวข้องกัน  จ านวนธรรมชาติ เลขคณิตจ านวนเชงิการนับ และเลขคณติจ านวน

เชงิอันดับท่ี  

                      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) 

ระบบพิกัดเชิงขั้ว ปริภูมิยุคลิด อนุพันธ์ระบุทิศทาง อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปรและ        

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 กำรวิเครำะหเ์ชิงคณิตศำสตร ์1  

Mathematical  Analysis I  

 

     3(2-2-5)  

ระบบจ านวนจรงิ ทอพอโลยีของเส้นจ านวนจริง ล าดับของจ านวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่อง 

การหาอนุพันธ์ อนิทิกรัลแบบรีมันน์ อนุกรมของจ านวนจรงิ 

System of real numbers, topology of real line, sequences of real numbers, limits and 

continuity, differentiable functions, Riemann integral, series of real numbers 

 

002223 

 

ทฤษฎีจ ำนวน 

Theory of Numbers 

 

 3(2-2-5)  

                       ระบบจ านวนเต็ม สมบัติเบื้องต้นของจ านวนเต็ม ขั้นตอนวิธีการหารและการประยุกต์ สมภาค 

สมการไดโอแฟนไทด ์ก าลังของจ านวนเต็มในระบบมอดุโล n จ านวนเต็มแบบเกาส์ 

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 

Abstract Algebra I 

3(2-2-5)    

                       กรุป  กรุปการเรียงสับเปลี่ยน สมสัณฐาน  กรุปวัฏจักร โคเซต กรุปย่อยปรกติ กรุปผลหาร ริง  

อนิทิกรัลโดเมน และฟีลด ์

                       Groups,  permutations groups,  isomorphisms,  cyclic groups,  cosets,  normal subgroups,  

quotient groups,  rings,  integral domains and fields 
 

002005 สมกำรเชงิอนุพนัธส์ำมัญ  

Ordinary Differential Equations  

3(2-2-5)    

สมการเชงิอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับท่ีสอง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

อันดับสูง การแปลงลาปลาซ ผลเฉลยในรูปอนุกรมของสมการเชงิอนุพันธ์สามัญ  

First order ordinary differential equations, second order ordinary differential equations, 

higher order ordinary differential equations, Laplace transform, series solution of ordinary differential 

equations 
 

041253 แคลคลูัส 3                                                

Calculus III  

         3(3-0-6) 

           สมการเชงิอนุพันธ์เบือ้งตน้และการประยุกต์ เส้นตรง ระนาบ และพื้นผิว ในปริภูมสิามมติ ิ

แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจรงิหลายตัวแปรและการประยุกต์ 

                       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   

Linear Algebra I 

3(2-2-5)  

เมทริกซ์สมมูล ค่าล าดับชั้นของเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและผลเฉลย ตัวก าหนด และ

หลักเกณฑ์คราเมอร์ ปริภูมเิวกเตอร์ การแปลงเชงิเส้น ค่าลักษณะเฉพาะ และเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะเบือ้งต้น 

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 

Introduction to Complex Variables 

3(2-2-5)  

จ านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์ ฟังก์ชันมูลฐาน การหาอินทิกรัล  อนุกรมของเทย์เลอร์ 

อนุกรมของโลรองต์ ค่าเรซิดิวและโพล การสง่คงรูปเบือ้งต้น 

Complex number, analytic  functions,  elementary functions, integration, Taylor  series,  

Laurent  series, residues and poles, conformal  mapping 
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002323 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1 

Numerical Methods I 

            3(2-2-5)  

ค่าคลาดเคลื่อนการปัดเศษและค่าผิดพลาดแพร่กระจายในการค านวณ การวัดและการ

ทดสอบค่าผิดพลาด ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น ระเบียบวิธีตรงส าหรับผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น 

นอร์มและการวิเคราะห์ค่าผิดพลาดส าหรับระบบสมการเชิงเส้น ระเบียบวิธีท าซ้ าส าหรับผลเฉลยของระบบ

สมการเชงิเส้น 

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  

Numerical Methods II 

           3(2-2-5)  

                     การประมาณค่าในช่วงและพหุนามส าหรับการประมาณค่า อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข  

ผลเฉลยเชงิตัวเลขของสมการเชงิอนุพันธ์สามัญ  

                     Interpolation and polynomial approximation, numerical integration and differentiation, 

numerical solution of ordinary differential equations  

  
241331 แคลคลูัสขัน้สงู  

Advanced Calculus     

    3(2-2-5)  

การหาอนุพันธ์และอินทิกรัลเชิงตัวเลข  พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ อินทิกรัลสามชั้นและ          

การประยุกต์  ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์  อินทิกรัลตามเส้นและอินทิกรัลตามพื้นผิว อนุกรมฟูเรียร์และผลการแปลง             

ฟูเรียร์  สมการเชงิอนุพันธ์ย่อยเบือ้งต้น 

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 เครื่องมอืคอมพิวเตอร์ในทำงคณิตศำสตร์    

Computer Tools in Mathematics 

  3(2-2-5)  

พื้นฐานแนวคิดของเอกสาร โครงสร้างเอกสาร และกระบวนการสร้างเอกสารทางคณิตศาสตร์ 

พื้นฐานการใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในทางคณิตศาสตร์ เครื่องมือส าหรับแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เทคนิค

การน าเสนอผลงานทางคณิตศาสตร์ 

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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241333 พีชคณิตนำมธรรม 2    

Abstract Algebra II 

3(2-2-5)  

ไอดีล ริงผลหาร โดเมนการแยกตัวประกอบได้อย่างเดียว โดเมนแบบยุคลิด ริงของ 

พหุนาม  ฟีลด์ภาคขยาย  และทฤษฎีกาลัวเบือ้งต้น 

Ideals,  quotient rings, unique factorization domains, Euclidean domains, rings of polynomials,  

extension fields and introduction to Galois theory 

 

241334 

 

พีชคณิตเชิงเส้น 2   

Linear Algebra II 

 

3(2-2-5)  

ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ การด าเนินการแนวทแยงมุม ทฤษฎีบทเคย์เลย์-แฮมินตัน               

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 คณิตศำสตร์เต็มหนว่ย  

Discrete Mathematics 

3(2-2-5)  

โครงสร้างพีชคณิต ระบบตรรกศาสตร์และระบบเซต อันดับและเซตอันดับบางส่วน เทคนิค

การนับ ความสัมพันธ์เวยีนเกิด ทฤษฎกีราฟเบือ้งต้น 

Algebraic structures, logic system and set, system orders and posets, counting techinques, 

recurrence relations, introduction to graph theory 

 

241336  กำรวิเครำะหเ์ชิงคณิตศำสตร์ 2 

 Mathematical  Analysis II 

3(2-2-5)  

ทอพอโลยีบนปริภูมิแบบยุคลิด ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย 

ทฤษฎีบทฟังก์ชันโดยปริยาย ปัญหาค่าสุดขดี ปริพันธ์หลายช้ัน 

Topology on Euclidean spaces, limits and continuity of functions of several variables, 

partial differentiation, implicit function theorems, extremum problems, multiple integrals 

 

241330 กำรวิเครำะหเ์ชิงซ้อนเบื้องตน้  

Introduction to Complex Analysis 

3(2-2-5)  

สมบัติของจ านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันมูลฐาน  การหาอนุพันธ์ ฟังก์ชันวิเคราะห์  การหาปริพันธ์ 

อนุกรมก าลัง  ทฤษฎบีทส่วนตกค้าง และการประยุกต ์ 

Properties of complex numbers, elementary functions, differentiation, analytic function, 

integration, power series, residue theorem and applications 
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241421 สัมมนำ 

Seminar   

   1(0-2-1) 

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย 

และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านคณิตศาสตร์ 

Searching, collecting data, analyzing, report writing, presenting, discussing and answering 

question in mathematics 

 

241422 โครงงำน 

Senior Project 

   3(0-6-3) 

การค้นคว้าผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ หรือโครงงานด้านคณิตศาสตร์ และการบูรณา

การทฤษฎีและการประยุกตท์างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

Searching of research, article or project in mathematics, integration of theory and 

application of science and mathematics 

 

241431 ทอพอโลยเีบื้องต้น 

Introduction to Topology  

 

3(2-2-5)  

ปริภูมิเมตริก เซตเปิดและเซตปิด การลู่เข้าและความต่อเนื่องในปริภูมิเมตริก  ปริภูมิเมตริก

บริบูรณ์ ปริภูมิเชิงทอพอโลยีโคลสเชอร์และอินทีเรียร์ ล าดับและการลู่เข้า 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 

Graph Theory  

3(2-2-5)  

แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีกราฟ  ต้นไม้  สภาพเชื่อมโยง กราฟออยเลอร์และกราฟแฮมิลตัน  

กราฟระบุทิศทาง กราฟไม่ระบุทิศทาง การให้สีของกราฟ การจับคูก่ันของกราฟ 

Basic properties of graphs, trees, connectivity, Eulerian graph and Hamiltonian graph, 

directed graphs, non-directed graph, coloring, matchings 

 

241433 กำรวิเครำะหเ์ชิงเวกเตอร์   

Vector Analysis   

3(2-2-5)  

พีชคณิตของเวกเตอร์ การหาอนุพันธ์ย่อยของเวกเตอร์ สนามสเกลาร์และสนามเวกเตอร์            

การหาอนิทิกรัลของเวกเตอร์  การประยุกตข์องเวกเตอร์ในวชิาเรขาคณิตและวชิากลศาสตร์ 

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 อนุกรมฟูเรียร์และกำรประยกุต์  

Fourier Series and Applications   

3(2-2-5)  

ฟังก์ชันคาบ ฟังก์ชันเชิงตั้งฉาก อนุกรมฟูเรียร์ การกระจายคร่ึงช่วง ผลการแปลงฟูเรียร์ 

ฟังก์ชันเบสเซล พหุนามเลอจองด์ การประยุกตเ์กี่ยวกับปัญหาค่าขอบ 

Periodic functions, orthogonal functions, Fourier series, half-range  expansions, Fourier 

transforms, Bessel functions, Legendre polynomials, applications for  boundary problem 

 

241430 หัวข้อพิเศษทำงคณิตศำสตร์         

Special Topics in Mathematics 

3(2-2-5)  

การค้นคว้า ประเด็นในปัจจุบัน หรือหัวข้อพิเศษในทางคณิตศาสตร์ การเขียนเป็นรายงาน และ

การน าเสนอด้วยปากเปล่า 

Studying, current issues or special topics in mathematics, written report and oral 

examination 

 

241441 กำรศึกษำอสิระ 

Independent Study 

6 หน่วยกิต 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการ

อภิปราย ในหัวข้อทางด้านคณิตศาสตร์  

Studying, collecting data, analyzing, report writing, presenting and discussion in 

mathematics 

 

241442 กำรฝึกงำน 

Professional Training 

6 หน่วยกิต 

การฝึกปฎิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และทักษะในงานท่ีเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

Training, learning, gaining experience, improving working skills in mathematics in private 

or government sectors 

 

241443 สหกจิศึกษำ 

Co-operative Education 

6 หน่วยกิต 

  การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานท่ีเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์            

ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการณ์ องคก์รภาครัฐหรอืเอกชน 

  Working, learning, gaining experience, improving working skills in mathematics as an 

apprentice in private or government sectors 
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242104      เคม ี1                  4(3-3-8) 

                 Chemistry I  

                หลักการพื้นฐานทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ 

พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอสัณฐานและคอลลอยด์ การเปลี่ยนแปลงสถานะและเทอร์โม

ไดนามกิส์เบือ้งต้น สารละลายและสมบัตขิองสารละลาย ทฤษฎกีรดเบส เคมีอินทรีย์ เคมีสิ่งแวดลอ้ม 

                    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    เคม ี2                   4(3-3-8) 

              Chemistry II 

    จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรดเบส สมดุลกรดเบสในน้ า สมดุลของเกลือที่ละลายได้น้อย 

สมดุลของอิออนเชิงซ้อน ไฟฟ้าเคมี ธาตุเรพรีเซนเตทีฟ ธาตุทรานซิชัน  เคมีนวิเคลียร์ 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     เคมวีิเครำะห์                                                                            4(3-3-8)              

 Analytical Chemistry  

 หลักการพื้นฐานทางเคมีวิเคราะห์ เทคนิคการสุ่มตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างก่อนท า              

การวเิคราะห์ สถิติท่ีใชใ้นเคมีวิเคราะห์ วธีิการวิเคราะห์โดยน้ าหนักและการตกตะกอน การวิเคราะห์โดยปริมาตร 

การไทเทรตกรดด่าง การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิดสารประกอบเชิงซ้อน และการไทเทรต

แบบรีดอกซ์ การสกัดด้วยตัวท าละลาย ทฤษฎีและการประยุกต์ของวิธีทางโครมาโทกราฟี โครมาโทกราฟีก

ระดาษ โครมาโทกราฟเียื่อบาง โครมาโทกราฟชีนิดแลกเปลี่ยนไอออน คอลัมน์โครมาโทกราฟี 

  Introduction of analytical chemistry, sampling techniques and sample preparation, statistical 

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 
 

242241 เคมอิีนทรีย์ 1                 4(3-3-8) 

 Organic Chemistry I 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ ไฮบริไดเซชัน พันธะและโครงสร้างในสารประกอบอินทรีย์      

การจ าแนกหมู่ฟังก์ชัน การอ่านชื่อและสมบัติของสารประกอบอินทรีย์ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบแอ

ลเคน แอลคนี แอลไคน์ อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ออร์กาโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟนีอล 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 เคมอิีนทรีย์ 2                 4(3-3-8) 

 Organic Chemistry II 

ปฏิกิรยิาของสารประกอบแอลดีไฮด์ คโีตน ปฏิกิรยิาการแทนทีท่ี่ต าแหน่งแอลฟา่คาร์บอนของสารประกอบคาร์บอนิล 

ปฏิกิรยิาของสารประกอบเอมีน เฮเทอโรไซคลิก กรดคาร์บอกซลิิก และอนุพันธ์ คารโ์บไฮเดรต กรดอะมิโน โปรตีน 

และการสังเคราะหส์ารอินทรียเ์บือ้งตน้ 

 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 เคมเีชิงฟสิิกส ์1                 4(3-3-8)  

 Physical Chemistry I 

 แก๊สและทฤษฎีจลนพลศาสตร์เคมีของแก๊ส ปรากฏการณ์การถ่ายเท การแพร่ผ่าน ความหนืด การน า

ความร้อนและกฎการกระจายของแมกซ์เวลและโบสแมน อุณหพลศาสตร์เคมี สมบัติและการเปล่ียนแปลงทาง

กายภาพของสารบริสุทธิ์และสารผสมอย่างง่าย สมดุลวัฏภาค จลนพลศาสตร์เคมี การเร่งปฏิกิริยา กลไกการ

เกดิปฏิกิรยิา หลักการและการประยุกต์ใช้เคมีของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ เคมไีฟฟ้า  

 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 เคมเีชิงฟิสิกส ์2                        4(3-3-8)

 Physical Chemistry II 

 เคมีควอนตัม เคมีพืน้ผิว เคมีเชิงแสง การดูดซับทางกายภาพและเคมี การดูดซับไอโซเทอม ระบบ

คอลลอยด ์ไมเซลล์  สมบัตทิางกายภาพของแมคโครโมเลกุล 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    เครื่องมอืเพื่อกำรวเิครำะห์ทำงเคม ี                                                         4(3-3-8) 

                 Instrumentation for Chemical Analysis 

 หลักการ เคร่ืองมือ และการประยุกต์ใช้ของ อัลตร้าไวโอเลต-วิสิเบิลสเปคโตรโฟโตเมตรี 

อนิฟราเรดสเปคโตรโฟโตเมตรี และอะตอมมกิแอบซอร์พชันสเปคโตรโฟโตเมตรี   โฟลอินเจคชันอะนาลิซิส แก๊ส

โครมาโทกราฟ ีและโครมาโทกราฟขีองเหลวสมรรถนะสูง บทน าสู่เคมีวิเคราะห์เชงิไฟฟา้เบ้ืองต้น 
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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    เคมอีนินทรีย์ 1                  3(3-0-6) 

 Inorganic Chemistry I     

 โครงสร้างของอะตอม ทฤษฏอีอร์บิทัลเชงิอะตอม ทฤษฏกีารก าบังประจุในอะตอม สัญลักษณ์ของ

เทอม พันธะเคมีและทฤษฎีท่ีอธิบายพันธะเคมี โครงสร้างของโมเลกุลและทฤษฎีท่ีอธิบายรูปร่างของโมเลกุล 

ของแข็งและพันธะในของแข็ง ปฏิกิริยากรด-เบสในตัวท าละลายท่ีเป็นน้ าและไม่ใช่น้ า และทฤษฎีอธิบายพันธะใน

สารประกอบโคออร์ดเินชัน 

 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    เคมอีนินทรีย์ 2                  4(3-3-8) 

  Inorganic Chemistry II      

 ทฤษฎีกลุม่และสมมาตรของโมเลกุล ตารางคุณลักษณะสเปคโตรสโคปีเบื้องต้นของสารประกอบ            

อนนิทรีย์ สมบัตติา่งๆของสารประกอบโคออร์ดเินชัน เสถียรภาพ เทอร์โมไดนามกิส์ สมบัติแม่เหล็ก กลไกการเกิดปฏิกิริยา

ของเคมีอนนิทรีย์ และความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับสารประกอบโลหะอนิทรีย์ 

 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  สเปคโตรสโคปีทำงเคมอีนิทรยี ์                    4(4-0-8) 

 Spectroscopy in Organic Chemistry 

 หลักการของสเปคโตรสโคปี ทฤษฎีและการประยุกต์การหาโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์โดยใช้ 

อัลตราไวโอเลต วสิิเบิล สเปคโตรสโคปี อนิฟราเรด 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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242411 กำรวิจัยแนวใหมท่ำงเคมเีชิงฟิสิกส ์                         3(3-0-6)  

 New Frontier of Researches in Physical Chemistry 

 หลักการและการอภปิรายหัวข้อ ท่ีได้รับความสนใจทางเคมเีชงิฟิสิกส ์เช่น นาโนเทคโนโลย ีวัสดุนา

โน นาโนทิวบ์ นาโนชีท ตัวเร่งปฏิกิริยา ของไหลสภาวะวิกฤต ซุปเปอร์คอนดักเตอร์ คอนดักติ้งพอลิเมอร์ ผลึก

เหลว ควอสคิรสิตัล บล็อกโคพอลเิมอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การน าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ การออกแบบวัสดุ 

ตัวเร่ง และยาชนิดใหม่ โดยอาศัยคอมพิวเตอร์ หลักการพื้นฐานของเทคนิคต่าง ๆ ท่ีใช้ในการวิจัยทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 

เช่น อะตอมมิกฟอร์สไมโครสโคปี สแกนนิ่งทันเนลลิ่งไมโครสโคปี สแกนนิ่งอิเล็กตรอนไมโครสโคปี ทันเนลลิ่ง

อเิล็กตรอนไมโครสโคปี การกระเจิงของรังสีเอ็กซ์เรยแ์ละนวิตรอน การสะท้อนของรังสีเอ็กซ์เรย ์และ โซลิดสเตท

นวิเคลียร์แมกเนตกิเรโซแนนส ์

 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  เคมเีกี่ยวกับพอลเิมอร์                 3(3-0-6) 

Polymer Chemistry 

หลักการพื้นฐานทางเคมพีอลิเมอร์ โครงสร้างทางเคมีและพันธะเคมีของพอลิเมอร์ สัณฐานวิทยา

ของพอลิเมอร์ ชนิดของการเกิดพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์แบบต่าง ๆ มวลโมเลกุลของพอลิเมอร์ 

และเทคนิคในการวเิคราะห์มวลโมเลกุล สมบัตทิางความรอ้นและเชงิกลของพอลิเมอร์ การละลายของพอลิเมอร์ 

กระบวนการสังเคราะห์พอลเิมอร์ในอุตสาหกรรม รวมถึงการประยุกตใ์ชพ้อลิเมอร์ในเชงิพาณิชย์ 

 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 เคมคี ำนวณเบื้องตน้                  3(2-2-5)  

 Introductory Computational Chemistry 

 วิธีการค านวณท่ัวไป รวมท้ังแอบอินิชิโอ เซไมเอ็มไพริกัล กลศาสตร์ควอนตัม กลศาสตร์เชิง

โมเลกุล  วธีิผสมผสานกลศาสตร์ควอนตัมและกลศาสตร์เชงิโมเลกุล  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 หัวข้อพิเศษทำงเคมเีชงิฟิสิกส์               3(2-2-5)  

 Special Topic in Physical Chemistry 

หลักการและการอภิปรายเกี่ยวกับความก้าวหน้าและทฤษฎีใหม่ ทางเคมีเชิงฟิสิกส์ในหัวข้อท่ีอาจ

แตกตา่งกันในแต่ละปีการศึกษา  

 Principles and discussions about recent advances and new theories in physical chemistry with 

different topic in each year 

 

242415 อุณหพลศำสตร์เคม ี                  3(3-0-6) 

Chemical Thermodynamics 

งาน ความร้อน เอนทัลปี เอนโทรปี พลังงานภายใน พลังงานเสรี กฎตา่ง ๆ ของอุณหพลศาสตร์ 

การประยุกตใ์ชอุ้ณหพลศาสตร์เคมใีนกระบวนการทางเคมแีละกายภาพ เทอร์โมไดนามกิส์สถิติ  

Work, heat, enthalpy, entropy, internal energy, free energy, laws of thermodynamics, 

applications of chemical thermodynamics in chemical and physical processes, statistical thermodynamics 

 

242423 กำรประยุกต์ในเชงิเคมวีเิครำะห ์              3(3-0-6) 

                  Applications of Analytical Chemistry 

                   การประยุกต์ใช้เทคนิคและวิธีการของเคมีวิเคราะห์ในหลากหลายงาน สิ่งแวดล้อมการเกษตร 

อาหารและยา อุตสาหกรรมอื่น ๆ การประยุกตก์ับภูมปัิญญาทอ้งถิ่น 

                Application of analytical techniques and methods in several works, environment, agricultural, 

food and drugs and other industries, local wisdom applications 
 

242424 กำรเตรยีมตัวอย่ำงเพื่อกำรวเิครำะหท์ำงเคมี              3(2-2-5)  

                  Sample Preparation for Chemical Analysis 

ความส าคัญของการเตรียมตัวอย่างส าหรับการวิเคราะห์ทางเคมี การเก็บตัวอย่าง การเตรียม

ตัวอย่างในรูปของเหลว ของแข็ง กึ่งของแข็ง ก๊าซ การประยุกต์ใช้เพื่อการเตรียมตัวอย่างในสิ่งแวดล้อม อาหาร

และตัวอยา่งทางชีวภาพ 

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    เคมวีิเครำะหเ์ชิงไฟฟ้ำ                3(2-2-5)  

  Electroanalytical Chemistry 

  ทฤษฎี เครื่องมือ และ การประยุกตใ์ชข้องเคมีวิเคราะห์เชงิไฟฟา้ วธีิโพแทนชิโอเมตรี  

คูลอมบ์เมตรี คอนดักโทเมตรี และโวลแทมเมตรี 

  Theory, instrument and application of electroanalytical chemistry, potentiometry, coulometry, 

conductometry and voltammetry 
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242426    เคมสีภำวะแวดล้อม                 3(3-0-6) 

  Environmental Chemistry 

       ระบบนเิวศ ภาวะมลพิษ ผลกระทบของสภาวะแวดล้อมตอ่สังคมและชุมชน สาเหตุ การแก้ไขและ

การป้องกันเกี่ยวกับมลพษิในสิ่งแวดลอ้ม ความปลอดภัยในหอ้งปฏบัิตกิารและในชีวิตประจ าวัน จรยิธรรมและ 

จรรณยาบรรณตอ่สิ่งแวดลอ้มในชุมชน 

               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  หัวข้อพเิศษทำงเคมวีเิครำะห ์               3(2-2-5)  

               Special Topics in Analytical Chemistry 

 การบรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบัน วิทยาการสมัยใหม่ทางเคมีวิเคราะห์ 

ท้ังทางทฤษฎ ีและการประยุกตใ์ช ้โดยเนน้การใชง้านเพื่อชุมชน  

 Description and discussion in topic of current interest, modern technology in analytical 

chemistry including theories and applications especially for community applications 
 

242431    กำรวิเครำะหส์ำรอนินทรีย์                                              3(3-0-6)  

  Inorganic Analysis 

   การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของธาตุหลัก ธาตุแทรนซิชัน และธาตุแรเอิร์ทในสาร

ธรรมชาติและสารสังเคราะห์ เคมีของธาตุแลนทาไนดแ์ละแอกตไินด์ เคมีของสารประกอบของธาตุแทรนซิชันแถว

ท่ี 2 แถวท่ี 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    เคมชีวีอนินทรีย์                   3(3-0-6) 

  Bioinorganic Chemistry 

 สารประกอบอนินทรีย์ในระบบชีวภาพ อิทธิพลของสารอนินทรีย์ต่อสิ่งมีชีวิต การเกิดและบทบาท

ของไอออนของโลหะในระบบชวีภาพ  

 Inorganic compounds in biological system, effect of inorganic compounds to the living, incident 

and role of the metal ions in biological system 

 

242433    เคมวีัสดุอนนิทรีย์                    3(3-0-6) 

  Inorganic Material Chemistry  

 การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์ ความรู้พื้นฐานของผลึก สมบัติของออกไซด์ของโลหะทรานซิชัน 

สมบัตทิางอิเล็กทรอนิกส ์แม่เหล็กและแสงของวัสดุอนนิทรีย์ สารประกอบท่ีมีสูตรไม่เป็นไปตามมวลสารสัมพันธ์  

ซีโอไลต ์งานวจิัยปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้องกับวัสดุอนนิทรีย์ 
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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, non-

stoichiometry compounds, zeolite, recent researches that relate to inorganic materials 
 

242434    หัวข้อพเิศษทำงเคมอีนนิทรีย์                3(2-2-5)  

  Special Topics in Inorganic Chemistry      

 การบรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบัน วิทยาการสมัยใหม่ ทางเคมีอนินทรีย์  

ท้ังทางทฤษฎ ีและการประยุกตใ์ช ้ 

 Description and discussion in topic of current interest, modern technology in inorganic 

chemistry including theories and applications 
 

242435    เคมเีกี่ยวกับเซรำมกิ                 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      เคมอีนิทรีย์ประยกุต์                                                             3(2-2-5)  

                Applied Organic Chemistry 

                 คาร์โบเนียมไออน คาร์แบนไอออน อนุมูลอิสระและคาร์บีน การจัดเรียงตัวของโมเลกุลกลไกและ

วธีิการตรวจสอบไอออน การประยุกตใ์ชใ้นงานวิจัยทางเคมอีนิทรีย์ในปัจจุบัน 

                 Carbonium ions, carbanions, free radicals and carbenes, molecular rearrangements, 

mechanisms and methods of ion detection, application in current research of organic chemistry  

 

242442  เคมอีนิทรีย์สังเครำะห์                  3(3-0-6) 

 Organic Synthesis 

 การวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดจ าพวกกระบวนการสังเคราะห์ วิธีวิเคราะห์แบบย้อนกลับ 

ปฏิกิ ริยาต่าง ๆ ท่ีใช้ เพื่อการสังเคราะห์  เช่น ออกซิเดชัน-รีดักชัน และการสร้างสารประกอบแบบ                      

การสังเคราะห์โอเลฟิน ปฏิกิริยาของอีโนเลต การสังเคราะห์โดยใช้โลหะอินทรีย์ และการสังเคราะห์สาร

ผลิตภัณฑธ์รรมชาติ 

   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  ผลิตภัณฑ์ธรรมชำต ิ                 3(3-0-6) 

 Natural Products 

 การจ าแนกสารประกอบจากธรรมชาติ  การสังเคราะห์ทางชีวเคมี  การวิเคราะห์โครงสร้าง

โดยวิธีทางเคม ีวิธีทางกายภาพและการน าผลิตภัณฑธ์รรมชาติไปใชป้ระโยชน์ตอ่ชุมชน 

 Classification of compounds from nature, biosynthesis pathways of biomolecules, structures 

determination by chemical, physical methods and natural products utilization for the community 
 

242444     สเตอรโิอเคมีของสำรอนิทรีย์                3(3-0-6) 

 Organic Stereochemistry 

 สเตอริโอไอโซเมอร์ สมมาตรและโครงแบบ การจ าแนกประเภทและการแยกสเตอริโอไอไซเมอร์ สเต

อริโอเคมีของโมเลกุลแบบท่ีเป็นวงและไม่เป็นวง การสังเคราะห์แบบสเตอริโอซีแลคทีฟ คุณสมบัติแบบไครอปติ

คัล ไคราลลติใีนโมเลกุลท่ีปราศจากศูนยก์ลาง 

 Stereoisomer, symmetry and configuration, stereoisomer discrimination and separation, 

stereochemistry of acyclic and cyclic molecules, stereoselective synthesis, chiroptical properties, chirality in 

achiral molecules 
 

242445 เคมเีฮเทอโรไซคลิก                 3(2-2-5)  

     Heterocyclic Chemistry 

 การจ าแนกและการเรียกชื่อ สมบัติทางเคมีและวิธีการสังเคราะห์สารประกอบของสารประกอบ

เฮเทอโรไซคลิกท่ีมีเฮเทอโรอะตอมเพียง 1 อะตอม แบบวงแหวน สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยมและหกเหลี่ยม 

รวมท้ังแบบท่ีมีเฮเทอโรอะตอม 2 อะตอม ทัง้ชนดิท่ีอะตอมท้ังสองเป็นชนดิเดียวกัน และตา่งชนิดกัน สารประกอบ

เฮเทอโรไซคลิกในชีวิตประจ าวันและการประยุกตใ์ชป้ระโยชนต์อ่ชุมชน เพื่อการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และ

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

 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 

                   การฝึกปฏิบัติเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานท่ีเกี่ยวข้องกับทางเคมีในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

               Training, learning, gaining experience, improving working skills in chemistry in private or 

government sectors 
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242452 กำรศึกษำอสิระ                                                                       6 หน่วยกิต 

 Independent Study  

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย       

ในหัวข้อทางด้านเคมี 

 Studying, collecting data, analyzing, report writing, presenting and discussing in chemistry 

 

242453 สหกจิศึกษำ                                                                         6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏบัิตงิาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานท่ีเกี่ยวข้องกับเคมี ในฐานะพนักงาน

ฝึกหัดในสถานประกอบการองคก์รภาครัฐหรอืเอกชน 

 Working, learning, gaining experience, improving working skills in chemistry as an apprentice 

in private or government sectors 

 

242454  สัมมนำ                   1(0-3-2) 

 Seminar  

 การสบืค้น การรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ การเขียนรายงาน (ถ้ามี) การน าเสนอ การอภิปราย 

และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านเคมี 

   Searching, collecting data, analyzing, report writing (ถ้ามี), presenting, discussing and 

answering question in chemistry 
    

243101 ชวีวิทยำ 1                            4(3-3-8) 

Biology I 

ระเบียบวธีิทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัต ิการจัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม 

พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าท่ีของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและ

พฤตกิรรม 

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        ชวีวิทยำ 1                            4(3-3-8) 

        Biology I 

       ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม 

พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ 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       ชวีวิทยำ 2                   3(2-3-6) 

     Biology II 

     โครงสร้างของพืช หนา้ที่ของพืช ลักษณะทางสัณฐานของพืช กายวิภาคศาสตร์ของพืช สรีรวทิยา

ของพืช ความหลากหลาย และววิัฒนาการของพืช 

      Plant structure, plant functions, plant morphology, plant anatomy, plant physiology, diversity 

and plant evolution 

 

243103        ชวีวิทยำ 3                  3(2-3-6) 

       Biology III 

       เซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์ ความหลากหลายและวิวัฒนาการของสัตว์ ระบบอวัยวะและสรีรวิทยา

เปรียบเทียบ พฤตกิรรมและนเิวศวทิยาของสัตว์ 

      Animal cells and tissues, diversity and evolution of animals, organ system and comparative 

physiology, behavior and ecology of animals 

 

243211      เซลล์และชวีวิทยำระดับโมเลกุล               3(3-0-6) 

     Cell and Molecular Biology 

                 ทฤษฎีเซลล์  สมบัติพื้นฐานของเซลล์ องค์ประกอบเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต พลังงานชีวภาพ     

การท างานของเอนไซม์ในกระบวนการเมแทบอลิซึม โครงสร้างและหน้าท่ีของเยื่อหุ้มเซลล์และองค์ประกอบของ

เซลล์ การแสดงออกของสารพันธุกรรม  สรีรวทิยาของเซลล์  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      ชวีวิทยำของเซลล ์                 4(3-3-8) 

      Cell Biology 

      ชนิดและทฤษฎีเซลล์ เทคนิคการศึกษาเซลล์ องค์ประกอบเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง

ละเอยีด องค์ประกอบ และกระบวนการทางสรีรวทิยา การเจรญิและการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ 

    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 

      หลักการทางนิเวศวิทยา ปัจจัยจ ากัด ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในสิ่งแวดล้อม           

การถ่ายทอดพลังงานและสสาร ประชากร สังคมสิ่งมชีวีติ ระบบนเิวศ ชวีนเิวศ และการอนุรักษ ์

    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 การก าเนิดโลก  การเปลี่ยนแปลงของ

เปลอืกโลก ต้นไมแ้ห่งววิัฒนาการและช่วงเวลา ววิัฒนาการของสิ่งมชีวีติ ววิัฒนาการของมนุษย ์

     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 

   โครงสร้างและหน้าท่ีของโครงสร้างต่าง ๆ ในพืช ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าและพืช ธาตุอาหารพืช         

การสังเคราะห์แสง การล าเลียง การหายใจเชิงแสง การเจริญและพัฒนาของพืช  กลไกการตอบสนองต่อ

ความเครยีด  

  Plant structures and functions, relationship between water and plants, plant nutrition, 

photosynthesis, translocation, photorespiration, plant growth and development, mechanisms of stress 

responses  
 

243320    สัณฐำนวทิยำและกำยวิภำคศำสตรข์องพืช       3(2-3-6) 

   Plant Morphology and Anatomy 

   ลักษณะทางสัณฐานวทิยาและวัฏจักรชีวิตของพืชในดิวิชันต่างๆ การจัดจ าแนก วิวัฒนาการของส่วน

ต่าง ๆ ของพืช ชนิดของเซลล์และเนื้อเยื่อ องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเนื้อเยื่อในพืชชั้นสูง 

โครงสร้างภายในอยา่งละเอียด การเจรญิและพัฒนาของอวัยวะท่ีไม่เกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องกับการสบืพันธ์ุ 

   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 

     ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของระบบอวัยวะต่าง  ๆ ในสัตว์ ระบบประสาท 

กล้ามเนื้อและการเคลื่อนท่ี กระบวนการย่อยอาหารและเมแทบอลิซึม การแลกเปลี่ยนก๊าซ ระบบหมุนเวยีน

เลอืด การขับถ่าย ระบบตอ่มไร้ท่อ ระบบสบืพันธ์ุ และการควบคุมสิ่งแวดลอ้มภายในร่างกาย 

   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    สัตว์ไม่มีกระดูกสนัหลัง                  3(2-3-6) 

    Invertebrate Zoology 

    สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน และความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของสัตว์ไม่มี

กระดูกสันหลัง  ตัง้แตโ่ปรโตซัวจนถึงสัตวท่ี์มีแกนล าตัวชัน้ต่ า 

   Morphology, physiology, ecology, taxonomy and phylogenetic relationship of invertebrates from 

protozoa to lower chordates 

 

243333     สัตว์มกีระดูกสันหลัง                3(2-3-6) 

     Vertebrate Zoology 

     สัณฐานวทิยา กายวภิาคศาสตร์ และระบบอวัยวะของสัตว์มีกระดูกสันหลัง อนุกรมวิธานและวิวัฒนาการ

ของสัตวม์กีระดูกสันหลัง 

   Morphology, anatomy and organ system of vertebrates, taxonomy and evolution of vertebrates 

 

243341   พันธุศำสตร ์                  4(3-3-8) 

   Genetics 

   ประวัติและความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์ การแบ่งเซลล์และการสร้างเซลล์สืบพันธ์ุ หลักการ

ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎและนอกเหนือกฎของเมนเดล ลิงเกจและครอสซิงโอเวอร์ การถ่ายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีถูกควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส ยีนและโครโมโซม สารพันธุกรรม การจ าลองดีเอ็นเอ

และการแสดงออกของยนี การซ่อมแซมและการเกิดการกลายพันธ์ุ 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  พันธุศำสตร์ของเซลล ์                 3(2-3-6) 

  Cytogenetics 

  การแบ่งเซลล์ โครงสร้าง หนา้ท่ีและพฤติกรรมของโครโมโซม โครโมโซมท่ีมีลักษณะพิเศษ การเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างและจ านวนโครโมโซม ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ พันธุศาสตร์ของเซลล์ท้ังพืชสัตว์และมนุษย ์

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   นิเวศวทิยำและพฤตกิรรมของสัตว ์               3(0-3-6) 

   Animal Ecology and Behavior 

   ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับสัตว์ วิวัฒนาการ การปรับตัวในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการกระจายตัว การผสมพันธ์ุ ประชากร สังคม พฤตกิรรม ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤตกิรรม การสื่อสาร

ระหว่างสัตว ์พฤติกรรมทางสังคม เทคนคิทางนเิวศวทิยา การจัดการทรัพยากรสัตวป่์าเพื่อการอนุรักษ์ 

  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   นิเวศวทิยำกับกำรท่องเที่ยว                3(2-3-6) 

    Ecology and Tourism 

    ระบบนิเวศ การประยุกต์ใช้หลักการทางนิเวศวิทยาเพื่อการท่องเท่ียวและการอนุรักษ์ ความสัมพันธ์

ระหว่างระบบนเิวศและทรัพยากรการท่องเท่ียว 

  Ecosystems, applications of ecological principles in tourism and conservation, relationship 

between ecosystems and tourism resources 
 

243361    กำรวำดภำพและถำ่ยภำพทำงวิทยำศำสตร ์               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   อนุกรมวิธำนและระบบวทิยำ                           4(3-3-8) 

  Taxonomy and Systematics  

   แนวคิดในการจัดหมวดหมู ่  หลักการทางอนุกรมวิธานและระบบวิทยา  การจัดจ าแนก

ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

  Concepts of classification, principles of taxonomy and systematics, phylogenetic and  

evolutionary relationship of organisms 
 

243421   อนุกรมวิธำนของพืช                 3(2-3-6) 

   Plant Taxonomy 

   หลักการอนุกรมวิธานพืชและระบบวิทยา การจัดจ าแนกหมวดหมู่  การก าหนดชื่อวิทยาศาสตร์            

การตรวจสอบเอกลักษณ์ ลักษณะประจ าวงศ ์และความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ 
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  Principles of plant taxonomy and systematics, classification, nomenclature, identification, family 

characteristics, phylogeny and evolutionary relationships 

 

243422  พฤกษศำสตร์เศรษฐกจิ                 3(2–3-6) 

   Economic Botany 

   พชืทางการเกษตร พชืสมุนไพร พชืท่ีมีความส าคัญในสภาวะขาดแคลน และผลิตผลจากพืชท่ีมีความส าคัญ

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 ท่ีเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต ฮอร์โมนพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช อิทธิพลของ

สิ่งแวดล้อม และการตอบสนองของพืชในรูปแบบตา่ง ๆ  

  Factors affecting growth, plant hormones, plant growth regulators, effects of environment on plant 

growth and plant responses 

 

243420  ชวีวทิยำกล้วยไม ้                 3(2-3-6) 

   Orchid Biology 

   ชีววิทยาของกล้วยไม้ การเพาะเลี้ยง การจ าแนกสกุลและชนิดกล้วยไม้ท่ีส าคัญ การขยายพันธ์ุกล้วยไม้

ด้วยวธีิการตา่งๆ การปลูกกล้วยไมเ้ชงิการค้าและการตลาดเพื่อการส่งออก 

   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  ชวีวิทยำของแมลง                 3(2–3-6) 

   Insect Biology 

   ชีววิทยาและความหลากหลายของแมลง พฤติกรรมของแมลง นิเวศวิทยาของแมลง แมลงสังคม การควบคุม

แมลงท่ีเป็นโทษ ความสัมพันธ์ของแมลงกับพชื สัตว ์มนุษยแ์ละสิ่งแวดลอ้ม 

  Biology and diversity of insects, insect behavior, insect ecology, social insect, insect control, 

relationships among insects, plants, animals, human and environment 

 

243433  ชวีวิทยำของต่อมไรท้่อ                 3(2-3-6) 

   Endocrinology 

   โครงสร้างเชิงกายวิภาค สรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ และเคมีของฮอร์โมนในสัตว์มีกระดูกสันหลัง

และสัตวไ์มม่กีระดูกสันหลัง การเปรียบเทียบการท างานและการควบคุมระบบต่อมไร้ท่อในสัตว์มีกระดูกสันหลัง

และไมม่กีระดูกสันหลัง 
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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   ปรสิตวทิยำทั่วไป                 3(2–3-6) 

   General Parasitology 

   รูปแบบของการเป็นปรสิต สัณฐานวทิยาและลักษณะต่าง ๆ ของปรสิต ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้าน

กับปรสิต อาการ การวินิจฉัย และการป้องกัน  

    Parasitism, morphology and characteristics of parasites, host-parasite relationships, symptom, 

diagnosis and prevention 
 

243435  ปักษวีิทยำ                  3(2-3-6) 

   Ornithology 

   สัณฐานวิทยาและหน้าที่ของอวัยวะของนก วิวัฒนาการ สรีรวิทยา พฤติกรรม  นิเวศวิทยา 

อนุกรมวธิานของนก การอนุรักษน์ก 

  Morphology and functions of bird organs, evolution, physiology, behaviors, ecology, bird 

taxonomy, bird conservation 

 

243441   พันธุศำสตร์ของมนุษย ์                 3(3-0-6) 

   Human Genetics 

   ความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์ในมนุษย์ ความผิดปกติของยีนและโครโมโซม โรคทางพันธุกรรม 

มะเร็งกับยีน การประยุกต์ใช้เทคนิคทางอณูชีววทิยาในการศกึษาและวจิัยทางด้านพันธุศาสตร์ของมนุษย์ 

  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   ชวีวิทยำโมเลกุล                 3(2-3-8) 

Molecular Biology       

ประวัติความเป็นมาของชีววิทยาระดับโมเลกุล โครงสร้างและหน้า ท่ีของสารพันธุกรรม

กลไกการควบคุมระดับเซลล์และระดับโมเลกุลของการจ าลองตัวเองของดีเอ็นเอ การลอกรหัสและการแปลรหัส

การกลายพันธ์ุ การซ่อมแซมดีเอ็นเอ เทคนิคท่ีใชใ้นการวิจัยทางด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 

  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   เทคโนโลยดีีเอน็เอ                3(2–3-6) 

   DNA Technology 

   หลักการทางชีววิทยาระดับโมเลกุล การเพิ ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส 

เทคโนโลยรีีคอมบิแนนท์ดเีอ็นเอ การโคลนยีน การแสดงออกของยนี และการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยดีีเอ็นเอในงาน

ด้านเทคโนโลยชีวีภาพ 

  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   ชวีวิทยำของมลพษิ                 3(3-0-6) 

   Pollution Biology 

  ลักษณะของมลพิษทางน้ า ทางอากาศและทางดิน สาเหตุของการเกิดปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม การป้องกัน

และแก้ไขปัญหามลพษิ การอนุรักษส์ภาพแวดลอ้ม 

  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 และชีวภาพของแหล่งน้ าจืด ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ

สิ่งแวดลอ้มน้ าจืด 

  Physical, chemical and biological environments in freshwater, relationship between living 

organisms and freshwater environments 

243453   ชวีวทิยำสิ่งแวดล้อมและภูมปิัญญำท้องถิ่น              3(2–3-6) 

   Environmental Biology and Indigenous Wisdom  

   ชีววิทยาของสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและความเชื่อท้องถิ่นกับการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ความ

หลากหลายทางชวีภาพ 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   เทคนคิทำงชีววิทยำ                 3(2–3-6) 

   Biological Techniques 

   การรวบรวมและเก็บรักษาตัวอย่าง การท าสไลด์กึ่งถาวรและถาวร การตัดเนื้อเยื่อ การใช้อุปกรณ์

และเคร่ืองมือทางชีววิทยา 

   Specimen collection and preservation, semi- and permanent slide preparation, sectioning, 

instruction of biological equipment 
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243462   เทคโนโลยชีวีภำพเบื้องต้น                3(2-3-6) 

   Introductory Biotechnology 

   เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพืช การผลิตสัตว์ การเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นก าเนิด การผลิต วัคซีน 

เทคนิคทางภูมิคุ้มกัน ชีวมวลเพื่อการผลิตพลังงานทดแทนและบ าบัดสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการหมักจุลินทรีย์ 

เทคโนโลยีชีวภาพทางเคมี การสกัดและการแยกสารประกอบทุติยภูมิเพื่อให้ได้สารผลิตภัณฑ์บริสุทธ์ิ  

  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    หัวข้อปัจจุบันทำงชวีวิทยำ                3(2-3-6) 

   Current Topics in Biology 

   การสืบค้น การศึกษา การวิเคราะห์ และวิจารณ์ผลงานวิจัยทางชีววิทยาในหัวข้อต่าง ๆ ท่ีมีการเผยแพร่ 

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 

ผลิตภัณฑจ์ากผึง้และการใช้ประโยชน ์การใชผ้ึง้ช่วยผสมเกสรพืชผลทางการเกษตร และการจัดการการเลีย้งผึง้ 

  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   แมลงส ำคัญทำงเศรษฐกจิ                3(0-3-6) 

   Economic Insects 

   แมลงกินได้ แมลงท่ีให้ผลิตภัณฑ์ แมลงช่วยผสมเกสร แมลงศัตรูธรรมชาติ แมลงศัตรูพืช แมลงศัตรู

สัตว์ แมลงในบ้านเรือน และแมลงท่ีเป็นพาหะน าโรค 

   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   กำรควบคุมโดยชีววิธ ี                 3(3-0-6) 

   Biological Control 

   แนวคิดและวิธีการควบคุมประชากรของศัตรูพืชและศัตรูสัตว์ ชีววิทยาของศัตรูพืชและสัตว์  ศัตรู

ทางธรรมชาติท่ีน ามาใช้ในการควบคุมโดยชีววิธี ความสัมพันธ์และผลกระทบของการควบคุมโดยชวีวธีิต่อระบบ

นเิวศ หลักการการจัดการศัตรูพชืและศัตรูสัตว์อยา่งบูรณาการ 

  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

พันธ์ุพืช การขยายพันธ์ุพืชปริมาณมากในเวลาสั้น การผลิตพชืปลอดโรคและทางการแพทย ์

  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  

   การสบืค้น การรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ การเขียนรายงาน (ถ้ามี) การน าเสนอ การอภิปราย และ

การตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านชีววทิยา 

   Searching, collecting data, analyzing, report writing (ถ้ามี), presenting, discussing, and answering 

question in biology 

 

243492   กำรศึกษำอสิระ                 6 หน่วยกิต 

   Independent Study 

  การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย           

ในหัวข้อทางด้านชีววทิยา 

  Studying, collecting data, analyzing, report writing, presenting and discussing in biology 

 

243493   กำรฝึกงำน                6 หน่วยกติ 

   Professional Training 

  การฝึกปฏบัิต ิเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานท่ีเกี่ยวข้องกับชวีวิทยา ในสถานประกอบการ 

องคก์รภาครัฐหรอืเอกชน 

  Training, learning, gaining experience, improving working skills in biology in private or government 

sectors  
 

243494   สหกจิศึกษำ                6 หน่วยกติ 

   Co-operative Education 

   การปฏบัิตงิาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานท่ีเกี่ยวข้องกับชีววิทยา ในฐานะพนักงาน

ฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

   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 

การเคลื่อนท่ีแบบเปลี่ยนต าแหน่งใน 1 และ 2 มิติ การเคลื่อนท่ีแบบหมุน งานและพลังงาน กลศาสตร์

ของอนุภาคแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล การสั่นสะเทือนและเสียง ระบบของเลนส์ ทฤษฎี

คลื่นของแสง ความร้อนและระบบก๊าซอุดมคติ เทอร์โมไดนามกิส์ และกลจักรความร้อน ทฤษฎีจลน ์

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 

 ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรงและอุปกรณ์

แม่เหล็กไฟฟ้า การเหนี่ยวน าแม่เหล็กและกฏของฟาราเดย์ การเหนี่ยวน า การสั่นทางแม่เหล็กไฟฟ้าและ

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ สนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้าท่ีเปลี่ยนแปลง วงจรและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ กัมมันตรังสีและนิวเคลียส ก าเนดิทฤษฎีควอนตัม 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   

          การเคลื่อนท่ีแบบเปลี่ยนต าแหน่งใน 1 มิติและ 2 มิติ แรงและกฎการเคลื่อนท่ี งานและพลังงาน

โมเมนตัมและการชน การเคลื่อนท่ีแบบหมุน สมดุลเชิงสถิตและสมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล เทอร์โม

ไดนามกิส์ คลื่นและการสั่นสะเทือน เสียง ทัศนศาสตร์ ไฟฟา้และแม่เหล็ก วงจรไฟฟ้าเบือ้งต้น ฟิสิกสย์ุคใหม่ 

          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    ฟิสิกสว์ิทยำศำสตร์ชวีภำพ        3(2-3-6) 

  Life Science Physics 

              หนว่ยและการวัด จลนศาสตร์และพลศาสตร์การเลื่อนต าแหน่งและการหมุน งาน พลังงานและก าลัง

ของร่างกาย คุณสมบัติความยืดหยุ่นของโครงกระดูกและเนื้อเยื่อ กลศาสตร์และคุณสมบัติทางกายภาพของ      

ของไหล ฟิสิกส์ของการหายใจ ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ คลื่นเสียงและการได้ยิน ทัศนศาสตร์และทัศน

อุปกรณ ์ไฟฟา้และอิเล็กโทรนกิส์เบือ้งต้น ชีวไฟฟา้ ฟิสิกสข์องรังสี ฟสิิกสข์องเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
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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    ฟิสิกส์ทำงกำรแพทย ์        2(2-0-4) 

  Medical Physics 

  สมดุลของแรง ก าลังบิด ความยืดหยุ่นของสาร การหมุน ความเฉื่อยด้านการหมุน โมเมนตัม เชิงมุม 

กลศาสตร์ของไหล การลอยตัว ความหนืด การไหลวนของกระแสเลือด ความตึงผิว แคพิลารี  ออสโมซิส การขยายตัว

ของปอด ความร้อนในร่างกาย กล้ามเนื้อ เสยีง 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 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับค่าความผิดพลาด ข้อมูลตัวแปรเดี่ยว ทฤษฎีทางสถิติและวิธีการถดถอย 

อุปกรณบ์างชนิดและวิธีการวัดท่ีถูกต้อง การวิเคราะห์การทดลองบางประการ เหตุผล และตรรกในการทดลอง 

การบันทึกผลการทดลอง กราฟชนิดต่าง ๆ และการวเิคราะห์ การค านวณค่าผิดพลาด  

 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   คณิตศำสตรส์ ำหรับฟิสิกส์    3(3-0-6) 

  Mathematics for Physics 

 เวกเตอร์และเมตริกซ์ เวกเตอร์เชิงวิเคราะห์ขั้นสูง อนุกรม การแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ สมการเชิง

อนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ปัญหาค่าเร่ิมต้นและขอบเขต ฟังก์ชันพิเศษ แคลคูลัสของการแปรผัน 

แคลคูลัสของตัวแปรเชงิซ้อน 

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   กลศำสตร ์1  3(3-0-6) 

 Mechanics I 

 กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน กลศาสตร์แบบนิวตันของอนุภาคเดี่ยวใน 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ การสั่น 

แรงศูนยก์ลาง การเคลื่อนท่ีในกรอบอา้งอิงไมเ่ฉื่อย การเคลื่อนท่ีของระบบอนุภาค การเคลื่อนท่ีของวัตถุแข็งเกร็ง 

กลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์แบบลากรองจแ์ละแบบแฮมิลตันเบือ้งต้น 

 Newton's laws of motion, newtonian mechanics of single particle in one, two and three-

dimensional, 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 กลศาสตร์เชงิสถิติเบือ้งต้น 

  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 คลื่นเคลื่อนท่ี สมบัติของคลื่น การวิเคราะห์แบบฟูเรียร์ 

คลื่นแมเ่หล็กไฟฟา้ 

 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

แมกซ์เวลล ์การแผ่ของสนามแม่เหล็กไฟฟา้ในตัวกลาง 

  Electrostatic, magnetostatic, electrostatic and magnetostatic fields in media, electrostatics 

boundary conditions and analogy to magnetostatic, Maxwell’s equations, electromagnetic waves in media 

 

244241   กำรเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับฟิสิกส์   3(2-2-5)  

 Computer Programming for Physics 

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาระดับสูง รูปประโยคและไวยากรณ์ของภาษาโปรแกรม             

ตัวแปรต่าง ๆ การเลือกทิศทางการท างาน การเขียนฟังก์ชันค านวณทางคณิตศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ใน

ฟิสิกส ์
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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 

             ทฤษฎสีัมพัทธภาพพเิศษ, ทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัวไป, 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 การเคลื่อนท่ี การอนุรักษพ์ลังงาน สมบัตขิองของไหล  

 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

แมเ่หล็ก สมบัติของคลื่น คลื่นน่ิง คลื่นเสียง  

 Experiments and data analysis involves in electrostatic, magnetostatic, dielectric, magnetic, 

properties of wave, standing wave, sound wave 

 

244301  ฟิสิกส์เชิงค ำนวณ    3(2-2-5)  

 Computational Physics 

 การอนิเตอร์โปเลต การประมาณ การหาค่าของการอินทิเกรต และอนุพันธ์ วิธีการอิเทอเรทีฟ การหา

ผลเฉลยของสมการท่ีไม่เป็นเชงิเส้น การหาค าตอบของสมการอนุพันธ์แบบธรรมดา และของระบบสมการเชิงเส้น 

การวเิคราะห์ความคลาดเคลื่อน การค านวณค่าไอเกน และไอเกนเวกเตอร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ

การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปแก้ปัญหาทางฟสิิกส์ 

 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 

ข้อจ ากัดของกลศาสตร์แผนเดิม และแนวคิดเบื้องต้นของกลศาสตร์ควอนตัม ฟังก์ชันคลื่นและ

ความหมายของฟังชันก์คลื่น หลักความไมแ่นน่อน ตัวด าเนนิการ สมการชเรอดงิเงอร์ ผลเฉลยของสมการชเรอดงิ

เงอร์ในปัญหาหนึ่งมติ ิอนุภาคในบ่อศักย์ การเคลื่อนท่ีของอนุภาคทะลุผ่านเข้าก าแพงศักย์ ตัวสั่นฮาร์โมนิก และ

โมเมนตัมเชงิมุม 

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 การเปลี่ยนเบซิสและการท าเมทริกซ์ให้ทแยงมุม วิธีการ

ประมาณส าหรับสถานะท่ีถูกกัก ทฤษฎีการรบกวนแบบไม่ขึ้นกับเวลา ทฤษฎีการรบกวนแบบขึ้นกับเวลา ระบบ

อนุภาคเหมอืน และทฤษฎีการกระเจิงเบือ้งต้น 

  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  กลศำสตร ์2    3(3-0-6) 

  Mechanics II  

  แคลคูลัสของการแปรผัน สมการของลากรองจ์ การประยุกต์ใช้กลศาสตร์แบบลากรองจ์ สมการของ

แฮมิลตัน การประยุกตใ์ชก้ลศาสตร์แบบแฮมิลตัน 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 

 หลักเบือ้งต้นของกลศาสตร์เชิงสถิติ ฟังก์ชันการแจกแจงแบบต่าง ๆ ฟังก์ชันพาร์ทิชัน สถิติแบบแมกซ์

เวลล-์โบลตซ์มนัน์ สถิตแิบบเฟอร์มี-ดิแรก สถิตแิบบโบส-ไอน์สไตน ์การประยุกตก์ลศาสตร์เชงิสถิติ 

 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 

 คุณสมบัตขิองแสง ระนาบเรียบปริซึม ผิวโค้ง เลนสบ์าง เลนสห์นา กระจกเงาโค้ง การลากเส้นเส้นรังสี 

อเบอร์เรชันของเลนส ์ทัศนอุปกรณ ์การรวมคลื่นแสง การแทรกสอด การเลีย้วเบนและการวิเคราะห์ฟูเรียร์ สลิต

เดี่ยว สลิตคู่และเกรตตงิ 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   

   ความรู้พืน้ฐานทางแสง และความสัมพันธ์ของวัสดุกับแสง สิ่งประดิษฐ์เปล่งแสง สิ่งประดิษฐ์ตรวจรับ

แสง  เลเซอร์ เซลล์แสงอาทติย์ การสื่อสารด้วยแสง การประยุกตใ์ชง้านอุปกรณ ์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   วงจรไฟฟ้ำและอเิล็กทรอนิกส์  3(2-2-5)  

  Electric and Electronics Circuit 

  วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ สารกึ่งตัวน า ไดโอด ทรานซิสเตอร์ วงจรขยายสัญญาณ          

การออกแบบไบแอสและการขยายสัญญาณขนาดเล็ก วงจรออสซิลเลเตอร์ วงจรสวิตชิง หลักการเบื้องต้น

เกี่ยวกับดจิิทัลอเิล็กทรอนิกส ์วงจรรวมอิเล็กทรอนิกสแ์ละการประยุกต์ 

  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   คอมพิวเตอร์และอเิล็กทรอนิกส์ส ำหรับสื่อกำรสอนฟิสิกส์   3(0-0-0)  

  Computer and Electronic for Media of Teaching  Physics 

 การประยุต์ การเขียนโปรแกรม โปรแกรมส าเร็จรูป คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่าง

ง่าย ส าหรับสื่อการสอนฟิสิกส ์ 

 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  

 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม รังสีเอ็กซ์ องค์ประกอบของนิวเคลียส สมบัติของนิวเคลียส 

แรงนิวเคลียร์ แบบจ าลองของนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี อัตรกิริยาของการแผ่รังสีกับสสาร เคร่ืองมือวัดและ
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การวัดการแผ่รังสี เครื่องเร่งอนุภาค ปฏกิิริยานิวเคลียร์ ฟิสิกส์ของนิวตรอน การแบ่งแยกตัวและการรวมตัวของ

นวิเคลียส แหล่งพลังงานนวิเคลียร์ 

 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 สมบัตเิชงิความร้อนของของแข็ง ทฤษฎแีถบพลังงานผลึกกึ่งตัวน าและผลึกเหลว 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 ดวงอาทติย์ ระบบสุริยะ สมบัตท่ัิวไปของดาวฤกษ ์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 

 การทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองเกี่ยวกับ การเกิดภาพจากทัศนอุปกรณ์ สมบัติของแสง           

การถ่ายภาพ วงจรกรองความถี่ วงจรกระแสสลับ วงจรเทวนินิและนอร์ตัน  

 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 เซลลส์ุริยะ  

 Experiments and data analysis invove in photoelectric, particle detection, particle charge, atomic 

spectrum, solar cell 

 

 



186 

244421   เทคโนโลยพีลังงำน   3(3-0-6) 

  Energy Technology 

  มนุษยก์ับการใชพ้ลังงาน สถานภาพในปัจจุบันและในอนาคตของแหล่งพลังงาน แนวทางและนโยบาย

ในการประหยัดพลังงาน การน าพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ การผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานน้ า พลังงาน

จากลม พลังงานจากความร้อนใต้พิภพ พลังงานจากภาคเกษตร พลังงานนวิเคลียร์ พลังงานในแงเ่ศรษฐศาสตร์ 

 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   เครื่องมอืวัดและระบบเฝ้ำตรวจวัดด้วยคอมพิวเตอร์  3(2-2-5)  

 Instrumentation and Data Acquisition System 

 หลักการวัดทางฟิสิกส์ อุปกรณ์และเทคนิคการวัด ระบบเคร่ืองวัดทางฟิสิกส์ เทคนิคการเชื่อมโยงกับ

ระบบข้อมูล วงจรและโปรแกรมควบคุมการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ การแปลงปริมาณทางฟิสิกส์เป็น

สัญญาณไฟฟา้ การแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดจิิทัล 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 ชุดค าสั่ง การเชื่อมต่อกับวงจรภายนอก               

การโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงและการประยุกต์ 

 Fundamental of microcontrollers, hardware architecture, instruction set, interfacing to external 

devices, programming with high level languages and application 

 

244451  ชวีฟิสิกส์  3(3-0-6) 

 Biophysics 

 โครงสร้างและการท างานของระบบชีวภาพ กลศาสตร์เชิงชีวภาพ วัสดุเชิงชีวภาพ ชีวฟิสิกส์ของเซลล์ 

ชวีฟสิิกสเ์ชงิโมเลกุล ชีวฟิสิกสเ์ชงิสรีรวทิยา เทคนิคทางชวีฟสิิกส ์อุปกรณท์างชวีฟสิิกส์ 

 Structure and function of biological systems, biomechanics, biomaterials, cellular biophysics, 

molecular biophysics, biophysical techniques, biophysics instruments 
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244452 นำโนเทคโนโลยเีบื้องต้น  3(3-0-6) 

 Introduction to Nanotechnology 

 ความรู้เบื้องต้นฟิสิกส์ของของแข็งทางด้านโครงสร้างและแถบพลังงาน การสังเคราะห์วัสดุนาโน           

การวัดโครงสร้างด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน สมบัติเฉพาะและโครงสร้างของวัสดุนาโน 0 มิติ, 1 มิติ และ            

2 มิตแิละการประยุกต์ 

 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 ฟิสิกส์สำรก่ึงตัวน ำและสำรตัวน ำยวดยิ่ง 3(3-0-6) 

 Semiconductor and Superconductor Physics 

 ชนิดโครงสร้างพันธะ โครงสร้างผลึกและโครงสร้างแถบพลังงานของสารกึ่งตัวน า ทฤษฎีรอยต่อ                 

พี-เอ็น และรอยต่อโลหะสารกึ่งตัวน า การน าไฟฟ้าในสารกึ่งตัวน า การวัดสมบัติทางฟิสิกส์ในสารกึ่งตัวน า 

โครงสร้างการท างานและการสร้างสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน าชนิดต่าง ๆ สมบัติทางกายภาพของตัวน ายวดยิ่ง 

ปรากฏการณส์ภาพน ายวดยิ่งวิกฤติ ตัวน ายวดยิ่งแบบหนึ่งและแบบสอง ทฤษฎีบีซีเอส ทฤษฎีกินซ์เบิร์ก-ลันเดา 

ปรากฏการณทั์ลเนลลิ่ง ตัวน ายวดย่ิงอุณหภูมิสูงและการประยุกตใ์ชต้ัวน ายวดย่ิง 

  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 

  การเคลื่อนท่ีของโลก การประยุกตก์ลศาสตร์ท้องฟ้า ระบบโลก-ดวงจันทร์ การแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า

และสสาร แมกนิจูดและสีของดาว ระบบดาวคู่ อุณหภูมิและสเปกตรัมของดาว การเคลื่อนท่ีของดาว 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 การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ             

ข้อสักถามในประเด็นทางด้านฟิสกิส์ 
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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 

   โครงงานทางฟิสิกส์ ด้านทดลอง หรือ ด้านทฤษฎี หรือสิ่งประดิษฐ์ การบันทีกและวิเคราะห์ผล              

การเขียนรายงานวชิาการและการน าเสนอ 

   Project in experimental physics or theoretical physics or invention, data recording and data 

analysis, acedamic report and presentation 

 

044093    กำรศึกษำอสิระ   6 หน่วยกติ 

  Independent Study 

  การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย          

ในหัวข้อทางด้านฟิสกิส์ 

  Studying, collecting data, analyzing, report writing, presenting and discussing in physics 
 

244494   กำรฝึกงำน  6 หน่วยกติ 

  Professional Training 

  การฝึกปฏบัิต ิเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานท่ีเกี่ยวข้องกับฟิสกิส์ในสถานประกอบการ 

องคก์รภาครัฐหรอืเอกชน 

  Training, learnin, gaining experience, improving working skill in physics in private or government 

sectors 

 

044090   สหกจิศึกษำ  6 หน่วยกติ 

  Co-operative Education 

  การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานท่ีเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ในฐานะพนักงาน

ฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

  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 อภปิราย และการน าเสนอ หัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันทางฟิสิกส์ 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   ชวีสถิต ิ                  3(2-2-5)  

   Biostatistics 

  แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สถิติ

พรรณนา ความนา่จะเป็น ตัวแปรสุ่มและความนา่จะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า

และการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์          

เชงิเส้น การทดสอบด้วยไคก าลังสอง การแปลผลและการน าเสนอผลสถิติ  

  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  สถิตวิิเครำะห์     3(2-2-5)   

  Statistical Analysis   

  แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การน าสถิติไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ระเบียบวิธีการทางสถิต ิ

หลักเบื้องต้นของการส ารวจด้วยตัวอย่าง สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็นของ              

ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน

เบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วยไคก าลังสอง สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ 

และการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล 

  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  ทฤษฎสีถิต ิ2                                                3(3-2-6) 

 Statistics Theory I 

 ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชัน ความน่าจะเป็นและฟังก์ชันความน่าจะเป็นร่วม  ค่าความหมาย 

โมเมนต์และฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์ของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การแจกแจง  ความน่าจะเป็นของ 

ตัวแปรสุ่มแบบไมต่อ่เนื่องและตอ่เนื่อง ทฤษฎบีทเชบีเชฟ ทฤษฎขีีดจ ากัดส่วนกลางและสถิตอิันดับ 

   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    สถิตไิม่อิงพำรำมเิตอร์                            3 (0-0-0)  

  Nonporametric Statistics 

  แนวคิดของสถิติไม่อิงพารามเิตอร์ ประเภทของสถติไิมอ่งิพารามิเตอร์ การทดสอบไมอ่งิพารามิเตอร์ 

กรณกีลุ่มตัวอยา่งกลุ่มเดียว กลุม่ตัวอย่างสองกลุ่มหรือมากกวา่สองกลุ่มท่ีสัมพันธ์กัน กลุ่มตัวอยา่งสองกลุม่หรือ

มากกวา่สองกลุ่มท่ีอิสระกัน การวัดความสัมพันธ์ และการทดสอบสถิตไิมอ่งิพารามิเตอร์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป

ทางสถิต ิ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

เชงิเดียวและเชงิเส้นพหุคูณ ตัวแปรหุ่น การเลือกตัวแบบ การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ การถดถอย

ไมเ่ชงิเส้น การวเิคราะห์การถดถอยแบบอื่นๆ และการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

   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  กำรวเิครำะห์ข้อมูลเชงิกลุ่ม                          3(0-0-0) 

  Categorical Data Analysis 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงกลุ่ม การแจกแจงวินามและการแจกแจงอเนกนามส าหรับข้อมูล         

เชงิกลุ่ม ตารางการจร การอนุมานตารางการจร ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยท่ัวไป ตัวแบบ โลจิท ตัวแบบการถดทอย        

โลจิสติก และตัวแบบล็อกลเินยีร์ขัน้พืน้ฐาน 

    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 ทฤษฎีความน่าจะเป็นท่ีใช้ในการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุม แผนการเลือก

ตัวอยา่ง ความสามารถของกระบวนการผลิตเพื่อการยอมรับ แผนการยอมรับผลิตภัณฑ์ แผนการยอมรับผลิตภัณฑ์

ตามแนวคิดทาคุช ิและแบบอื่นๆ ท่ีน่าสนใจ การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิตใินการวิเคราะห์และแปรผล 

  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 ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับการประกันภัย หลัก

ส าคัญของการประกันภัย เบ้ียประกัน และปัจจัยท่ีใชใ้นการค านวณเบ้ียประกัน หลักกฎหมายขัน้พืน้ฐาน 

     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  กำรวิจัยด ำเนนิกำร 2                 3(0-0-0) 

  Operational research 1 

   การวจิัยด าเนินการ ก าหนดการเชิงเส้นและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของก าหนดการเชิงเส้น การหาผล

เฉลยเชิงกราฟและวิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหาภาวะคู่กันและการวิเคราะห์ความไว ปัญหาการขนส่ง ปัญหา                

การมอบหมายงาน การวิเคราะห์ข่ายงาน การวางแผนและควบคุมโครงการโดยเพิร์ตและซีพีเอ็ม โปรแกรม

ส าเร็จรูปเพื่อแกปั้ญหาทางการวจิัยด าเนนิการ 

    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   โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิต ิ                                      3(0-0-0) 

    Statistical  Package  Program 

    การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิตสิ าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูล และการแปลผล 

     The use of statistical package program for data analysis and its interpretation 

 

248111   ควำมรูท้ั่วไปเกี่ยวกบัพลศึกษำและวิทยำศำสตรก์ำรกฬีำ     3(3-0-6) 

   General Aspects of Physical Education and Sports Science 

   ความหมาย หลักการ ขอบข่าย วิวัฒนาการ ความรู้พื้นฐาน ปรัชญา แนวคิด ท่ีเกี่ยวข้องกับ

วิทยาศาสตร์กับการกีฬาและพลศึกษา การประยุกต์ใช้ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ศึกษาองค์กรท่ี

ปฏบัิตงิานดา้นวทิยาศาสตร์การกีฬาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 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   หลักกำรฝกึและสอนยิมนำสติก         2(2-0-2) 

   Training and Teaching Principle in Gymnastic  

   การสอน การฝึกหัด ทักษะ ความปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้งต้นของกีฬายิมนาสติก 

สมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้อง  และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ 

    Basic of teaching, training, skill, safety and preventing of injury in gymnastic with science 

principle, Physical fitness and skills related fitness development 

 

248162   หลักกำรฝกึและสอนกิจกรรมเข้ำจังหวะและแอโรบิค      2(2-0-2) 

   Training and Teaching Principle in Rhythmic Activities and Aerobic Dance 

   การสอน การฝึกหัด ทักษะ ความปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บเบื้องต้นของกีฬากิจกรรม

เข้าจังหวะและแอโรบิค โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้อง  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   หลักกำรฝกึและสอนกระบีก่ระบอง      2(2-0-2) 

   Training and Teaching Principle in Krabi Krabong 

   การสอนและฝึกหัด กีฬากระบ่ีกระบอง โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้อง  

และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ    

   Teaching and training in krabi krabong with science principle, Physical fitness and skills related 

fitness development 

 

248164   หลักกำรฝกึและสอนแบดมนิตัน       2(2-0-2) 

   Training and Teaching Principle in Badminton  

   การสอน การฝึกหัด ทักษะ ความปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้งต้นของกีฬาแบดมนิตัน 

โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้อง  และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ  

   Basic of teaching, training, skill, safety and preventing of injury in badminton with science 

principles, Physical fitness and skills related fitness 

 

248165   หลักกำรฝกึและสอนเทนนสิ       2(2-0-2) 

   Training and Teaching Principle in Tennis 

  ประวัตแิละความรูพ้ื้นฐานการฝึกกีฬาเทนนิส การเตรียมพร้อมในการต ี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   หลักกำรฝกึและสอนเทเบลิเทนนสิ      2(2-0-2) 

   Training and Teaching Principle in Table Tennis  

   หลักการฝึกและสอนเทเบิลเทนนิส ประวัติ ความส าคัญ กฎกติกามารยาทส าหรับกีฬาเทเบิลเทนนิส                   

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และการฝึกทักษะเบื้องต้น ส าหรับกีฬาเทเบิลเทนนิส เช่น การจับไม้เทเบิล

เทนนิส โฟร์แฮนด์ จับแบบจีน ทักษะการเดาะลูกโฟร์แฮนด์  ทักษะการเดาะลูกแบคแฮนด์ ทักษะการยืน และ           

การวางเท้าในการตลีูก 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   หลักกำรฝกึและสอนมวยไทยและมวยสำกล     2(2-0-2) 

   Training and Teaching Principle in Muay Thai and Boxing  

   การสอนและฝึกหัด กีฬามวยไทยและมวยสากล โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายท่ี

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   หลักกำรฝกึและสอนกอล์ฟ       2(2-0-2) 

   Training and Teaching Principle in Golf 

   การสอนและฝึกหัด กีฬากอล์ฟ โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้อง  และ

การพัฒนาทักษะสมรรถนะ 

   Teaching and training in golf with science and technology in sport principles science principles, 

Physical fitness and skills related fitness development 

 

248169   หลักกำรฝกึและสอนตะกร้อ       2(2-0-2) 

   Training and Teaching Principle in Takraw 

   หลักการฝึกและสอนตะกร้อ ประวัติ  ความส าคัญ กฎกติกามารยาทส าหรับกีฬาตะกร้อ                       

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และการฝึกทักษะเบื้องต้น ส าหรับกีฬาตะกร้อ เช่น ข้างเท้าด้านใน หลังเท่า 

ลูกเข่า ลูกศีรษะ การฝึกเลน่ 2 คน  การฝึกเลน่ 3 คน การเล่นเป็นทีม การแขง่ขันตะกร้อ 

   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  กจิกรรมเพื่อสุขภำพ                 3(2-2-5)  

  Health Activities 

  สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ การใช้กจิกรรมการออกก าลังกาย 

กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ การออกค่าย เพื่อการสง่เสริมสุขภาพ  หลักโภชนาการเบือ้งต้นในการควบคุม

น้ าหนัก การเสริมสมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

  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 ยำและสิง่เสพตดิ                 3(3-2-6) 

 Drugs and Narcotic   

       ยาและสารเคมีในสิ่งเสพติดชนดิตา่ง ๆ ประโยชน์ทางการแพทย์และโทษของยาและสารเสพติดให้

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 และขั้นตอนในการจัดการแข่งขันกีฬา แต่ละประเภท การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และ          

การก าหนดวธีิการแข่งขันในกีฬาแต่ละประเภท  

         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 

       บทบาทของจิตวิทยาท่ีมีต่อการออกก าลังกายและการกีฬา การเรียนรู้ทักษะกีฬา การสอนการเล่น 

และการฝึกกีฬาต่าง ๆ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ต่อการออกก าลังกายและการกีฬา ขอบเขตขององค์

ความรู้ และปฏิบัตกิารทางจิตวทิยาการกีฬา  

        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 

       สรีรวทิยาและจิตวิทยา ขบวนการสื่อประสาท หลักการเรียนรู้ และการถ่ายโยงการเรียนรู้ เพื่อการ

ฝึกและสอนกีฬาต่าง ๆ นิยามและหลักการของการเรียนรู้ทักษะกลไก การพัฒนาทักษะกลไกการเคลื่อนไหว 

กระบวนการเรียนรู้และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของทักษะกลไก 

       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 

    หลักการและความส าคัญของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ       

การทดสอบสมรรถภาพทางกายในกลุ่มต่าง ๆ เครื่องมือการทดสอบสมรรถภาพทางกายท้ังในหอ้งปฏบัิตกิารทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาและภาคสนาม รูปแบบการทดสอบ การประเมินผล และการให้ค าแนะน า

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    หลักกำรฝกึและสอนฟุตบอล          2(2-0-2) 

   Training and Teaching Principle in Football  

     หลักการฝึกและสอนฟุตบอล ประวัติ ความส าคัญ กฎกติกามารยาทส าหรับกีฬาฟุตบอล การ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และการฝึกทักษะเบือ้งต้น ส าหรับกีฬาฟุตบอล เช่น การเตะลูก การหยุดลูก การ

โหมง่ การเลีย้งลูก การทุ่มลูก การยิงประตู การสง่ลูก 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   หลักกำรฝกึและสอนวอลเลย์บอล      2(2-0-2) 

   Training and Teaching Principle in Volleyball  

  ประวัติ  ประโยชน์  สมรรถภาพนักกีฬา ทักษะพื้นฐานในการเคลื่อนท่ีการเล่นลูกมือล่าง  การเล่น      

ลูกมือบน  การเสิร์ฟ การตั้งลูก  การตบ และการเล่นทีม  กติกา มารยาทการแข่งขันการบาดเจ็บและความ

ปลอดภัยในการเล่นการเก็บรักษาอุปกรณ ์การสอนและฝึกหัด กีฬาวอลเลยบ์อล  

  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   หลักกำรฝกึและสอนกรฑีำ       2(2-0-2) 

   Training and Teaching Principle in Track and Field  

   ประวัติกรีฑา อุปกรณ์กรีฑา การฝึกและสอนกรีฑาประเภทลู่และลาน การจัดการแข่งขันและ          

การตัดสินกรฑีา โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้อง  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   หลักกำรฝกึและสอนซอฟต์บอล       2(2-0-2) 

   Training and Teaching Principle in Soft – ball  

      ประวัติ  ประโยชน์  สมรรถภาพนักกีฬา ทักษะพื้นฐานในการเคลื่อนท่ี การเล่นทีม กติกา มารยาท          

การแข่งขันการบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นการเก็บรักษาอุปกรณ์ การสอนและฝึกหัด กีฬาซอฟต์บอล  

โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้อง  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   หลักกำรฝกึและสอนฟุตซอล        2(2-0-2) 

   Training and Teaching Principle in futsal 

   ประวัติและความรู้พื้นฐานการฝึกกีฬาฟุตซอล การเคลื่อนท่ีเบื้องต้น การท าความคุ้นเคยกับลูกฟุตซอล         

การเตะและหยุดลูกฟุตซอล การเลีย้งลูกฟุตซอล 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   หลักกำรฝกึและสอนลลีำศ       2(2-0-2) 

   Training and Teaching Principle in Social Dance 

    การสอนและฝึกหัด กีฬาลีลาศ โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้อง และ

การพัฒนาทักษะสมรรถนะ    

    Teaching and training in social dance with science principles, Physical fitness and skills related 

fitness development 
 

248266   หลักกำรฝกึและสอนว่ำยน้ ำ       2(2-0-2) 

  Training and Teaching Principle in Swimming 

  การสอนและฝึกหัด กีฬาว่ายน้ า โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้อง และ

การพัฒนาทักษะสมรรถนะ 

  Teaching and training in swimming with science principles, Physical fitness and skills related fitness 

development 

http://www.sahavicha.com/?name=test&file=readtest&id=269
http://www.sahavicha.com/?name=test&file=readtest&id=271
http://www.sahavicha.com/?name=test&file=readtest&id=362
http://www.sahavicha.com/?name=test&file=readtest&id=376
http://www.sahavicha.com/?name=test&file=readtest&id=378
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248267   หลักกำรฝกึและสอนรักบี้ฟุตบอล      2(2-0-2) 

              Training and Teaching Principle in Rugby 

    การสอนและฝึกหัด กีฬารักบ้ีฟุตบอล  โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้อง และ

การพัฒนาทักษะสมรรถนะ 

    Teaching and training in rugby with science principles, Physical fitness and skills related fitness 

development 
 

248268   หลักกำรฝกึและสอนฮอกกี้                 2(2-0-2) 

              Training and Teaching Principle in Hockey 

              การสอนและฝึกหัด กีฬาฮอกกี้ โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้อง และ

การพัฒนาทักษะสมรรถนะ 

    Teaching and training in hockey with science principles, Physical fitness and skills related fitness 

development 
 

248269   หลักกำรฝกึและสอนโยคะ                2(2-0-2) 

              Training and Teaching Principle in Yoga 

               การสอนและฝึกหัดโยคะ โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้อง และการพัฒนา

ทักษะสมรรถนะ 

   Teaching and training in yoga with science principles, Physical fitness and skills related fitness 

development 
 

248321    ชวีกลศำสตร์กำรกีฬำ                   3(0-0-0)  

   Sport Biomechanics 

  บทน าชีวกลศาสตร์การกีฬา การเคลื่อนไหว กฎการเคลื่อนท่ี ปริมาณสเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์ 

เคร่ืองมือและวิธีวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวในการกีฬา การวัดร่างกายมนุษย์ คิเนเมติกเชิงเส้น ต าแหน่ง 

ระยะทาง ระยะขจัด ความเร็ว อัตราเร็ว อัตราเร่ง การเคลื่อนท่ีในแนวโค้ง คิเนเมตกิเชิงมุม ต าแหน่งเชิงมุม ระยะ

ขจัดเชิงมุม ความเร็วเชิงมุม ความเร่งเชิงมุม คิเนติกเชิงเส้น แรง แรงเสียดทาน มวล น้ าหนัก ความมั่นคงและ

ความสมดุล คิเนติกเชิงมุม ทอร์ก จุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย ระบบคาน โมเมนตัม การดล งาน ก าลัง 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    สรีรวทิยำกำรออกก ำลังกำย            3(2-2-5)  

               Exercise Physiology 

    การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของร่างกายมนุษย์ อันเนื่องมา จากการออกก าลังกาย และการเล่น

กีฬา การฝึกการแปรสภาพของพลังงาน ขณะออกก าลังกาย การท างานของระบบการเคลื่อนไหว การฝึก

กล้ามเนื้อ การเปลี่ยนแปลง การปรับตัวของระบบต่าง ๆ ปฎิบัติการทางสรีรวิทยา และปฏิบัติการทางคลินิก        

ในกระบวนการวิเคราะห์การท างานระบบตา่ง ๆ ของร่างกายท่ีตอบสนองท้ังขณะพัก การออกก าลังกาย และเล่น

กีฬา โดยเครื่องมือในหอ้งปฎบัิตกิาร 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 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบาดเจ็บ 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   สถิตแิละกำรประเมนิผลทำงพลศึกษำและกำรกฬีำ             3(2-2-5)  

   Statistic and Evaluation in Physical Education and Sports   

   ความหมายและองค์ประกอบของสถิติและการประเมินผลทางพลศึกษาและการกีฬา  สถิติเบื้องต้น  

ชนิดของข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล 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   วิทยำศำสตร์กำรกีฬำส ำหรับผู้พิกำร                3(0-0-0)  

   Sports Science for Disabilities   

   หลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษาส าหรับผู้พิการ ประเภทและลักษณะ

บุคคลพิการ กีฬาและกิจกรรมทางกายคนพิการ การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายคนพิการ การสอนและ      

การโค้ชกีฬาคนพกิาร การแข่งขันกีฬาคนพกิาร 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   หลักกำรฝกึและสอนบำสเกตบอล                 1(0-2-1) 

   Training and Teaching Principle in Basketball 

  ประวัต ิประโยชน ์สมรรถภาพทางกายนักกีฬาบาสเกตบอล ทักษะพื้นฐานในการเคลื่อนท่ี การรับบอล 

ส่งบอล การเลี้ยงลูก การยิงประตู และการเล่นทีม กติกา มารยาท การแข่งขันการบาดเจ็บและความปลอดภัย  

ในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล  การเก็บรักษาอุปกรณก์ารสอนและฝึกหัดกีฬาบาสเกตบอล 

  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    โภชนำกำรเพื่อสุขภำพและกำรกฬีำ               3(0-0-0)  

    Nutrition for Health and sports 

    คุณค่าของสารอาหารต่าง ๆ ต่อร่างกายมนุษย์  ความสัมพันธ์ของโภชนาการต่อสุขภาพ หลักการ

เบื้องต้นในการท าอาหารเพื่อสุขภาพ การออกแบบโปรแกรมโภชนาการเพื่อสุขภาพ พลังงานในการออกก าลัง

กายและเล่นกีฬา หลักโภชนาการเพื่อการควบคุมน้ าหนักและเพ่ือนักกีฬา 

   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        หลักกำรฝกึ กำรออกโปรแกรมกำรฝึกเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงกำย           3(2-2-5)  

                  Principles of Sport training and Program Design for Physical enhancing 

                   สรีรวิทยาการออกก าลังกาย ชีวกลศาสตร์ โภชนาการ จิตวิทยาการกีฬา มาใช้ในการฝึกบุคคล

ท่ัวไป และนักกีฬา  สมรรถภาพทางกาย ทักษะสมรรถนะ สุขสมรรถนะ และการออกแบบโปรแกรมการออก

ก าลังกายเพื่อสุขภาพและการกีฬา  

        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 ประเภทของการวิจัยและกระบวนการท าวิจัย การก าหนดปัญหาของการวิจัย 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง การสร้างกรอบแนวคิดและออกแบบวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงร่าง

วจิัย การสร้างเครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอ้มูล การประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล การเขียนรายงาน

การวจิัย และการน าเสนอผลงานวจิัย ตามหลักคุณธรรมจรยิธรรม และจรรยาบรรณของนักวิจัย ในหลักการทาง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 
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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        นวัตกรรมและเทคโนโลยทีำงกำรกีฬำ               3(2-2-5)  

        Sports Innovation and Technology  

        บทบาท ความส าคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง        

การกีฬาของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ สนามกีฬาและสิ่งอ านวยความสะดวก การอภิปรายความรู้ด้านนวัตกรรมและ

เทคโนโลยทีางการกีฬา หลักและวิธีการใชอุ้ปกรณท์างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางการกีฬา 

        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  ผู้ก ำกับลูกเสือ                  3(2-2-5)  

  Scoutmaster  

 ประวัตแิละความเป็นมาของกิจการของลูกเสอื กิจกรรมลูกเสอื เทคนคิและวธีิการในการเป็นผู้ก ากับลูกเสอื 

 History and background of scout, scout activities, technique and operate in scoutmaster 
 

048481   เพศศึกษำและโครงกำรสวดัิศกึษำในโรงเรียน                         3(0-0-0)  

             Sex Education and Safety Program in School 

  ความแตกต่างทางสรีรวิทยา และการพัฒนาการของเพศชายและเพศหญิง การมีเพศสัมพันธ์ท่ี

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 หน่วยกติ 

   Professional Training 

   การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา         

การสง่เสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย พลศกึษา ในองค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

   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     กำรศึกษำอสิระ               6 หน่วยกิต 

     Independent Study 

     การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย         

ในหัวข้อทางทางดา้นวทิยาศาสตร์การกฬีา การสง่เสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย พลศกึษา 

    Studying, collecting, data, analyzing, report writing, presenting and discussing in sport science, 

health promotion and exercise , physical education 

 

248493    สหกจิศึกษำ                6 หน่วยกติ 

   Co-operative Education 

   การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา  

การสง่เสริมสุขภาพและการออกก ากังกาย พลศึกษา ในฐานะพนักงานฝึกหัดในองค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

   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  มาตราฐานหลักสูตรพลศึกษาขั้นพืน้ฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา  

การออกแบบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา รูปแบบและเทคนิคการวิจัยในการพัฒนาหลักสูตร        

พลศึกษา สถิตเิพื่อการวิจัยและการจัดท าโครงการวจิัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา 

        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 การจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา การจัดท าแผนการสอน         

การออกแบบทดสอบ การให้คะแนนและการตัดสนิผลการเรียน  การผลิตสื่อ การพัฒนา และใช้สื่อทางพลศึกษา

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 กำรจัดสิง่แวดล้อมและชัน้เรยีนทำงพลศึกษำ              0(0-0-0) 

 Environment and Classroom Management and Physical Education 

    Program Administration 

       การบริหารจัดการในช้ันเรียน การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนทางพลศึกษา เทคนิค          

การออกแบบแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ทางพลศึกษา  การประเมินการจัดชั้นเรียนและ            

แหลง่เรียนรู้ไปใชใ้นการสอนพลศึกษา       

       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  จุลชวีวิทยำทัว่ไป                                                                               0(3-3-8) 

            General Microbiology  

            โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์จุลินทรีย์ อาหาร การเจริญและการสืบพันธ์ุ เมแทบอลิซึม วิธีการ

ควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์ ความส าคัญของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร อุตสาหกรรม 

สิ่งแวดลอ้ม การแพทยแ์ละสาธารณสุข  

 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 

    บทน าสู่กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานและเซลล์วิทยา เนื้อเยื่อบุผิวและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ระบบปกคลุม

ร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบรับความรู้สึกและอวัยวะรับความรู้สึก

พิเศษ ระบบหัวใจและหลอดเลือด เลือดและระบบน้ าเหลือง ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย

ปัสสาวะ ระบบตอ่มไร้ท่อ ระบบสบืพันธ์ุเพศชาย และระบบสบืพันธ์ุเพศหญิง 

   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       ชวีเคมพีื้นฐำน                 3(2-3-6)  

    Basic Biochemistry    

    นิยามและหลักการของชีวเคมี ชนิด โครงสร้างและคุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ 

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิดและกรดนิวคลีอิก การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การสร้างโปรตีน และการควบคุม 

การกลไกการควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน บทบาทของโภชนาการต่อการด ารงชีวิต ชีวพลังงานศาสตร์ 

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     ชวีเคมทีั่วไป                  4(3-3-8) 

               General Biochemistry 

   นิยามและหลักการของชีวเคมี  คุณสมบัติทางเคมี ชนิด โครงสร้าง และเมตาบอลิซึมของสาร         

ชวีโมเลกุลอันได้แก่ คารโ์บไฮเดรต โปรตนี ไขมัน และกรดนิวคลีอิค จลนศาสตร์ของเอนไซม์ ฮอร์โมน สารอาหาร 

การแสดงออกของยีนและการควบคุม หลักการและเทคนิคทางอณูชีววิทยา ชีวพลังงานศาสตร์ หลักการและ

ปฏบัิตกิารของการเตรียมบัฟเฟอร์ 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    สรีรวทิยำพื้นฐำน                 3(0-0-0)  

    Basic Physiology   

    บทบาทหน้าท่ีและกลไกการท างานของร่างกายมนุษย์ในระบบต่าง ๆ ได้แก่ สรีรวิทยาเซลล์ระบบ

ประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 

ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธ์ุ และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ตลอดจนการท างานร่วมกันของระบบ

เหลา่นีใ้นการควบคุมและรักษาสมดุลของร่างกายให้อยูภ่าวะปกติ 

     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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Human
http://en.wikipedia.org/wiki/Gastrointestinal_system
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3.2.6 ควำมหมำยของเลขรหสัวิชำ สำขำวิชำกำรศกึษำ 

 

  1. เลขสำมล ำดบัแรก หมำยถงึ สำขำวิชำ 

     161  หมายถงึ      สาขาวิชาการศกึษา 

2. เลขในล ำดับที่ 4         หมำยถงึ  ระดับชัน้ปีของกำรศึกษำ 

2.1 เลข 1  หมายถงึ รายวชิาในระดับช้ันปีท่ี 1 

2.2  เลข 2  หมายถงึ รายวชิาในระดับช้ันปีท่ี 2 

2.3  เลข 3  หมายถงึ รายวชิาในระดับช้ันปีท่ี 3 

2.4  เลข 4  หมายถงึ รายวชิาในระดับช้ันปีท่ี 4 

2.5 เลข 5  หมายถงึ รายวชิาในระดับช้ันปีท่ี 5 

3. เลขในล ำดับที่ 5         หมำยถึง     หมวดหมู่ในวิชำ    

3.1 เลข 1  หมายถงึ วชิาชีพครูบังคับ 

3.2 เลข 2  หมายถงึ วชิาชีพครูเลอืก  

3.3 เลข 3  หมายถงึ วชิาการสอนวชิาเอก 

3.3 เลข 4  หมายถงึ การสังเกตการณ์ปฏบัิตกิารวชิาชีพคร ู

3.5 เลข 5  หมายถงึ การฝึกปฏบัิตกิารวชิาชีพคร ู

4. เลขในล ำดับที่ 6 หมำยถึง      อนุกรมของรำยวิชำ 
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ควำมหมำยของเลขรหสัวิชำ สำขำวิชำกำรศึกษำ แขนงวิชำคณิตศำสตร ์

 

   1. เลขสำมล ำดับแรก    หมำยถงึ แขนงวิชำ 

241           หมายถึง      วชิาเอกคณิตศาสตร์ 

 2. เลขในล ำดับที่ 4       หมำยถึง            ระดับชั้นปีของกำรศกึษำ 

2.1 เลข 1 หมายถงึ รายวชิาในระดับช้ันปีท่ี 1 

2.2  เลข 2 หมายถงึ รายวชิาในระดับช้ันปีท่ี 2 

2.3  เลข 3 หมายถงึ รายวชิาในระดับช้ันปีท่ี 3 

2.4  เลข 4 หมายถงึ รายวชิาในระดับช้ันปีท่ี 4 

 3. เลขในล ำดับที่ 5       หมำยถึง       หมวดหมู่ในสำขำวิชำ 

3.1 เลข 0 หมายถงึ พื้นฐาน 

3.2 เลข 1 หมายถงึ เอกบังคับ 

3.3 เลข 2 หมายถงึ เอกเลอืก 

3.4 เลข 3 หมายถงึ ฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

3.5 เลข 4 หมายถงึ พื้นฐานบริการคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

3.6 เลข 5 หมายถงึ การสอนคณิตศาสตร์ 

  4.  เลขในล ำดับที ่6      หมำยถึง            ล ำดับอนุกรมของรำยวิชำ 
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ควำมหมำยของเลขรหสัวิชำ สำขำวิชำกำรศึกษำ แขนงวิชำเคม ี

 

   1. เลขสำมล ำดับแรก    หมำยถงึ            แขนงวิชำ 

242           หมายถึง            วชิาเคม ี

       2.เลขในล ำดับที่ 4        หมำยถึง            ระดับชั้นปีของกำรศกึษำ 

2.1 เลข 1 หมายถงึ รายวชิาในระดับช้ันปีท่ี 1 

2.2  เลข 2 หมายถงึ รายวชิาในระดับช้ันปีท่ี 2 

2.3  เลข 3 หมายถงึ รายวชิาในระดับช้ันปีท่ี 3 

2.4  เลข 4 หมายถงึ รายวชิาในระดับช้ันปีท่ี 4 

 3. เลขในล ำดบัที่ 5       หมำยถึง            หมวดหมู่ในสำขำวิชำ 

3.1 เลข 0 หมายถงึ เคม ี

3.2 เลข 1 หมายถงึ เคมีเชงิฟิสิกส์ 

3.3 เลข 2 หมายถงึ เคมีวิเคราะห์ 

3.4 เลข 3 หมายถงึ เคมีอนนิทรีย์ 

3.5 เลข 4 หมายถงึ เคมีอินทรีย์ 

3.6 เลข 5 หมายถงึ สัมมนา หัวขอ้พิเศษ การศึกษาด้วยตัวเอง 

การฝึกงานและโครงงาน 

4. เลขในล ำดับที่ 6   หมำยถึง  อนุกรมของรำยวิชำ 
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ควำมหมำยของเลขรหสัรำยวชิำ สำขำวิชำกำรศกึษำ แขนงวิชำชีววิทยำ 

 

 2. เลขสำมล ำดับแรก    หมำยถึง  แขนงวิชำ 

    243                หมายถงึ  ชวีวทิยา 

2. เลขในล ำดับที่ 4        หมำยถึง  ระดับชัน้ปีของกำรศึกษำ 

2.1 เลข 1 หมายถงึ รายวชิาในระดับช้ันปีท่ี 1 

2.2  เลข 2 หมายถงึ รายวชิาในระดับช้ันปีท่ี 2 

2.3  เลข 3 หมายถงึ รายวชิาในระดับช้ันปีท่ี 3 

2.4  เลข 4 หมายถงึ รายวชิาในระดับช้ันปีท่ี 4 

 3. เลขในล ำดับที่ 5        หมำยถึง   หมวดหมู่ในสำขำวิชำ 

3.1 เลข 1 หมายถงึ ชวีวทิยาท่ัวไป 

3.2 เลข 2 หมายถงึ เซลล์และชีววทิยาโมเลกุล 

3.3 เลข 3 หมายถงึ พชืศาสตร์ 

3.4 เลข 4 หมายถงึ สัตวศาสตร์ 

3.5 เลข 5 หมายถงึ พันธุศาสตร์ 

3.6 เลข 6 หมายถงึ นเิวศวทิยาและชีววทิยาสิ่งแวดลอ้ม 

3.7 เลข 7 หมายถงึ เทคนิคทางชวีวทิยาเบือ้งต้น 

3.8 เลข 8 หมายถงึ ชวีวทิยาประยุกต์ 

3.9 เลข 9 หมายถงึ สัมมนาทางชวีวทิยา โครงงาน และสหกิจศกึษา 

 4. เลขในล ำดับที่ 6     หมำยถึง   อนุกรมของรำยวิชำ 
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ควำมหมำยของเลขรหสัวิชำ สำขำวิชำกำรศึกษำ แขนงวิชำฟสิิกส ์

 

  1. เลขสำมล ำดบัแรก หมำยถงึ แขนงวิชำ 

      244  หมายถงึ             ฟิสิกส ์

2. เลขในล ำดับที่ 4  หมำยถงึ ระดับชัน้ปีของกำรศึกษำ 

2.1 เลข 1  หมายถงึ   รายวชิาในระดับช้ันปีท่ี 1 

2.2  เลข 2  หมายถงึ  รายวชิาในระดับช้ันปีท่ี 2 

2.3  เลข 3  หมายถงึ  รายวชิาในระดับช้ันปีท่ี 3 

2.4  เลข 4  หมายถงึ  รายวชิาในระดับช้ันปีท่ี 4 

 3. เลขในล ำดับที่ 5          หมำยถึง  หมวดหมู่ในสำขำวิชำ 

3.1 เลข 0 หมายถงึ ฟิสิกสพ์ื้นฐาน คณิตศาสตร์ และกระบวนการเชงิฟิสิกสท์ฤษฎี 

3.2 เลข 1 หมายถงึ กลศาสตร์และกลศาสตร์ควอนตัม 

3.3 เลข 2 หมายถงึ ฟิสิกสอ์ุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์เชงิสถิติและพลังงาน 

3.4 เลข 3 หมายถงึ คลื่น การสั่นสะเทือน ทัศนศาสตร์และแมเ่หล็กไฟฟา้ 

3.5 เลข 4 หมายถงึ อเิล็กทรอนิกส ์และคอมพวิเตอร์ 

3.6 เลข 5 หมายถงึ ฟิสิกสย์ุคใหม่ ฟิสกิส์นวิเคลียร์และฟิสกิส์อนุภาค 

3.7 เลข 6 หมายถงึ สมบัตขิองสสาร ฟิสกิส์ของแข็งและฟิสิกสข์องวัสดุ 

3.8 เลข 7 หมายถงึ ดาราศาสตร์และฟิสกิส์ดาราศาสตร์ 

3.9 เลข 8 หมายถงึ ปฏบัิตกิารฟสิิกส์ เครื่องมือและการวัดและการสอนวชิาฟสิิกส์ 

3.10 เลข 9 หมายถงึ สัมมนา หัวขอ้พิเศษ การศึกษาด้วยตัวเอง  การฝึกงาน  และ

โครงงาน 

4. เลขในล ำดับที่ 6     หมำยถงึ   อนุกรมของรำยวิชำ 
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ควำมหมำยของเลขรหสัรำยวชิำ สำขำวิชำกำรศกึษำ แขนงวิชำพลศึกษำ 

 

  2. เลขสำมล ำดับแรก หมำยถึง  แขนงวิชำ  

    248      หมายถึง  แขนงวิชาพลศึกษา 

  0. เลขในล ำดับที่ 0       หมำยถึง ระดับชั้นปีของกำรศึกษำ    

2.1 เลข 1 หมายถงึ รายวชิาในระดับช้ันปีท่ี 1 

2.2  เลข 2 หมายถงึ รายวชิาในระดับช้ันปีท่ี 2 

2.3  เลข 3 หมายถงึ รายวชิาในระดับช้ันปีท่ี 3 

2.4  เลข 4 หมายถงึ รายวชิาในระดับช้ันปีท่ี 4 

      3. เลขในล ำดบัที่ 5        หมำยถงึ  หมวดหมู่ในสำขำวิชำ 

   3.1  เลข 0          หมายถึง  วชิาการพัฒนาบุคลิกภาพ จิตวทิยาการกีฬา  

   3.2  เลข 1    หมายถึง  วชิาความรู้ท่ัวไป หลักการฝึกและเสริมสร้าง 

         สมรรถภาพทางกาย 

   3.3  เลข 2    หมายถึง  วชิาการเรียนรู้ทักษะกลไก ชวีกลศาสตร์การกีฬา  

         สรีรวทิยาการออกก าลังกาย เวชศาสตร์การกีฬา 

   3.4  เลข 3    หมายถึง   วชิาการจัดการแข่งขันกีฬา การจัดการพลศกึษา 

         และการกีฬา ระเบียบวธีิวิจัย  สถติแิละ 

         การประเมนิผลทางพลศึกษา และการกีฬา 
 3.5  เลข 4         หมายถึง  วชิากลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศทางการกีฬา  

  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  

   3.6  เลข 5        หมายถึง  วชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาส าหรับผู้พิการ 

   3.7  เลข 6         หมายถึง  วชิาหลักการฝึกกีฬาประเภทตา่ง ๆ 

   3.8 เลข 7         หมายถึง  วชิากีฬาเพื่อการพัฒนาชุมชน การอยูค่่ายพักแรม  

        ผู้ก ากับลูกเสอื 

 3.9  เลข 8         หมายถึง  วชิากิจกรรมเพื่อสุขภาพ  วถิีสุขภาพ   

      โภชนาการการกีฬา  เพศศึกษา 

   3.10  เลข 9        หมายถึง  วชิาการฝึกงาน การศกึษาอสิระ สหกิจศกึษา 

4. เลขในล ำดับที่ 6                   หมำยถึง          อนุกรมของรำยวิชำ 
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ควำมหมำยของเลขรหสัวิชำ สำขำวิชำกำรศึกษำ แขนงวิชำภำษำไทย 

 

  1. เลขสำมล ำดบัแรก     หมำยถงึ   แขนงวิชำ 

144           หมายถึง  สาขาวชิาภาษาไทย 

2. เลขในล ำดับที่ 4        หมำยถึง  ระดับชั้นปีของกำรศึกษำ  

2.1 เลข 1 หมายถงึ รายวชิาในระดับช้ันปีท่ี 1 

2.2  เลข 2 หมายถงึ รายวชิาในระดับช้ันปีท่ี 2 

2.3  เลข 3 หมายถงึ รายวชิาในระดับช้ันปีท่ี 3 

2.4  เลข 4 หมายถงึ รายวชิาในระดับช้ันปีท่ี 4 

 3. เลขในล ำดับที่ 5        หมำยถึง  หมวดหมู่ในสำขำวิชำ 

3.1 เลข 1 หมายถงึ ทักษะและการใช้ภาษา 

3.2 เลข 2 หมายถงึ ภาษาและภาษาศาสตร์ 

3.3 เลข 3 หมายถงึ วรรณคดี วรรณกรรมและคตชิน 

3.4 เลข 4 หมายถงึ บูรณาการทางภาษาและวรรณกรรม 

3.5 เลข 5 หมายถงึ ฝึกงาน สหกิจศกึษาและการศึกษาอิสระ 

3.6 เลข 6 หมายถงึ การสอนวชิาเอก 

 4. เลขในล ำดับที่ 6        หมำยถงึ            อนุกรมของรำยวิชำ       
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ควำมหมำยของเลขรหสัวิชำ สำขำวิชำกำรศึกษำ แขนงวิชำภำษำอังกฤษ 

 

  1. เลขสำมล ำดบัแรก หมำยถงึ แขนงวิชำ 

   146  หมายถงึ  วชิาภาษาอังกฤษ 

      2. เลขในล ำดับที่ 4  หมำยถงึ           ระดับชั้นปีของกำรศกึษำ 

2.1 เลข 1  หมายถงึ รายวชิาในระดับช้ันปีท่ี 1 

2.2  เลข 2  หมายถงึ รายวชิาในระดับช้ันปีท่ี 2 

2.3  เลข 3  หมายถงึ รายวชิาในระดับช้ันปีท่ี 3 

2.4  เลข 4  หมายถงึ รายวชิาในระดับช้ันปีท่ี 4 

      3. เลขในล ำดับที่ 5  หมำยถงึ           หมวดหมูใ่นสำขำวิชำ  

3.1 เลข 0  หมายถงึ พื้นฐาน 

3.2 เลข 1  หมายถงึ การอา่นและการเขียน 

3.3 เลข 2  หมายถงึ การแปล 

3.4 เลข 3  หมายถงึ การฟัง – พูด 

3.5 เลข 4  หมายถงึ วรรณคดีและวรรณกรรม 

3.6 เลข 5  หมายถงึ การสอนภาษาอังกฤษ 

3.7 เลข 6  หมายถงึ โครงสร้างภาษาและระบบเสียง 

3.8 เลข 7  หมายถงึ ธุรกิจ หรือ วิชาชพี 

3.9 เลข 8  หมายถงึ สหกิจศกึษา / ปริญญานพินธ์/ อื่น ๆ 

4. เลขในล ำดับที่ 6     หมำยถึง           อนุกรมของรำยวิชำ 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน ต ำแหน่งและคณุวุฒิของอำจำรย ์

3.2.1 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

1) สำขำวิชำกำรศึกษำ 

ล ำดับ ชื่อ สกุล 
เลขบัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

ต ำแหน่ง 

วชิำกำร 
คุณวุฒิ สำขำวิชำ สถำบันท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 

ปีที่จบ 

กำรศึกษำ 

1 นางกิตมิา   ศศะนาวิน 56599000xxxxx รองศาสตราจารย์ กศ.ม. 

กศ.บ. 

จิตวทิยาการแนะแนว 

ชีววทิยา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน 

2514 

2506 

2 

 

นางสาวโสภา อ านวยรัตน ์ 35019005 xxxxx อาจารย์ กศ.ด. 

ศษ.ม. 

บธ.บ. 

บรหิารการศึกษา 

อาชีวศกึษา 

การบรหิารงานบุคคล 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยพายัพ 

2556 

2542 

2540 

3 นางสาวเมทิกา เลิศปฐมา 15399000 xxxxx อาจารย์ กศ.ม.   

กศ.บ.  

  หลักสูตรและการสอน 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2552 

2548 

4 นางสาวกญัจนี ศรีโสภา 56599900 xxxxx อาจารย์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

จิตวทิยาพัฒนาการ 

สุขศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2549 

2545 

 

2) แขนงวิชำคณิตศำสตร์ 

ล ำดับ ชื่อ สกุล 
เลขบัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

ต ำแหน่ง 

วชิำกำร 
คุณวุฒิ สำขำวิชำ สถำบันท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 

ปีที่จบ 

กำรศึกษำ 

1 นางสาวนิโลบล ค ายันต ์ 15509000xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ประยุกต์คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

2554 

2550 

2 

 

นางสาวศรัณยา ฟองจันทร์ 15799000xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2555 

2549 

3 นางสาวศิริลักษณ ์เผ่ากันทะ 15601001xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2556 

2553 
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3) แขนงวิชำเคมี 

ล ำดับ ชื่อ สกุล 
เลขบัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

ต ำแหน่ง 

วชิำกำร 

คุณ 

วุฒิ 
สำขำวิชำ สถำบันท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 

ปีที่จบ 

กำรศึกษำ 

1 นายจิตระยุทธ์ จติอ่อนน้อม 36699002xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.บ. 

เคม ี

เคม ี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2553 

2548 

2 

 

นายศุภชัย วันประโคน 13107000xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.บ. 

เคม ี

เคม ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

2555 

2549 

3 นางสาวผกาสคุนธ์  

เมฆรัตนชัย 

15299000xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

เคมีอินทรีย์ 

เคม ี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2553 

2549 

 

4) แขนงวิชำฟิสิกส์ 

ล ำดับ ชื่อ สกุล 
เลขบัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

ต ำแหน่ง 

วชิำกำร 

คุณ 

วุฒิ 
สำขำวิชำ สถำบันท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 

ปีที่จบ 

กำรศึกษำ 

1 นายชยันต์ บุณยรักษ์ 36599005xxxxx รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 

 

กศ.ม. 

 

กศ.บ. 

College Teaching  in Physics 

ฟิสิกส์ 

 

ฟิสิกส์ (เกียรตินิยม) 

University of the Philippines 

 

วทิยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมติร 

วทิยาลัยวิชาการศึกษา 

ประสานมติร 

2531 

 

2515 

 

2513 

2 

 

วา่ท่ีร้อยตรีมนัส  ภูทวี 36407003xxxxx อาจารย ์ วท.ม. 

 

วท.บ. 

ฟิสิกส์ศึกษา 

 

ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี      พระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2551 

 

2545 

3 นายอุกฤษฎ ์ ลชยมงคล 15601001 xxxxx อาจารย ์ วท.ม. 

วท.บ. 

ฟิสิกส์ ประยุกต์ 

ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2555 

2553 
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5) แขนงวิชำชวีวิทยำ 

ล ำ 

ดับ 
ชื่อ สกุล 

เลขบัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

ต ำแหน่ง 

วชิำกำร 

คุณ 

วุฒิ 
สำขำวิชำ สถำบันท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 

ปีที่จบ 

กำรศึกษำ 

1 นางสาวพรพิมล  

ทรัพย์พพิัฒนา 

32006007xxxxx อาจารย์ ปร.ด.                      

วท.บ. 

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

2554 

2545 

2 

 

นางสาวสกุัญญา สืบแสน 35103002xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2556 

2545 

2542 

3 นางสาวธันยาภรณ์  

บุญโพธิ์แก้ว 

15601000xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

กศ.บ. 

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมม่หาวิทยาลัยนเรศวร 2553 

2550 

 

6) แขนงวิชำพลศึกษำ 

ล ำ 

ดับ 
ชื่อ สกุล 

เลขบัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

ต ำแหน่ง 

วชิำกำร 

คุณ 

วุฒิ 
สำขำวิชำ สถำบันท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 

ปีที่จบ 

กำรศึกษำ 

1 นายณัฐภูมิ  จันทราช 15099002xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

ศษ.บ. 

วิทยาศาสตร์การกีฬา      พลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2555 

2552 

2 

 

นายมณินทร รักษ์บ ารุง 3200700xxxxx อาจารย์ วท .ม.   

 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ

การกีฬา  

พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

2547 

 

2541 

3 นายรักษิต สุทธิพงษ ์ 36501009xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

กศ.ม. 

กศ.บ. 

การศึกษา 

การบริหารจัดการกีฬา 

พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 

2550 

2548 
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7) แขนงวิชำภำษำไทย 

ล ำดับ ชื่อ สกุล 
เลขบัตรประจ ำตวั

ประชำชน 

ต ำแหน่ง 

วิชำกำร 

คุณ 

วุฒิ 
สำขำวิชำ สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ปีที่จบ 

กำรศึกษำ 

1 นางเอื้อมพร  ทิพยเ์ดช 35605001xxxxx อาจารย์ ศศ.ม. 

ศษ.บ.  

ภาษาลทย 

ภาษาลทย (เกียรตนิยิมอันดับ 2) 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2552 

2549 

2 

 

นายวัชรินทร์ แก่นจันทร์ 3560700xxxxx อาจารย์ ศศ.ม. 

ศษ.บ. 

ภาษาลทย 

ภาษาลทย 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2556 

2549 

3 นายอนุรักษ ์ ลชยฮั่ง 15599000xxxxx อาจารย์ ค.ม. 

ศษ.บ. 

การสอนภาษาลทย 

ภาษาลทย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2550 

2549 

 

8) แขนงวิชำภำษำอังกฤษ 

ล ำดับ ชื่อ สกุล 
เลขบัตรประจ ำตวั

ประชำชน 

ต ำแหน่ง 

วิชำกำร 

คุณ 

วุฒิ 
สำขำวิชำ สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ปีที่จบ 

กำรศึกษำ 

1 นายเกรกิ เจษฎานุวัฒน ์ 14599000xxxxx อาจารย์ ศศ.ม. 

อ.บ. 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ 

ภาษาสเปน (เกียรตนิยิมอันดับ 2) 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

2556 

2550 

2 

 

นางสาวชวนพิศ   ศรีวิชัย 35006003xxxxx อาจารย์ ศษ.ม.  

ศศ.บ.  

การสอนภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชยีงใหม ่

2549 

2543 

3 นายชาญศักดิ์ เสียงเย็น 15205000xxxxx อาจารย์ ศศ.ม.  

ค.ม.  

ค.บ.  

ภาษาอังกฤษ (Teaching English 

as an International Language  

ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

2556 

2554 

2553 
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3.2.2 อำจำรย์ประจ ำ 

ล ำดับ ชื่อ สกุล 
เลขบัตรประจ ำตวั

ประชำชน 

ต ำแหน่ง 

วิชำกำร 
คุณวุฒ ิ สำขำวิชำ สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

1* นางปรียานันท์  แสนโภชน ์ 36599005xxxxx รองศาสตราจารย ์ วท  .ม.  

วท  .บ.  

พันธุศาสตร์ 

พชืศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
2 นายเปรมวิทย์ วิวฒันเศรษฐ ์ 36599005xxxxx รองศาสตราจารย ์ กศ .ม.  

 

กศ .บ.  

ภาษาลทย 

 

ภาษาลทย 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

พษิณโุลก 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

พษิณโุลก 

3 นางเสน่หา บุณยรักษ ์ 36500102xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ค.ม. 

กศ.บ. 

การสอนภาษาลทย 

ภาษาลทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

วิทยาลัยวชิาการศึกษาพษิณุโลก 

4 นายกมลรัตน์ แนมมณ ี 36405000xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ด. 

วท .ม.  

วท .บ.  

คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

5 นายด ารงศักด์ิ  แย้มบางหวาย 31601007xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ด. 

วท .ม.  

วท .บ.  

คณิตศาสตร์ประยุกต์

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

6 นายธนกฤต เทยีนหวาน 3609900xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ด. 

วท .ม.  

วท .บ.  

คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

7 นายภพเก้า พุทธรักษ ์ 36406001xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ด. 

วท.ม. 

คบ. 
 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
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ล ำดับ ชื่อ สกุล 
เลขบัตรประจ ำตวั

ประชำชน 

ต ำแหน่ง 

วิชำกำร 
คุณวุฒ ิ สำขำวิชำ สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

8 นายลวพจน์ งามสอาด 55309900xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร .ด .  

วท .ม .  

วท .บ .  
 

ฟสิิกส์  

ฟสิิกส์ 

ฟสิิกส์ 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

9 นายสิทธิศกัด์ิ ปิ่นมงคลกุล 33099006xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร  .ด.  

วท  .ม.  

วท  .บ.  
 

ชีววทิยาส่ิงแวดล้อม 

ชีววทิยาส่ิงแวดล้อม 

เทคโนโลยีการผลติสัตว์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

10 นายอัยเรศ เอี่ยมพันธ ์ 36002001xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ด. 

วท .ม.  

วท .บ.  
 

คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

11 นางสาวนริมล  รังสยาธร 36099009xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท  .ด.  

วท  .บ.  

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

12 นายสนิท ยืนศักด์ิ 55009000xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ M.A. First Class Horn. 

ศน.บ.(เกยีรตินิยมอันดับ 1) 

Linguistics 

ภาษาอังกฤษ 

Delhi University  
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

13 นางสาวกมลาวด ี บุรณวณัณะ 35307000xxxxx อาจารย ์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ  

ภาษาฝรั่งเศส 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

14 นายกรธัช ปัญญาจันทร ์ 35601006xxxxx อาจารย ์ ศษ.ม. 

ศศ.บ 
 

การสอนภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

15 นางสาวกรรณิการ์ ข าพึ่งสน 31019007xxxxx อาจารย ์ ปร .ด.  

วท .ม.  

วท .บ.  

คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ล ำดับ ชื่อ สกุล 
เลขบัตรประจ ำตวั

ประชำชน 

ต ำแหน่ง 

วิชำกำร 
คุณวุฒ ิ สำขำวิชำ สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

16 นายกรฑีา แกว้คง 

 

36009001xxxxx อาจารย ์ ปร .ด .  

วท .บ .  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยศีึกษา 

ฟสิิกส์ 
มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

17 นางสาวกัญญาภัค เล่ียมอยู ่ 33099013xxxxx อาจารย ์ วท .ม.  

วท .บ.  

คณิตศาสตร์ประยุกต์

คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

18 นางสาวกัลยา จ าปาทอง 35101003xxxxx อาจารย ์ วท.ด. 

วท .ม.  

วท .บ.  

เคมี 

เคมี 

เคมี 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

19 นายเขตลทย วงศว์ิชยั 31014020xxxxx อาจารย ์ ค .ม.  

ศศ .บ.  

การสอนภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

สถาบันราชภัฏล าปาง 

20 นางสาวจตุพร ต้ังจติรวิทยากูล 35701004xxxxx อาจารย ์ วท  .ด.  

วท  .ม.  

วท  .บ.  

ชีววทิยา 

ชีววทิยา  

สัตววิทยา 

เชียงใหม่ 

เชียงใหม่ 

เชียงใหม่ 

21 นางสาวจิตติพร ลชยรินค า 35601005xxxxx อาจารย ์ ศษ.ม. 

ศษ.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

22 นางสาวจิตติมา กาวีระ 36399000xxxxx อาจารย ์ ศศ .ด.  

Ph.D. 

 

ศศ .ม  

ศศ .บ  

ภาษาอังกฤษ 

English Language Studies 

 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

University of Dundee, UK 
(One-Year Research Programme)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ล ำดับ ชื่อ สกุล 
เลขบัตรประจ ำตวั

ประชำชน 

ต ำแหน่ง 

วิชำกำร 
คุณวุฒ ิ สำขำวิชำ สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

23* นายจติระยุทธ์  จิตออ่นน้อม 36699002xxxxx อาจารย ์ วท.ด. 

วท.บ. 

เคมี 

เคมี 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

24 นางสาวจุฑารัตน์  ก๋าวินจันทร ์ 15099002xxxxx อาจารย ์ วท .ม.  

วท .บ.  

เคมี 

เคมี 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

25 นางสาวชนาภา ดวงลฟ 35012001xxxxx อาจารย ์ อ.ม. 

ศศ.บ (เกยีรตินิยมอันดับ1) 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

26 นางสาวชลธิชา กฤษณเ์พ็ชร ์ 31002036xxxxx อาจารย ์ วท.ม. 

วท.บ.  
 

เทคโนโลยีนิวเคลียร ์

ฟสิิกส์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

27 นายชัยพฒัน ์ ลาพนีิ 39099004xxxxx อาจารย ์ วท.ม. 

วท .บ.  

เคมีวิเคราะห ์

เคมี 

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์

28 นายชิดพงษ ์โพธริังสิยากร 36599003xxxxx อาจารย ์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 
 

English for Specific Purposes 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

29 นางสาวณัชชา อินทร์จันทร ์ 36704005xxxxx อาจารย ์ ปร.ด. 

วท .บ.  

เคมี 

เคมี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

30 นางสาวดรุณี อภัยกาวี 35401004xxxxx อาจารย ์ กศ.ม. 

ค.บ. 
 

วัดผลการศึกษา 

คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์ 

31 นางสาวดารินทร อินทบัทิม 36501000xxxxx อาจารย ์ Ed.D. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

TESOL 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาลทย 

University of South Australia 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
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ล ำดับ ชื่อ สกุล 
เลขบัตรประจ ำตวั

ประชำชน 

ต ำแหน่ง 

วิชำกำร 
คุณวุฒ ิ สำขำวิชำ สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

32 นายเด่น  เครอืสาร 35601001xxxxx อาจารย ์ วท.ม. 

วท.บ. 
 

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

33 นางสาวทิพยว์รรณ  สรรพสัตย ์

 

32202000xxxxx อาจารย ์ วท .ด.  

วท .ม.  

วท .บ.  

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

สัตววิทยา 

ชีววทิยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

34 นางสาวธรณธ์นนันท์ ลชยวงคษ์า 15099000xxxxx อาจารย ์ ศศ.บ.  

(เกยีรตินิยมอันดับ 2) 

ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา 

35 นางธัญพร มูลกาวิล 35208001xxxxx 

 

อาจารย ์ ศษ .ม.  

ศษ.บ. 

(เกยีรตินิยม 2) 

การสอนภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

36 นายนราธิป สงม ี 35199000xxxxx อาจารย ์ วท .ด.  

วท .ม.  

วท .บ.  

วัสดุศาสตร์  

ฟสิิกส์ประยุกต์  

ฟสิิกส์ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

37 นางสาวนริศา ลพเจรญิ 35699002xxxxx อาจารย ์ ศศ.ม. 

ศศ.บ.  

(เกยีรตินิยมอันดับ 2) 
 

ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

38 นางสาวนฤภร แสงศรีจันทร ์ 35605005xxxxx อาจารย ์ ศศ .บ.  ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

39 นางสาวนฤมล  เสทธยะ 35005000xxxxx อาจารย ์ วท.ม. 

วท .บ.  

เคมีอุตสาหกรรม 

เคมี 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
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ล ำดับ ชื่อ สกุล 
เลขบัตรประจ ำตวั

ประชำชน 

ต ำแหน่ง 

วิชำกำร 
คุณวุฒ ิ สำขำวิชำ สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

40 นางสาวน้ าฝน กันมา  36508000xxxxx อาจารย ์ กศ.ด. 

กศ.ม. 

วท.บ. 

วิจัยและประเมินผลการศึกษา 

วัดผลการศึกษา 

สถติิ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

41 นายนิยม โฮ่งสทิธิ ์ 35103000xxxxx อาจารย ์ วท .ด.  

วท .ม.  

วท.บ. 

ฟสิิกส์ 

ฟสิิกส์ประยุกต์ 

ฟสิิกส์ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

42 นางสาวนุจิรา ทาตัน 36701009xxxxx อาจารย ์ วท  .ด.  

วท  .ม.  

วท  .บ.  
 

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

43 นางสาวเนรฐัชลา สุวรรณคนธ ์ 56201001xxxxx อาจารย ์ วท. ด.  

วท. ม.  

วท. บ.  

ชีวเคมี 

ชีววทิยา 

ชวีวทิยา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

44 นายบรรจง ลชยรินค า 35601004xxxxx อาจารย ์ ศษ.ด. 

 

M.Ed. 

ค .บ  

หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ 

TESOL 

 

การสอนภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

University of Tasmania 

Australia 

มหาวิทยาราชภัฎเชียงใหม่ 

45 นายประลองยทุธ  ศรปีาลวทิย์ 35603002xxxxx อาจารย ์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววทิยา 

สัตววิทยา 

ชีววทิยา 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

46 นางปาริชาติ โปธ ิ
 
 

15799000xxxxx อาจารย ์ ค.ม. 
นศ.บ. 
ศษ.บ. 

การสอนภาษาลทย 
วิทยุและโทรทัศน์ 
ภาษาลทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
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ล ำดับ ชื่อ สกุล 
เลขบัตรประจ ำตวั

ประชำชน 

ต ำแหน่ง 

วิชำกำร 
คุณวุฒ ิ สำขำวิชำ สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

47 นายปิยชนน์ เกษสวุรรณ           35009006xxxxx อาจารย ์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วัสดุศาสตร์ 

ฟสิิกส์ประยุกต์   

ฟสิิกส์ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

48 นางสาวพนิดา เกษมวรพงศ์กุล 35099010xxxxx อาจารย ์ ศศ .ม.  
 
ศศ .บ.  

ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 
นานานชาติ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 
 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

49 นางสาวพัชรพรรณ จ านงนจิ 1410100xxxxxx อาจารย ์ วท .ม.  

วท .บ.  

คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

50 นางสาวพัชรินทร์ สัจจญาติ 35603000xxxxx อาจารย ์ ศศ .ม.  

ศศ .บ.  

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

51 นางสาวพาณี ศรีวิภาต 3569900xxxxx อาจารย ์ อ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาลทย 

ภาษาลทย 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

52 นางสาวพชิญสิ์นี เสถยีรธราดล 21603000xxxxx อาจารย ์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

53 นางสาวเพ็ญนภา คล้ายสิงหโ์ต 31601002xxxxx อาจารย ์ อ .ด.  

ศศ .ม.  

กศ .บ.  
 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

54 นางสาวเพยีงชนม์ ราษฎร์ดุษฎี 35203003xxxxx อาจารย ์ M.A. 

 

M.A. 

 

ศศ.บ.(เกยีรตินิยมอันดับ 2) 

Communications and 

Language Studies 

International Relations 

(English Programme) 

(การสื่อสารมวลชน) 

University of East Anglia, UK 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
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ล ำดับ ชื่อ สกุล 
เลขบัตรประจ ำตวั

ประชำชน 

ต ำแหน่ง 

วิชำกำร 
คุณวุฒ ิ สำขำวิชำ สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

55 นายลพศาล ดวงจักร ณ อยุธยา 37798000XXXXX อาจารย ์ วท.ม. 

วท.บ. 

ฟสิิกส์ประยุกต์  

ฟสิิกส์ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

56 นางสาวภัทรา ลือชยั 37601004XXXXX อาจารย ์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาลทย 

ภาษาลทย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

57 นายมานะ ดงอนนท์ 14106000XXXXX อาจารย ์ วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ประยุกต์

คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

58* นางสาวเมทิกา เลิศปฐมา 15399000xxxxx อาจารย ์ กศ.ม.   

กศ.บ.  

  หลักสูตรและการสอน 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

59 นางสาวรติ หอมลา 15799055xxxxx อาจารย ์ ศษ.ม. 

ศศ.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

60 นายรักสกุล แกน่เรณ ู 35308001xxxxx อาจารย ์ วท.ม. 

วท .บ.  

เคมี 

เคมี 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

61 นางสาวรัชนาพร โชคชัยสิร ิ 5830000xxxxx อาจารย ์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท,บ. 

เคมีประยกุต์ 

เคมีประยกุต์ 

เคมี 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

62 นายรัฐภาคย์  หัทยาวิลัยพรรณ 15299001xxxxx อาจารย ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

63 นายวรวรรธน ์ ศรียาภัย 38411001xxxxx อาจารย ์ ปร .ด.  

ศศ .ม.  

ศศ .บ.  

ภาษาลทย 

จารึกภาษาลทย 

ภาษาลทย 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สถาบันราชภัฏนครศรธีรรมราช 

64 นางสาววรัญญา ยิ่งยงศักด์ิ   36504001xxxxx อาจารย ์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาลทย 

ภาษาลทย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ล ำดับ ชื่อ สกุล 
เลขบัตรประจ ำตวั

ประชำชน 

ต ำแหน่ง 

วิชำกำร 
คุณวุฒ ิ สำขำวิชำ สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

65 นายวัลลพ อยู่ดี 15601000xxxxx อาจารย ์ ศษ.ม. 

ศษ.บ.(เกยีรตินิยมอันดับ 2) 

การสอนภาษาอังกฤษ  

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

66 นายวีระชัย ศิลประกอบ 14209000xxxxx 

 

อาจารย ์ วท.ม. 

วท .บ.  

เคมีอินทรีย ์

เคมี 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

67 นางสาวแวววรรณ  พุทธรักษา 55099000xxxxx อาจารย ์ ศศ .ม.  

ศศ .บ . (เกยีรตินิยมอันดับ 1) 

ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่การ

สื่อสารและพัฒนา 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

68 นางสาวศุภาวรรณ ปิงใจ 35404001xxxxx อาจารย ์ M.A. 
Diploma of Arts 
ศษ .บ . (เกยีรตินิยมอันดับ 1) 

Linguistics Specialization 

Linguistics Specialization 

ภาษาอังกฤษ 

Australian National University 

Australian National University  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

69 นายสมพงษ์ รปูทรง 36408000xxxxx อาจารย ์ ศศ.ม. 

กศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

70 นายสมหมาย รอดแป้น 36501003xxxxx อาจารย ์ ศศ .ม.  

ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

71 นายสิงหค์ า รักป่า 35701016xxxxx อาจารย ์ Ph.D. 

M.A. 

 

ศศ.ม. 

กศ.ม. 

B.A. 

English  

Buddhist Studies 

 

ภาษาและวรรณกรรมล้านนา  

หลักสูตรและการสอน  

Buddhist Thoughts 

University of Pune, India 

Buddhist and Pali University 

of Sri Lanka 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

Buddhist and Pali University 

of Sri Lanka  
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ล ำดับ ชื่อ สกุล 
เลขบัตรประจ ำตวั

ประชำชน 

ต ำแหน่ง 

วิชำกำร 
คุณวุฒ ิ สำขำวิชำ สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

72 นางสาวสิรกิมล แสงมีอานุภาพ 35201004xxxxx อาจารย ์ ปร .ด.  

วท .ม.  

วท .บ.  

วิทยาศาสตร์และวศิวกรรม 

วัสดุฟสิิกส์ 

ฟสิิกส์ 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

73 นายสิรวิัฒน์ บุญชัยศร ี 35101002xxxxx อาจารย ์ M.Phil.  

วท.บ. 

Biology  

ชีววทิยา 

University of Essex 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

74 นางสาวสุกัญญา เกาะวิวัฒนากลุ 31006003xxxxx อาจารย ์ Ph.D. 

 

M.A. 

 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

Applied Linguistics 

 

Applied Linguistics 

 

การสอนภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ 

University of Southampton, 

UK 

University of Southampton, 

UK 

มหาวิทยาลัยชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

75 นางเสาวลักษณ์ บุญมา 36608004xxxxx อาจารย ์ วท .ม.  

วท .บ.  

ชีววทิยาชีววิทยา 

 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

76 นางอนงนาฏ เพชรประเสริฐ 36599007xxxxx อาจารย ์ Ph.D. 

 

 

 

M.A. 

 

 

B.A. 
. 

Curriculum and Instruction 

with a Specialization in 

Language Education 

Applied Linguistics 

ภาษาอังกฤษ 

 

 

English 

Indiana State University, USA 

 

 

 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลา้ฯลาดกระบงั 

กรุงเทพฯ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ล ำดับ ชื่อ สกุล 
เลขบัตรประจ ำตวั

ประชำชน 

ต ำแหน่ง 

วิชำกำร 
คุณวุฒ ิ สำขำวิชำ สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

77 นางสาวเอกสุรยี์  ศักด์ิศรชัย 35699000xxxxx อาจารย ์ วท.ม. 

วท .บ.  

เคมี 

เคมี 
 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

78 Brigette O. Pasking xxxxxxxxx อาจารย ์ M.A. 

 

B.Ed. 

English as a Second 

Language 

English 

Benguet State University, 

Philppines 

Saint Louis University, 

Philippines 

79 Mr.Chris Beard xxxxxxxxxx อาจารย ์ M.A. (ABD/Ph.D) 

B.A. 

A.S 

Organizational Communication 

Communication 

Computer Science 

University of Colorado, 

Boulder 

University of Colorado, 

Denver  

Northern Essex Community 

College, Haverhill 

80 Mrs.Emily Alberca Solmayor xxxxxxxxx อาจารย ์ B.Ed. 

B.S. 

English 

Commerce 

Notre Dame of Kidapawan 

University 

Notre Dame of Kidapawan 

University 

81 Mr.Matthew Alan Smith xxxxxxxxx อาจารย ์ B.S. Business Administration Oregon State University 

82 Mr.Rex  Weylin Tyrone xxxxxxxxx อาจารย ์ M.S. 

B.S. 

Aquatic  Biology 

Environmental  Science 

Texas State University 

Wastern Washington 

University 
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ล ำดับ ชื่อ สกุล 
เลขบัตรประจ ำตวั

ประชำชน 

ต ำแหน่ง 

วิชำกำร 
คุณวุฒ ิ สำขำวิชำ สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

83 Mr. Siegfried  Karl Frilz 

Gohlke 

XXXXXXXXXX อาจารย ์ Dr.Phil.  

Magister 

Anthropology 

Theology 
E-K Univerität, Germany 

E-K Univerität, Germany 

*อำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ  

        สาขาวิชาการศึกษา 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

1 นายสมบัต ินพรัก รองศาสตราจารย์ Ph.D.  

M.Ed. 

กศ.บ. 

Education   

Educational Administratiom 

ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย    

2 นางเทียมจันทร์ พานชิย์ผลินไชย 

 

รองศาสตราจารย์ ปร.ด. 

ค.ม. 

กศ.บ. 

ป.กศ.สูง 

การศึกษาวจิัยการศึกษา  

สาขาสถิติการศึกษา 

 คณิตศาสตร์ 

 คณิตศาสตร์ 

3 นางอมรรัตน์ วัฒนาธร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.ด. 

M.Ed. 

ค.ม. 

 

ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

Educational  

นเิทศการศกึษาและพัฒนา

หลักสูตร 

ภาษาฝร่ังเศส  

4 นางสาวสิรินภา กิจเกือ้กูล 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

ประกาศนียบัตร 

 

วท.บ. 

(วทิยาศาสตร์ศึกษา) 

ป.บัณฑิตวชิาชีพครู  

(การสอนวทิยาศาสตร์) 

(ชวีเคมี) 

5 นางสาวธิติยา บงกชเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

ประกาศนียบัตร 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์ศึกษา 

ประกาศนียบัตรทางการสอน 

ฟิสิกส์ 

6 นางสาวสายฝน วิบูลรังสรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด. 

กศ.ม. 

ศษ.บ. 

ศษ.บ. 

ค.บ. 

วจิัยและประเมินผลการศึกษา 

การวัดผลการศึกษา 

มัธยมศกึษา-วทิยาศาสตร์ 

มัธยมศกึษา-คณิตศาสตร์ 

 การประถมศึกษา 

7 นายภูฟ้า เศวกพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.ด. 

ค.ม. 

ค.บ. 

พลศึกษา 

พลศึกษา 

พลศึกษา 
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แขนงวิชาเคม ี

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

1 นางสุกัญญา วงศพ์รชัย รองศาสตราจารย์ 

 

Ph. D. 

วท.บ. 

Organic Chemistry 

เคม ี

2 นายสมบัต ิเชาวนพูนผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท .ด.  

ภ.บ. 

น.บ. 

เคม ี

เภสัชศาสตร์ 

นติศิาสตร์ 

3 นายเฉลิมพร ทองพูน อาจารย์ 

 

วท .ด.  

วท.บ. 

เภสัชศาสตร์ 

เคม ี

4 นายธีรพันธ์ มาจันทร์ อาจารย์ 

 

วท .ด.  

วท.ม. 

วท.บ. 

เภสัชศาสตร์ 

เคมีอินทรีย์ 

เคม ี

5 นายกฤษณะ จิตมณ ี อาจารย์ 

 

Ph. D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Chemistry 

เคม ี

เคม ี

6 นายทินกร กันยาน ี อาจารย์ 

 

วท .ด.  

วท.ม. 

วท.บ. 

เคม ี
เคมีวิเคราะหแ์ละเคมอีนนิทรีย์ 

เคม ี

 

  แขนงวิชาชวีวทิยา 

ล าดับ ช่ือ – สกุล ต าแหนง่วชิาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชาเอก 

1 นายสิรวิัฒน์ วงษ์ศิร ิ

 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ Ph.D. 

M.S. 

วท .บ.  

Entomology 

กฏีวิทยา 

Entomology 

2 นางชโลบล วงศ์สวัสด์ิ รองศาสตราจารย ์ วท .ด.  

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 

3 นายคงศักด์ิ พรอ้มเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph. D 

กศ .ม. 

กศ  .บ.  

Horticulture 

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 

4 นางสาวสุรีรัตน์ เดี่ยววาณชิย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Dr. Ag 

วท  .ม.  

วท  .บ.  

Entomology 

สัตววิทยา 

ชีววทิยา 

5 นางวันดี วัฒนชยัยิ่งเจริญ รองศาสตราจารย ์ วท .ด.  

 

M.Sc. 

 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

 (กฏีวทิยา) 

Agriculture (Entomology) 

เกษตรศาสตร์ 

(กฏีวิทยาและโรคพืช) 
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ล าดับ ช่ือ – สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชาเอก 

6 นายทัตพร คณุประดิษฐ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท .ด.  

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 

7 นายอลงกต พลวฒัน ์

 

อาจารย์ 

 

Ph.D. 

M.S. 

วท .บ.  

Medical Entomology 

Entomology 

ชีววทิยา 

8 นายณัฐพจน์ วาฤทธิ ์ อาจารย ์ Ph.D. 
M.A. 
วท .บ.  

Entomology Systematics) 
Biology (Entomology) 

ชีววทิยา 
   

แขนงวิชาฟสิิกส ์

ล าดับ ช่ือ – สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชาเอก 

1 นายชยันต ์บุญยรักษ ์ รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

กศ.ม. 

กศ.บ. 

Astronomy 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

2 นางสาวสังวาล  ดวงไทย อาจารย์ Ph.D. Spectroscopy 

3 นายบุรินทร์ ก าจัดภัย รองศาสตราจารย์ 

 

Ph.D. 

กศ.ม. 

กศ.บ. 

Cosmology 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

 

  แขนงวิชาภาษาไทย 

ล าดับ ช่ือ – สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชาเอก 

1 นางนันทกา ทาวุฒ ิ รองศาสตราจารย์ อ .ม.  

อ .บ.  

วรรณคดีเปรียบเทียบ 

ภาษาอังกฤษ 

 

2 นายสมเกียรต ิรักษ์มณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศษ .ด.  

ศศ .ม.  

กศ .บ.  

หลักสูตรและการสอน 

การสอนภาษาไทย 

ภาษาไทย 

3 นายสมเกียรต ิวัฒนาพงษากุล 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ .ด.  

ศศ .ม.  

ศศ .บ.  

ภาษาเขมร 

เขมรศกึษา 

ภาษาไทย 

4 นายประหยัด เกษม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ .ม.  

กศ .บ.  

บาลี-สันสกฤต 

ภาษาไทย 

 

5 นางสาวฉัตรพร พิมลสิงห ์ อาจารย์ 

 

ศศ .ม.  

นศ .บ.  

ร .บ.  

จารึกภาษาตะวันออก 

วารสารศาสตร์ 

บริหารรัฐกิจ 
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ล าดับ ช่ือ – สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชาเอก 

6 นายฤทธ์ิด ารง มงคลสรรพ์ อาจารย์ 

 

ศศ .ม.  

ศศ .บ.  

จารึกภาษาไทย 

ภาษาไทย 

7 นางสาววัชราภรณ์ กิตตยานุกติติ์ อาจารย์ 

 

ศศ .ม.  

ศศ .บ.  

จารึกภาษาไทย 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

 

แขนงวิชาภาษาอังกฤษ 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

1 นางสาวสุดสรวง ยุทธนา อาจารย์ 

 

ศศ.ด.  

ศศ.ม. 

ศศ.บ.  

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ  

(เกียรตนิยิมอันดับหนึ่ง) 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

วทิยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดให้วิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษาเป็นวิชา

บังคับ เพื่อให้นสิิตมีประสบการณ์ก่อนเข้าสู่การท างานจริง และเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านวิชาชีพและสร้างความมั่นใจ

ในการท างานหรือการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ดังนั้นหลักสูตรจึงก าหนดให้มีการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพใน

สถานศึกษาจ านวน 4 คร้ัง ซึ่งนิสิตสามารถเลือกสถานท่ีฝึกปฏิบัติงานได้ ส่วนการติดตามและประเมินผลจะอยู่

ภายใตก้ารดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศกแ์ละครพูี่เลีย้ง 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

มาตรฐานการเรียนรู้ของวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีได้

ก าหนดไวใ้นมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มรีะเบียบวนิัย ตรงตอ่เวลา มีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย 

(2) มคีวามซื่อสัตย์ต่อวชิาชีพ อดทน อดกลัน้ 

(3) มคีวามเกรงกลัวตอ่บาป ละอายท่ีจะกระท าผิดศีลธรรม 

(4) รู้จักเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน ให้โอกาสและเขา้ใจผู้อ่ืน 

(5) มจีิตส านกึสาธารณะ เสียสละเพื่อสว่นรวม 

(6) กล้าท าในสิ่งท่ีถูกต้อง ชอบธรรม 

(7) ด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดตีอ่ผู้อื่น 

(8) สามารถแก้ปัญหาโดยค านงึถึงความถกูต้องทางจริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ ค่านยิม 

ความรู้สกึของผู้อื่นและประโยชนข์องสังคมส่วนรวม 

4.1.2 ด้านความรู้ 

(1) มคีวามรอบรู้ในด้านความรู้ท่ัวไป วิชาชพีครูและวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง 

เป็นระบบ 

(2) สามารถบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและวิชาชพีครูท่ีครอบคลุมหัวขอ้ต่าง ๆ 

(3) สามารถบูรณาการหลักการและทฤษฎีเข้าด้วยกันรวมถึงมีความสามารถในการบูรณา

การความรู้สหศาสตร์และหลักการแห่งความเป็นจริงได้อยา่งกลมกลืน 

(4) ตระหนักถึงความส าคัญในการต่อยอดองค์ความรู้โดยใช้วิธีทางการวิจัยเข้ามาใช้อย่าง

เป็นระบบ 

(5) มีความเข้าใจความรู้เฉพาะสาขาท่ีตนเองจะสอนอย่างลึกซึ้งและสามารถเล็งเห็นถึง

ความก้าวหนา้ในศาสตร์ดา้นนัน้ ๆ ได้ 

(6) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าองค์ความรู้และสามารถน าไป

ประยุกตใ์ชใ้นการปฏบัิตงิานวชิาชีพครูอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) มคีวามสามารถในการสบืค้นและเลือกใช้สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายเพื่อ

ประกอบการวนิจิฉัยปัญหา การแก้ปัญหาและการปฏบัิตงิานได้ 

(2) สามารถน าความรู้ท้ังทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์จากภาคปฏิบัติไปแก้ปัญหาท่ีมี

ความซับซ้อน รวมถึงการน าเสนอทางออกและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด 

(3) มคีวามเป็นผู้น าทางปัญญา สามารถพัฒนาผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ 
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(4) สามารถประยุกตใ์ชน้วัตกรรมตา่ง ๆ ในการพัฒนางานทางวชิาชีพ 

(5) มกีารคิดท่ีเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล 

(6) มคีวามสามารถในการตอ่ยอดองค์ความรู้ใหม่ได้ 

4.1.4 ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างชาญฉลาดเมื่อต้อง

เผชญิปัญหา 

(2) มคีวามรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย และมจีิตสาธารณะตอ่งานส่วนรวม 

(3) มมีนุษยสัมพันธ์ท่ีดตีอ่เพื่อนร่วมงาน มจีิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ าใจตอ่เพื่อนร่วมงาน 

(4) สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 

(5) รู้จักอดทน อดกลัน้ และรูเ้ท่าทันความคิดและสตขิองตนเอง 

(6) มวีุฒภิาวะทางอารมณแ์ละทางสังคมอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 

(7) มคีวามไวในการรับรู้ความรู้สกึของผู้อื่น เข้าใจผู้อ่ืน มมีุมมองเชงิบวก 

4.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 (1)   มคีวามสามารถเชงิการวเิคราะห์ขอ้มูลข่าวสารท้ังเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพซึ่งช่วยให้

สามารถเข้าใจองคค์วามรู้และแก้ปัญหาได้อยา่งรวดเร็ว 

 (2)  มีทักษะการแปลความหมาย การประมวลผลโดยเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

เหมาะสมและถูกต้อง 

 (3)  มคีวามสามารถในการเลอืกใชว้ธีิการสื่อสารอยา่งมปีระสิทธิภาพ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

ท้ังการพูด การเขียน 

4.1.6    ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

(1)   สามารถเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ท้ังรูปแบบท่ีเป็นทางการ           

กึ่งทางการและไมเ่ป็นทางการ 

(2)   สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการศึกษาให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ เ รียนท่ีมี                        

ความหลากหลาย 

(3)   มคีวามสามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในวชิาท่ีตนเองจะสอน 

4.2 ช่วงเวลา 

1. นิสิตลงทะเบียนชั้นปีท่ี 4 ในภาคการศึกษาท่ี 1 รายวิชา 161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ

วชิาชีพคร ูและในภาคการศึกษาท่ี 2 รายวชิา 161413 การฝึกปฏิบัตกิารวชิาชีพคร ู 

2. นิสิตลงทะเบียนชั้นปีท่ี 5 ในภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 เพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพใน

สถานศกึษา 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

นสิิตตอ้งฝึกปฏิบัตกิารสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา (Field Based Learning Through Action) และจะตอ้งอยู่

ในความดูแลท้ังจากอาจารย์ผู้ดูแลในสถาบันการศึกษานั้น ๆ และอาจารยน์เิทศก์งานของมหาวิทยาลัย 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

           ไม่มี 
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มวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธห์รือกจิกรรมของนิสติ 

1. ด้านบุคลิกภาพ 1. บรรจุรายวิชาด้านการพัฒนาบุคลกิภาพและบุคลกิภาพท่ี

เหมาะสมกับวิชาชพีครูในวชิาความเป็นครู 

2. เชญิวิทยากรมาให้ความรู้เพิ่มเตมิ  

2. ด้านคุณธรรมจรยิธรรม และจรรยาบรรณ

วชิาชีพ 

1. บูรณาการเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรมไว้ตลอด

หลักสูตร 

2. ปลูกฝังให้นิสติมคีวามรักและเคารพในอาชีพ 

3. จัดกิจกรรมเพื่อส่ง เสริมคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวชิาชีพคร ู

3. ด้านภาวะผู้น า 

มภีาวะผู้น าและการเป็นแบบอย่างท่ีดตีอ่ผู้อื่น 

1. จัดการสอนในรายวิชา ท่ีเกี่ยวกับบทบาทผู้น าทาง

การศึกษา 

2. ส่งเสริมกิจกรรมการแสดงออกในทางที่ถูกต้องแก่นสิิต 

3. เชญิผู้มีประสบการณ์ดา้นการเป็นผู้น าทางการศกึษามา

บรรยายพเิศษให้กับนสิิต 

4. จัดกิจกรรมสง่เสริมการเป็นแบบอย่างท่ีดตีอ่ผู้อื่นแก่นสิิต 

 

2.การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน 

 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูด้า้นคณุธรรม จริยธรรม 

(1) มคีุณธรรมจรยิธรรมส าหรับครู เชน่ กัลยาณมิตรธรรม 7 

(2) มจีรรยาบรรณวชิาชีพครูท่ีก าหนดโดยองค์กรวชิาชีพ คือ คุรุสภา 

(3) มวีนิัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับตา่ง ๆ ขององค์กรและสังคม 

(5) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ 

(6) มจีิตสาธารณะ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) บรรยายให้นิสติตระหนักถึงลักษณะและความส าคัญของคณุธรรมจรยิธรรมส าหรับครู เช่น 

กัลยาณมติรธรรม 7 และ/หรือยกตัวอยา่งลักษณะของครูท่ีมีและไมม่ลีักษณะกัลยาณมติรธรรม พร้อมท้ัง

เปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกตา่งของครูท้ัง 2 ลักษณะนี ้และ/หรือยกตัวอย่างปัญหาในปัจจุบันท่ีมีสาเหตุมา

จากครูขาดคุณธรรมจรยิธรรม รวมถึงเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
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 (2) จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชนน์อกห้องเรียนเพื่อให้นสิิตได้เรียนรู้การเสียสละ การให้

อภัยและการบ าเพ็ญประโยชนเ์พื่อสว่นรวม และ/หรือสอดแทรกเนือ้หาเร่ืองการท างานเพ่ือชุมชน การพัฒนา

ชุมชนโดยใชก้ารศึกษา การรักและปกป้องชุมชน 

(3) ผู้สอนเป็นแบบอย่างท่ีด ีโดยให้ความส าคัญและตรวจสอบความตรงตอ่เวลา การเข้า               

ชัน้เรียนและความซื่อสัตย์ และเคารพกฎเกณฑ์และสทิธิของตนเองและผู้อ่ืน 

(4) ให้ความส าคัญกับการเคารพกฎเกณฑ์และสทิธิของตนเองและผู้อ่ืน โดยสอดแทรกเร่ือง

ระเบียบวนิัย การเข้าช้ันเรียน การส่งงานให้ตรงเวลา เป็นไปตามค าสั่งท่ีมอบหมาย พร้อมท้ังมีการสรุปพฤตกิรรม

ท่ีไม่พึงประสงค์และแนวทางแกไ้ข 

(5) สอดแทรกกิจกรรมการมีสว่นร่วมและการท างานเป็นทีม โดยมอบหมายงานให้ท านอก    

ชัน้เรียน เพื่อสังเกตพฤตกิรรมการท างานรว่มกับผู้อ่ืนและให้น าเสนองานหนา้ชัน้ 

(6) มอบหมายกจิกรรมให้ท าโดยเนน้การท างานเพ่ือสาธารณะประโยชน ์

2.1.3 วิธกีารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 

(1) มอบหมายให้ท ารายงานเกี่ยวกับคุณธรรมและจรยิธรรมส าหรับครู และ/หรือ 

(2) อภปิรายกลุ่ม และ/หรือ 

(3) วัดจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสติ  

(4) ประเมินพฤติกรรม และตรวจสอบการเข้าเรียน การส่งงาน การปฏิบัติตนในชั้นเรียน      

การสอบรวมถึงประเมินจากผลงานของนิสิต ต้องเป็นผลจากความสามารถของเอง ไม่ควรมีการลอกเลียนแบบ

ความคิดของผู้อ่ืน 

(5) ประเมินจากพฤติกรรมและปฏบัิตตินในการเข้าช้ันเรียน 

(6) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

2.2  ดา้นความรู ้

2.2.1 ผลการเรียนรูด้า้นความรู้ 

  (1) มคีวามสามารถบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและวิชาชพีครูไมน่อ้ยกว่าหัวข้อต่อไปนี้ 

ปรัชญาการศึกษา วิชาชีพครู และความเป็นครู จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา การออกแบบและ

พัฒนาหลักสูตร การออกแบบและจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครู การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา การวัดประเมินผลทางการศึกษา 

การศึกษาพิเศษ การวิจัยทางการศึกษาและการบริหารการศึกษาและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงความรู้และ

ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับเนื้อหาที่ศกึษา  

  (2) มคีวามสามารถเชงิบูรณาการระหว่างวชิาชีพครูกับวชิาเฉพาะ ในหัวข้อตอ่ไปน้ี จิตวทิยาครู

ส าหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก การพัฒนาหลักสูตรวิชาเฉพาะส าหรับการจัดการ

เรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก การจัดการชั้นเรียนแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก นวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาส าหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 

และการวัดและประเมินผลการศึกษาวิชาเฉพาะส าหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศกึษาและวชิาเอก  

  (3) สามารถตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างขวางของสาขาวิชาท่ี

ศกึษา เพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ ๆ 
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  (4) สามารถบูรณาการความรู้ท่ีศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

  (5) มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่ีจะน ามาอธิบายหลักการและทฤษฎี          

ในศาสตร์เฉพาะ 

  (6) มคีวามรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวัน 

  2.2.2 กลยทุธ์การสอนที่ใชใ้นการพัฒนาการเรียนรูด้้านความรู้ 

  (1) จัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเนน้ให้นสิิตเข้าใจหลักการ มีความเข้าใจ

อย่างถ่องแท้ในทฤษฏีดา้นการศึกษา 

  (2) บรรยายพร้อมสอดแทรกเนื้อหาเร่ืองความเป็นครูไว้กับการสอนทุกหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับ

สาขาวิชาการศึกษา และ/หรือมอบหมายการค้นคว้าพิเศษให้กับนิสิตโดยให้เชื่อมโยงเร่ืองความเป็นครูกับหัวข้อ

ตา่ง ๆ 

  (3) สอดแทรกกิจกรรมหรือข่าวสารอันเป็นประโยชนต์อ่การให้ความรู้ทางวชิาการท่ีส าคัญ เช่น 

การอภิปรายประเด็นต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับศาสตร์ของสาขาวิชา 

  (4) จัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านกิจกรรมการเชื่อมโยงบริบทของสาขาวิชา

และศาสตร์อ่ืนๆ 

  2.2.3 วิธีการวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

                     (1) การมอบหมายงานพิเศษ และ/หรือการน าเสนอหน้าชั้นเรียน และ/หรือคะแนนการมี           

ส่วนร่วมในช้ันเรียน และ/หรือคะแนนดา้นการวเิคราะห์เนื้อหา 

  (2) ประเมนิจากการสอบและการเก็บคะแนน และ/หรือประเมินจากความสามารถในการบูรณาการ

หัวขอ้ท่ีได้รับมอบหมายกับบทบาทความเป็นครู 

  (3) การสอบปากเปล่า ในรูปแบบของการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน การเล่นบทบาทสมมุต ิ

การโต้วาที การอภิปราย การแสดงละคร การถามตอบ เป็นต้น 

   

2.3  ทักษะทางปัญญา 

  2.3.1 ผลการเรียนรูด้้านทักษะทางปัญญา 

  (1) มีความสามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศและ

แนวคิดจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายเพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติการสอน รวมถึงการวินิจฉัยผู้เรียนและวิจัยเพื่อ

พัฒนาผู้เรียน 

  (2) มีความสามารถในการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ท่ีมีความซับซ้อน เสนอทางออกและ

น าไปสู่การแก้ไขได้อยา่งสร้างสรรค์ 

  (3) มภีาวะผู้น าทางปัญญาในการพัฒนาการเรียนรู้อยา่งสร้างสรรค์และมวีสิัยทัศน์ 

  (4) คิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 

(5) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมท้ังประยุกตค์วามรู้ทักษะ และการใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับ

การแก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 

  (6) ใชป้ระสบการณ์ทางภาคปฏิบัตมิาหาแนวทางใหมใ่นการแกปั้ญหาได้อยา่งเหมาะสม 

  (7) มคีวามใฝ่รู้ สามารถคิดวเิคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลตา่ง ๆ ท่ีหลากหลายได้ 
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  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  (1) จัดการเรียนการสอนให้นิสติได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด วเิคราะห์ แก้ปัญหาอยา่งมีวิจารณญาณ 

เชน่ การอภิปรายกลุ่ม การจ าลองสถานการณฉ์ุกเฉิน การอ่านบทความท่ีเกี่ยวข้องกับการศกึษา 

  (2) เน้นให้นิสิตประยุกต์ใช้แหล่งข้อมูลใหม่ ๆ ในการค้นหาข้อเท็จจริง  และ/หรือมอบหมาย

หัวขอ้รายงานให้นสิิตโดยก าหนดให้ใชแ้หลง่ข้อมูลท่ีแตกต่างกัน และให้น าวิธีการทางการวจิัยมาใชใ้นการคน้หา 

  (3) ให้นิสติร่วมกันวเิคราะห์วิสัยทัศน์ทางการศึกษาของผู้น าทางการศึกษาแต่ละยุคสมัย และ/

หรือจ าลองสถานการณ์โดยให้นสิิตแสดงวสิัยทัศน์ทางการศกึษา ทัง้นี้ต้องน าความรู้ท่ีเรียนมาประยุกตใ์ชด้้วย 

  (4) มอบหมายงานท่ีต้องมีการสืบค้นข้อมูล สังเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูล จัดท าเป็นรายงานผล

การค้นคว้า   

  (5) จัดให้นสิิตได้ฝึกปฏิบัตงิานจรงิในสถานประกอบการ 

2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทักษะทางปัญญา 

(1) ให้คะแนนด้านการบูรณาการ ประยุกตอ์งคค์วามรู้ดา้นการศึกษาเพ่ือการแก้ไขปัญหา  

(2) ประเมินจากรายงานท่ีมอบหมายให้และความหลากหลายของแหล่งข้อมูล และ/หรือประเมิน

จากความถูกตอ้งของแหลง่สารสนเทศท่ีนิสติเลอืกใช้และความถูกตอ้งของกระบวนการวจิัย 

(3) ประเมินจากชิ้นงานท่ีมอบหมายและความเชื่อมโยงต่อการพัฒนาแนวทางผู้เรียนและ

วงการวิชาชพี 

(4) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือประเมินจากความมีเหตุผลในการวิเคราะห์

กระบวนการแก้ไขปัญหาและการวิจารณ์กลุ่มเพื่อนอย่างสร้างสรรค์และ/หรือประเมินจากชิ้นงานและการมีส่วน

ร่วมในห้องเรียน 

  

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ 

  2.4.1 ผลการเรียนรูด้้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

  (1) มคีวามไวในการรับรู้ความรู้สกึของผู้เรียนด้วยความเข้าใจ และมีความรู้สึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะ

ทางอารมณแ์ละสังคม 

  (2) มคีวามเอาใจใส่ มสี่วนช่วยเหลอืและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่มและระหวา่ง

กลุ่มผู้เรียนอยา่งสร้างสรรค์ 

  (3) มคีวามสัมพันธ์ท่ีดกีับผู้เรียน เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีมีความรับผิดชอบตอ่ส่วนรวมท้ังด้านเศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดลอ้ม 

  (4) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  (5) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม ตามบทบาท

หนา้ที่และความรับผิดชอบ 

  (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังตนเองและวิชาชีพอยา่งต่อเนื่อง 

  (7) มีความรับผิดชอบตอ่สังคมและองค์กร รวมท้ังพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

  (8) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณแ์ละวัฒนธรรมองค์กร 
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  2.4.2 กลยทุธ์การสอนที่ใชใ้นการพัฒนาการเรียนรูด้้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สอดแทรกไวใ้นบทเรียนเร่ืองจิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร และ/หรือมอบหมายงาน

กลุ่มท่ีเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์และการสร้างความปรองดองท่ีมีผลต่อการจัดการศึกษา และให้นิสิตร่วมกัน

วิเคราะห์ และ/หรือสอนเร่ืองการมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคมท่ีเหมาะสมโดยให้นิสิตท าแบบทดสอบของ

กระทรวงสาธารณสุข และ/หรือสอนเร่ืองการใช้ชีวิตเชงิบวก 

(2) ในกิจกรรมท่ีมอบหมายให้ท างานกลุ่ม ก าหนดให้นิสิตผลัดเปลี่ยนหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

และให้นิสติผลัดกันเป็นผู้ประเมินพร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบ 

(3) สอดแทรกในบทเรียนเร่ืองความมุ่งมั่นในการท างาน การเป็นแบบอย่างท่ีดี และการเป็น

แรงบันดาลใจให้กับผู้อ่ืน การใชค้วามรู้ความสามารถในทางที่ถูกต้อง ให้นิสติรู้จักหนา้ที่ทางสังคมของตนเอง 

(4) บรรยายพร้อมสอดแทรกเนื้อหาไว้ในการสอนวิชาความเป็นครู และ/หรือให้นิสิตท างาน

กลุ่มโดยผลัดกันเป็นท้ังผู้น าและผู้ตาม 

 (5) มอบหมายงานกลุม่หรืองานท่ีต้องมกีารตดิตอ่ประสานงานกับบุคคลอื่น 

(6) มอบหมายงานเดี่ยวหรืองานกลุ่มและก าหนดโจทย์ กติกา และให้ถอืปฏบัิตติาม 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล 

และความรบัผดิชอบ 

  (1) ให้สมาชิกในกลุ่มประเมินคะแนนมนุษยสัมพันธ์ การให้ความร่วมมือและความรับผิดชอบ

แก่สมาชิกท่ีเหลอื โดยให้แจ้งเหตุผลท่ีเหมาะสมตอ่ผู้สอนดว้ย และ/หรือให้อาจารย์ภาคสนามเป็นผู้ประเมิน  

  (2) ให้นิสติประเมินกันเองด้านการมคีวามสัมพันธ์ท่ีดกีับผู้อื่น และ/หรือให้นิสิตผลัดกันประเมิน

บทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตาม พรอ้มท้ังระบุเหตุผลการให้คะแนน 

  (3) ก าหนดบทลงโทษกรณีเกิดการกระท าท่ีผิดกติกา เช่น การเข้าเรียนสาย การส่งงานหลัง

ก าหนด เป็นต้น   

 

 2.5  ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรูด้้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) มคีวามไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศท่ีได้รับจากผู้เรียนอย่างรวดเร็ว ท้ังท่ี

เป็นตัวเลขเชงิสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษาเขยีน 

(2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้

ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอน และงานครูท่ีรับผิดชอบโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศได้ดี 

(3) มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การเขียนและ          

การน าเสนอด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสมกับกลุม่ผู้เรียน 

(4) มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศและ

เทคโนโลยสีื่อสารอย่างเหมาะสม 

(5) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์และน าเสนอข้อมูลได้อยา่งเหมาะสม 
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(6) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นเพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม

และจ าเป็น 

(7) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเหมาะสมกับสถานการณ์ 

2.5.2 กลยทุธ์การสอนที่ใชใ้นการพัฒนาการเรียนรูด้้านทักษะการวิเคราะห์  

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) จัดการฝึกอบรมการน าเสนอผลงานให้กับนิสิตในทุกระดับชั้น และ/หรือเชิญวิทยากรพิเศษ

บรรยายนิสิตเพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจ และ/หรือมอบหมายงานเป็นรายบุคคลและให้น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

และ/หรือให้นิสติแสดงความคิดเห็นต่อการน าเสนอของเพื่อนหนา้ชัน้เรียน 

  (2) ส่งเสริมให้นิสิตเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างสม่ าเสมอ และ/หรือจัดฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีท่ี

เกี่ยวข้องกับการศกึษา และ/หรือมอบหมายงานท่ีให้นสิิตใชเ้ทคโนโลยใีนการส่งผลงาน 

  (3) น าเสนอตัวอย่างการแสวงหาและการประยุกต์ข้อมูลสารสนเทศในการศึกษา และ/หรือ

มอบหมายงานรายบุคคลทีเ่นน้การประมวลและการประยุกตใ์ชข้้อมูลสารสนเทศ 

  (4) จัดการอบรมเพิ่มเติมทางด้านระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณอย่างเข้มข้น และ/หรือ ให้นิสิต

ร่วมกันน าเสนอตัวอยา่งที่เป็นขอ้มูลสารสนเทศเชงิคุณภาพพร้อมกับให้วิเคราะห์สาระท่ีสง่มากับขอ้มูลนัน้ ๆ 

  (5) มอบหมายงานท่ีต้องให้นิสติต้องสบืค้นขอ้มูลผ่านสื่อสารสนเทศต่าง ๆ 

2.5.3 วธิีการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ดา้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  

การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) ประเมินจากชิ้นงานและการมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม และ/หรือประเมินจากความคิด

สร้างสรรค์ในการน าเสนอผลงาน 

(2) ประเมินจากความสม่ าเสมอในการเข้าร่วมโครงการ/ฝึกอบอม และ/หรือประเมินจาก

ชิ้นงานท่ีได้รับมอบหมายให้ท า และ/หรือประเมินจากความถูกตอ้งในการน าเสนอ 

  (3) ประเมินจากความสามารถในการจัดการขอ้มูลและความถูกต้องในการน าเสนอ 

  (4) ให้นิสติผลัดกันให้คะแนนความถูกต้อง 

  (5) ประเมินความถูกต้องในการใช้สถิติและการตอบโจทย์ หรือความสามารถในการตีความ

ค่าสถิตเิบือ้งต้น ในบทความตา่ง ๆ หรือจากงานวิจัย 

 

2.6 สุนทรียศิลป์ 

  2.6.1 ผลการเรียนรูด้า้นสุนทรียศิลป ์

(1) มีความซาบซึง้ในคุณค่าของศลิปะ ดนตรีและวัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้้านสนุทรียศิลป์ 

(1) จัดกิจกรรมหรือส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมดา้นศลิปวัฒนธรรมของชาติ และของสากล 

เชน่ กิจกรรมการชมภาพยนตร์ ละคร การแสดงดนตรี หรือเป็นกิจกรรมโครงการเสริมหลักสูตร 

2.6.3 วิธีการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศลิป ์

  (1) ผลประเมินในรายวชิาหรือ ผลประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
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 2.7 ทักษะการส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  2.7.1 ผลการเรียนรู้ดา้นทักษะการส่งเสริมและพัฒนาบุคลกิภาพ 

(1) มสีุขนสิัยท่ีสง่เสริมตอ่การดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลกิภาพได้อยา่งเหมาะสม 

2.7.2 กลยทุธ์การสอนที่ใชใ้นการพัฒนาการเรียนรูด้้านทักษะการส่งเสริมและพัฒนา 

บุคลิกภาพ 

(1) สอดแทรกสุขนิสัยท่ีดใีนการดูแลสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลกิภาพได้อยา่งเหมาะสม 

2.7.3 วิธีการวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  (1) สอบถามหรอืพูดคุยเพื่อแสดงความคิดเห็นในดา้นการดูแลสุขภาพ 

 2.8 ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

  2.8.1 ผลการเรียนรูด้้านทักษะการจัดการเรียนรู ้

(1) มคีวามเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ท้ังรูปแบบท่ีเป็นทางการ (Formal) 

รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเ่ป็นทางการ (Informal) อยา่งสร้างสรรค์ 

(2) มคีวามเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนท่ีหลากหลาย ท้ังผู้เรียนท่ีมีความสามารถ

พเิศษ ผู้เรียนท่ีมีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนท่ีมีความต้องการพเิศษอย่างมนีวัตกรรม 

(3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวชิาเอกท่ีจะสอนอย่างบูรณาการ 

2.8.2 กลยทุธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้้านทักษะการจดัการเรียนรู้ 

(1) ในรายวิชาจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาพัฒนาการ เน้นให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจ

พัฒนาการของมนุษยแ์ละวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนอยา่งรอบด้าน และ/หรือมอบหมายงานให้นิสิตวิเคราะห์และ

ออกแบบการสอนบุคคลกรณศีกึษาเชน่ ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษพร้อมท้ังน าเสนอ 

(2) เนน้ให้นิสติเข้าใจเนื้อหาในแตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่ความสามารถในการบูรณาการ 

และ/หรือในรายวชิาท่ีเนน้การคิด วิเคราะห์ ฝึกให้นิสิตใช้กระบวนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ โดยการถอดบทเรียน

จากกรณีศึกษาหรอืสถานการณก์ารศึกษาที่มคีวามนา่สนใจ 

(3) ก าหนดหัวข้อให้นิสิตค้นคว้าเพิ่มเติมโดยเน้นให้ใช้ความรู้ด้านการวางแผนการสอน           

ให้สอดคลอ้งกับกลุม่เป้าหมายท่ีหลากหลาย 

2.8.3 วิธีการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้

  (1) ประเมนิจากความสามารถในการวเิคราะห์และความถูกต้องในหลักวิชาการ และ/หรือประเมิน

จากความคิดสร้างสรรค์และความเหมาะสมในการจัดรูปแบบการศึกษาให้เหมาะกับผู้เรียน และ/หรือประเมินจาก

ความสมเหตุสมผลและความเป็นไปได้ในการน าไปปฏบัิตจิรงิ 

  (2) บูรณาการสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อยา่งถูกตอ้งตามหลักวิชาการ และ/หรือ เข้าใจเนื้อหา

ของแต่ละกลุ่มสาระเปรียบเทียบได้ถูกตอ้งตามเกณฑ์การเรียนการสอน 

  (3) ดูจากผลงานท่ีมอบหมายและความสอดคล้องกับเนื้อหา และ/หรือให้ผู้เรียนประเมินกิจกรรม 

และ/หรือประเมินสถานการณ์จ าลองดว้ยตนเอง พร้อมบอกเหตุผลและวิธีการปรับปรุงตัวเอง 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping)  

3.1 คุณธรรม จริยธรรม 

(1) มคีวามรู้เร่ืองคุณธรรมจรยิธรรมส าหรับครู เชน่ กัลยาณมิตรธรรม 7 

(2) มจีรรยาบรรณวชิาชีพครูท่ีก าหนดโดยองค์กรวชิาชีพ คือ คุรุสภา 

(3) มวีนิัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับตา่ง ๆ ขององค์กรและสังคม 

(5) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

(6) มจีิตสาธารณะ 

 3.2 ความรู ้

(1) มีความสามารถบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและวิชาชีพครูไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้ 

ปรัชญาการศึกษา วิชาชีพครู และความเป็นครู จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา การออกแบบและ

พัฒนาหลักสูตร การออกแบบและจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครู การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา การวัดประ เมินผลทางการศึกษา 

การศึกษาพิเศษ การวิจัยทางการศึกษาและการบริหารการศึกษาและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงความรู้และ

ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีท่ีเกี่ยวกับเนื้อหาที่ศกึษา 

(2) มีความสามารถเชิงบูรณาการระหว่างวิชาชีพครูกับวิชาเฉพาะ ในหัวข้อต่อไปนี้   จิตวิทยาครู

ส าหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก การพัฒนาหลักสูตรวิชาเฉพาะส าหรับการจัดการ

เรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก การจัดการชั้นเรียนแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก นวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาส าหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 

และการวัดและประเมินผลการศึกษาวิชาเฉพาะส าหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศกึษาและวชิาเอก  

(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างขวางของสาขาวิชาท่ี

ศกึษา เพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ ๆ 

(4) สามารถบูรณาการความรู้ท่ีศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(5) มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่ีจะน ามาอธิบายหลักการและทฤษฎีใน

ศาสตร์เฉพาะ 

(6) มคีวามรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวัน 

 3.3 ทักษะทางปัญญา 

(1) มคีวามสามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิด

จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายเพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติการสอน  รวมถึงการวินิจฉัยผู้เรียนและวิจัยเพื่อพัฒนา

ผู้เรียน 
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(2) มีความสามารถในการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ท่ีมีความซับซ้อน เสนอทางออกและ

น าไปสู่การแก้ไขได้อยา่งสร้างสรรค์ 

(3) มภีาวะผู้น าทางปัญญาในการพัฒนาการเรียนรู้อยา่งสร้างสรรค์และมวีสิัยทัศน์ 

(4) คิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 

(5) สามารถวเิคราะห์ปัญหา รวมท้ังประยุกตค์วามรู้ทักษะ และการใชเ้ครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการ

แก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 

(6) ใชป้ระสบการณ์ทางภาคปฏิบัตมิาหาแนวทางใหมใ่นการแกปั้ญหาได้อยา่งเหมาะสม 

(7) มคีวามใฝ่รู้ สามารถวเิคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งขอ้มูลตา่ง ๆ ท่ีหลากหลายได้ 

 3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มคีวามไวในการรับรู้ความรู้สกึของผู้เรียนดว้ยความเข้าใจ และมีความรู้สึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะ

ทางอารมณแ์ละสังคม 

(2) มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่มและระหว่าง

กลุ่มผู้เรียนอยา่งสร้างสรรค์ 

(3) มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้เรียน เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมท้ังด้าน

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอ้ม 

(4) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

(5) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม ตามบทบาทหน้าท่ี

และความรับผิดชอบ 

(6) มคีวามรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังตนเองและวิชาชพีอยา่งต่อเนื่อง 

(7) มคีวามรับผิดชอบตอ่สังคมและองคก์ร รวมท้ังพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

(8) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 

 3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) มคีวามไวในการวเิคราะห์และเขา้ใจข้อมูลสารสนเทศท่ีได้รับจากผู้เรียนอย่างรวดเร็ว  ท้ังท่ีเป็น

ตัวเลขเชงิสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษาเขยีน 

(2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูล

สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอน และงานครูท่ีรับผิดชอบโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศได้ดี 

(3) มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การเขียนและการ

น าเสนอด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสมกับกลุม่ผู้เรียน 

(4) มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอย่างเหมาะสม 
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(5) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ น าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์และน าเสนอข้อมูลได้อยา่งเหมาะสม 

(6) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นเพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม

และจ าเป็น 

(7) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวมรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับสถานการณ์ 

 3.6 สุนทรียศลิป ์

 มคีวามซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรม 

 3.7 ทักษะการสง่เสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

 (1) มสีุขนสิัยท่ีสง่เสริมตอ่การดูแลรักษาสุขภาพ 

 (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อยา่งเหมาะสม 

 3.8 การจัดการเรียนรู ้

(1) มคีวามเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ท้ังรูปแบบท่ีเป็นทางการ (Formal) 

รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเ่ป็นทางการ (Informal) อยา่งสร้างสรรค์ 

(2)  มีความเชี ่ยวชาญในการจัดการเรียนรู ้ส าหรับผู ้เร ียนที ่หลากหลาย ทั ้งผู ้เร ียนที ่มี

ความสามารถพเิศษ ผู้เรียนท่ีมีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนท่ีมีความต้องการพเิศษอย่างมนีวัตกรรม 

(3) มคีวามเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวชิาเอกท่ีจะสอนอย่างบูรณาการ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

   ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผดิชอบรอง     

 

รายวชิา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.  

สุน 

ทรีย

ศิลป์ 

7. การ

ส่งเสริม

และ

พัฒนา

บุคลิก 

ภาพ 

8. 

ทักษะ

การ

จัดการ

เรียนรู ้

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 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 

กลุ่มวิชาภาษา 

001103 ทักษะภาษาไทย                                                           

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                     

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา                                                       

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่                                           

003136 พะเยาศกึษา                                         

กลุ่มวิชาพลานามัย 

004150 กอล์ฟ                                                                            

004151 เกม                                                                                

004152 บรหิารกาย                                                                      

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ                                                             

 

 

 



245 

 

245 

 

รายวชิา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.  

สุน 

ทรีย

ศิลป์ 

7. การ

ส่งเสริม

และ

พัฒนา

บุคลิก 

ภาพ 

8. 

ทักษะ

การ

จัดการ

เรียนรู ้

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 

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 ชีวติและสขุภาพ                                                                

005172 การจัดการการด้าเนินชีวติ                                                  

005173 ทักษะชีวติ                                                                         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

246 

รายวชิา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.  

สุน 

ทรีย

ศิลป์ 

7. การ

ส่งเสริม

และ

พัฒนา

บุคลิก 

ภาพ 

8. 

ทักษะ

การ

จัดการ

เรียนรู ้

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 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก) 

กลุ่มวิชาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ                                                    

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

002121 สารสนเทศศาสตร์ 

เพื่อการศึกษาค้นคว้า   

                                        

002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต                                         

002123 ภาษา สังคมและวฒันธรรม                                           

002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย                                           

002125 ดุรยิางค์วิจักษณ์                                                          

002126 ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน                                                        

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ                                           

003132 ไทยกับประชาคมโลก                                                          

003133 วิถีไทย วถิีทัศน์                                          

003135 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                          
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247 

 
 

รายวชิา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.  

สุน 

ทรีย

ศิลป์ 

7. การ

ส่งเสริม

และ

พัฒนา

บุคลิก 

ภาพ 

8. 

ทักษะ

การ

จัดการ

เรียนรู ้

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 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

006140 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม                                                               

006141 คอมพวิเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน                                              

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวติในยุค

สารสนเทศ  

                                        

006143 ยาและสารเคม ี

ในชวีิตประจ้าวัน           

                                        

006144 อาหารและวิถีชวีติ                                         

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว                                         

006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิต 

ประจ้าวัน 

                                        

กลุ่มวิชาบูรณาการ 

005170 พฤติกรรมมนุษย์                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

248 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

รายวชิาที่เปิดสอนให้สาขาวิชาอื่น 

   ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผดิชอบรอง     

 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. สุน 

ทรีย

ศลิป์ 

7. การ

ส่งเสริมและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การจัดการ

เรียนรู ้

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 

 รายวชิาที่เปิดสอนให้สาขาวิชาอื่น 

161130 จิตวทิยาทั่วไป                                         

161131 จิตวทิยาสังคม                                         

161422 จิตวทิยาการพัฒนามนุษย์                                          
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาชีพครู 

   ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผดิชอบรอง  

รายวชิา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.  

สุน 

ทรีย

ศิลป์ 

7. การ

ส่งเสริม

และ

พัฒนา

บุคลิก 

ภาพ 

8. 

ทักษะ

การ

จัดการ

เรียนรู ้

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 

วชิาชีพครูบังคับ 

161111 ปรัชญาการศึกษา                                         

161112 ความเป็นครูมืออาชีพ                                         

161113 หลักสูตรสถานศึกษา                                         

161211 การจัดการเรียนรู้และ 

การจัดการชั้นเรียน 

                                        

161212 จิตวทิยาส้าหรับครู                                         

161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา 

                                        

161311 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                                         

161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                         

161313 การประกันคุณภาพการศึกษา                                         

161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ 

วิชาชีพครู 

                                        

161412 ภาษาและวฒันธรรม                                         

 

 



 

 

 

250 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. สุน 

ทรีย

ศลิป์ 

7. การ

ส่งเสริมและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

จัดการ

เรียนรู ้

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 

161413 การฝึกปฏิบัติการ 

วชิาชีพคร ู

                                        

วชิาชพีครูเลือก 

161421 จิตวทิยาการแนะแนวและ 

ใหค้้าปรึกษาในสถานศึกษา 

                                        

161422 จิตวทิยาการพัฒนามนุษย์                                         

161423 ประเด็นคัดสรร 

ทางการศึกษา 

                                        

161424 ศิลปะการสอนของคร ู

มอือาชีพ 

                                        

161425 การสอนวิชาเอก 

เป็นภาษาอังกฤษ 

                                        

161426 เทคนิคการคิด                                         

161427 การจัดการศึกษา

แบบเรียนรวม 

                                        

161428 การประเมินโครงการ 

ทางการศึกษา 

                                        

161429 ปฏิบัติการใชเ้ครื่องมอื

เทคโนโลยกีารศึกษา 

                                        

 



251 

 

251 

 

รายวชิา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.  

สุน 

ทรีย

ศิลป์ 

7. การ

ส่งเสริม

และ

พัฒนา

บุคลิก 

ภาพ 

8. 

ทักษะ

การ

จัดการ

เรียนรู ้

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 

การสอนวิชาเอก 

161431 การสอนคณิตศาสตร์ 1                                         

161432 การสอนคณิตศาสตร์ 2                                         

161433 ทักษะและเทคนิคการสอนเคม ี                                         

161434 การพัฒนาสื่อการสอนทางเคม ี                                         

161435 ทักษะและเทคนิคการสอน 

ทางชีววทิยา 1 

                                        

161436 ทักษะและเทคนิคการสอน 

ทางชีววทิยา 2 

                                        

161437 การสอนฟิสิกส์ 1                                         

161438 การสอนฟิสิกส์ 2                                         

161439 หลักสูตรและการสอน 

พลศึกษาระดับประถมศึกษา 

                                        

161440 หลักสูตรและการสอน 

พลศึกษาระดับมัธยมศกึษา 

                                        

161441 วิธีสอนและนวัตกรรมทางการสอน

ภาษาไทย 

                                        

161442 การสอนจุลภาคในภาษาไทย                                         

161443 การสอนจุลภาคสา้หรับครู

ภาษาอังกฤษ 

                                        



 

 

 

252 

รายวชิา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.  

สุน 

ทรีย

ศิลป์ 

7. การ

ส่งเสริม

และ

พัฒนา

บุคลิก 

ภาพ 

8. 

ทักษะ

การ

จัดการ

เรียนรู ้

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 

161444 การสอนภาษาองักฤษเชงิบูรณาการ

ส้าหรับครูภาษาองักฤษ 

                                        

วชิาปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษา                                         

161511 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                         

161512 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                         
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หลักสูตรการศกึษาบัณฑิต แขนงวิชาคณิตศาสตร์ 

   ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผดิชอบรอง      

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. สุน 

ทรีย

ศลิป์ 

7. การ

ส่งเสริม

และ

พัฒนา

บุคลิกภา

พ 

8. ทักษะ

การจัดการ

เรียนรู ้

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 

วชิาแกน 

241111 คณิตศาสตร์ 1                                         

241112 คณิตศาสตร์ 2                                         

241211 ทฤษฎีเซต                                         

242104 เคมี 1                                         

243101 ชีววทิยา 1                                         

244101 ฟิสิกส์ 1                                         

244102 ฟิสิกส์ 2                                         

วชิาเอกบังคับ 

241121 หลักการทางคณิตศาสตร์                                              

241221 แคลคูลัส                                         

241222 การวิเคราะหเ์ชิงคณิตศาสตร์ 1                                         

241223 ทฤษฏีจ้านวน                                         

241224 พีชคณิตนามธรรม 1                                             

241225 สมการเชิงอนุพันธ์สามญั                                         

241321 พีชคณิตเชิงเส้น 1                                         
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. สุน 

ทรีย

ศลิป์ 

7. การ

ส่งเสริมและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

จัดการ

เรียนรู ้

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 

241322 ตัวแปรเชิงซ้อนเบือ้งต้น                                         

241323 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1                                         

241324 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 2                                         

241421 สัมมนา                                         

241422 โครงงาน                                         

241441 การศึกษาอิสระ                                         

247221 สถิตวิิเคราะห ์                                         

วชิาเอกเลือก 

241331 แคลคูลัสขัน้สูง                                           

241332 เคร่ืองมือคอมพิวเตอร์ 

ในทางคณิตศาสตร์ 

                                          

241333 พีชคณิตนามธรรม 2                                             

241334 พีชคณิตเชิงเส้น 2                                                    

241335 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย                                         

241336 การวิเคราะหเ์ชิงคณิตศาสตร์ 2                                           

241337 การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น                                         

241431 ทอพอโลยเีบือ้งต้น                                          

241432 ทฤษฏีกราฟ                                         

241433 การวิเคราะห์เชงิเวกเตอร์                                         

241434 อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต ์                                         



255 

 

255 

 
 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. สุน 

ทรีย

ศลิป์ 

7. การ

ส่งเสริมและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

จัดการ

เรียนรู ้

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 

241435 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์                                          

247231 ทฤษฏีสถิต ิ1                                         

247321 สถิตไิม่อิงพารามิเตอร์                                         

247322 การวิเคราะห์ถดถอย                                         

247324 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม                                         

247341 สถิตสิ้าหรับการควบคมุ 

คุณภาพ 

                                        

247342 การเสี่ยงและการประกันภัย 

เบือ้งค้น 

                                        

247371 การวิจัยด้าเนินการ 1                                         

247381 โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถติ ิ                                         

กลุ่มบริการวชิาการ 

241151 แคลคูลัส 1                                         

241152 แคลคูลัส 2                                         

241353 แคลคูลัส 3                                         

 

 

 

 

 



 

 

 

256 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑิต แขนงวิชาเคม ี

   ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผดิชอบรอง       

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. สุน 

ทรีย

ศลิป์ 

7. การ

ส่งเสริมและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การจัดการ

เรียนรู ้

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 

วชิาเอกบังคับ 

241111 คณิตศาสตร์ 1 
 
 

                                        

241112 คณิตศาสตร์ 2 
 
 

                                        

241221 แคลคูลัส 
 

                                        

242104 เคมี 1 
 
 

                   
  

                   

242105 เคมี 2 
 

                   
                     

243101 ชีววทิยา 1 
 

                                        

244103 ฟิสิกส์เบือ้งต้น 
 
 

                                        

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ

วัตถุประสงค์เฉพาะ 

                                        

146111 การอา่นและการเขียน

ภาษาอังกฤษเชงิปฏิบัต ิ
 

                                        

247221 สถิตวิิเคราะห ์
 
 

                                        

242221 เคมีวิเคราะห ์
 

                                        

 



257 

 

257 

 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. สุน 

ทรีย

ศลิป์ 

7. การ

ส่งเสริมและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

จัดการ

เรียนรู ้

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 

242241 เคมีอินทรีย์ 1 
 

 

                                        

242242 เคมีอินทรีย์ 2 
 

 

                                        

242311 เคมีเชงิฟิสิกส์ 1 
 

                                        

242312 เคมีเชงิฟิสิกส์ 2 
 

                                        

242321 เคร่ืองมือเพื่อการวิเคราะห์

ทางเคม ี
 

                                        

242331 เคมีอนินทรย์ี 1 
 

                                        

242332 เคมีอนินทรย์ี 2 
 

                                        

242341 สเปกโตรสโคป ี

ทางเคมีอินทรีย์ 
 

 

                                     
  

 

242452 การศึกษาอิสระ 
 
 

                                        

242454 สัมมนา 
 
 

                                        

365213 ชีวเคมีทั่วไป 
 
 

                                        

วชิาเอกเลือก 

242411 การวิจัยแนวใหม่ทางเคมี 

เชิงฟิสิกส์ 
 

                                        

242412 เคมีเกี่ยวกบัพอลิเมอร์ 
 

                                        

242413 เคมีค้านวณเบือ้งต้น 
 

                                        



 

 

 

258 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. สุน 

ทรีย

ศลิป์ 

7. การ

ส่งเสริมและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

จัดการ

เรียนรู ้

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 

242414 หัวข้อพิเศษทางเคม ี

เชิงฟิสิกส ์

                                        

242415 อุณหพลศาสตร์ 
 

                                        

242423 การประยุกต์ในเชิงเคมี

วิเคราะห ์

                                        

242424 การเตรยีมตัวอย่างเพื่อการ

วิเคราะห์ทางเคม ี

                                        

242425 การวิเคราะห์เชงิไฟฟา้                                         

242426 เคมีสภาวะแวดล้อม                                         

242427 หัวข้อพิเศษทางเคมี

วิเคราะห ์

                                        

242431 การวิเคราะห์สารอนินทรีย์ 
 

                                        

242432 เคมีชีวอนินทรีย์                                         

242433 เคมีวัสดุอนินทรย์ี                                         

242434 หัวข้อพิเศษทางเคม ี

อนินทรีย์ 

                                        

242435 เคมีเกี่ยวกบัเซรามกิ    
 

                                        

242441 เคมีอินทรีย์ประยุกต์ 
 

                                        

242442 เคมีอินทรีย์สังเคราะห ์                                         

242443 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                                         

242444 สเตอริโอเคมี                                         



259 

 

259 

 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. สุน 

ทรีย

ศลิป์ 

7. การ

ส่งเสริมและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

จัดการ

เรียนรู ้

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 

242445 เคมีเฮเทอโรไซคลกิ                                         

รายวชิาที่เปิดสอนให้สาขา/หลักสตูรอื่น 

กลุ่มวิชาเคมบีริการ 

242101 หลักเคม ี                                         

242102 เคมีทั่วไป                                         

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์                                         

242104 เคมี 1                                          

142105 เคมี 2                                         

242141 เคมีอินทรีย์                                         

242111 เคมีเชงิฟิสิกสแ์ละ 

การประยุกต์ 

                                        

242120 การวิเคราะห์เชงิปรมิาณ                                         

242311 เคมีเชงิฟิสิกส์ 1                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

260 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑิต แขนงวิชาชีววทิยา 

   ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผดิชอบรอง       

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. สุน 

ทรีย

ศลิป์ 

7. การ

ส่งเสริม

และ

พัฒนา

บุคลิกภา

พ 

8. ทักษะ

การ

จัดการ

เรียนรู ้

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 

หมวดวิชาบังคับ 

241111 คณิตศาสตร์ 1 
 

                                        

241112 คณิตศาสตร์ 2 
 

                                        

242104 เคมี 1 
 

                  
                      

242105 เคมี 2 
 

                  
                      

247111 ชีวสถิต ิ
 

                                        

243101 ชีววทิยา 1 
 

                                        

243102 ชีววทิยา 2 
 

                                        

243103 ชีววทิยา 3 
 

                                        

244103 ฟิสิกส์เบือ้งต้น 
 

                                        

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ

วัตถุประสงค์เฉพาะ 
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261 

 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. สุน 

ทรีย

ศลิป์ 

7. การ

ส่งเสริม

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

จัดการ

เรียนรู ้

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 

146111 การอา่นและการเขียน

ภาษาอังกฤษเชงิปฏิบัต ิ
                                        

242141 เคมีอินทรีย์ 

 

                                       

361201 จุลชีววทิยาทั่วไป 

 

                                        

365215 ชีวเคมีทั่วไป 

 

                                        

243212 ชีววทิยาของเซลล ์

 

                                        

243251 นิเวศวิทยา 

 

                                        

243301 วิวัฒนาการ 

 

                                        

243321 สรรีวิทยาของพืช 

 

                                        

243331 สรรีวิทยาของสัตว์                                         

243401 อนุกรมวิธานและ 

ระบบวิทยา 
                                        

243341 พันธุศาสตร์                                         

243491 สัมมนา                                         

243492 การศึกษาอิสระ                                         

การสอนวิชาเอก                                         

243402 ทักษะและเทคนิคการสอน

ทางชีววทิยา 1 

                                        

243403 ทักษะและเทคนิคการสอน

ทางชีววทิยา 2 

                                        



 

 

 

262 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. สุน 

ทรีย

ศลิป์ 

7. การ

ส่งเสริม

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

จัดการ

เรียนรู ้

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 

วชิาเอกเลือก 

กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ 

243322 สัณฐานวิทยาและ 

การวิภาคศาสตร์ของพืช 
 

                                        

243421 อนุกรมวิธานของพืช 
 

                                        

243422 พฤกษศาสตรเ์ศรษฐกิจ 
 

                                        

243423 การเจริญเติบโตของพืช 
 

                                        

243424 ชีววทิยากล้วยไม้ 
 

                                        

กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ 

243332 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
 

                                        

243333 สัตว์มีกระดูกสันหลัง 
 

                                        

243432 ชีววทิยาของแมลง 
 

                                        

243433 ชีววทิยาของต่อมไร้ท่อ 
 

                                        

 

 

 



263 

 

263 

 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. สุน 

ทรีย

ศลิป์ 

7. การ

ส่งเสริม

และ

พัฒนา

บุคลิกภา

พ 

8. ทักษะ

การ

จัดการ

เรียนรู ้

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 

243434 ปรสิตวทิยาทั่วไป                                         

243435 ปักษีวิทยา                                         

กลุ่มวิชานิเวศวทิยา 

243351 นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

ของสัตว ์

                                        

243352 นิเวศวิทยากับการท่องเที่ยว                                         

243451 ชีววทิยาของมลพิษ                                         

243452 ชลธีวทิยา                                         

243453 ชีววทิยาสิ่งแวดล้อมและ      

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

                                        

กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์ 

243342 พันธุศาสตร์ของเซลล์                                         

243441 พันธุศาสตร์ของมนุษย์                                         

243442 ชีววทิยาโมเลกุล                                         

243443 เทคโนโลยดีีเอ็นเอ                                         

 

 

 

 

 



 

 

 

264 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. สุน 

ทรีย

ศลิป์ 

7. การ

ส่งเสริมและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

จัดการ

เรียนรู ้

 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 

กลุ่มวิชาเทคนิคทางชีววิทยาเบื้องต้น 

243361 การวาดภาพและถ่ายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์ 

                                        

243461 เทคนิคทางชีววทิยา                                         

243462 เทคโนโลยชีีวภาพเบื้องต้น                                         

243463 หัวข้อปัจจุบันทางชีววทิยา                                         

กลุ่มวิชาชีววทิยาประยุกต์ 

243471 การเลี้ยงผึง้                                         

243472 แมลงส้าคัญทางเศรษฐกิจ                                         

243473 การควบคุมโดยชวีวิธี                                         

243474 การเพาะเลี้ยงเนือ้เย่ือพืช                                         
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑิต แขนงวิชาพลศึกษา 

   ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผดิชอบรอง       

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. สุน 

ทรีย

ศลิป์ 

7. การ

ส่งเสริ

มและ

พัฒนา

บุคลิก

ภาพ 

8. ทักษะ

การ

จัดการ

เรียนรู ้

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 

กลุ่มวิชาแกน 

146111 การอา่นและการเขียนภาษาอังกฤษ

เชิงปฏิบัต ิ
                                        

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ                                         

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 

248111 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับพลศึกษา 

และวิทยาศาสตร์การกีฬา 
                                          

248160 หลักการฝึกและสอนยิมนาสติก                                           

248221 การเรียนรู้ทักษะกลไก                                                

248242 การทดสอบสมรถภาพทางกาย                                           

248260 หลักการฝึกและสอนฟุตบอล                                           

248261 หลักการฝึกและสอนวอลเลยบ์อล                                           

248262 หลักการฝึกและสอนกรีฑา                                           

248266 หลักการฝึกและสอนว่ายน้้า                                           

248321 ชีวกลศาสตร์การกีฬา                                               

248322 สรีรวิทยาการออกก้าลังกาย                                                
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. สุน 

ทรีย

ศลิป์ 

7. การ

ส่งเสริมและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

จัดการ

เรียนรู ้

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 

248323 เวชศาสตรก์ารกีฬา                                            

248351 วิทยาศาสตร์การกีฬา

ส้าหรับผู้พกิาร 

                      
 

      
 

          

248361 หลักการฝึกและสอนบาสเกตบอล                       
 

      
 

          

248381 โภชนาการเพื่อสุขภาพและ     

การกีฬา 

                      
 

      
 

          

248411 หลักการฝึกและโปรแกรม       

การฝึกเพื่อเสรมิสร้าง

สมรรถภาพทางกาย 

                      
 

      
 

          

248431 ระเบียบวิธีวิจัย                       
 

        
         

248441 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ทางการกีฬา 

                      
 

      
 

          

248492 การค้นคว้าอสิระ        
 
                     

  
         

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน                                         

365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน                       
 

      
 

       
   

367200 สรรีวิทยาพืน้ฐาน                                         

248201 จิตวทิยาการกีฬา                                            

248331 สถิตแิละการประเมินผลทาง

พลศึกษาและการกีฬา 
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุน 

ทรี

ย

ศิล

ป์ 

7. การ

ส่งเสริม

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

จัดการ

เรียนรู ้

 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 

248496 การพัฒนาหลกัสูตรและการวิจัย

หลักสูตรทางพลศึกษา 

                                        

248497 การจัดการเรียนรู้และสื่อการสอน

พลศึกษา 

                                        

248498 การจัดสิ่งแวดและชั้นเรียนทางพล

ศึกษา 

                                        

248481 เพศศึกษาและโครงการ       

สวัสดิศึกษาในโรงเรียน 

                                        

248181 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ                                         

248185 ยาและสิ่งเสพติด                                             

248186 การบรหิารพลศึกษาและ

โปรแกรมพลศึกษา 

                                        

248472 ผู้ก้ากับลูกเสือ        
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุน 

ทรี

ย

ศิล

ป์ 

7. การ

ส่งเสริม

และ

พัฒนา

บุคลิกภา

พ 

8. ทักษะ

การ

จัดการ

เรียนรู ้

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 

วชิาเอกเลือก 

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 หลักการฝึกและสอนลลีาศ        
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑิต แขนงวิชาฟิสิกส์ 

   ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผดิชอบรอง       

 

รายวชิา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.  

สุน 

ทรีย

ศิลป ์

7. การ

ส่งเสริมและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. 

ทักษะ

การ

จัดการ

เรียนรู ้

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 

 วชิาเอกบังคับ  

241111 คณิตศาสตร์ 1 
 

                                        

241112 คณิตศาสตร์ 2 
 

                                        

241225 สมการเชิงอนุพันธ์สามญั 
 

                                        

242104 เคมี 1 
 

                   
                     

243101 ชีววทิยา 1 
 

                                        

244101 ฟิสิกส์ 1 
 

                                        

244102 ฟิสิกส์ 2 
 

                                        

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์

เฉพาะ 

                                        

247221 สถิตวิิเคราะห ์
 

                                        

244181 กระบวนวิธีทางวทิยาศาสตร์ 

เชิงฟิสิกส ์
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รายวชิา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.  

สุน 

ทรีย

ศิลป ์

7. การ

ส่งเสริมและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. 

ทักษะ

การ

จัดการ

เรียนรู ้

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 

244201 คณิตศาสตร์ส้าหรับฟิสิกส ์
 

                                        

244211 กลศาสตร์ 1 
 

                                        

244311 กลศาสตร์ควอนตัม 1 
 

                                        

244221 อุณหฟิสิกส ์
 

                                        

244231 การสั่นสะเทือนและคลืน่ 
 

                                        

244232 ทฤษฏแีม่เหล็กไฟฟา้ 
 

                                        

244251 ฟิสิกส์ยุคใหม ่
 

                                        

244281 การทดลองฟิสกิส์ 1 
 

                                        

244282 การทดลองฟิสกิส์ 2 
 

                                        

244381 การทดลองฟิสกิส์ 3 
 

                                        

244382 การทดลองฟิสกิส์ 4 
 

                                        

244241 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส้าหรับฟิสิกส ์
 

                                   
   

  

244341 วงจรไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์
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รายวชิา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.  

สุน 

ทรีย

ศิลป ์

7. การ

ส่งเสริมและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. 

ทักษะ

การ

จัดการ

เรียนรู ้

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 

244321 กลศาสตร์เชิงสถิต ิ
 

                                        

244331 ทัศนศาสตร ์
 

                                        

244491 สัมมนา 
 

                                        

244492 โครงงานฟิสกิส ์
 

                                        

244493 การศึกษาอิสระ 
 

                                        

วชิาเอกเลือก 

244301 ฟิสิกส์เชิงค้านวณ 
 

                                        

244313 กลศาสตร์ 2 
 

                                        

244312 กลศาสตร์ควอนตัม 2 
 

                                        

244332 ออปโตอิเล็กทรอนิกส ์
 

                                        

244342 คอมพิวเตอร์และอิเลก็ทรอนิกส์

ส้าหรับสื่อการสอนฟิสกิส ์

                                   
   

  

244351 นิวเคลียร์ฟิสกิส ์                                         

244361 ฟิสิกส์สถานะของแขง็                                         

244371 ดาราศาสตร์เบือ้งต้น                                         
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รายวชิา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.  

สุน 

ทรีย

ศิลป ์

7. การ

ส่งเสริมและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. 

ทักษะ

การ

จัดการ

เรียนรู ้

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 

244421 เทคโนโลยพีลังงาน                                         

244441 เคร่ืองมือวัดและระบบเฝ้า

ตรวจวัดด้วยคอมพิวเตอร์ 

                                        

244442 ไมโครคอนโทรลเลอร์และ     

การโปรแกรม 

                                        

244451 ชีวฟิสิกส ์                                         

244452 นาโนเทคโนโลยเีบือ้งต้น                                         

244461 ฟิสิกส์สารกึง่ตัวน้าและสารตัวน้า

ยวดยิ่ง 

                                        

244496 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส ์                                         
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑิต แขนงวิชาภาษาไทย 

   ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผดิชอบรอง      

รายวชิา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

6. 

สุน 

ทรีย

ศิลป์ 

7. การ

ส่งเสริม

และ

พัฒนา

บุคลิก 

ภาพ 

8. ทักษะ

การ

จัดการ

เรียนรู ้

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 

วชิาแกน 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์

เฉพาะ 

                                        

144398 ระเบียบวิธีวิจัย                       
 

        
         

วชิาเอกบังคับ                                         

144113 ทักษะการสื่อสาร 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

                                        

144114 การพูด                                         

144122 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย                                         

144130 วรรณคดีเอกของไทย                                         

144140 ภาษากับวัฒนธรรม                                         

144210 การเขียนเชิงวิชาการ                                         

144211 การอา่นเชิงวิเคราะห ์                                         

144221 ไวยากรณ์ไทย                                         

144230 วรรณกรรมปัจจุบัน                                         

144330 วรรณกรรมวิจารณ์                                         

144339 คติชนวิทยา                                         

144453 การศึกษาอิสระ                                         
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รายวชิา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

6. 

สุน 

ทรีย

ศิลป์ 

7. การ

ส่งเสริม

และ

พัฒนา

บุคลิก 

ภาพ 

8. ทักษะ

การ

จัดการ

เรียนรู ้

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 

วชิาเอกเลือก 

กลุ่มวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย 

144224 พัฒนาการภาษาไทย 
 

                                        

144231 วรรณกรรมเด็กและเยาวชน 
 

                                        

144310 การเขียนเอกสารส้านักงาน 
 

                                        

144320 ภาษาศาสตร์สังคม 
 

                                        

144321 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
 

                                        

144322 อักษรและอักขรวิธีล้านนา 
 

                                        

144323 ภาษาไทยถิ่น 
 

                                        

144335 พัฒนาการวรรณกรรมไทย 
 

                                        

144410 การสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 
 

                                        

144411 การเขียนสารคดีและบันเทงิคด ี
 

                                        

144430 วรรณศิลป์ไทย 
 

                                        

144432 วรรณกรรมกับสังคม 
 

                                        

144433 วรรณกรรมท้องถิ่น 
 

                                        

144446 ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชนและ

บรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์ 
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รายวชิา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

6. 

สุน 

ทรีย

ศิลป์ 

7. การ

ส่งเสริม

และ

พัฒนา

บุคลิก 

ภาพ 

8. ทักษะ

การ

จัดการ

เรียนรู ้

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 

วชิาเอกเลือกเฉพาะสาขา กลุ่มภาษาจนี 

142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 
 

                                        

142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 
 

                                        

142211 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 
 

                                        

142121 การพัฒนาทักษะการฟังและการ

พูดภาษาจีน 1 

                                        

142122 การพัฒนาทักษะการฟังและการ

พูดภาษาจีน 2 

                                        

142231 การพัฒนาทักษะการอา่นและ

การเขียนภาษาจีน 1 

                                        

วชิาเอกเลือกเฉพาะสาขา กลุ่มภาษาญ่ีปุ่น 

143381 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1 
 

                                        

143382 ญี่ปุ่นศกึษา 
 

                                        

143383 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2 
 

                                        

143384 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 
 

                                        

143481 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 
 

                                        

143482 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 
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รายวชิา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

6. 

สุน 

ทรีย

ศิลป์ 

7. การ

ส่งเสริม

และ

พัฒนา

บุคลิก 

ภาพ 

8. ทักษะ

การ

จัดการ

เรียนรู ้

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 

วชิาเอกเลือกเฉพาะสาขา กลุ่มภาษาฝรั่งเศส 

145103 ภาษาฝร่ังเศส 1 
 

                                        

145104 ภาษาฝร่ังเศส 2 
 

                                        

145111 การฟังการพูดภาษาฝร่ังเศส 1 
 

                                        

145112 การฟังการพูดภาษาฝร่ังเศส 2 
 

                                        

145121 การเขียนการอา่นภาษาฝร่ังเศส 1 
 

                                        

145221 การเขียนการอา่นภาษาฝร่ังเศส 2 
 

                                        

วชิาเอกเลือกเฉพาะสาขา กลุ่มภาษาอังกฤษ 

146111 การอา่นและการเขียน

ภาษาอังกฤษเชงิปฏิบัต ิ

                                        

146112 การอา่นและการเขียน

ภาษาอังกฤษเชงิวิวัฒน ์

       
 

      
 
                         

146211 การอา่นและการเขียนขั้นสูง 
 

                                        

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 

                                        

146231 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย 
 

                                        

146232 การพดูและการน้าเสนอ 

ในที่สาธารณะ 
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รายวชิา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

6. 

สุน 

ทรีย

ศิลป์ 

7. การ

ส่งเสริม

และ

พัฒนา

บุคลิก 

ภาพ 

8. ทักษะ

การ

จัดการ

เรียนรู ้

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 

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขาภาษาเกาหลี 

144261 ภาษาเกาหลีเบือ้งต้น 1                                         

144262 ภาษาเกาหลีเบือ้งต้น 2                                         

144363 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                                         

144364 เกาหลีศกึษา                                         

144365 การฟังและการพูดภาษาเกาหล ี                                         

144466 การอา่นและการเขียนภาษา

เกาหล ี
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ 

   ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผดิชอบรอง       

 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุน 

ทรี

ย

ศิล

ป์ 

7. การ

ส่งเสริม

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การจัดการ

เรียนรู ้

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 

วชิาแกน                                         

144398 ระเบียบวิธีวิจัย                       
 

        
         

วชิาเอกบังคับ                                         

146111 การอา่นและการเขียนภาษาอังกฤษ

เชิงปฏิบัต ิ

                                        

146112 การอา่นและการเขียนภาษาอังกฤษ

เชิงวิวัฒน ์

       
 

      
 
                         

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                         

146211 การอา่นและการเขียนขั้นสูง                                         

146231 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย                                         

146232 การพูดและการน้าเสนอในที่สาธารณะ                                         

146241 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเบ้ืองต้น                                         

146261 ภาษาศาสตร์เบือ้งต้น                                         

146262 สัทศาสตร์เบือ้งต้น                                           
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุน 

ทรี

ย

ศิล

ป์ 

7. การ

ส่งเสริม

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การจัดการ

เรียนรู ้

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 

146263 วากยสัมพันธ์ภาษาองักฤษ

เบือ้งต้น 

                                        

146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง

ธุรกิจ 1 

                                        

146321 หลักการแปล 1                                         

146322 หลักการแปล 2                                         

146341 วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสงัคม                                         

146483 การศึกษาอิสระ                                         

วชิาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม                                         

146361 สรวทิยาเบื้องต้น                                         

146362 ระบบค้าภาษาองักฤษเบื้องตน้                                         

146363 อรรถศาสตร์ภาษาอังกฤษ

เบือ้งต้น 

                                        

146461 วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาองักฤษ

เบือ้งต้น 

                                        

146342 การอา่นเรื่องสั้น                                         

146343 การอา่นร้อยกรองเพื่อความซาบซึง้                                         

146344 นวนิยายอังกฤษและอเมรกิัน                                         

146441 บทละครอังกฤษและอเมรกิัน                                         
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุน 

ทรี

ย

ศิล

ป์ 

7. การ

ส่งเสริม

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

จัดการ

เรียนรู ้

 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 

146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2                                         

146372 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1                                         

146373 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม                                         

146471 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2                                         

วชิาเอกเลือก 

146462 ภาษาศาสตร์และการประยุกต์ใช้                                         

146463 ภาษากับการสื่อสาร                                         

146442 บทละครเช็คสเปียร์                                         

146443 งานประพันธ์เอกของโลก                                         

146472 ภาษาอังกฤษส้าหรับงานบริการ                                         

146473  การจดบันทึกและการสรุปความ

เพื่อการอาชีพ 

                                        

วชิาเอกเลือกเฉพาะสาขา กลุ่มภาษาจนี 

142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1                                         

142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2                                         

142211 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3                                         

142121 การพัฒนาทักษะการฟังและการ

พูดภาษาจีน 1 

                                        

142122 การพัฒนาทักษะการฟังและการ

พูดภาษาจีน 2 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุน 

ทรี

ย

ศิล

ป์ 

7. การ

ส่งเสริม

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

จัดการ

เรียนรู ้

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 

142231 การพัฒนาทักษะการอา่นและการ

เขียนภาษาจีน 1 

                                        

วชิาเอกเลือกเฉพาะสาขา กลุ่มภาษาญ่ีปุ่น 

143381 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1                                         

143382 ญี่ปุ่นศกึษา                                         

143383 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2                                         

143384 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1                                         

143481 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 3                                         

143482 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2                                         

วชิาเอกเลือกเฉพาะสาขา กลุ่มภาษาไทย 

144111 ทักษะการรับสารอย่างมีประสิทธิภาพ                                         

144112 ทักษะการส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ                                         

144439 วรรณกรรมกับสังคม                                         

144442 ทักษะการจัดประชุมและฝึกอบรม                                         

144443 ภาษากับวัฒนธรรม                                         

144446 ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชนและ

บรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์ 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุน 

ทรี

ย

ศิล

ป์ 

7. การ

ส่งเสริ

มและ

พัฒนา

บุคลิก

ภาพ 

8. ทักษะ

การจัดการ

เรียนรู ้

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 

กลุ่มวิชาเอกเลือก กลุ่มภาษาฝรั่งเศส 

145103 ภาษาฝร่ังเศส 1                                         

145104 ภาษาฝร่ังเศส 2                                         

145111 การฟัง การพูดภาษาฝร่ังเศส 1                                         

145112 การฟัง การพูดภาษาฝร่ังเศส 2                                         

145121 การอา่น การเขียนภาษาฝร่ังเศส 1                                         

145221 การอา่น การเขียนภาษาฝร่ังเศส 2                                         
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย   การศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2555 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนสิิตยังไมส่ าเร็จการศึกษา 

2.1.1 ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของคณะที่จะตอ้งท าความเขา้ใจตรงกัน ทัง้คณะและน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งผู้ประเมิน

ภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

2.1.2  การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนในระดับรายวิชา       

มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนการสอน และมีการประเมิน

ข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 

2.1.3 ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาท้ังรายวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตามร้อยละ

ของรายวิชาท่ีก าหนด มีการพิจารณาความสอดคล้องของเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้รวมถึงผลงาน      

ของนิสติ 

2.1.4 ทวนสอบระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในคณะ ด าเนินการทวนสอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้และรายงานผล  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศกึษา 

ด าเนนิการโดยจัดท าโครงการตดิตามบัณฑิตทุกป ีในดา้นคุณธรรมจรยิธรรม ความรู้ ความรับผิดชอบ 

ทักษะปฏบัิตกิารทางวิชาชพี และน าผลการประเมินตามมาพัฒนา  /ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนอย่างตอ่เนื่อง 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย  การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2555 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะตอ้งเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

1.2 การฝึกอบรมคณาจารยใ์หมด่้านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.3 การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัย และการเข้าร่วมเป็น

คณะผู้วิจัยร่วมกับนักวจิัยอาวุโส 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 การพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน

ภายนอก รวมท้ังการประชุมสัมมนาวิชาการต่าง ๆ ศึกษาดูงานท้ังในประเทศและต่างประเทศส่งเสริมให้มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมชุมชน 

2.2.2 การพัฒนาด้านการวัดและประเมินผล 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ  

2.2.1 ส่งเสริมการจัดท าผลงานเพื่อพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการส่งเสริมให้คณาจารยไ์ปศกึษาต่อ 

2.2.2 การพัฒนาด้านการวจิัย การจัดเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวจิัยเพื่อให้มผีลงานตพีมิพใ์นระดับชาติ

และนานาชาติ 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย  การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2555 
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หมวดที่ 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

1. การบรหิารหลักสูตร 

1. มีการประกันคุณภาพภายใน 

2. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อสภาสถาบัน 

3. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร 

4. ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน ควรมอีย่างนอ้ย 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

     (1) มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

     (2) มีการวางแผนด าเนนิการหลักสูตร ดังนี้ 

(2.1) จัดท ารายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 

(2.2) จัดท ารายละเอยีดของรายวชิา ตามแบบ มคอ.3 

(2.3) จัดท ารายละเอยีดประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.4 

     (3) มีการด าเนนิการตามแผน และการจัดท ารายงานผล ดังนี ้

(3.1) รายงานผลการด าเนนิการรายวชิา ตามแบบ มคอ.5 

(3.2) รายงานผลการด าเนนิการประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.6 

(3.3) รายงานผลการด าเนนิการหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

     (4) มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้จาก        

ผลการประเมินการด าเนนิงานท่ีผ่านมา 

     (5) มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
 

2. การบรหิารทรพัยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 

       งบประมาณของสาขา คืองบประมาณรายได้ท่ีคณะจัดสรรมาให้ โดยขึ้นกับจ านวนนิสิตของสาขา การแบ่ง

ส่วนงบประมาณรายได้เพื่อการบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมในคณะ โดยใชห้ลักเกณฑ์ตามท่ีคณะเป็นผู้ก าหนด  

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

หนังสอื ต ารา เอกสารและวารสารตลอดจนสื่อสารศึกษาอื่น ๆ ท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนส่วนใหญ่มีอยู่ใน

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีรายการท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตร จ าแนกตามรายการ

ดังตอ่ไปนี ้ 

 2.2.1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีจ านวนหนังสือท่ีเกี่ยวข้องกับศาสตร์ของสาขาวิชา 

ดังตอ่ไปนี ้

ต าราเรียน  

 ภาษาไทย            378 เล่ม 

 ภาษาอังกฤษ          2,263 เล่ม 

 ภาษาญี่ปุ่น  344 เล่ม 

 ภาษาฝร่ังเศส  104 เล่ม 

 ภาษาจีน   575 เล่ม 

 สังคมศาสตร์  830 เล่ม 

 การศึกษา  320 เล่ม 
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ฐานขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 Lexis-Nexis 

 DAO 

 Science Direct 

 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

       )1(   อาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสอืท่ีจ าเป็นต่อนสิิตในสาขา ไปยังสาขาวิชาเพ่ือพจิารณาจัดสรรเงิน

รายได้ส่วนหน่ึงเพื่อการซื้อหนังสอื และสื่อท่ีจ าเป็น 

 (2) สาขาวิชาและอาจารยส์ามารถเสนอรายการหนังสอื วารสาร และสื่อต่าง ๆ ไปยังศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเพื่อท าการจัดซือ้ 

 (3)  วทิยาลัยการศึกษาจัดสรรเงินรายได้ส่วนหน่ึงเพื่อการซื้อหนังสอื วารสาร สื่อต่าง ๆ 

2.4 การประเมนิความเพียงพอของทรัพยากร 

           ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษาจัดท าส ารวจความพึงพอใจและความตอ้งการหนังสือ วารสาร สื่อต่างๆ

จากอาจารยแ์ละนสิิตอย่างสม่ าเสมอ และน าความคิดเห็นต่าง ๆ มาใชใ้นการปรับปรุงการให้บริการ 

 

3. การบรหิารคณาจารย ์

    3.1 การรับอาจารย์ใหม่   

            การคัดเลอืก  แต่งต้ัง และบรรจุอาจารยใ์หมต่อ้งผ่านขัน้ตอนดังต่อไปนี้ 

3.1.1 วทิยาลัยการศกึษาประกาศการรับสมัครโดยระบุคุณสมบัตผิู้สมัครตามนโยบายของสาขา วทิยาลัยการศึกษา

และมหาวิทยาลัย และตามเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนดไว้ หลักฐานประกอบการสมัครให้ชัดเจน ด าเนินการรับสมัคร 

ประกาศรายช่ือผู้มีสทิธ์ิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ พร้อมท้ังก าหนดวันสอบให้ชัดเจน  

3.1.2 มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อท าหน้าท่ีคัดกรองผู้สมัครเบือ้งต้น ด าเนนิการสอบคัดเลอืกโดยวิธีการ

สอบข้อเขียน การสอบสอนและสอบสัมภาษณ ์รวมท้ังรายงานผลการสอบไปยังวทิยาลัยการศึกษา 

3.1.3 มหาวทิยาลัยเป็นผู้พจิารณาตัดสนิผลการคัดเลอืก รวมท้ังด าเนนิการแต่งต้ัง และบรรจุ 

    3.2 การมสี่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลักสูตร  

3.2.1 อาจารย์ผู้สอนทุกทา่นมสีทิธิในการร่วมเสนอและออกความคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานดา้นตา่ง ๆ 

เชน่ แผนพัฒนา แผนการจัดกจิกรรมและโครงการในที่ประชุมสาขาวิชาได ้

3.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนจัดการเรียนการสอน ติดตามผล

การจัดการเรียนการสอน และน าเสนอผลแก่ท่ีประชุมสาขา เพื่อพจิารณาหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรร่วมกัน 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ  

       การแตง่ตัง้อาจารย์พิเศษมไีด้ วธีิ คือจ้างรายชั่วโมง และจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

หรือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ่ายค่าตอบแทนรายเดอืน โดยใชง้บประมาณรายได้ ท้ังน้ีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

จะต้องน าผลการค านวณอาจารย์ต่อนิสิตตามเกณฑ์ FTES มาพิจารณาประกอบด้วย ยกเว้นมีเหตุผลจ าเป็นเช่นมี

อาจารย์ประจ าลาศึกษาต่อหรือลาราชการเพื่อน าผลงานทางวิชาการ หรือให้เป็นไปตามความเหมาะสมท่ีสาขาเห็น

ควรท้ังนีใ้ห้มีการขอความเห็นชอบจากคณะ 
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4. การบรหิารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

    4.1 การก าหนดคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่  

 4.1.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึน้ไป ในหลักสูตรด้านการศกึษา สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน

หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและ/หรือ       

 4.1.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในหลักสูตรเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือเทคโนโลยี

สารสนเทศ   

    4.2 การเพิ่มทักษะความรูเ้พื่อการปฏิบัติงาน  

  4.2.1  วทิยาลัยการศึกษาจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรม สัมมนา หรือ

ประชุมทางวิชาการ 

  4.2.2 วทิยาลัยการศึกษาและสาขาวิชาจัดท าโครงการพัฒนาอาจารย์ ท้ังดา้นวชิาการ การจัดการการ

สอนและวิจัย โดยเชญิผู้เชี่ยวชาญมาท าหน้าท่ีเป็นวทิยากร  

 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านสิิต 

    5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆแกน่ิสิต 

5.1.1 วทิยาลัยการศึกษาแตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าท้ังดา้นวชิาการและด้านอ่ืน ๆ      

แก่นสิิตทุกคน โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาต้องก าหนดเวลาในการให้ค าปรึกษา หรือมวีธีิการติดต่อกับนิสติในรูปแบบอื่น  

โดยต้องแจ้งให้นสิิตในความดูแลทราบ  

5.1.2 อาจารย์ผู้สอนทุกคนตอ้งก าหนดช่วงเวลาให้นสิิตในช้ันเรียนเข้าปรึกษาได้ (Office Hours) และ

แจ้งให้นสิิตทราบ 

  5.2 การอุทธรณ์ของนสิิต  

  เป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลัยพะเยา  

 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิต 

   6.1 คณะด าเนนิโครงการส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ใชบั้ณฑิตเป็นประจ าทุกปี และเสนอผล

การส ารวจให้คณะกรรมการประจ าวทิยาลัยการศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของนิสิตให้สอดคล้องกับความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

 6.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรตอ้งศึกษาและติดตาม สภาพเศรษฐกิจ สังคม และตลาดแรงงาน และน าข้อมูล

มาเป็นพืน้ฐานในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย 

 6.3 สาขาน าข้อคดิเห็นจากสถานศกึษาท่ีนิสิตไปฝึกปฏิบัติการสอน มาพิจารณาจัดท าโครงการและกิจกรรม

ในการพัฒนานิสติ พัฒนาคณาจารย ์รวมท้ังการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
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 7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators)  

  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนนิงาน  อ้างองิตามหัวข้อท่ี 15 ของ มาตรฐานคุณวุฒกิารศึกษาระดับอุดมศกึษา สาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ ).มคอ 1 (  เร่ือง “การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน”  รายละเอยีดดังนี้ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนนิงาน ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที4่ ปีที5่ 

1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มสี่วนร่วม

ในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม พัฒนา และทบทวนการ

ด าเนนิงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2               

ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาคุรุศาสตร์และสาขาศกึษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) 

     

3. มีรายละเอยีดของรายวชิาและประสบการณ์ภาคสนาม 

ตามแบบ มคอ. 3 และ 4 อย่างนอ้ยก่อนเปิดการสอนใน       

แตล่ะภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวชิา 

     

4. มีรายงานผลการด าเนนิการของรายวชิา และ

ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครอบ

ทุกรายวชิา 

     

5. มีรายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 

7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนสิิตตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ. 3 และมคอ. 4 อย่างนอ้ยร้อยละ 

25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแตล่ะปกีารศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์

การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน

การด าเนนิงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีผ่านมา 

     

8. อาจารยใ์หมทุ่กคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน

การจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารยป์ระจ าทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ

และ/หรือวชิาชีพอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

     

10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา

วชิาการและ/หรือวชิาชีพไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50 ตอ่ปี 

     

11. ระดับความพงึพอใจของอาจารยแ์ละนสิิตตอ่การบริหาร

หลักสูตร ไมน่อ้ยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

     

12. ระดับความพงึพอใจของผูใ้ชบั้ณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่

เฉลี่ยไมน่อ้ยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 
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หมวดที่ 8 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

 

1. การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยทุธ์การสอน 

  1.1.1 มีการน าผลการประเมินการสอนมาใช้ในการปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) รายวิชา 

โดยระบุไว้ในรายละเอยีดรายวชิา (มคอ.3) ในภาคการศึกษาถัดไป 

1.1.2 มกีารประเมินผลการเรียนรู้ของนสิิต/นักศกึษา ที่ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1.1.3 มกีารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตอ่สภา

สถาบันอุดมศกึษาทุกป ี

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยทุธ์การสอน 

1.2.1 มกีารประเมินการสอนของคณาจารย์ทุกภาคการศึกษา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 มกีารปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างนอ้ย 1 ครัง้ใน 5 ปี 

 2.2 ประเมินโดยนิสติปีสุดท้าย 

2.3 ประเมินโดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 

 2.4 ประเมินโดยผู้ใชบั้ณฑิต/ผู้มีสว่นได้สว่นเสียอื่น ๆ  

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 3.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าท่ีครบวงจร คือ วางแผนการสอน จัดการสอนและประเมินผล

การสอน 

3.2 มีโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี ทุกปีตลอดหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหาร

โครงการและมีการประเมินผลการเข้าโครงการของนสิิตนักศกึษาเป็นรายบุคคล เพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาอนุมัติให้

ส าเร็จการศึกษาควบคูก่ับผลการเรียนรายวชิาตามหลักสูตร 

3.3 มคีณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

3.4 หลักสูตรใหมใ่ห้จัดท ารายละเอยีดหลักสูตร (มคอ.2) ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

3.5 รายวชิาใหม่ให้จัดท ารายละเอยีดรายวชิาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

 

4. การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุง 

 4.1 ให้คณะกรรมการวชิาการประจ าสาขาวชิา/ภาควิชา รวบรวมขอ้มูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ

อาจารย์ นิสิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวม

และในแต่ละรายวชิา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้น 

จะกระท าทุก ๆ 5 ปี ทัง้นี้เพื่อให้หลักสูตรมคีวามทันสมัยและสอดคลอ้งกับความตอ้งการของผู้ใช้บัณฑิต 

 4.2 มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของผู้ส าเร็จ

การศึกษาทุกรุ่น 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  

ว่าด้วย การศกึษาระดบัปริญญาตร ีพ.ศ.2553  

และแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 291 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าด้วย การศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 

 โดยท่ีเป็นการสมควรให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้

การศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยามีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคล้องกับประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ. ๒๕๔๘ และตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา  พ .ศ . ๒๕๕๓ สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมคร้ังท่ี ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันท่ี  ๒๗ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังตอ่ไปน้ี 
ข้อ  ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ.  ๒๕๕๓” 
ข้อ  ๒  ข้อบังคับน้ีให้มผีลใชบั้งคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ  ๓ ในขอ้บังคับน้ี 
           “มหาวทิยาลัย”   หมายถงึ     มหาวทิยาลัยพะเยา 
           “สภามหาวทิยาลัย”  หมายถงึ   สภามหาวทิยาลัยพะเยา 
           “อธิการบด”ี    หมายถงึ  อธิการบดี มหาวทิยาลัยพะเยา 
           “คณะ”    หมายถงึ ส่วนงานตามมาตรา ๗(๓)  
       และส่วนงานอ่ืนท่ีมกีารจัดการเรียนการสอน 

            “คณบดี”      หมายถงึ หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๗(๓) และหัวหน้า

ส่วนงานอ่ืนท่ีมกีารจัดการเรียนการสอน 

หมวดที่ ๑  

การรับเขา้ศึกษา 

ข้อ  ๔ คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 

๔.๑ ส าเร็จชัน้ประโยคมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธกิารรับรอง 
๔.๒ ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า                        

จากสถาบันการศึกษาชัน้สูงท้ังในประเทศหรือตา่งประเทศซึ่งสภามหาวทิยาลัยรับรอง 
๔.๓ เป็นผู้ท่ีมีสุขภาพร่างกายไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
๔.๔ ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดท่ีกระท าโดย

ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
๔.๕ ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ  เพราะความผิดทาง

ความประพฤต ิ
ข้อ  ๕ การสอบคัดเลอืก หรอืการคัดเลอืกเข้าเป็นนิสติ 
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๕.๑ มหาวิทยาลัยจะท าการสอบคัดเลือก  หรือคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนิสติเป็นคราวๆ ไป ตามประกาศและรายละเอยีดท่ีมหาวิทยาลัย หรือท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

๕.๒ มหาวทิยาลัยอาจท าการสอบคัดเลอืก  หรือคัดเลอืกผู้ท่ีได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
หรือผู้ท่ีได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนิสิต เพื่อศึกษาขอรับปริญญาตรีสาขาวิ ชาหนึ่งสาขาวิชาใดของ
มหาวทิยาลัยตามระเบียบ หรอื   ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวกับสาขาวิชานั้น ๆ 

ข้อ  ๖ การรับโอนนสิิต หรอืนักศกึษาจากสถาบันการศึกษาอื่น 

๖.๑ มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งมหาวิทยาลัย
รับรอง 

๖.๒ คุณสมบัตขิองผู้ขอโอนมาเป็นนิสติของมหาวทิยาลัย 
๖.๒.๑ มคีุณสมบัตติามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๔ 
๖.๒.๒ ได้ศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

การศึกษา 
๖.๓ ผู้ประสงค์ท่ีจะขอโอนมาเป็นนิสติมหาวิทยาลัย ต้องปฏบัิตดิังนี้ 

๖.๓.๑ ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่
นอ้ยกว่า    ๓๐ วันกอ่นวันลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเขา้ศกึษา หรอื 

๖.๓.๒ ให้สถานศึกษาเดิมจัดส่งหนังสือขอโอนย้าย ระเบียนผลการเรียนและ
รายละเอยีดเนื้อหารายวชิาท่ีได้เรียนไปแลว้มายังมหาวทิยาลัยโดยตรง 

๖.๔ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอน  โดยผ่านการพิจารณาจากคณะหรือ
หนว่ยงานท่ีเทียบเท่า 

๖.๕ การเทียบโอนหนว่ยกิตและผลการเรียน 
๖.๕.๑ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนรายวิชาท่ีเรียนมา โดยความเห็นชอบของ

คณะหรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่า และต้องมีจ านวนหน่วยกิตท่ีขอเทียบโอนไม่เกิน ๓ ใน ๔ ของหลักสูตรท่ีจะขอ
เทียบโอน ทัง้นี้ ตอ้งเป็น     ไปตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 

๖.๕.๒ รายวิชาท่ีจะเทียบโอนเป็นหน่วยกิตสะสม จะต้องมีเนื้อหาวิชาอยู่ในระดับ
เดียวกันกับรายวชิาของมหาวทิยาลัย และมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับขั้น C    

๖.๕.๓ รายวชิาใดที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอน จะไมถู่กน ามาค านวณหาค่าระดับขั้นสะสม
เฉลี่ย 

ข้อ  ๗ การขอเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสอง 

๗.๑ ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยพะเยา หรือจากสถาบันอุดมศึกษา
อื่น                อาจขอเข้าศึกษาต่อเพื่อปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้ แต่ต้องเป็นผู้ มีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๔ 

๗.๒ การแสดงความจ านงขอเข้าศึกษา ตอ้งปฏบัิตดิังนี้ 
๗.๒.๑ ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่

นอ้ยกว่า      ๓๐ วันกอ่นวันลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเขา้ศกึษา 
๗.๒.๒  การรับเข้าศึกษา   มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้า  โดยผ่านความเห็นชอบ

ของคณะ   หรอืหน่วยงานท่ีเทียบเท่า 
๗.๓ การเทียบโอนหนว่ยกิตให้น าข้อ  ๖.๕  มาบังคับใชโ้ดยอนุโลม 

ข้อ  ๘ การเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 

   มหาวิทยาลัยอาจท าการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ใน
ข้อ ๔ หรือมคีุณสมบัตติามท่ีก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ  ๙ การรายงานตัวเป็นนิสติ 
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๙.๑ ผู้ท่ีสอบคัดเลอืกได้ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ผู้ท่ีได้รับอนุมัติให้โอนมาจากสถานศึกษาอื่น 
หรือผู้ท่ีได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาต่อ หรือผู้ท่ีเข้าศึกษาเพื่อปริญญาท่ีสอง จะต้องรายงานตัวและเตรียมหลักฐาน
ตา่ง ๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อขึน้ทะเบียนเป็นนิสติในวัน เวลา ที่มหาวทิยาลัยก าหนด 

๙.๒ กรณีนิสิตไม่รายงานตัวตามวัน เวลา ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าสละสิทธ์ิการเข้า
เป็นนิสติ     เวน้แต่ได้รับอนุมัตจิากมหาวิทยาลัยเป็นราย ๆ ไป 

๙.๓ มหาวิทยาลัยจะก าหนดรหัสประจ าตัวนิสิตและอาจารย์ท่ีปรึกษา ซึ่งมีหน้าท่ีให้
ค าปรึกษา แนะน า ตลอดจนแนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนก าหนดการศึกษา ภายหลังขึ้นทะเบียนเป็น
นสิิตแลว้ 
 

หมวดที่ ๒ 

การจัดการศึกษา 

ข้อ  ๑๐ ระบบการจัดการศกึษา 

๑๐.๑ มหาวทิยาลัยมรีะบบการจัดการศึกษา โดยให้คณะท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาใด ๆ 
ให้การศกึษาในสาขาวชิาน้ันแก่นสิิตท้ังมหาวิทยาลัย 

๑๐.๒ สาขาวิชาหนึ่ง ๆ ท่ีจัดสอนในมหาวทิยาลัยประกอบด้วยหลายรายวชิา 
๑๐.๓ มหาวิทยาลัยใช้ระบบการจัดการศึกษาระบบทวิภาค แบ่งการจัดการศึกษาออกเป็น 

๒ แบบ คือ 
๑๐.๓.๑ แบบ ๒ ภาคการศกึษาตอ่ปีการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาปกติซึ่งเป็นภาค

การศึกษา บังคับมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาค
การศึกษาไม่บังคับ และใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ ๘ สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาให้มีจ านวน
ชั่วโมงตอ่หน่วยกิตตามท่ีก าหนดไว้ในภาคการศกึษาปกติของระบบทวภิาค 

๑๐.๓.๒ แบบ ๓ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๕ 
สัปดาห์ต่อภาคการศกึษา  ท้ังน้ี ต้องจัดการเรียนให้มจี านวนชั่วโมงต่อหน่วยกิตตามท่ีก าหนดไว้ในภาคการศึกษา
ปกติของระบบทวภิาค 

๑๐.๔ กรณีท่ีหลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบด้วยรายวิชาท่ีจ าเป็นต้องเปิดสอนในภาคฤดู
ร้อนหรือฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม หรือกรณีศึกษาให้ถือเสมือนว่าภาคฤดูร้อนเป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษา
ภาคบังคับด้วย 

๑๐.๕ มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตในการด าเนินการศึกษา จ านวนหน่วยกิตใช้แสดงถึง
ปริมาณการศกึษาของแตล่ะรายวชิา 

๑๐.๖ การคิดหนว่ยกิต 
๑๐.๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ 

ชั่วโมง ต่อภาคการศกึษาปกติ ให้มีคา่เท่ากับ ๑ หนว่ยกิต ระบบทวภิาค 
๑๐.๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกต ิให้มีคา่เท่ากับ ๑ หนว่ยกิต ระบบทวภิาค 
๑๐.๖.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อ

ภาคการศกึษาปกติ ให้มีคา่เท่ากับ ๑ หนว่ยกิต ระบบทวภิาค 
๑๐.๖.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย ท่ีใชเ้วลา

ท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบ
ทวภิาค 

๑๐.๗ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดเงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน (Prerequisite)  ส าหรับการ
ลงทะเบียนบางรายวชิาโดยนสิิตตอ้งมีผลการเรียนของรายวชิาท่ีต้องผ่านก่อนในระดับ D (หมวดท่ี ๔ ข้อท่ี ๑๔.๕) 
ขึน้ไป 
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๑๐.๘ รายวชิาหน่ึง ๆ มรีหัสรายวชิาและช่ือรายวชิาก ากับไว้ 
๑๐.๙ รหัสรายวชิาประกอบด้วย 

๑๐.๙.๑  เลข ๓ ล าดับแรก  แสดงถึง    สาขาวิชา 
๑๐.๙.๒  เลขในล าดับท่ี ๔                 แสดงถึง    ระดับช้ันปีของการศึกษา 
๑๐.๙.๓  เลขในล าดับท่ี ๕                 แสดงถึง    หมวดหมู่ในสาขาวิชา 
๑๐.๙.๔  เลขในล าดับท่ี ๖                 แสดงถึง    อนุกรมของรายวชิา 

๑๐.๑๐ สภาพนิสติ แบ่งออกได้ดังนี ้
๑๐.๑๐.๑ นิสิตปกติ ได้แก่ นิสิตท่ีมีผลการเรียนและการสอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม

ตัง้แต ่ ๒.๐๐ ขึน้ไป 
๑๐.๑๐.๒  นิสิตรอพินิจ ได้แก่ นิสิตท่ีมีผลการเรียนและการสอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม 

ต่ ากวา่  ๒.๐๐ 
๑๐.๑๑ การจ าแนกสภาพนสิิต จะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศกึษาของการศึกษาในระบบทวิภาค 

แบบ ๒ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา หรือการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ ๓ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา 
ส าหรับผลการศึกษาภาคฤดูร้อนให้น าไปรวมกับผลการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไปท่ีนิสติผู้นัน้ลงทะเบียนเรียน 
ยกเวน้ผู้ท่ีจบการศึกษาภาคฤดูร้อน 

ข้อ  ๑๑ หลักสูตรสาขาวิชา 

๑๑.๑ หลักสูตรระดับปริญญาตรีของแตล่ะสาขาวชิา ประกอบด้วย 
๑๑.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เป็นกลุ่มรายวิชาท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้                   

อย่างกว้างขวางมโีลกทัศนท่ี์กวา้งไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่าง
มเีหตุผล สามารถใชภ้าษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ด ีเป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม 
ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ด าเนนิชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอยา่งดี โดยให้มีจ านวนหนว่ยกิตรวมไม่น้อยกวา่  ๓๐  หนว่ยกิต  

๑๑.๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะสาขา เป็นกลุ่มรายวิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐาน
วชิาชีพ และ วชิาชีพท่ีมุ่งหมายให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจและปฏบัิตงิานได้ โดยให้มีหน่วยกิตรวม  ดังนี้ 

๑๑.๑.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจ านวนหนว่ยกิต  ในหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกวา่ ๘๔ หนว่ยกิต 

๑๑.๑.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี)  ให้มีจ านวนหน่วยกิต  ในหมวด
วชิาเฉพาะรวมไม่น้อยกวา่ ๑๑๔ หนว่ยกิต 

๑๑.๑.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี)  ให้มีจ านวนหน่วยกิต  
ในหมวดวชิาเฉพาะรวมไม่น้อยกวา่ ๑๔๔ หนว่ยกิต 

๑๑.๑.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอ่เนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิต  ในหมวด
วชิาเฉพาะรวมไม่น้อยกวา่ ๔๒ หนว่ยกิต 

๑๑.๑.๓ หมวดวชิาเลอืกเสรี  เป็นรายวชิาท่ีเปิดโอกาสให้นิสติเลอืกเรียนรายวิชาใด ๆ 
ในหลักสูตรปริญญาตรี ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  เพื่อให้ผู้เรียนได้ขยายความรู้ทางวิชาการให้
กว้างขวางออกไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้ได้มากยิ่งขึ้น โดยให้มีจ านวน
หนว่ยกิตรวมไม่น้อยกวา่   ๖ หนว่ยกิต 

๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต    
ให้ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน ๘ ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรท่ีเรียนเต็มเวลา และอย่างมากไม่เกิน ๑๒ ปี
การศึกษาส าหรับหลักสูตรท่ีเรียน  ไมเ่ต็มเวลา 

๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต      
ให้ใชเ้วลา ศึกษาอย่างมากไมเ่กิน  ๑๐  ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรท่ีเรียนเต็มเวลา และอย่างมากไม่เกิน ๑๕ ปี
การศึกษาส าหรับหลักสูตรท่ีเรียน ไมเ่ต็มเวลา 

๑๑.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ หน่วยกิต       
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ให้ใชเ้วลาศกึษาอย่างมากไมเ่กิน  ๑๒  ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรท่ีเรียนเต็มเวลา และอย่างมากไม่เกิน ๑๘ ปี
การศึกษาส าหรับหลักสูตรท่ีเรียนไม่เต็มเวลา 

๑๑.๕ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒  หน่วยกิต 
ให้ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน  ๔  ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรท่ีเรียนเต็มเวลา และอย่างมากไม่เกิน ๖ ปี
การศึกษาส าหรับหลักสูตรท่ีเรียนไม่เต็มเวลา 

๑๑.๖ เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชาให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษา และนิสิต  ท าความเข้าใจหลักสูตร  สาขาวิชาและแผนการศึกษานั้น  และให้อาจารย์ท่ีป รึกษาเป็นผู้
ควบคุมนสิิตลงทะเบียนเรียนรายวชิาให้สอดคล้องกับหลักสูตร  สาขาวิชา 

 
หมวดที่ ๓ 

การลงทะเบียนเรียน 

ข้อ  ๑๒  การลงทะเบียนเรียน  

๑๒.๑ การลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย หากนิสิตมา
ลงทะเบียนหลังวันท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด จะตอ้งช าระค่าปรับตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 

๑๒.๒ การลงทะเบียนรายวิชาใด ๆ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนเพิ่ม – 
ถอนรายวชิาผ่านระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ดว้ยตนเองตาม  วัน  เวลา  ท่ีก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 

๑๒.๓ การลงทะเบียนรายวิชาหลังก าหนด ให้กระท าได้ภายในระยะเวลาของการขอเพิ่ม
รายวชิา หากพ้นก าหนดน้ีมหาวทิยาลัยอาจยกเลิกสทิธ์ิการลงทะเบียนรายวชิาในภาคการศกึษานัน้ 

๑๒.๔ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ตอ่เมื่อได้ช าระค่าธรรมเนยีมตา่ง ๆ ตามท่ีก าหนดไว ้
ในประกาศมหาวิทยาลัย 

๑๒.๕ วชิาใดที่ได้รับอักษร  I หรือ  P  นสิิตไมต่อ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิาน้ันซ้ าอีก 
๑๒.๖ จ านวนหนว่ยกิตท่ีลงทะเบียน 

๑๒.๖.๑ ระบบทวิภาค แบบ ๒ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา นิสิตสามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาปกติได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และ
สามารถลงทะเบียนเรียนรายวชิาส าหรับ  ภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน ๙ หนว่ยกิต 

๑๒.๖.๒ ระบบทวิภาค แบบ ๓ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา นิสิตสามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวชิาของแตล่ะภาคการศกึษาได้ไมน่อ้ยกว่า ๖ หนว่ยกิต แตไ่มเ่กิน ๑๕ หนว่ยกิต 
    กรณีนิสิตต้องการลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า ๙ หน่วยกิตหรือเกินกว่า ๒๒ หน่วยกิต
ส าหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ ๒ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ตามข้อ ๑๒.๖.๑ หรือต้องการ
ลงทะเบียนเรียนนอ้ยกวา่ ๖ หน่วยกิตหรือมากกว่า ๑๕ หน่วยกิตส าหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ ๓ 
ภาคการศกึษาตอ่ปีการศึกษา ตามขอ้ ๑๒.๖.๒  ให้ย่ืนค ารอ้งเสนอมหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

๑๒.๗ การลงทะเบียนท่ีผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะและรายวิชาท่ี
ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนัน้ให้ได้รับอักษร W 

๑๒.๘ นิสิตอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใด ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้                       
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา คณะต้นสังกัดนสิิต อาจารย์ผู้สอน และคณะหรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่าท่ี
รายวชิาน้ัน    สังกัดอยู่ยินยอม และได้ย่ืนหลักฐานน้ันตอ่มหาวิทยาลัย  
   ท้ังนี้  นิสิตจะต้องช าระค่าหน่วยกิตรายวิชานั้น ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวทิยาลัย และนิสติจะได้รับผลการเรียนเป็นอักษร S หรือ U และไมน่ ามาคิดหน่วยกิตสะสม 

๑๒.๙ ภาคการศึกษาปกติใด หากนิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม นิสิต
จะต้องขอลาพักการศึกษาส าหรับภาคการศึกษานั้น โดยท าหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาต่อคณบดี  และ
จะต้องเสียค่าธรรมเนียม  เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/เพื่อรักษาสภาพนิสิต ภายใน ๑๕ วันนับจากวันเปิดภาค
การศึกษา หากไมป่ฏบัิตติามดังกลา่วตอ้งพ้นสภาพการเป็นนิสติ     
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๑๒.๑๐ มหาวทิยาลัยอาจอนุมัตใิห้นิสติท่ีพ้นสภาพนิสติ กลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ ถ้ามีเหตุผล

อันสมควร     โดยให้ถอืระยะเวลาท่ีพ้นสภาพนิสติน้ัน เป็นระยะเวลาพักการศึกษา  กรณีเช่นนี้ นิสิตจะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียม เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต รวมท้ังค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  ท่ีค้างช าระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา  
มหาวิทยาลัยไม่อนุมัติให้กลับเข้าเป็นนิสิตตามวรรคก่อน หากพ้นก าหนดเวลา ๒ ปีนับจากวันท่ีนิสิตผู้นั้น พ้น
สภาพการเป็นนิสติ 

๑๒.๑๑ ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา หรือมี
ข้อตกลงเฉพาะราย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมั ติให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนใน
สถาบันอุดมศกึษาอื่นแทนการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยพะเยาท้ังหมด หรือบางส่วนได้ หรืออาจพิจารณา
อนุมัตใิห้ลงทะเบียนรายวชิาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวทิยาลัยก็ได้ 

ข้อ  ๑๓ การเพิ่มและถอนรายวชิา 

๑๓.๑ การเพิ่มรายวิชา จะกระท าได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษา 
หรือภายใน ๑ สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน 

๑๓.๒ การถอนรายวิชา จะกระท าได้ภายในก าหนดเวลาไม่เกินระยะเวลาร้อยละ ๗๕                         
ของเวลาเรียนของภาคการศึกษานับตัง้แตว่ันเปิดภาคการศึกษา  การถอนรายวชิาภายในก าหนดเวลาเดียวกันกับ
การเพิ่มรายวิชาจะไม่ปรากฏอักษร W ในระเบียนผลการศึกษา  แต่ถ้าถอนรายวิชาหลังก าหนดเวลาการเพิ่ม
รายวชิานิสติจะได้รับอักษร W 

๑๓.๓ ขั้นตอนปฏิบัติในการเพิ่มและถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวทิยาลัย 

 

หมวดที่ ๔ 

การวัดและประเมินผลการศกึษา 

ข้อ  ๑๔ การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

๑๔.๑ มหาวทิยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาภาคการศึกษาละไมน่อ้ยกว่า ๑ ครัง้ 

๑๔.๒ นสิิตตอ้งมเีวลาเรียนแตล่ะรายวชิาไมต่่ ากวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด จึงจะมี

สิทธ์ิได้รับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น ผู้ไม่มีสิทธ์ิได้รับการวัดและประเมินผลตามวรรคก่อนจะได้รับ

ระดับขัน้ F หรืออักษร  U  

๑๔.๓ มหาวิทยาลัยใช้ระบบระดับขั้นและค่าระดับขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจาก

รายวชิาท่ีก าหนดให้วัดและประเมินผลดว้ยอักษร   S  และ  U 

๑๔.๔ ระบบอักษร  S  และ  U  ใชเ้ฉพาะบางรายวชิาท่ีมหาวทิยาลัยก าหนด  และประเมนิผลด้วย

อักษร   S  และ U 

๑๔.๕ สัญลักษณ์  และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวชิาต่างๆ ให้ก าหนด ดังนี้ 

        A  หมายถงึ   ดีเยี่ยม      (EXCELLENT) 

        B+   หมายถงึ   ดีมาก      (VERY GOOD) 

        B   หมายถงึ   ดี    (GOOD) 

        C+  หมายถงึ   ดีพอใช ้    (FAIRLY GOOD) 
        C   หมายถงึ   พอใช้    (FAIR) 

        D+   หมายถงึ   อ่อน    (POOR) 
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        D   หมายถงึ   ออ่นมาก    (VERY POOR) 

        F   หมายถงึ   ตก    (FAILED) 

        S   หมายถงึ   เป็นท่ีพอใจ   (SATISFACTORY) 

        U   หมายถงึ   ไมเ่ป็นท่ีพอใจ  

 (UNSATISFACTORY) 

        I   หมายถงึ   การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (INCOMPLETE) 

        P  หมายถงึ การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (IN PROGRESS) 

       W  หมายถงึ   การถอนรายวชิา   (WITHDRAWN) 

๑๔.๖ ระบบระดับขั้น ก าหนดเป็นตัวอักษร A, B+, B, C+, C, D+  D และ F ซึ่งแสดงผล

การศึกษาของนสิิตท่ีได้รับการประเมินในแต่ละรายวชิา และมีคา่ระดับขั้นดังนี้ 

 

        ระดับขัน้  A   มคี่าระดับขัน้เป็น ๔.๐๐ 

        ระดับขัน้  B+   มคี่าระดับขัน้เป็น ๓.๕๐ 

        ระดับขัน้   B   มคี่าระดับขัน้เป็น ๓.๐๐ 

        ระดับขัน้   C+   มคี่าระดับขัน้เป็น ๒.๕๐ 

        ระดับขัน้   C    มคี่าระดับขัน้เป็น ๒.๐๐ 

        ระดับขัน้   D+   มคี่าระดับขัน้เป็น ๑.๕๐ 

        ระดับขัน้   D   มคี่าระดับขัน้เป็น ๑.๐๐ 

        ระดับขัน้   F    มคี่าระดับขัน้เป็น ๐ 

๑๔.๗ อักษร  I เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงวา่ นสิิตไมส่ามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชานั้นให้

เสร็จสมบูรณ์ได้ โดยมีหลักฐานแสดงว่ามเีหตุสุดวิสัยบางประการ  การให้อักษร  I  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

อาจารย์ผู้สอนและการอนุมัติจากคณบดีท่ีรายวชิาน้ันสังกัดอยู่  

  นิสิตจะต้องด าเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อักษร  I ให้สมบูรณ์
ภายใน ๔   สัปดาห์นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไปของการลงทะเบียนเรียน  หากพ้นก าหนดดังกล่าว
มหาวทิยาลัยจะเปลี่ยนอักษร  I  เป็นระดับขัน้  F  หรืออักษร  U 

๑๔.๘ อักษร  P  เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่า รายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่

และไม่มีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน ท้ังนี้ ให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด อักษร P จะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อมีการวัดและประเมินผลภายในระยะเวลาไม่เกินวันสุดท้ายของการสอบไล่

ประจ าภาค ๒ ภาคการศกึษาถัดไป หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวตามวรรคก่อนแลว้ มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน

อักษร  P  เป็นระดับขัน้  F  หรืออักษร  U 

๑๔.๙ อักษร  W  เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงวา่ 

๑๔.๙.๑ นสิิตได้ถอนรายวชิาท่ีลงทะเบียนตามเงื่อนไขการลงทะเบียน 
๑๔.๙.๒ การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ 
๑๔.๙.๓ นสิิตถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
๑๔.๙.๔ มหาวทิยาลัยอนุมัตใิห้นิสติถอนทุกรายวชิาท่ีลงทะเบียน 

๑๔.๑๐ อักษร   S   U   I   P  และ  W  จะไมถู่กน ามาค านวณหาค่าระดับขัน้สะสมเฉลี่ย 

๑๔.๑๑ การนับหนว่ยกิตสะสม และการค านวณหาค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย 
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๑๔.๑๑.๑ การนับจ านวนหนว่ยกิตสะสมเพื่อให้ครบหลักสูตร ให้นับเฉพาะหน่วยกิ
ตของรายวชิาท่ีสอบได้เท่านัน้ ในกรณีท่ีนิสติลงทะเบียนเรียนรายวชิาใดรายวชิาหน่ึงมากกว่า ๑ คร้ัง ให้นับเฉพาะ
จ านวนหนว่ยกิต    คร้ังสุดท้ายท่ีประเมินวา่สอบได้น าไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมเพยีงคร้ังเดียว 

๑๔.๑๑.๒ มหาวิทยาลัยจะค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต และค่า
ระดับขั้นของรายวิชาท้ังหมดท่ีนิสิตได้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา ยกเว้นรายวิชาท่ีลงทะเบียนเข้าร่วม
ศกึษา ตามข้อ ๑๒.๘ 

๑๔.๑๑.๓ การค านวณค่าระดับขัน้สะสมเฉลี่ย  ให้น าเอาผลคูณของจ านวนหน่วย
กิตกับค่าระดับขั้นของทุก ๆ รายวิชาตามข้อ  ๑๔.๖  มารวมกัน  แล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา
ท้ังหมด ยกเว้นข้อ ๑๔.๑๐ ในการหารนี้ให้มีทศนิยม ๒ ต าแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษ และในกรณีท่ีนิสิต
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่า ๑ คร้ัง  มหาวิทยาลัยจะค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจาก
หนว่ยกิตและค่าระดับขั้นท่ีนิสติลงทะเบียนเรียนคร้ังสุดท้ายเพยีงคร้ังเดียว 

 

๑๔.๑๑.๔ การค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนิสิตท่ีย้ายสาขาวิชาหรือย้าย
คณะ ให้น าเอา  ผลคูณของจ านวนหนว่ยกิตกับค่าระดับขัน้ของทุกรายวชิาท่ีปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาท่ีรับเข้า 
ไมว่า่จะเป็นรายวชิาท่ีเทียบให้หรือไมก่็ตาม รายวิชาท่ีไม่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาท่ีรับเข้า  ไม่ว่านิสิตจะได้รับ
ค่าระดับขัน้ใดจะไมน่ ามาค านวณค่าระดับ   ขั้นสะสมเฉลี่ย 

๑๔.๑๑.๕ การค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนิสิตท่ีโอนย้ายมาจาก
สถาบันอุดมศกึษาอื่น  ให้ค านวณคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยเฉพาะรายวชิาท่ีเรียนใหม่ 

ข้อ  ๑๕ การเรียนซ้ า 

๑๕.๑ รายวชิาใดที่นสิิตสอบได้ต่ ากว่า   C   นสิิตสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ าได้ 
๑๕.๒ รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรท่ีนิสิตสอบได้  F  นิสิตต้องลงทะเบียน

เรียนซ้ า 
๑๕.๓ รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรท่ีนิสิตสอบได้  U  นิสิตต้องลงทะเบียน

เรียนซ้ า 
หมวดที่ ๕ 

การส าเร็จการศกึษา 
 

ข้อ  ๑๖ การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี 
๑๖.๑ ในภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีนิสิตจะส าเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องยื่นใบรายงานคาดว่า

จะส าเร็จการศึกษา โดยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาต่อมหาวทิยาลัยภายในระยะเวลา ๑ เดอืน นับจากวันเปิดภาคเรียน 
๑๖.๒ นสิิตท่ีได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ตอ้งมีคุณสมบัตดิังตอ่ไปน้ี 

๑๖.๒.๑ เรียนรายวชิาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวชิานั้น และไมม่ี

รายวชิาใดได้รับอักษร  I  หรืออักษร  P 
๑๖.๒.๒ ใชร้ะยะเวลาเรียนดังน้ี 

๑๖.๒.๒.๑ การศึกษาเพื่อปริญญาท่ีสอง ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๒

ภาคการศกึษาปกติส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมก่่อน ๓ ภาคการศกึษาปกติส าหรับการลงทะเบียน

เรียนไม่เต็มเวลา 
 
๑๖.๒.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอ่เนื่อง ๒ ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  

๔  ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ การลงทะเบียน
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เรียนไมเ่ต็มเวลา  
๑๖.๒.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี ๔  ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาค

การศึกษาปกติส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียน

ไมเ่ต็มเวลา 
๑๖.๒.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปีส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘  ภาค

การศึกษาปกติส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน  ๑๗  ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียน

เรียนไมเ่ต็มเวลา 
๑๖.๒.๒.๕ หลักสูตรปริญญาตรี ๖ ปีส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาค

การศึกษาปกติส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน  ๒๐ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียน

เรียนไมเ่ต็มเวลา 
๑๖.๒.๒.๖ นิ สิ ต ท่ี ขอ เ ทียบ โอนรายวิ ช าห รือประสบการณ์  ห รื อ

ประสบการณ์ วิชาชพี ต้องใชเ้วลาศกึษาอยู่ในมหาวทิยาลัยท้ังหลักสูตรอย่างนอ้ย ๑  ปีการศึกษา 
๑๖.๒.๓ มคี่าระดับขัน้สะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไมน่อ้ยกว่า ๒.๐๐ 
๑๖.๒.๔ ไมม่พีันธะเร่ืองเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวทิยาลัย 

๑๖.๓ ในกรณีท่ีนิสติประสงค์จะไมข่อส าเร็จการศึกษาด้วยเหตุหน่ึงเหตุใด มหาวิทยาลัยอาจ

พจิารณาอนุมัตเิป็นราย ๆ ไป 
๑๖.๔ นิสิตท่ีจะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม นอกจากเป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑๖.๒ แล้ว ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบันอื่น และต้องมีคุณสมบัติ

เพิ่มเตมิดังต่อไปนี้ 
๑๖.๔.๑ มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป จะได้รับ

เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง  แต่ถ้ามีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ ๓.๒๐ ถึง ๓.๔๙ จะได้รับเกียรติ

นยิมอันดับสอง 
๑๖.๔.๒ ไมเ่คยได้รับระดับขัน้  F หรืออักษร U และตอ้งไมล่งทะเบียนเรียนซ้ าใน 

รายวชิาใด 
ข้อ  ๑๗ การอนุมัติปริญญา สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติปริญญาเมื่อสิ้นทุกภาคการศึกษา 

ยกเวน้ กรณีท่ีนิสติ  ไมส่ าเร็จการศกึษาตามแผนการเรียนท่ีหลักสูตรก าหนด ให้อนุมัติปริญญาในวันท่ีมีผลการเรียน

โดยสมบูรณ์ ในภาคการศกึษานัน้ ๆ 
ข้อ  ๑๘ การให้เหรียญรางวัลแก่ผู้เรียนดี ให้คณะเสนอชื่อนิสิตท่ีเรียนดีต่อมหาวิทยาลัย เพื่อขอรับ

รางวัลเรียนดตีลอดหลักสูตรและเหรียญรางวัลเรียนดปีระจ าป ีภายใตเ้งื่อนไขตอ่ไปน้ี 
๑๘.๑ เหรียญรางวัลเรียนดตีลอดหลกัสูตร 

๑๘.๑.๑ เหรียญทอง ให้กับนิสิตท่ีเรียนดีตลอดหลักสูตร และไม่เคยได้รับระดับ

ขั้น F หรืออักษร U หรืออักษรอื่นใดท่ีเทียบเท่าในรายวิชาใดท้ังสถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยพะเยา และมีค่า
ระดับขัน้สะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยพะเยาของแตล่ะแห่งไม่น้อยกวา่ ๓.๗๕ 

๑๘.๑.๒ เหรียญเงิน  ให้กับนิสิตท่ีเรียนดีตลอดหลักสูตร และไม่เคยได้รับระดับ

ขั้น F หรืออักษร U หรืออักษรอื่นใดท่ีเทียบเท่าในรายวิชาใดท้ังสถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยพะเยา และมีค่า

ระดับขัน้สะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยพะเยาของแตล่ะแห่งไม่น้อยกวา่ ๓.๕๐ 
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๑๘.๒ เหรียญรางวัลเรียนดปีระจ าปี 
 เหรียญทองแดง ให้กับนสิิตท่ีเรียนดปีระจ าปีการศึกษาหนึ่ง ๆ โดยลงทะเบียนเรียน                 

๒ ภาคการศกึษาปกติในปีการศึกษานั้นไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U ในปี
การศึกษานั้น และตอ้งมีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยในปีการศึกษานั้น ๆ ๓.๕๐ ขึน้ไป 

หมวดที่ ๖ 

บททัว่ไป 

ข้อ  ๑๙ การลา 
๑๙.๑ การลาป่วยและการลากิจ นิสิตผู้ใดมีกิจจ าเป็น หรือเจ็บป่วย ไม่สามารถเข้าชั้นเรียน

ในชั่วโมงเรียนได้ให้ยื่นใบลา ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา แล้วน าไปขออนุญาตจาก

อาจารย์ผู้สอน 
๑๙.๒ การลาพักการศึกษา 

๑๙.๒.๑ นสิิตจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้ 
(๑) ถกูเรียกพล ระดมพลหรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
(๒) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดซึ่ง

มหาวิทยาลยั  เห็นสมควรสนบัสนนุ 
(๓) เจ็บป่วยหรือประสบอบุตัิเหต ุ
(๔) เหตผุลอื่น ๆ ที่คณะเห็นสมควร 

๑๙.๒.๒ นิสิตท่ีประสงค์จะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือ

มากกวา่ และนสิิตท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาปกติใดแล้ว  มคีวามประสงค์จะลาพักการศึกษาให้ยื่นใบลา

ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย พร้อมกับหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา ถึงคณบดีเพื่อ

พจิารณาอนุมัต ิแล้วแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทัง้นี้รายวชิาท่ีได้ลงทะเบียนไปในภาคการศึกษานั้นให้ได้รับ

อักษร W 
๑๙.๒.๓ นิสิตท่ีลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือ

มากกวา่ จะตอ้งช าระค่าธรรมเนยีมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสติทุกภาคการศกึษา     

๑๙.๓ การลาออก นิสิตท่ีประสงค์จะขอลาออกต้องยื่นใบลาออกพร้อมหนังสือยินยอมจาก
ผู้ปกครองผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาถึงคณบด ีแล้วเสนอมหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

ข้อ  ๒๐ การย้ายสาขาวิชา 
๒๐.๑ การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ ให้ปฏบัิตติามเงื่อนไขของคณะนัน้ ๆ 
๒๐.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะตอ้งปฏบัิตติามเงื่อนไขตอ่ไปน้ี 

๒๐.๒.๑ นิสิตท่ีประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบ

จากอาจารย ์ ท่ีปรึกษา  สาขาวิชาและคณบดคีณะเดมิ และได้เรียนตามแผนการศึกษาในคณะเดิมมาแล้วไม่น้อย

กว่า ๒ ภาคการศกึษาปกติ 
๒๐.๒.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 

โดยผ่าน   การพจิารณาของคณะหรอืหน่วยงานท่ีเทียบเท่าท่ีนิสติสังกัดและจะรับย้ายไปสังกัดนั้น ท้ังนี้ ให้ท าเป็น

ประกาศมหาวิทยาลัย 
๒๐.๒.๓ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวัน

ลงทะเบียนเรียน 
๒๐.๒.๔  เมื่อนิสติได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวชิาที่เคยเรียนมาอาจน ามาค านวณหาค่า
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ระดับขัน้สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหมไ่ด้ 
ข้อ  ๒๑ การพน้สภาพนสิิต 

นสิิตจะพน้สภาพนสิิตด้วยเหตุดังตอ่ไปน้ี 

๒๑.๑ ตาย 
๒๑.๒ ลาออก 
๒๑.๓ โอนไปเป็นนิสติ นักศกึษาสถาบันการศึกษาอื่น 
๒๑.๔ ขาดคุณสมบัตขิองการเข้าเป็นนิสติขอ้หน่ึงขอ้ใดตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๔ 
๒๑.๕  ไมม่าลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวทิยาลัยก าหนดตามขอ้ ๑๒.๙ 
๒๑.๖ มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนิสิต หรือกระท าการอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่

มหาวทิยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ถอนช่ือจากทะเบียนนิสติ 
๒๑.๗ เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเป็นเวลา ๒ เท่าของเวลาท่ีก าหนดไว้ใน

แผนการศกึษาของสาขาวิชานั้นแลว้ยังไมส่ าเร็จการศึกษา 
๒๑.๘ มผีลการศึกษาอย่างใดอยา่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

๒๑.๘.๑ เมื่อเรียนมาแล้วครบสองภาคการศึกษาปกติ ยังมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย

ท้ังหมดไม่ถึง ๑.๕๐ 
๒๑.๘.๒ เมื่อเรียนมาแล้วครบสี่ภาคการศึกษาปกติ ยังมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย

ท้ังหมดไม่ถึง ๑.๗๕ 
๒๑.๘.๓ เมื่อเรียนมาแล้วครบสี่ภาคการศึกษาปกติขึ้นไป/หรือครบหกภาคการศึกษา

ปกติขึ้นไปส าหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคแบบ ๓ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ยังมีค่าระดับขั้นสะสม

เฉลี่ยท้ังหมดไม่ถึง ๑.๗๕ 
ข้อ  ๒๒ การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้

ชัดเจนและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ข้อ  ๒๓ การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยแสดงการปรับปรุงดัชนี

ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ ๕  ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

อย่างตอ่เนื่องทุก  ๕  ปี 
ข้อ  ๒๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศเพื่อประโยชน์ใน

การด าเนินการภายใต้ข้อบังคับนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย       

ชี้ขาดและให้ถือเป็นท่ีสุด 
 

           ประกาศ   ณ   วันท่ี  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๓ 
               ไขศร ีศรีอรุณ 

                                                                    (ศาสตราจารย์เกียรตคิุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ) 
  นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

รายวิชาในหมวดวชิาชพีครู 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

หมวดวิชาชีพครู 

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 2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า  35 หน่วยกิต 

         วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า  32 หน่วยกิต 

   161111 ปรัชญาการศกึษา                                     3(3-0-6) 

Philosophy of Education 

เปิดรายวชิาใหม่ 

    ปรัชญา ปรัชญาตะวันตกและตะวันออก พุทธปรัชญา 

แนวคิดปรัชญากับการศึกษา ปรัชญาและทฤษฎีทางการ

ศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวคิดและ

กลวธิีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง  การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา หลักการวิเคราะห์

เกี่ยวกับการศกึษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

  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 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557  สาระที่ปรับปรุง 

2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต 

2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า  44 หน่วยกิต 2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า  35 หน่วยกิต 

         วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า  32 หน่วยกิต 

161133 จิตวิทยาส าหรับครู        

Psychology for Teacher 

3(3-0-6) 

 

161212 จิตวิทยาส าหรับครู                           3(3-0-6) 

Psychology for Teacher 

ปรับรหัสวิชา 

ปรับค าอธบิาย 

    จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการ

เรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการ

ให้ค าปรึกษา การให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้ เรียนให้มี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน การน าหลักจิตวิทยาไปใช้เพื่อความ

เข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนใหเ้ต็มศักยภาพ 

 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 

 

 

 

 

รายวชิา 
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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 2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า  35 หน่วยกิต 

         วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า  32 หน่วยกิต 

161171

  

หลักการศกึษาและความเป็นครูมืออาชีพ 

Principle of Education and Being  

3(3-0-6) 

 

161112 ความเป็นครูมืออาชีพ                                3(3-0-6) 

Self Actualization for Professional Teachers 

ปรับรหัสวิชา 

ปรับชื่อรายวชิา 

 a Professional Teacher                 

ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา ประวัติ

ความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และ

แผนพัฒนาการศกึษาไทย ความส าคัญของวชิาชีพครู บทบาท 

หน้ า ท่ี  ภ าระงานของครู  พั ฒ นาก ารของวิ ช าชีพ ค รู   

คุณลักษณะของครูท่ีด ีการสร้างทัศนคติท่ีดีต่อวชิาชีพครู การ

เสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู การเป็น

บุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้น าทางวิชาการ เกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู กฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกับการศกึษา  

 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, 

 ความส าคัญของวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็น

ครูมืออาชีพ สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพ

ครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การเลือกใช้

ข้อมู ล ข่ าวสารความรู้ เพื่ อ ให้ ทั น ต่ อ            ก าร

เปลี่ยนแปลง กลยุทธก์ารสอนเพื่อการคิดสร้างสรรค์ การ

พัฒนาศักยภาพผู้เรียน หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์

สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณ

ของวิชาชีพท่ีคุรุสภาก าหนด การพัฒนาวิชาชีพครูอย่าง

ต่อเนื่อง กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับครูและวชิาชีพครู ปฏิบัติ

ตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละให้

สังคม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ 

  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 

ปรับค าอธบิาย

รายวชิา 
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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 2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า  35 หน่วยกิต 

         วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า  32 หน่วยกิต 

how to be a persons of learning and academic leaders, 

teacher profession criteria; professional ethics for teachers, 

laws concerning education 

      

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 

 

161241 การวัดและประเมินผลทางการศกึษา     

Educational Evaluation and Measurement 

3(2-2-5) 

 

161311 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

Learning Assessment and Evaluation 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา 

ปรับชื่อรายวชิา 

161261 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(2-2-5)  

ทางการศกึษา 

Innovation Technologies and Communication for Education            

ทฤษฎี  รูปแบบและกลยุทธ์การพัฒนา

นวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทาง

การศกึษาท่ีสง่เสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  ปฏิบัติการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครู  ปฏิบัติการ

ออกแบบการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารทางการศึกษา การประเมินผลและการน าผลไปใช้ใน

161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ             3(2-2-5) 

ทางการศกึษา 

Innovation and Educational Information Technolog 

หลั กการ แนวคิด  การออกแบบ  การพัฒนา การ

ประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสน เทศ เพื่ อ การ เรียนรู้  น วัตกรรม เทคโน โล ยี

สารสนเทศทางการศึกษา และนวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  

  Principles, concepts, design, 

ปรับรหัสวิชา 

ปรับชื่อรายวชิา 

ปรับค าอธบิาย

รายวชิา 



 

 

313 

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 2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า  35 หน่วยกิต 

         วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า  32 หน่วยกิต 

การพัฒนานวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทางการศึกษา การวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากการใช้นวัตกรรม  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

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 

 

development, applying and evaluation of media 

innovation information technology for learning, 

innovation information technology for education, and 

innovation information technology for communication 

 

161311 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร          

Curriculum Design and Development 

 

3(2-2-5) 161113 หลักสูตรสถานศกึษา 

School Curriculum 
 

 

 

 

 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา 

ปรับชื่อรายวชิา 
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161321 การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 1                       3(2-2-5) 

Learning Design and Management I 

ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการ

เรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบ

และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหาใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม 

เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ การใช้และการผลิตสื่อ

และการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบ

ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญการประเมินผลการเรียนรู้ การบูรณาการ

ความรู้มาจัดประสบการณ์วชิาชีพครูในโรงเรียน 

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 

161211 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน        3(2-2-5)  

Learning Management and Classroom Management 

                     หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 

ทฤษฎีและรูปแบบการเรียนรู้ เพื่ อให้ผู้ เรียนรู้จักคิด

วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการ 

การเรียนรู้แบบเรียนรวม  การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์

การเรียนในสถานศึกษา การจัดท าแผนการเรียนรู้และ

น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การสร้างบรรยากาศการ

จัดการชั้นเรียนใหผู้้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

 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 

ปรับรหัสวิชา 

ปรับชื่อรายวชิา 

ปรับค าอธบิาย

รายวชิา 
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knowledge into practice in school 

 

effectiveness, creating learning atmosphere in the 

classroom conductive to student learning  

161322 การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 2     

Learning Design and Management II 

3(2-2-5)    ปิดรายวชิา 

161351 การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้                                   

Classroom Management and Learning Resource Centre 

3(2-2-5)    ปิดรายวชิา 

161342 การวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                           3(2-2-5) 

Research for Learning Development  

ทฤษฎี รูปแบบและเทคนิคการวิจัยการศึกษา  จรรยาบรรณ

นักวิจัยและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย 

กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การฝึก

ปฏิบัติการวิจัย การน าเสนอผลงานวิจัย การค้นคว้า ศึกษา

งานวิจัยในการพัฒนกระบวนการจัดการเรียนรู้  การใช้

กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การเสนอโครงการเพื่อท า

วิจัย ปฏิบัติการจัดท าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและ

การจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติการเขียนรายงานการวจิัยการศึกษา 

ปฏิ บัติการวิพ ากษ์งานวิจัยและน าผลงานวิจั ยไปใช้ ใน              

การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

161312 การวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้    3(2-2-5)  3(2-2-5) 

Research for Learning Development 

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย รูปแบบการวิจัย 

การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย 

การวิจั ย ในชั้ น เรี ยน  การใช้และผลิ ต งานวิจั ย เพื่ อ

พัฒนาการเรียนรู้ การน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

และพัฒนาผู้เรียน 

 Principles, concepts, practice in 

researching, research models, research designs, research 

process, statistics for research, classroom research, 

application and contraction of research for learning 

ปรับรหัสวิชา 

ปรับค าอธบิาย

รายวชิา 
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  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 

 

 

 

 

 

 

development, ability in applying research results in 

teaching learning management, researching for teaching 

learning and student development 
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161481 การบริหารและการประกันคุณภาพการศกึษา       3(3-0-6)                

Educational Administration and  

Quality Assurance  

ทฤษฎี รูปแบบ ระบบการบริหารการศึกษา

และการประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติการออกแบบระบบ

การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

ปฏิบัติการวางแผนการบริหารการศึกษา และ การประกัน

คุณภาพการศึกษา ปฏิบัติการน าแผนการบริหารการศึกษา 

และการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปฏิบัติการ

ประเมินและปรับปรุงแผนการบริหารการศึกษา และการ

ประกันคุณภาพการศึกษา บทบัญญัติในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

กับการบริหารการศกึษา  และการประกันคุณภาพการศกึษา 

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 

161313 การประกันคุณภาพการศกึษา            3(2-2-5) 

Educational Quality Assurance 

                     หลักการ แนวคิด แนวปฏิ บัติเกี่ยวกับการ

จัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 

การประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา การ

จัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา

คุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การด าเนินการจัด

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 

 

ปรับรหัสวิชา 

ปรับชื่อรายวชิา 

ปรับหนว่ยกิต 

ปรับค าอธบิาย

รายวชิา 
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practice, provisions in relevance educational administration 

and quality assurance laws 

161593 สัมมนา 1                             

Seminar I  

1 หนว่ยกิต    ปิดรายวชิา 

161594

  

สัมมนา 2                             

Seminar II 

1 หนว่ยกิต    ปิดรายวชิา 

   161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการวชิาชีพครู         1(30 ชั่วโมง) 

Observation in Professional Teaching 

การสังเกต สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของ

โรงเรียน งานบริหารท่ัวไป งานวิชาการ งานงบประมาณ 

งานบุคคล งานกิจการนักเรียน งานโรงเรียนกับชุมชน และ

งานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู 

 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 

 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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   161412 ภาษาและวัฒนธรรม                                 3(3-0-6) 

Language and Culture 

ภ า ษ า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย เพื่ อ ก า ร เ ป็ น ค รู 

ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวชิาชีพครู ทักษะการฟัง การ

พูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อ

การสื่ อความหมายอย่างถูกต้ อง  การใช้ภ 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 

 

 

 

 

 

 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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   161413 การฝึกปฏิบัติการวชิาชีพคร ู            1(60 ชั่วโมง) 

Practicum in Professional Teaching 

การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู การสังเกตการจัดการเรียนรู้ 

การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย

ตนเอง การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การ

สอนท่ีหลากหลาย การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง

และสถานการณ์จริง การจัดท าโครงงานทางวชิาการ และ

สามารถจัดท าโครงงานทางวิชาการการออกแบบทดสอบ 

ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ  การให้

คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติ

และการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียนการพัฒนา

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 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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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 

161323 ศลิปะการสอน              
Arts in Teaching 
 

3(2-2-5) 161424 ศลิปะการสอนของครูมืออาชีพ  

Arts in Teaching 
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา 

ปรับเปลี่ยนชื่อวชิา 

161334 จิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา 
ในโรงเรียน    
School Guidance and Counseling 
 

3(2-2-5) 161421 จิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา 

ในสถานศกึษา 

School Guidance and Counseling 

3(2-2-5) ปรับเปลี่ยน 
รหัสวิชา 
เปลี่ยนชื่อวชิา 

161424 ประเด็นคัดสรรทางการศกึษา                   

Selected Topic in Education  

 

3(3-0-6) 161423 ประเด็นคัดสรรทางการศกึษา             

Selected Topic in Education 
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

161462 สื่อการศกึษาส าหรับการศกึษาตามเอกัตภาพ                      

Educational Media for Individualized 

Instruction 

 

3(2-2-5)    ปิดรายวชิา 
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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 

   161422 จิตวิทยาการพัฒนามนุษย์                           3(2-2-5) 

Human Development Psychology 

                     หลั ก ก าร  แน ว คิ ด  แล ะทฤษฏี  ด้ าน

จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน ท้ังด้าน การ

เจริญเติบโตทางร่างกาย ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก 

เจตคติ พฤติกรรมการแสดงออกทางสังคม บุคลิกภาพ 

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 

 

 

 

 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า  44 หน่วยกิต 2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า  35 หน่วยกิต 

         วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า  32 หน่วยกิต 

   161425 การสอนวิชาเอกเป็นภาษาอังกฤษ         

Major Teaching in English 

                     แนวคิดของเนื้อหาวิชาเอก

ค าศัพ ท์ภาษาอังกฤษของวิชา เอก ใน

รายวิชาตามหลักสูตรระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน เทคนิคการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

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 

 
 
 
 

3(3-0-6) เปิดรายวชิาใหม่ 
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         วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า  32 หน่วยกิต 

   161426 เทคนิคการคิด                                   

Thinking Technique 

                    ความหมาย ความส าคัญ

และประโยชน์ของการคิด รูปแบบของการ

คิด เทคนิคและข้ันตอนของการคิด การ

ปฏิบัติตามกระบวนการการคิดเพื่อการ

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 

 
 
 
 
 

3(2-2-5) เปิดรายวชิาใหม่ 
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   161427 การจัดการศกึษาแบบเรียนร่วม            

Inclusive Education Management 

                     หลั กการจั ดการศึ กษา

แบบเรียนรวม มาตรฐานการเรียนรวม การ

จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

การจัดการเรียนการสอน การจัดการชั้น

เรียน การบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม 

สื่อเทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวก

ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษในชั้น

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 

3(2-2-5) เปิดรายวชิาใหม่ 



 

 

 

326 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557  สาระที่ปรับปรุง 

2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต 
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   161428 การประเมินโครงการทางการศกึษา       

Educational Program Evaluation 

                    หลั ก ก าร  แน ว คิด  แน ว

ปฏิ บัติ ของการประเมิ น โครงการทาง

การศึกษา ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ท่ีใช้ในการ

ประเมินโครงการทางการศึกษา การเขียน

โครงการทางการศึกษา การปฏิบัติการ

ประเมินโครงการทางการศึกษาการเขียน

รายงานผลการประเมินโครงการทาง

การศกึษา 

 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 

3(2-2-5) เปิดรายวชิาใหม่ 
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วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า  44 หน่วยกิต 2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า  35 หน่วยกิต 

            วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 

                  วิชาชีพครูเลือกทั่วไป 

   161429 ปฏิบัติการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการศกึษา      3(1-4-4)  

Educational Technology Equipment Operation 

                      ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น ด้ า น ไฟ ฟ้ า  แ ล ะ

อิเล็กทรอนิกส์ หลักการท างานของเครื่องมือเทคโนโลยี

การศึกษา ปฏิบัติการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ระบบการฉาย 

ระบบการขยายเสียง ระบบการพิมพ์ ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ ถูกล าดับ ข้ันตอน ปลอดภัย และการ

บ ารุงรักษาอย่างถูกต้อง 
   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 

 

 

 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า  44 หน่วยกิต 2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า  35 หน่วยกิต 

         วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า  32 หน่วยกิต 

                  วิชาชีพครูเลือกเฉพาะ 

   161431 ทักษะและเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์           3(2-2-5) 

Skills and Techniques of Teaching in Mathematics      

                   หลักการสอนคณิตศาสตร์ รูปแบบต่าง ๆ 

ในการสอนคณิตศาสตร์ การวัดและการประเมินผลการ

สอนคณิ ตศ าสตร์   แน วก ารจั ด ท าแผนการสอน

คณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์ และการปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับ

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 

 

 

 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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   161432 ทักษะและเทคนิคการสอนเคมี                      3(2-2-5) 

Skills and Techniques of Teaching in Chemistry 

                         ความหมาย ขอบข่าย และความส าคัญของ

ทักษะและเทคนิคการสอนเคมี ทักษะการน าเข้าสู่บทเรียน 

การกระตุ้นความสนใจ การตั้งค าถาม การใช้สื่อการเรียน

การสอน การเล่าเรื่อง การอธิบายยกตัวอย่าง และการสรุป

บทเรียน เทคนิคการสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อย การ

สอนรายบุคคล การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม  

ฝึกปฏิบัติดา้นทักษะและเทคนิคการสอนเคมี 

        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 

 

 เปิดรายวชิาใหม่ 



 

 

 

330 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557  สาระที่ปรับปรุง 

2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต 
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   161433   ทักษะและเทคนิคการสอนทางชีววทิยา           3(2-2-5) 

Skills and Techniques of Teaching in Biology 

ทักษะและเทคนิคการสอนข้ันสูงของบทเรียนทาง

ชีววิทยา การตั้ งค าถาม การใช้สื่อการเรียน  การสอน         

การอธิบายการยกตัวอย่างและการสรุปบทเรียนทางชีววิทยา 

เทคนิคการสอนกลุ่มใหญ่  การสอนกลุ่มย่อย การสอน

รายบุคคล และการบูรณาการการเรียนรู้ทางชีววิทยา

แบบเรียนรวม ฝึกปฏิบัติด้านทักษะและเทคนิคการสอน

ทางชีววทิยาข้ันสูง 

 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 

 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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   161434     ทักษะและเทคนิคการสอนฟิสิกส์                  3(2-2-5) 

Skills and Techniques of Teaching in Physics   

 ความหมาย ขอบข่าย และความส าคัญ

ของทักษะและเทคนิคการสอนฟิสิกส์  ทักษะการน าเข้าสู่

บทเรียน การกระตุ้นความสนใจ การตั้งค าถาม การใช้สื่อ

การเรียนการสอน การเล่าเรื่อง การอธิบายยกตัวอย่าง และ

การสรุปบทเรียน การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ การสอน

แบบคู่หู การสอนแบบปฏิสัมพันธ์เชิงสาธิต การสอนแบบ

เวลาเดียวกัน  การผลิตสื่อ  การเขียนแผนการสอน 

เครื่องมือประเมินผลทางฟิสิกส์ศึกษา การวิจัยทางฟิสิกส์

ศึกษา การฝึกปฏิ บัติด้านทักษะและเทคนิคการสอน               

  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 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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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) 

Skills and Techniques of Teaching in Physical Education 

ความหมาย ขอบข่าย และความส าคัญของทักษะและเทคนิค

การสอนพลศึกษา จิตวิทยาการสอนพลศึกษา หลักสูตร

พลศึกษา แบบและวิธีสอน การจัดชั้นเรียน การพัฒนา

หนว่ยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติดา้น

ทักษะและเทคนิคการสอน การประเมินผลและการให้

ระดับคะแนนวชิาพลศึกษา  

              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 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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   161436 วธิสีอนและนวัตกรรมการสอนภาษาไทย         3(2-2-5) 

Method and Innovation in Thai Teaching 

ปรัชญาและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรภาษาไทย การ

วิเคราะห์หลักสูตร การก าหนดจุดประสงค์และหลักการ

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เทคนิควิธีการจัดการเรียน

การสอนภาษาไทย การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน การ

วัดและประเมินผลการเรียน ลักษณะและประเภทของ

นวัตกรรมท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทย 

  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 

 

 

 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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   161437 การสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการส าหรับครู  3(2-2-5) 

ภาษาอังกฤษ 

Integrated English Teaching Skills for English Teachers 

แนวคิด วิธีการสอนภาษาอังกฤษใน

ด้านไวยากรณ์ ทักษะการเขียน การอ่านและการฟัง พูด  

กิจกรรม  สื่อการสอน วิธีการประเมินความสามารถ

ทักษะพืน้ฐาน  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 

เปิดรายวชิาใหม่ 

   2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 

161591

  

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศกึษา 1       

Internship in School I 

 

 

6 หนว่ยกิต 161511 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา  1 

Teaching Internship in School I 

6 (360 ชั่วโมง) ปรับรหัสวิชา 

ปรับชื่อรายวชิา 

ปรับหนว่ยกิต 
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161592 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศกึษา 2  

Internship in School II 

 

6 หนว่ยกิต 161512 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา  2         6 (360 ชั่วโมง) 

Teaching Internship in School II 

ปรับรหัสวิชา 

ปรับชื่อรายวิชา 

ปรับหนว่ยกิต 

 

 

 161111 ปรัชญาการศึกษา                               3(3-0-6) 

Philosophy of Education 

                         ป รั ชญ า ปรั ชญ าตะวัน ตกแล ะ

ตะวันออก พุทธปรัชญา แนวคิดปรัชญากับการศึกษา 

ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม แนวคิดและกลวธิีการจัดการศกึษาเพื่อ

เสริมสร้าง  การพัฒนาท่ีย่ังยืน ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา

สถานศึกษา หลักการวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อ

การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

                       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 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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161133 จิตวิทยาส าหรับครู                                     3(3-0-6) 

Psychology for Teacher 

                          จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการ

ของมนุษย์  จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา  

จิตวิทยาแนะแนวและการให้ค าปรึกษา  จิตวิทยาส าหรับเด็ก

พิเศษ  ปฏิบัติการน าหลักจิตวิทยาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้

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   

161212 จิตวิทยาส าหรับครู                               3(3-0-6) 

Psychology for Teacher 

                  จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ

มนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวทิยา

การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา การให้ค าแนะน า

ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน การน าหลัก

จิตวิทยาไปใช้เพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้

ของผู้เรียนใหเ้ต็มศักยภาพ 

                   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 

 

ปรับรหัสวิชา 

ปรับค าอธบิาย

รายวชิา 
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161171

  

หลักการศึกษาและความเป็นครูมืออาชีพ     3(3-0-6) 

Principle of Education and Being a Professional 

Teacher 

                 ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา ประวัติ

ความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และ

แผนพัฒนาการศกึษาไทย ความส าคัญของวชิาชีพครู บทบาท 

หน้ า ท่ี  ภ าระงานของครู  พั ฒ น าก ารของวิ ช าชีพ ค รู   

คุณลักษณะของครูท่ีด ีการสร้างทัศนคติท่ีดีต่อวชิาชีพครู การ

เสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู การเป็น

บุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้น าทางวิชาการ เกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู กฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกับการศกึษา  

               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 

161112 ความเป็นครูมืออาชีพ                         3(3-0-6) 

Self Actualization for Professional Teachers 

                            ความส าคัญของวิชาชีพครู การปลูกฝัง

จิ ตวิญญาณความเป็ นครู มื ออาชี พ  สภาพงานครู 

คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การจัดการความรู้

เกี่ยวกับวิชาชีพครู การเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้

เพื่อใหทั้นต่อการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การสอนเพื่อการ

คิดสร้างสรรค์ การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน หลักธรรมาภิ

บาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของ

วชิาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภาก าหนด การ

พัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ

ครูและวิชาชีพครู ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีจิตส านึก

สาธารณ ะ และเสี ยสละให้ สั งคม  ปฏิ บัติตนตาม

จรรยาบรรณของวชิาชีพ 

                         Important of teaching profession, 

instilling teacher spirit for professional teacher, state 

of teacher work, characteristics and professional 

standard, knowledge management for teaching 

ปรับรหัสวิชา 

ปรับชื่อรายวชิา 

ปรับค าอธบิาย

รายวชิา 
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be a persons of learning and academic leaders, teacher 

profession criteria; professional ethics for teachers, laws 

concerning education 

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 

161241 การวัดและประเมินผลทางการศกึษา        3(2-2-5) 

Educational Evaluation and Measurement 

                          หลักการ  ทฤษฎี  รูปแบบและเทคนิค

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ปฏิบัติการออกแบบและ

พัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้    การ

ประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การ

ประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม  

ปฏิบัติการวัดประเมินผล  และน าผลไปใช้ในการปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 

 

161311 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้            3(2-2-5) 

Learning Assessment and Evaluation 

                        หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติใน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การสร้าง

และการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รูปแบบ

การประเมิน การปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

การน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

                          Principles, concepts and practice 

in learning assessment and evaluation of the learners, 

building and using tools for assessment and 

ปรับรหัสวิชา 

ปรับชื่อรายวชิา 

ปรับค าอธบิาย

รายวชิา 
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                         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 

evaluation, assessment models , learning, assessment 

and evaluation implement, assessment using for 

learners development 

161261 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและ                  3(2-2-5) 

การส่ือสารทางการศึกษา                

Innovation Information and Communication  

Technologies for Education  

                         ทฤษฎี   รูปแบบและกลยุทธ์ การพัฒนา

นวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศกึษาท่ี

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครู  ปฏิบัติการออกแบบการ

พัฒนานวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทาง

การศึกษา การประเมินผลและการน าผลไปใช้ในการพัฒนา

นวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา             

161213 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ               3(2-2-5) 

ทางการศึกษา 

Innovations Information Technologies  

for education 

 หลักการ แนวคิด การออกแบบ การพัฒนา 

การประยุกต์ ใช้  และการประเมิ นสื่ อ  นวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการเรียนรู้  นวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และนวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  

            Principles, concepts, design, development, 

applying and evaluation of media innovation 

ปรับรหัสวิชา 

ปรับชื่อรายวชิา 

ปรับค าอธบิาย

รายวชิา 
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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 2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า  35 หน่วยกิต 

         วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า  32 หน่วยกิต 

การวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากการใช้นวัตกรรม  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 

information technology for learning, innovation 

information technology for education, and innovation 

information technology for communication 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 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร                3(2-2-5) 

Curriculum Design and Development 

       ทฤษฎีหลักสู ตร การพัฒนาหลักสูตร มาตรฐาน

การศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน       

การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานสากล  

หลักสูตรการศึกษาเพื่ออาชีพ ปฏิบัติการการออกแบบและ

สร้างหลักสูตรแบบจุลภาค ปฏิบัติการการน าหลักสูตรไปใช้  

ปฏิบัติการการประเมินและน าผลไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  

161113 หลักสูตรสถานศึกษา                            3(2-2-5) 

School Curriculum 

  ทฤษฎีและรูปแบบของหลักสูตร 

หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การน าหลักสูตร

ไปใช้  การพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรและ

การจัดท าหลักสูตร การประเมินหลักสูตรและน าผลการ

ประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร แนวโน้มการพัฒนา

ปรับรหัสวิชา 

ปรับชื่อรายวชิา 

ปรับค าอธบิาย

รายวชิา 
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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 2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า  35 หน่วยกิต 

         วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า  32 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 

หลักสูตรสถานศกึษาในประเทศไทย                                                                              

 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 

161321 การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 1                   3(2-2-5) 

Learning Design and Management I 

                     ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการ

เรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบ

และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหาใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม 

เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ การใช้และการผลิตสื่อ

และการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบ

ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การประเมินผลการเรียนรู้  การบูรณา 

161211 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 

Learning Management and Classroom 

Management 

                         หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมเพื่อการ

เรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิด

วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการ

การเรยีนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนา

ศูนย์การเรยีนในสถานศึกษา การจัดท าแผนการเรียนรู้ 

ปรับรหัสวิชา 

ปรับชื่อรายวชิา 

ปรับค าอธบิาย

รายวชิา 
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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 2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า  35 หน่วยกิต 

         วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า  32 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 

 แล ะน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ให้ เกิ ดผ ลจริ ง  การสร้ าง

บรรยากาศการจัดการชั้นเรียนใหผู้้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

      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 
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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 2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า  35 หน่วยกิต 

         วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า  32 หน่วยกิต 

161322

  

การออกแบบและจดัการเรยีนรู ้2             3(2-2-5)                                  

Learning Design and Management II 

     การสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้  การจัดท าแผนการสอน             

การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง  และสถานการณ์จริง          

ก ารออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือ เค รื่ อ งมื อวัด ผล                                   

การตรวจข้อสอบ การใหค้ะแนน และการตัดสิน ผลการเรียน  

การสอบภาคปฏิบัติและการใหค้ะแนน หลักการและวธิีการใน

สอนวิชาเฉพาะ  การท าวจิัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การ

น าผล  การประเมินปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้

เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน การบันทึกและรายงานผล

การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้ เรียน การบูรณาการ

ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติการสอนสาขาวชิาเฉพาะ  

     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 

  

ปิดรายวชิา 
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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 2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า  35 หน่วยกิต 

         วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า  32 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 การจัดการชั้นเรียนและส่ิงแวดล้อม              3(2-2-5) 

เพื่อการเรียนรู้                                      

Classroom Management and Learning Resource 

Centre  

     ทฤษฎี และหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้ น าทาง

การศึกษา  มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การติดต่อสื ่อสาร  

การท างาน เป็นทีม การคิดอย่างเป็นระบบ วัฒนธรรม

องค์การ การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ การบริหาร

จัดการชั้นเรียน การจัดท าโครงงานทางวิชาการ การจัด

โครงการฝึกอาชีพ การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ผู้เรียนแบบบูรณาการ ทฤษฎี  รูปแบบ และเทคนิคการจัด

แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  ปฏิบัติการ

ออกแบบแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 

  

ปิดรายวชิา 
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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 2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า  35 หน่วยกิต 

         วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า  32 หน่วยกิต 

 อารมณ์   สังคม  ร่างกาย  จิตใจ  และคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์  ปฏิบัติการออกแบบและจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการ

เรียนรู้  ปฏิบัติการประเมินและน าผลไปใช้ในการปรับปรุง

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 
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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 2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า  35 หน่วยกิต 

         วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า  32 หน่วยกิต 

161442 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                       3(2-2-5) 

Research for Learning Development  

         ทฤษฎี  รูปแบบและเทคนิ คการวิจั ยการศึ กษา  

จรรยาบรรณนักวจิัยและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง   การออกแบบ

การวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในชั้น

เรียน การฝึกปฏิบัติการวิจัย การน าเสนอผลงานวิจัย การ

ค้นควา้ ศึกษางานวจิัยในการพัฒนกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การเสนอโครงการ

เพื่อท าวิจัย   ปฏิ บัติการจัดท าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติการเขียนรายงานการ

วิจัยการศึกษาปฏิบัติการวิพากษ์งานวิจัยและน าผลงานวิจัย

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  

161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                3(2-2-5) 

Research for Learning Development 

       หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวจิัย รูปแบบการ

วิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อ

การวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การใช้และผลิตงานวิจัย

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การน าผลการวิจัยไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนและพัฒนาผู้เรียน           

       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 

 

ปรับรหัสวิชา 

ปรับค าอธบิาย

รายวชิา 
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         วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า  32 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  รูปแบบ  ระบบการบริหารการศึกษาและการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติการออกแบบระบบการ

บริหารการศึ กษาและการประกั น คุณภาพการศึกษา 

ปฏิบัติการวางแผนการบริหารการศึกษา และ การประกัน

คุณภาพการศึกษา ปฏิบัติการน าแผนการบริหารการศึกษา  

และการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ  ปฏิบัติการ

ประเมินและปรับปรุงแผนการบริหารการศึกษา  และการ

ประกันคุณภาพการศึกษา บทบัญญัติในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

กับการบริหารการศกึษา  และการประกันคุณภาพการศกึษา 

Theories, models and systems of educational administration 

and quality assurance, educational administration and   

161313 การประกันคุณภาพการศึกษา               3(2-2-5) 

Educational Quality Assurance 

       หลักการ แนวคิด แนวปฏิ บัติเกี่ยวกับการจัดการ

คุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การ

ประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา การ

จัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา

คุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การด าเนินการจัด

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 

 

 

 

 

ปรับรหัสวิชา 

ปรับชื่อรายวชิา 

ปรับหนว่ยกิต 

ปรับค าอธบิาย

รายวชิา 
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 quality assurance system design practice, educational 

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 

 activities of learning activities 

 

 

161593 สัมมนา 1                                         1(0-2-1) 

Seminar I  

     น าเสนอประเด็นเพื่อน าสู่การอภิปรายและเสนอแนวทาง

ปรับปรุงและพัฒนาในด้านการพัฒนาหลักสูตร  การจัดการ

เรียนรู้  จิตวิทยาส าหรับครู  การวัดและประเมินผลทางการ

ศกึษา  การบริหารจัดการในชั้นเรียน  นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา  ความเป็นครู  ทักษะการจัดการ

เรียนรู้  ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการคิด  

ทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  คุณธรรมและจริยธรรม  

การใฝ่รู้ใฝ่เรียน  การบ าเพ็ญประโยชน์ตอ่ส่วนรวม 

      Issue for a discussion and a guide for curriculum 

improvement and development, learning management,  

  

ปิดรายวชิา 
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 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 
     น าเสนอประเด็นเพื่อน าสู่การอภิปรายและเสนอแนวทาง
ปรับปรุงและพัฒนาในด้านการวจิัยทางการศกึษา การบริหาร
หลักสูตร การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัด
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 

  

 ปิดรายวชิา 
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  161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการวิชาชีพครู  1(30 ชั่วโมง) 

Observation in Professional Teaching 

       การสังเกต สัมภาษณ์  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

บริบทของโรงเรียน งานบริหารท่ัวไป งานวิชาการ งาน

งบประมาณ งานบุคคล งานกิจการนักเรียน งาน

โรงเรียนกับชุมชน และงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู 

        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 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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  161412 ภาษาและวัฒนธรรม                            3(3-0-6) 

Language and Culture 

          ภ าษาและวัฒ นธรรม ไทย เพื่ อการ เป็นครู 

ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ทักษะการฟัง 

ก า ร พู ด  ก า ร อ่ า น  ก า ร เ ขี ย น ภ าษ า ไท ย แ ล ะ

ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง 

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 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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  161413 การฝกึปฏิบัตกิารวิชาชีพครู                    1(60 ช่ัวโมง) 

Practicum in Professional Teaching 

         การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู การสังเกตการจัดการ

เรียนรู้ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้

ด้วยตนเอง การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจุดประสงค์ การ

สอนทีห่ลากหลาย การทดลองสอน ในสถานการณ์จ าลองและ

สถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรอืเครื่องมือ

วัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการ

เรียน การสอบภาคปฏิบัติ และการให้คะแนน การวิจัย

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 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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         วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 

               วิชาชพีครูเลือกทั่วไป  

161323 ศิลปะการสอน                                        3(2-2-5) 
Arts in Teaching 
       ศึกษาการสอนในฐานะท่ีเป็นศิลปะการเอ้ืออ านวยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการกระตุ้น
ให้ผู้ เรียน เกิดส านึก ท่ีจะเรียนและเรียนด้วยความรู้สึก         
โดยครอบคลุมศิลปะท่ีเกี่ยวกับการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลท่ีส่งผลให้ เกิดการเรียนรู้จากกันและกัน การจัด
สภาพแวดล้อมหอ้งเรียนและเวลาเรียน การเลือกใช้ต าราและ
สื่อ และการก าหนดงานภาคปฏิบัติ การทดสอบและการ
วัดผล  การใช้วธิีสอนแบบต่างๆ  การแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้น
เรียนเพื่อให้ชั้นเรียนด าเนินไปด้วยดี  ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อ
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 

161424  ศิลปะการสอนของครูมืออาชีพ               3(2-2-5) 

Arts in Teaching 

         ศึ ก ษ าก ารส อน ใน ฐ าน ะ ท่ี เ ป็ น ศิ ล ป ะก าร

เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผ่าน

กระบวนการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดส านึกท่ีจะเรียนและ

เรียนด้วยความรู้สึก โดยครอบคลุมศิลปะท่ีเกี่ยวกับการ

สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีส่งผลให้เกิดการเรียนรู้

จากกันและกัน การจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนและเวลา

เรียน การเลือกใช้ต าราและสื่อ และการก าหนดงาน

ภาคปฏิบัติ  การทดสอบและการวัดผล การใช้วิธีสอน

แบบต่าง ๆ การแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนเพื่อให้ชั้น

เรียนด าเนินไปด้วยดี 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 

ปรับรหัสวิชา 
ปรับชื่อวชิา 
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 and evaluation, selecting teaching methods, problem 

solving in classroom, the art of using language for 

communication in classroom 

 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 
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               วิชาชพีครูเลือกทั่วไป 

161334 จิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษาในโรงเรียน  3(2-2-5) 
School Guidance and Counseling 
     ความหมาย หลักการ ปรัชญา ความส าคัญและประโยชน์
ของการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา กระบวนการ รูปแบบ 
ข้ันตอนและทักษะการให้ค าปรึกษา จรรยาบรรณของผู้ให้
ค าปรึกษา  คุณลักษณะของผู้ให้การปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
การส่งเสริมความถนัดของผู้ เรียน หลักการแนะแนวใน
ระดับชั้นตา่ง 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 

161421 จิตวิทยาการแนะแนวและ                     3(2-2-5) 

ให้ค าปรึกษาในสถานศึกษา 

School Guidance and Counseling 

       ความหมาย หลักการ ปรัชญา ความส าคัญและ

ประโยชน์ ของการแนะแนวและการให้ ค าปรึกษา 

กระบวนการ รูปแบบ ข้ันตอนและทักษะการให้

ค า ป รึ ก ษ า  จ ร ร ย าบ ร รณ ขอ งผู้ ให้ ค า ป รึ ก ษ า  

คุณลักษณะของผู้ ให้การปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ        

การส่งเสริมความถนัดของผู้เรียน หลักการแนะแนว      

ในระดับชั้นตา่ง 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 

 
 

ปรับรหัสวิชา 
ปรับชื่อวชิา 

 
 



 

 

 

356 

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 2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า  35 หน่วยกิต 
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161424 ประเด็นคัดสรรทางการศึกษา                       3(3-0-6) 

Selected Topic in Education 

     ศกึษาและวเิคราะหป์ระเด็นและปัญหาท่ีก าลังเป็นท่ีสนใจ  

ท่ีเกี่ยวข้องกับการศกึษาท้ังในและต่างประเทศ 

     Study and analyze the interesting topics and problems 

related to education both in Thailand and foreign countries  

161423 ประเด็นคัดสรรทางการศึกษา                3(3-0-6) 

Selected Topic in Education 

        ศกึษาและวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาท่ีก าลังเป็น

ท่ีสนใจ  ท่ีเกี่ยวข้องกับการศกึษาท้ังในและต่างประเทศ 

        Study and analyze the interesting topics and 

problems related to education both in Thailand and 

foreign countries 

ปรับรหัสวิชา 

161462 ส่ือการศึกษาส าหรับการศึกษา                    3(2-2-5) 

ตามเอกัตภาพ                      

Educational Media for Individualized Instruction 

     หลักการ  รูปแบบ องค์ประกอบ  และกระบวนการสอน

รายบุคคล  สื่อเพื่อการศึกษารายบุคคล  เน้นกระบวนการ

ออกแบบและผลิตสื่อการศกึษารายบุคคลอย่างเป็นระบบ 

     Principles, models, components and process of 

individualized instruction, medium for individualized 

instruction, focusing on systematic educational media 

designing and producing process 

  

ปิดรายวชิา 
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  161422 จิตวิทยาการพัฒนามนุษย์                     3(2-2-5) 

Human Development Psychology 

     หลักการ แนวคิด และทฤษฏี ด้านจิตวิทยาพัฒนาการ

ของมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน ท้ังด้าน การเจริญเติบโตทาง

ร่างกาย ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก เจตคติ พฤติกรรม

การแสดงออกทางสังคม บุคลิกภาพ ตลอดจนสติปัญญา

ของบุคคลในแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่วัยแรกเกิด 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 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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  161425 การสอนวิชาเอกเป็นภาษาอังกฤษ           3(3-0-6) 

Major Teaching in English 

       แนวคิดของเนื้อหาวิชาเอกค าศัพท์ภาษาอังกฤษ

ของวิชาเอกในรายวชิาตามหลักสูตรระดับการศึกษาข้ัน

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 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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  161426 เทคนิคการคิด                                     3(2-2-5) 

Thinking Technique 

       ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการคิด 

รูปแบบของการคิด เทคนิคและข้ันตอนของการคิด การ

ปฏิบัติตามกระบวนการการคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง 

การพัฒนากระบวนการคิด 

        Meaning, important and useful of thinking, thinking 

models, technique and process of thinking, thinking 

process and implementation for self improvement, 

thinking process development 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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  161427 การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม              3(2-2-5) 

Inclusive Education Management 

      หลักการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม มาตรฐาน 

การเรียนร่วม การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ

บุคคล การจัดการเรียนการสอน การจัดการชั้นเรียน การ

บริหารสถานศึกษาแบบเรียนร่วม สื่อเทคโนโลยีและสิ่ง

อ านวยความสะดวกส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการ

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 

 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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  161428 การประเมินโครงการทางการศึกษา        3(2-2-5) 

Educational Program Evaluation 

         หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติของการประเมิน

โครงการทางการศึกษา ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ท่ีใช้ในการ

ประเมินโครงการทางการศึกษา การเขียนโครงการทาง

การศึกษา การปฏิ บัติก ารประเมิน โครงการทาง

การศึกษา การเขียนรายงานผลการประเมินโครงการ

ทางการศกึษา 

          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 

 

 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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  161429 ปฏิบัติการใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีการศึกษา 

                                                        3(1-4-4) 

Educational Technology Equipment Operation 

      ความรู้พื้ นฐานด้ านไฟฟ้ าและอิ เลคโทรนิคส์ 

หลักการท างานของเครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษา การ

ใช้วัสดุอุปกรณ์ ระบบการฉาย ระบบการขยายเสียง ระบบ

การพิมพ์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการบ ารุงรักษา

เครื่องมือเทคโนโลยีการศกึษา 

       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 

 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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  161431 ทักษะและเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์    3(2-2-5) 

Skills and Techniques of Teaching in Mathematics  

      หลักการสอนคณิตศาสตร์ รูปแบบต่าง ๆ ในการ

สอนคณิตศาสตร์ การวัดและการประเมินผลการสอน

คณิตศาสตร์  แนวการจัดท าแผนการสอนคณิตศาสตร์ 

การวเิคราะหปั์ญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และ

การปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับผู้ เรียนอายุ      

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 

       

เปิดรายวชิาใหม่ 
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  161432  

        

ทักษะและเทคนิคการสอนเคมี                3(2-2-5) 

Skills and Techniques of Teaching in Chemistry 

  ความหมาย ขอบข่าย และความส าคัญของทักษะ

และเทคนิคการสอนเคมี ทักษะการน าเข้าสู่บทเรียน การ

กระตุ้นความสนใจ การตั้งค าถาม การใช้สื่อการเรียนการ

สอน การเล่าเรื่อง การอธิบายยกตัวอย่าง และการสรุป

บทเรียน เทคนิคการสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อย การ

สอนรายบุคคล การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม  

ฝึกปฏิบัติดา้นทักษะและเทคนิคการสอนเคมี 

       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 

 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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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 2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า  35 หน่วยกิต 

         วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 

               วิชาชพีครูเลือกเฉพาะ 

  161433   ทักษะและเทคนิคการสอนทางชีววิทยา    3(2-2-5) 

Skills and Techniques of Teaching in Biology  

        ทักษะและเทคนิคการสอนข้ันสูงของบทเรียนทาง

ชีววิทยา การตั้งค าถาม การใช้สื่อการเรียน การสอน           

การอธิบายการยกตัวอย่างและการสรุปบทเรียนทาง

ชีววิทยา เทคนิคการสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อย          

การสอนรายบุคคล และการบูรณาการการเรียนรู้ทาง

ชีววทิยาแบบเรียนรวม ฝึกปฏิบัติด้านทักษะและเทคนิค

การสอนทางชีววทิยาข้ันสูง 

 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 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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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 2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า  35 หน่วยกิต 

         วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 

               วิชาชพีครูเลือกเฉพาะ 

  161434 ทักษะและเทคนิคการสอนฟิสิกส์           3(2-2-5) 

 ความหมาย ขอบข่าย และความส าคัญของทักษะ

และเทคนิคการสอนฟิสิกส์  ทักษะการน าเข้าสู่บทเรียน 

การกระตุ้นความสนใจ การตั้งค าถาม การใช้สื่อการเรียน

การสอน การเล่าเรื่อง การอธิบายยกตัวอย่าง และการ

สรุปบทเรียน การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ การสอน

แบบคู่หู การสอนแบบปฏิสัมพันธ์เชิงสาธิต การสอน

แบบเวลาเดียวกัน การผลิตสื่อ การเขียนแผนการสอน 

เครื่องมือประเมินผลทางฟิสิกส์ศึกษา การวิจัยทาง

ฟิสิกส์ศกึษา การฝึกปฏิบัติดา้นทักษะและเทคนิคการสอน               

 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,  

 เปิดรายวชิาใหม่ 
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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 2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า  35 หน่วยกิต 

         วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 

               วิชาชพีครูเลือกเฉพาะ 

  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 และความส าคัญของทักษะ

และเทคนิคการสอนพลศึกษา จิตวทิยาการสอนพลศึกษา 

หลักสูตร พลศึกษา แบบและวิธีสอน การจัดชั้นเรียน 

การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 

ฝึกปฏิบัติดา้นทักษะและเทคนิคการสอน การประเมินผล

และการใหร้ะดับคะแนนวชิาพลศึกษา  

          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 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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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 2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า  35 หน่วยกิต 

         วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 

               วิชาชพีครูเลือกเฉพาะ 

  of teaching skills and techniques, evaluating and 

grading in physical education 

 

  161436 วิธสีอนและนวัตกรรมการสอนภาษาไทย  3(2-2-5) 

Method and Innovation in Thai Teaching  

 ปรัชญาและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรภาษาไทย 

การวิเคราะห์หลักสูตร การก าหนดจุดประสงค์และ

หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เทคนิควิธีการ

จัดการเรียนการสอนภาษาไทย การจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียน ลักษณะ

และประเภทของนวัตกรรมท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้ในการ

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 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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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 2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า  35 หน่วยกิต 

         วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 

               วิชาชพีครูเลือกเฉพาะ 

  161437 การสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ        3(2-2-5) 

ส าหรับครูภาษาอังกฤษ  

Integrated English Teaching Skills for English 

Teachers 

แนว คิด วิธี ก ารสอนภ าษา อังกฤษ ในด้ าน

ไวยากรณ์ ทักษะการเขียน การอ่านและการฟัง พูด  

กิจกรรม  สื่อการสอน วิธีการประเมินความสามารถ

ทักษะพืน้ฐาน 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 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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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 

Internship in School I 

     การน าหลักการ  ทฤษฏี และทักษะต่างๆ ทางการศึกษา   

ท่ีได้เรียนไปฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา โดยฝึก

ปฎิบัติงานตามสาขาวิชาท่ีเลือกเรียน  เน้นปฏิบัติการพัฒนา

หลักสูตร  การจัดการเรียนรู้และการสอน  การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวจิัย

ในชั้นเรียน 

     Application of educational principles, theories and skills 

that the students have previously learned to the actual 

practice in accordance with the students’  major areas of 

study, focusing on curriculum development, teaching and 

learning management, learning measurement and evaluation, 

student development activities management, classroom 

research       

 

 

161511 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษา  1       6(360 ช่ัวโมง) 

Teaching Internship in School I 

        การปฏิ บัติการสอนและจัดการเรียนรู้ ในสาขา

วิชาเอก การบริหารจัดการในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการ

เรียนรู้ การวัดและประเมินผลและน าผลไปใช้ในการ

พัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้จากผลการปฏิบัติ การปฏิบัติงานอ่ืนท่ี ได้รับ

มอบหมายในสถานศกึษา 

        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 

 

ปรับรหัสวิชา 

ปรับชื่อรายวชิา 

ปรับหนว่ยกิต 

ปรับค าอธบิาย

รายวชิา 
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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 

161592

  

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา 2   6 หน่วยกิต 

Internship in School II 

     ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพตามสาขาวิชาท่ีเลือกเรียนอย่าง

เข้มข้นย่ิงข้ึน  โดยเน้นปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร  การจัดการ

เรียนรู้และการสอน  การวัดและประเมินผล  การจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้ เรียน วิจัยในชั้นเรียนและการบริหารงานต่าง ๆ        

ในสถานศกึษา 

     Actual practice of teaching profession in accordance 

with students’  major areas of study via more advanced 

than the Internship in School 1,  focusing on curriculum 

development, teaching and learning management, learning 

measurement and evaluation, student development 

activities management, classroom research and school 

works management 

161512 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษา 2        6(360 ช่ัวโมง) 

        การปฏิบัติการสอนและจัดการเรียนรู้ในสาขา

วชิาเอกอย่างเข้มข้น การบริหารจัดการในหอ้งเรียนเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและน าผลไป

ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการปฏิบัติ การปฏิบัติงานอ่ืนท่ี

ได้รับมอบหมายในสถานศกึษา 

         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 

 

ปรับรหัสวิชา 

ปรับชื่อรายวชิา 

ปรับหนว่ยกิต 

ปรับค าอธบิาย

รายวชิา 
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ตารางเปรยีบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557  

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
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ตาราง  เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับ

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

หมวดวิชา 
เกณฑ์ 

สกอ. 

เกณฑ์ 

 คุรุสภา 

หลักสูตร

ปรบัปรุง 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตร 

ปรบัปรุง  

พ.ศ. 2557 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 30 30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 124 124 149 146 

2.1 วิชาชีพครู 46 46   50 47 

      2.1.1 วิชาชีพครู  - 34 38 35 

      2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา - 12 12 12 

2.2 วิชาเอก 78 78 99 99 

   2.2.1 กลุ่มวิชาแกน 

         2.2.1.1 วิชาพืน้ฐานคณิตศาสตร์ 

                   และวิทยาศาสตร์ 

  25 

- 

 

25 

- 

 

         2.2.1.2 วิชาพืน้ฐานเฉพาะดา้น   - - 

   2.2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   44 44 

        2.2.2.1 วิชาเอกบังคับ   44 44 

        2.2.2.2 วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม 

  2.2.3 การสอนวิชาเอก 

 

6 

 

- 

- 

6 

- 

6 

  2.2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก 4  24 24 

         2.2.4.1 วิชาเอกเลือก 

         2.2.4.2 วิชาเอกเลือกในกลุ่ม 

  24 

- 

24 

- 

         2.2.4.3 วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา    - - 

3. หมวดวิชาเลอืกเสรี  6 6 6 6 

รวม (หน่วยกติ)ตลอดหลักสูตร 160 160 185 182 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2557  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระท่ี

ปรับปรุง 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   บังคับ              

กลุ่มวิชาภาษา                      9  หน่วยกติ 

001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

3(3-0) 001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

3(3-0-6) 

คงเดิม 
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Fundamental English                                

3(3-0) 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Fundamental English                                

3(3-0-6) 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

3(3-0) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                       3  หน่วยกติ 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  

Civilization and Indigenous 

Wisdom       

3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  

Civilization and 

Indigenous Wisdom       

3(3-0-6) 

คงเดิม 

003136 พะเยาศึกษา 

Phayao Studies 

3(2-2-5) 003136 พะเยาศึกษา 

Phayao Studies 

3(2-2-5) 
คงเดิม 

กลุ่มวิชาพลานามัย                        1 หน่วยกติ        บังคับเลอืก          1 หน่วยกติ 

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1) 004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1) 

คงเดิม 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1) 004151 เกม 

Game 

1(0-2-1) 

004152 บริหารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1) 004152 บริหารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1) 

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1) 004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1) 

004154 ว่ายน้ า     

Swimming 

1(0-2-1) 004154 ว่ายน้ า     

Swimming 

1(0-2-1) 

004155 ลีลาศ    

Social Dance 

1(0-2-1) 004155 ลีลาศ    

Social Dance 

1(0-2-1) 

004156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2-1) 004156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2-1) 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1) 004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1) 

004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1) 

004159 เทนนิส   

Tennis 

1(0-2-1) 004159 เทนนิส   

Tennis 

1(0-2-1) 
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ปรับปรุง 

004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1) 004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1) 

คงเดิม 

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2-1) 

004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1) 

004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1) 

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1) 

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self-Defense           

1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2-1) 

กลุ่มวิชาสหศาสตร์                        8 หน่วยกติ 

005171 ชีวติและสุขภาพ    

Life  and  Health              

3(3-0-6) 005171 ชีวติและสุขภาพ    

Life  and  Health              

3(3-0-6) 

คงเดิม 
005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 

3(2-2-5) 005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 

3(2-2-5) 

005173 ทักษะชวีิต  

Life Skills  

2(1-2-3) 005173 ทักษะชวีิต  

Life Skills  

2(1-2-3) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   เลอืก          9 หน่วยกติ              

กลุ่มวิชาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
English for Academic 
Purposes 

3(3-0-6) 001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
English for Academic 
Purposes 

3(3-0-6) 
คงเดิม 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อ

การศึกษาค้นคว้า 

Information Science for 

Study and Research 

3(3-0-6) 002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อ

การศึกษาค้นคว้า 

Information Science for 

Study and Research 

3(3-0-6) 

คงเดิม 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวติ 

Philosophy for Life 

3(3-0-6) 002122 ปรัชญาเพื่อชีวติ 

Philosophy for Life 

3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and 

Culture 

3(3-0-6) 002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and 

Culture 

3(3-0-6) 

002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6) 

002125 ดุริยางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6) 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6) 
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ปรับปรุง 

001126 ศิลปะในชีวติประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0) 002126 ศิลปะในชีวติประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6) 
คงเดิม 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

001131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพ

ชีวติ      

Fundamental Laws for 

Quality of Life       

3(3-0) 003131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพ

ชีวติ      

Fundamental Laws for 

Quality of Life       

3(3-0-6) 

คงเดิม 

001132 ไทยกับประชาคมโลก    

Thai State and the World 

Community                          

3(3-0) 003132 ไทยกับประชาคมโลก    

Thai and the World 

Community                          

3(3-0-6) 

001133 วิถีไทย วิถีทัศน ์

Thai Way and Vision 

3(3-0) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน ์

Thai Way and Vision 

3(3-0-6) 

001135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics, Economy and Society             

3(3-0) 003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics Economy and 

Society             

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม    

Man and Environment 

3(3-0-6) 006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม    

Man and Environment 

3(3-0-6) 

คงเดิม 

 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ัน

พื้นฐาน 

Introduction to Computer 

Information Science 

3(2-2-5) 006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ัน

พื้นฐาน 

Introduction to Computer 

Information Science 

3(2-2-5) 

006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุค

สารสนเทศ   

Mathematics for Life in the 

Information Age   

3(3-0-6) 006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุค

สารสนเทศ   

Mathematics for Life in the 

Information Age   

3(3-0-6) 

006143 ยาและสารเคมีในชีวติ 

ประจ าวัน    

Drugs and Chemicals in 

Daily Life             

3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชีวติ 

ประจ าวัน    

Drugs and Chemicals in 

Daily Life             

3(3-0-6) 

006144 อาหารและวิถีชีวติ 

Food and Life Style 

3(3-0-6) 006144 อาหารและวิถีชีวติ 

Food and Life Style 

3(3-0-6) 

006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 

Energy and Technology  

Around Us 

3(3-0-6) 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 

Energy and Technology  

Around Us 

3(3-0-6) 

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวติประจ าวัน 

Science in Daily Life 

 

3(3-0-6) 006245 วิทยาศาสตร์ในชีวติประจ าวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6) 
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ปรับปรุง 

กลุ่มสหศาสตร์ กลุ่มวิชาบูรณาการ 

005170 พฤติกรรมมนุษย์   

Human Behavior                  

3(3-0-6) 005170 พฤติกรรมมนุษย์   

Human Behavior                  

3(3-0-6) 
คงเดิม 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                       94 หน่วยกติ หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                          86 หน่วยกติ 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์  

                                                    17 หน่วยกติ 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์  

                                                                      25 หน่วยกติ 

241111 คณิตศาสตร์ 1                   3(2-2-5) 

Mathematics I 

 อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิตและ

ความต่อเนื่อง  อนุพันธ์และการประยุกต์  

ปรพิันธ์และการประยุกต์  เมทรกิซ์และระบบ

สมการเชิงเสน้ 

       Mathematic induction, Limits and 

continuity of functions,  derivative of functions 

and applications, differentials, integral of 

functions and applications, matrices and 

system of linear  equation 

241111 คณิตศาสตร์ 1                   3(2-2-5) 

Mathematics I 

 อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิตและ

ความต่อเนื่อง  อนุพันธ์และการประยุกต์  

ปรพิันธ์และการประยุกต์  เมทรกิซ์และระบบ

สมการเชิงเสน้ 

       Mathematic induction, Limits and 

continuity of functions,  derivative of 

functions and applications, differentials, 

integral of functions and applications, 

matrices and system of linear  equation 

คงเดิม 

241112 คณิตศาสตร์ 2                   3(2-2-5) 

Mathematics II 

      เทคนิคการอินทิกรัล  อินทิกรัลไม่

ตรงแบบ  ล าดับและอนุกรม  ฟังก์ชันหลายตวั

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 

241112 คณิตศาสตร์ 2                   3(2-2-5) 

Mathematics II 

      เทคนิคการอินทิกรัล  อินทิกรัลไม่

ตรงแบบ  ล าดับและอนุกรม  ฟังก์ชันหลายตวั

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 
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ปรับปรุง 

241211 ทฤษฎเีซต       3(2-2-5) 

Set Theory 

          พัฒนาการของทฤษฎเีซตเชิงสัจพจน์ 

คลาสและเซต  ฟังก์ชัน  ความสัมพนัธ์  คลาส

อันดับบางส่วน  สัจพจนก์ารเลือกและหลักการ

ซ่ึงเกี่ยวข้องกัน  จ านวนธรรมชาติ  เลขคณิต

จ านวนเชิงการนับ  และเลขคณิตจ านวนเชิง

อันดับที ่

            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 

241211 ทฤษฎเีซต       3(2-2-5) 

Set Theory 

          พัฒนาการของทฤษฎเีซตเชิง

สัจพจน์ คลาสและเซต  ฟังก์ชัน  ความสัมพันธ์  

คลาสอันดับบางส่วน  สัจพจนก์ารเลือกและ

หลักการซ่ึงเกี่ยวข้องกัน  จ านวนธรรมชาติ  

เลขคณิตจ านวนเชิงการนับ  และเลขคณิต

จ านวนเชิงอันดับที ่

            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 

คงเดิม 

242104 เคมี 1                                 4(3-3-8) 

Chemistry I 

       บทน าทางเคมี ปรมิาณสารสัมพันธ์ 

โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ 

พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอ

สัณฐานและคอลลอยด์ การเปลี่ยนแปลง

สถานะและเทอร์โมไดนามกิสเ์บื้องต้น 

สารละลายและสมบัตขิองสารละลาย 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 1                                 4(3-3-8) 

Chemistry I 

       บทน าทางเคมี ปรมิาณสารสัมพันธ์ 

โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ 

พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอ

สัณฐานและคอลลอยด์ การเปลี่ยนแปลง

สถานะและเทอร์โมไดนามกิสเ์บื้องต้น 

สารละลายและสมบัตขิองสารละลาย 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 

คงเดิม 
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243101 ชีววทิยา 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 

243101 ชีววทิยา 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 

คงเดิม 

244101 ฟิสิกส์ 1                                4(3-3-8) 

Physics I 

 การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนต าแหน่งใน 

1 และ 2 มิติ การเคลื่อนที่แบบหมุน งานและ

พลังงาน กลศาสตร์ของอนุภาคแข็งเกร็ง สมบัติ

ของสสาร กลศาสตร์ของของไหล การ

สั่นสะเทือนและเสียง ระบบของเลนส์ ทฤษฎี

คลื่นของแสง ความร้อนและระบบก๊าซอุดมคติ 

เทอร์โมไดนามกิส์ และกลจักรความร้อน ทฤษฎี

จลน ์

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 

 

244101 ฟสิิกส์ 1                                4(3-3-8) 

Physics I 

 การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนต าแหน่งใน 

1 และ 2 มิติ การเคลื่อนที่แบบหมุน งานและ

พลังงาน กลศาสตร์ของอนุภาคแข็งเกร็ง 

สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล การ

สั่นสะเทือนและเสียง ระบบของเลนส์ ทฤษฎี

คลื่นของแสง ความร้อนและระบบก๊าซอุดมคติ 

เทอร์โมไดนามกิส์ และกลจักรความร้อน 

ทฤษฎจีลน ์

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 

 

คงเดิม 
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244102 ฟิสิกส์ 2                                 4(3-3-8)   

Physics II        

 ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและ

สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ไฟฟ้า

กระแสตรงและอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า การ

เหนี่ยวน าแม่เหลก็และกฏของฟาราเดย์ การ

เหนี่ยวน า การสั่นทางแม่เหล็กไฟฟ้าและ

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ สนามแม่เหลก็เนื่องจาก

กระแสไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง วงจรและ

อิเล็กทรอนิกส์พืน้ฐาน ทฤษฎสีัมพัทธภาพพเิศษ 

กัมมันตรังสีและนิวเคลียส ก าเนิดทฤษฎี

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 

244102 ฟิสิกส์ 2                                 4(3-3-8)   

Physics II        

 ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและ

สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ไฟฟ้า

กระแสตรงและอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า การ

เหนี่ยวน าแม่เหลก็และกฏของฟาราเดย์ การ

เหนี่ยวน า การสั่นทางแม่เหล็กไฟฟ้าและ

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ สนามแม่เหลก็

เนื่องจากกระแสไฟฟ้าทีเ่ปลี่ยนแปลง วงจรและ

อิเล็กทรอนิกส์พืน้ฐาน ทฤษฎสีัมพัทธภาพ

พิเศษ กัมมันตรังสีและนวิเคลียส ก าเนิดทฤษฎี

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 

คงเดิม 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน                - หน่วยกติ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน                - หน่วยกติ 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน                    99 หน่วยกติ หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                          99 หน่วยกติ 

กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า               61 หน่วยกติ กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า                                      61 หน่วยกติ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ                       43 หน่วยกติ กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                             43 หน่วยกติ 

241221 แคลคูลัส                                 4(3-2-7) 

calculus  

            ระบบพิกัดเชิงขัว้ ปรภูิมิยุคลิด อนุพันธ์

ระบุทิศทาง อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร

และการประยุกต์ ปรพิันธ์หลายชั้น ระบบพิกดั

และการหาปรพิันธ์ในระบบต่างๆ ปรพิันธ์ตาม

เส้น ปรพิันธ์ตามผิว ทฤษฎบีทปรพิันธ์ 

             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 

241221 แคลคูลัส                                 4(3-2-7) 

calculus  

            ระบบพิกัดเชิงขัว้ ปรภูิมิยุคลิด 

อนุพันธ์ระบุทิศทาง อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลาย

ตัวแปรและการประยุกต์ ปรพินัธ์หลายชั้น 

ระบบพิกัดและการหาปรพิันธ์ในระบบต่างๆ 

ปรพิันธ์ตามเส้น ปรพิันธ์ตามผิว ทฤษฎบีท

ปรพิันธ์ 

             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 

คงเดิม 

241225 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ            3(2-2-5) 

Ordinary Differential Equations  

         สมการเชิงอนพุนัธ์สามญัอนัดบัหนึ่ง 

สมการเชิงอนพุนัธ์อนัดบัที่สอง สมการเชิงอนพุนัธ์

สามญัอนัดบัสงู การแปลงลาปลาซ ผลเฉลยในรูป

อนกุรมของสมการเชิงอนพุนัธ์สามญั  
First order ordinary differential equations, 

second order ordinary differential equations, 

higher order ordinary differential equations, 

Laplace transform, series solution of ordinary 

differential equations 

241225 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ            3(2-2-5) 

Ordinary Differential Equations  

         สมการเชิงอนพุนัธ์สามญัอนัดบัหนึ่ง 

สมการเชิงอนพุนัธ์อนัดบัที่สอง สมการเชิง

อนพุนัธ์สามญัอนัดบัสงู การแปลงลาปลาซ ผล

เฉลยในรูปอนกุรมของสมการเชิงอนพุนัธ์สามญั  
First order ordinary differential equations, 

second order ordinary differential equations, 

higher order ordinary differential equations, 

Laplace transform, series solution of ordinary 

differential equations 

คงเดิม 

241121 หลักการทางคณิตศาสตร์           3(2-2-5) 

Principles of Mathematics 

          ตรรกศาสตร์และระเบียบวิธีพิสูจน์ 

การพิสูจน์ทฤษฎบีทที่เกี่ยวข้องกับเซต 

ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และระบบจ านวนจริง 

           Logic and proof methods, proofs of 

theorems concerning sets, relations, functions 

and real numbers systems 

241121 หลักการทางคณิตศาสตร์           3(2-2-5) 

Principles of Mathematics 

          ตรรกศาสตร์และระเบียบวิธีพิสูจน์ 

การพิสูจน์ทฤษฎบีทที่เกี่ยวข้องกับเซต 

ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และระบบจ านวนจริง 

           Logic and proof methods, proofs of 

theorems concerning sets, relations, functions 

and real numbers systems 

คงเดิม 
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241222 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1    3(2-2-5) 

Mathematical Analysis I  

 ระบบจ านวนจริง ทอพอโลยขีองเส้น

จ านวนจริง ล าดับของจ านวนจริง ลิมิตและ

ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ อินทิกรัลแบบรี

มันน์ อนุกรมของจ านวนจริง 

        System of real numbers, topology 

of real line, sequences of real numbers, limits 

and continuity, differentiable functions, 

Riemann integral, series of real numbers 

241222 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1    3(2-2-5) 

Mathematical Analysis I  

 ระบบจ านวนจริง ทอพอโลยขีองเส้น

จ านวนจริง ล าดับของจ านวนจริง ลิมิตและ

ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ อินทิกรัลแบบรี

มันน์ อนุกรมของจ านวนจริง 

        System of real numbers, topology 

of real line, sequences of real numbers, limits 

and continuity, differentiable functions, 

Riemann integral, series of real numbers 

คงเดิม 

241322 ตัวแปรเชิงซ้อนเบ้ืองต้น              3(2-2-5) 

Introduction to Complex Variables 

           จ านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์ 

ฟังก์ชันมูลฐาน การหาอินทิกรัล  อนุกรมของ

เทยเ์ลอร์ อนุกรมของโลรองต์ คา่เรซิดิวและ

โพล การส่งคงรูปเบื้องต้น 

            Complex number, analytic  

functions,  elementary functions, integration, 

taylor  series,  Laurent  series, residues and 

poles, conformal  mapping 

241322 ตัวแปรเชิงซ้อนเบ้ืองต้น              3(2-2-5) 

Introduction to Complex Variables 

           จ านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์ 

ฟังก์ชันมูลฐาน การหาอินทิกรัล  อนุกรมของ

เทยเ์ลอร์ อนุกรมของโลรองต์ คา่เรซิดิวและ

โพล การส่งคงรูปเบื้องต้น 

            Complex number, analytic  

functions,  elementary functions, integration, 

taylor  series,  Laurent  series, residues and 

poles, conformal  mapping 

คงเดิม 

241323 ระเบียบวิธเีชิงตัวเลข 1              3(2-2-5) 

Numerical Methods I 

          คา่คลาดเคลื่อนการปัดเศษและค่า

ผิดพลาดแพรก่ระจายในการค านวณ การวัด

และการทดสอบค่าผิดพลาด ผลเฉลยของ

สมการไม่เชิงเส้น ระเบียบวิธีตรงส าหรับผล

เฉลยของระบบสมการเชิงเส้น นอร์มและการ

วิเคราะห์ค่าผิดพลาดส าหรับระบบสมการเชิง

เส้น ระเบียบวิธีท าซ้ าส าหรับผลเฉลยของระบบ

สมการเชิงเสน้ 

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 

241323 ระเบียบวิธเีชิงตัวเลข 1              3(2-2-5) 

Numerical Methods I 

          คา่คลาดเคลื่อนการปัดเศษและค่า

ผิดพลาดแพรก่ระจายในการค านวณ การวัด

และการทดสอบค่าผิดพลาด ผลเฉลยของ

สมการไม่เชิงเส้น ระเบียบวิธีตรงส าหรับผล

เฉลยของระบบสมการเชิงเส้น นอร์มและการ

วิเคราะห์ค่าผิดพลาดส าหรับระบบสมการเชิง

เส้น ระเบียบวิธีท าซ้ าส าหรับผลเฉลยของระบบ

สมการเชิงเสน้ 

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 

คงเดิม 
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241324 ระเบียบวิธเีชิงตัวเลข 2               3(2-2-5) 

Numerical Methods II 

            การประมาณคา่ในช่วงและพหุนาม

ส าหรับการประมาณคา่ อนุพันธ์และปรพิันธ์เชิง

ตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิง

อนุพันธ์สามัญ  

Interpolation and polynomial approximation, 

numerical integration and differentiation, 

numerical solution of ordinary differential 

equations 

241324 ระเบียบวิธเีชิงตัวเลข 2               3(2-2-5) 

Numerical Methods II 

            การประมาณคา่ในช่วงและพหุนาม

ส าหรับการประมาณคา่ อนุพันธ์และปรพิันธ์เชิง

ตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิง

อนุพันธ์สามัญ  

Interpolation and polynomial approximation, 

numerical integration and differentiation, 

numerical solution of ordinary differential 

equations 

คงเดิม 

241224 พีชคณิตนามธรรม 1                  3(2-2-5)       

Abstract Algebra I 

           กรุป กรุปการเรียงสับเปลี่ยน  สม

สัณฐาน  กรุปวัฏจักร  โคเซต  กรุปยอ่ยปรกติ  

กรุปผลหาร  ริง  อินทิกรัลโดเมน และฟีลด ์

            Groups, permutations groups,  

isomorphisms,  cyclic groups,  cosets,  normal 

subgroups,  quotient groups,  rings,  integral 

domains and fields 

241224 พีชคณิตนามธรรม 1                  3(2-2-5)       

Abstract Algebra I 

           กรุป กรุปการเรียงสับเปลี่ยน  สม

สัณฐาน  กรุปวัฏจักร  โคเซต  กรุปยอ่ยปรกติ  

กรุปผลหาร  ริง  อินทิกรัลโดเมน และฟีลด ์

            Groups, permutations groups,  

isomorphisms,  cyclic groups,  cosets,  normal 

subgroups,  quotient groups,  rings,  integral 

domains and fields 

คงเดิม 

241321 พีชคณิตเชิงเส้น 1                       3(2-2-5) 

Linear Algebra I  
           เมทรกิซ์สมมูล คา่ล าดับชั้นของ   

เมทรกิซ์ ระบบสมการเชิงเสน้และผลเฉลย 

ตัวก าหนด และหลักเกณฑ์คราเมอร์  ปรภูิมิ

เวกเตอร์ การแปลงเชิงเสน้ คา่ลักษณะเฉพาะ 

และเวกเตอร์ลกัษณะเฉพาะเบื้องต้น 

             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  

241321 พีชคณิตเชิงเส้น 1                       3(2-2-5) 

Linear Algebra I  
           เมทรกิซ์สมมูล คา่ล าดับชั้นของ   

เมทรกิซ์ ระบบสมการเชิงเสน้และผลเฉลย 

ตัวก าหนด และหลักเกณฑ์คราเมอร์  ปรภูิมิ

เวกเตอร์ การแปลงเชิงเสน้ คา่ลักษณะเฉพาะ 

และเวกเตอร์ลกัษณะเฉพาะเบื้องต้น 

             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  

คงเดิม 
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241223 ทฤษฎจี านวน                            3(2-2-5)                        

Theory of Numbers 

             ระบบจ านวนเต็ม สมบัตเิบื้องต้นของ

จ านวนเต็ม ขั้นตอนวิธีการหารและการประยุกต์ 

สมภาค สมการไดโอแฟนไทด์ ก าลังของจ านวน

เต็มในระบบมอดุโล n จ านวนเต็มแบบเกาส ์

              Integer number system, elementary 

properties of integers, division algorithm and 

application, congruences, Diophantine 

equations, order of integers modulo n , 

Gaussian integers 

241223 ทฤษฎจี านวน                            3(2-2-5)                        

Theory of Numbers 

             ระบบจ านวนเต็ม สมบัตเิบื้องต้นของ

จ านวนเต็ม ขั้นตอนวิธีการหารและการประยุกต์ 

สมภาค สมการไดโอแฟนไทด์ ก าลังของจ านวน

เต็มในระบบมอดุโล n จ านวนเต็มแบบเกาส ์

              Integer number system, elementary 

properties of integers, division algorithm and 

application, congruences, Diophantine 

equations, order of integers modulo n , 

Gaussian integers 

คงเดิม 

241421 สัมมนา                       1(0-2-1) 

Seminar    

             การน าเสนอและอภิปรายผลงานวิจัย 

หรือบทความวิชาการทางคณิตศาสตร์ 

             Oral presentation and discussion of 

related research article in mathematics 

241421 สัมมนา                       1(0-2-1) 

Seminar    

             การน าเสนอและอภิปรายผลงานวิจัย 

หรือบทความวิชาการทางคณิตศาสตร์ 

             Oral presentation and discussion of 

related research article in mathematics 

คงเดิม 

241422 โครงงาน                    3(0-6-3) 

Senior Project 

              การคน้คว้าผลงานวิจัย บทความ

ทางวิชาการ หรือโครงงานด้านคณิตศาสตร์ 

และการบูรณาการทฤษฎแีละการประยุกต์ทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

              Searching of research, article or 

project in mathematics, integration of theory 

and application of science and mathematics 

241422 โครงงาน                    3(0-6-3) 

Senior Project 

              การคน้คว้าผลงานวิจัย บทความ

ทางวิชาการ หรือโครงงานด้านคณิตศาสตร์ 

และการบูรณาการทฤษฎแีละการประยุกต์ทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

              Searching of research, article or 

project in mathematics, integration of theory 

and application of science and mathematics 

คงเดิม 

241443 สหกิจศึกษา                             6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 
              การฝึกปฏบิัติงานที่เกี่ยวข้องทาง

คณิตศาสตร์ภายในหรือต่างประเทศ  

 Co-operative education related 

to mathematics in Thailand or abroad 

241443 สหกิจศึกษา                             6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 
              การฝึกปฏบิัติงานที่เกี่ยวข้องทาง

คณิตศาสตร์ภายในหรือต่างประเทศ  

 Co-operative education related 

to mathematics in Thailand or abroad 

คงเดิม 
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241441 การศึกษาอิสระ                       6 หน่วยกิต 

Independent Study 

           การฝึกคน้คว้า การอ่าน การคดิ

วิเคราะห์ และการน าเสนอผลงานวิจัย หรือ

บทความวิชาการทางคณิตศาสตร์ และจัดท า

รายงานเป็นรูปเล่มที่เหมาะสม 

          Practice how to search, read, think 

critically and give oral presentation of 

research or article in mathematics and 
preparing for research report writing 

241441 การศึกษาอิสระ                       6 หน่วยกิต 

Independent Study 

           การฝึกคน้คว้า การอ่าน การคดิ

วิเคราะห์ และการน าเสนอผลงานวิจัย หรือ

บทความวิชาการทางคณิตศาสตร์ และจัดท า

รายงานเป็นรูปเล่มที่เหมาะสม 

          Practice how to search, read, think 

critically and give oral presentation of 

research or article in mathematics and 
preparing for research report writing 

คงเดิม 

241442 การฝึกงาน    6 หน่วยกิต 

Professional Training 

 การฝึกงานภายในหน่วยงานภาครัฐ

หรือเอกชน หรือต่างประเทศ 

 Professional training in the 

governmental or private organization or in the 

foreign country 

241442 การฝึกงาน    6 หน่วยกิต 

Professional Training 

 การฝึกงานภายในหน่วยงานภาครัฐ

หรือเอกชน หรือต่างประเทศ 

 Professional training in the 

governmental or private organization or in the 

foreign country 

247221 สถิติวิเคราะห ์                   3(2-2-5)        

Statistical Analysis  

        แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของ

สถิติ การน าสถิติไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ระเบียบ

วิธีการทางสถิติ หลักเบื้องต้นของการส ารวจด้วย

ตัวอย่าง สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปร

สุ่มและความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจก

แจงของตัวสถิติ การประมาณคา่และการทดสอบ

สมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น 

การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น 

การทดสอบด้ วยไคก าลั งสอง สถิ ติ ไม่ อิ ง

พารามิเตอร์ และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ

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 

247221 สถิติวิเคราะห ์                   3(2-2-5)        

Statistical Analysis  

        แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของ

สถิติ การน าสถิติไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ระเบียบ

วิธีการทางสถิติ หลักเบื้องต้นของการส ารวจ

ด้วยตัวอย่าง สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัว

แปรสุ่มและความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การ

แจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่าและการ

ทดสอบสม มุติ ฐ าน  ก ารวิ เค ราะห์ ค วาม

แปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอย

และสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วยไค

ก าลังสอง สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ และการใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล 

           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 

คงเดิม 
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241461 การสอนคณิตศาสตร์ 1               3(2-2-5) 

Mathematics Instruction I 

หลักการสอนคณิตศาสตร์และรูปแบบ

ต่าง ๆ ในการสอนคณิตศาสตร์ การวัดและการ

ประเมินผลการสอนคณิตศาสตร์  แนวการจัดท า

แผนการสอนคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหา

การเรียนการสอนคณิ ตศาสต ร์ แล ะก า ร

ปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับผู้เรียนอายุ 

6-12 ปี  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ. 2544 สาระการเรียนรู้กลุ่มคณิตศาตร์ 

ช่วงชั้นปีที่ 1-2 จ านวนและการด าเนินการ การ

วัดเรขาคณิต 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 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 

241461 การสอนคณิตศาสตร์ 1               3(2-2-5) 

Mathematics Instruction I 

หลักการสอนคณิตศาสตร์และรูปแบบ

ต่าง ๆ ในการสอนคณิตศาสตร์ การวัดและการ

ประเมินผลการสอนคณิตศาสตร์  แนวการจัดท า

แผนการสอนคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหา

การเรียนการสอนคณิ ตศาสต ร์ แล ะก า ร

ปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับผู้เรียนอายุ 

6-12 ปี  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ. 2544 สาระการเรียนรู้กลุ่มคณิตศาตร์ 

ช่วงชั้นปีที่ 1-2 จ านวนและการด าเนินการ การ

วัดเรขาคณิต 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 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 

 

คงเดิม 

241462 การสอนคณิตศาสตร ์2               3(2-2-5) 

Mathematics Instruction II 

หลักการสอนคณิตศาสตร์ รูปแบบต่าง ๆ 

ในการสอนคณิตศาสตร์ การวัดและการประเมินผล

การสอนคณิตศาสตร์ แนวการจัดท าแผนการ

สอนคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหาการเรียน

การสอนคณิตศาสตร์และการปฏิบัติการสอน

คณิตศาสตร์ส าหรับผู้เรียนอายุ 13-18 ปี ซ่ึง

สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ. 2544 จ านวนและการด าเนินการ 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  

241462 การสอนคณิตศาสตร ์2               3(2-2-5) 

Mathematics Instruction II 

หลักการสอนคณิตศาสตร์ รูปแบบต่าง ๆ 

ในการสอนคณิตศาสตร์ การวัดและการ

ประเมินผลการสอนคณิตศาสตร์  แนวการ

จัดท าแผนการสอนคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์

ปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และการ

ปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับผู้เรียน

อายุ 13-18 ปี ซึ ่งสอดคล้องกับหลักสูต ร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 จ านวนและ

การด าเนินการ การวัดเรขาคณิต พีชคณิตและ

ความน่าจะเป็น  ทั กษะ/ก ระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ 

Principle and models of mathematics 

instruction, evaluation and measurement of 

the instruction, syllabus designing of analysis  

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.  2001-

Mathematics:  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 

 

กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลอืกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลอืกไม่น้อยกว่า 24หน่วยกติ  

241331 แคลคูลัสขั้นสูง                    3(2-2-5) 

Advanced Calculus     

           การหาอนุพันธ์และอินทิกรัล เชิง

ตัวเลข พืน้ผิวในปรภูิมิสามมิติ อินทิกรัลสามชั้น

และการประยุกต์ ฟังก์ชันคา่เวกเตอร์ อินทิกรัล

ตามเส้นและอินทิกรัลตามพื้นผิว อนุกรมฟูเรียร์

และผลการแปลงฟูเรียร์  สมการเชิงอนุพันธ์

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 

 

241331 แคลคูลัสขั้นสูง                    3(2-2-5) 

Advanced Calculus     

           การหาอนุพันธ์และอินทิกรัลเชิง

ตัวเลข  พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ อินทิกรัลสาม

ชั้นและการประยุกต์   ฟั งก์ชันค่าเวก เตอร์  

อินทิกรัลตามเส้นและอินทิกรัลตามพื้นผิว 

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 

คงเดิม 

241332 เครื่องมือคอมพิวเตอร์ในทาง 

คณิตศาสตร ์                            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 

โครงสร้างเอกสาร และกระบวนการสร้าง

เอกสารทางคณิตศาสตร์ พื้นฐานการใช้งาน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในทางคณิตศาสตร์ 

เคร่ืองมือส าหรับแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

เทคนิคการน าเสนอผลงานทางคณิตศาสตร์ 

          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 

 

241332 เครื่องมือคอมพิวเตอร์ในทาง 

คณิตศาสตร ์                            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 

โครงสร้างเอกสาร และกระบวนการสร้าง

เอกสารทางคณิตศาสตร์ พื้นฐานการใช้งาน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในทางคณิตศาสตร์ 

เคร่ืองมือส าหรับแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

เทคนิคการน าเสนอผลงานทางคณิตศาสตร์ 

          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 
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241337 การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบ้ืองต้น      3(2-2-5) 

Introduction to Complex Analysis 

 สมบัติของจ านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชัน

มูลฐาน  การหาอนุพันธ์ ฟังก์ชันวิเคราะห์      

การหาปรพิันธ์ อนุกรมก าลัง  ทฤษฎบีทสว่น

ตกคา้ง และการประยุกต์  

 Properties of complex numbers, 

elementary functions, differentiation, analytic 

function, Integration, power series, residue 

theorem and applications 
 

241337 การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบ้ืองต้น      3(2-2-5) 

Introduction to Complex Analysis 

 สมบัติของจ านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชัน

มูลฐาน  การหาอนุพันธ์ ฟังก์ชันวิเคราะห์        

การหาปรพิันธ์ อนุกรมก าลัง  ทฤษฎบีทสว่น

ตกคา้ง และการประยุกต์  

 Properties of complex numbers, 

elementary functions, differentiation, analytic 

function, Integration, power series, residue 

theorem and applications 

คงเดิม 

241335 คณิตศาสตรเ์ต็มหน่วย       3(2-2-5) 

Discrete Mathematics 

 โครงสร้างพีชคณิต ระบบ

ตรรกศาสตร์และระบบเซต อันดับและเซต

อันดับบางส่วน เทคนิคการนับ ความสัมพนัธ์

เวียนเกิด ทฤษฎกีราฟเบื้องต้น 

             Algebraic structures, logic system 

and set, system orders and posets, counting 

techinques, recurrence relations, introduction 

to graph theory 
 

241335 คณิตศาสตรเ์ต็มหน่วย       3(2-2-5) 

Discrete Mathematics 

 โครงสร้างพีชคณิต ระบบ

ตรรกศาสตร์และระบบเซต อันดับและเซต

อันดับบางส่วน เทคนิคการนับ ความสัมพนัธ์

เวียนเกิด ทฤษฎกีราฟเบื้องต้น 

             Algebraic structures, logic system 

and set, system orders and posets, counting 

techinques, recurrence relations, introduction 

to graph theory 

คงเดิม 

241336 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2    3(2-2-5)      

Mathematical  Analysis II 

            ทอพอโลยีบนปรภูิมิแบบยุคลิด ลิมิต

และความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตวัแปร 

อนุพันธ์ย่อย ทฤษฎบีทฟังก์ชันโดยปริยาย 

ปัญหาค่าสุดขีด ปรพิันธ์หลายชั้น 

              Topology on Euclidean spaces, 

limits and continuity of functions of several 

variables, partial differentiation, implicit 

function theorems, extremum problems, 

multiple integrals 
 

241336 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2    3(2-2-5)      

Mathematical  Analysis II 

            ทอพอโลยบีนปรภูิมิแบบยุคลิด ลิมิต

และความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตวัแปร 

อนุพันธ์ย่อย ทฤษฎบีทฟังก์ชันโดยปริยาย 

ปัญหาค่าสุดขีด ปรพิันธ์หลายชั้น 

              Topology on Euclidean spaces, 

limits and continuity of functions of several 

variables, partial differentiation, implicit 

function theorems, extremum problems, 

multiple integrals 

คงเดิม 

241433 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์           3(2-2-5)     

Vector Analysis    

             พีชคณิตของเวกเตอร์ การหา

อนุพันธ์ย่อยของเวกเตอร์ สนามสเกลาร์และ

สนามเวกเตอร์ การหาอินทกิรัลของเวกเตอร์  

การประยุกต์ของเวกเตอร์ในวชิาเรขาคณิตและ

วิชากลศาสตร์       

241433 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์           3(2-2-5)     

Vector Analysis    

             พีชคณิตของเวกเตอร์ การหา

อนุพันธ์ย่อยของเวกเตอร์ สนามสเกลาร์และ

สนามเวกเตอร์ การหาอินทกิรัลของเวกเตอร์  

การประยุกต์ของเวกเตอร์ในวชิาเรขาคณิตและ

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  

              The algebra of vectors, partial 

derivative of vectors, scalar fields and vector 

fields, integration of vectors, applications of 

vectors for geometric and mechanic 

 

241434 อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต ์   3(2-2-5) 

Fourier Series and Applications  

            ฟังก์ชันคาบ ฟังก์ชันเชิงตั้งฉาก 

อนุกรมฟูเรียร์ การกระจายคร่ึงช่วง ผลการ

แปลงฟูเรียร์ ฟังก์ชันเบสเซล พหุนามเลอจองด์ 

การประยุกต์เกี่ยวกับปญัหาค่าขอบ 

             Periodic functions, orthogonal 

functions, Fourier series, half-range  

expansions, Fourier transforms, Bessel 

functions, Legendre polynomials, applications 

for  boundary problem 

241434 อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต ์   3(2-2-5) 

Fourier Series and Applications  

            ฟังก์ชันคาบ ฟังก์ชันเชิงตั้งฉาก 

อนุกรมฟูเรียร์ การกระจายคร่ึงช่วง ผลการ

แปลงฟูเรียร์ ฟังก์ชันเบสเซล พหุนามเลอจองด์ 

การประยุกต์เกี่ยวกับปญัหาค่าขอบ 

             Periodic functions, orthogonal 

functions, Fourier series, half-range  

expansions, Fourier transforms, Bessel 

functions, Legendre polynomials, applications 

for  boundary problem 

คงเดิม 

241435 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์           3(2-2-5)                   

Special  Topics  in  Mathematics 

ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจทางคณิตศาสตร์ 

    Study the interesting topics in mathematics 

241435 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์          3(2-2-5)                   

Special  Topics  in  Mathematics 

    ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจทางคณิตศาสตร์ 

   Study the interesting topics in mathematics 

คงเดิม 

241333 พีชคณิตนามธรรม 2           3(2-2-5)       

Abstract Algebra II 

        ไอดีล  ริงผลหาร โดเมนการแยกตัว

ประกอบได้อย่างเดียว โดเมนแบบยุคลิด ริงของ 

พหุนาม  ฟีลด์ภาคขยาย  และทฤษฎกีาลัว

เบื้องต้น 

       Ideals,  quotient rings,  unique 

factorization domains ,  Euclidean domains, 

rings of polynomials,  extension fields and  

introduction to  Galois theory 

241333 พีชคณิตนามธรรม 2           3(2-2-5)       

Abstract Algebra II 

       ไอดีล  ริงผลหาร โดเมนการแยกตัว

ประกอบได้อย่างเดียว โดเมนแบบยุคลิด ริงของ 

พหุนาม  ฟีลด์ภาคขยาย  และทฤษฎกีาลัว

เบื้องต้น 

         Ideals,  quotient rings,  unique 

factorization domains ,  Euclidean domains, 

rings of polynomials,  extension fields and  

introduction to  Galois theory 

คงเดิม 

241334 พีชคณิตเชิงเส้น 2                     3(2-2-5) 

Linear Algebra II 
           คา่เฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ        

การด าเนนิการแนวทแยงมุม ทฤษฎบีทเคย์เลย์-  

แฮมินตัน พหุนามเล็กสดุ  ผลบวกตรงและ

ปรภูิมิย่อยเสถียร ฟังก์ชันนัลเชิงเสน้ ปรภูิมิคู่

เสมอกัน รูปแบบเชิงเส้นคู่ ปรภูิมิผลคูณภายใน 

กระบวนการแกรม-ชมิดต ์

             Eigenvalues and eigenvectors, 

diagonalization, Cayley-Hamilton’s theorem, 

241334 พีชคณิตเชิงเส้น 2                     3(2-2-5) 

Linear Algebra II 
           คา่เฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ การ

ด าเนินการแนวทแยงมุม ทฤษฎบีทเคย์เลย์-  

แฮมินตัน พหุนามเล็กสดุ   ผลบวกตรงและ

ปรภูิมิย่อยเสถียร ฟังก์ชันนัลเชิงเสน้ ปรภูิมิคู่

เสมอกัน รูปแบบเชิงเส้นคู่ ปรภูิมิผลคูณภายใน 

กระบวนการแกรม-ชมิดต ์

             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, Gram-

Schmidt process 

 

 minimal polynomial, direct sums and stable 

subspaces, linear functional, dual spaces, 

bilinear forms, inner product spaces, Gram-

Schmidt process 

 

241435 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์          3(2-2-5) 

Special Topics in Mathematics  

 แนวคดิ ประเดน็ในปัจจุบัน หรือหัวข้อ

พิเศษในทางคณิตศาสตร์ 

 Concepts, current issues or special 

topics in mathematics 

 

 

241435 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์          3(2-2-5) 

Special Topics in Mathematics  

 แนวคดิ ประเดน็ในปัจจุบัน หรือหัวข้อ

พิเศษในทางคณิตศาสตร์ 

 Concepts, current issues or special 

topics in mathematics 

คงเดิม 

241432 ทฤษฎกีราฟ       3(2-2-5) 

Graph Theory 

            แนวคดิพืน้ฐานของทฤษฎกีราฟ  

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 ทฤษฎกีราฟ       3(2-2-5) 

Graph Theory 

            แนวคดิพืน้ฐานของทฤษฎกีราฟ  

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 

คงเดิม 

241431 ทอพอโลยีเบื้องต้น                   3( 2-2-5) 
Introduction to Topology 
           ปรภูิมิเมตริก เซตเปิดและเซตปิด 
การลู่เขา้และความต่อเนื่องในปริภูมิเมตริก 

ปรภูิมิเมตริกบรบิูรณ์ ปรภูิมิเชิงทอพอโลยี 
โคลสเชอร์และอินทีเรียร์ ล าดับและการลูเ่ข้า 
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 
           ปรภูิมิเมตริก เซตเปิดและเซตปิด 
การลู่เขา้และความต่อเนื่องในปริภูมิเมตริก 

ปรภูิมิเมตริกบรบิูรณ์ ปรภูิมิเชิงทอพอโลยี 
โคลสเชอร์และอินทีเรียร์ ล าดับและการลูเ่ข้า 
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  

คงเดิม 
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247342 การเสี่ยงและการประกันภัย        3(2-2-5) 

เบ้ืองต้น                                   

Introduction to Risk and Insurance           

 แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงภัย และ

การจัดการความเสี่ ยงภัย ความ รู้พื้ นฐาน

เกี่ยวกับการประกันภัย หลักส าคัญของการ

ประกันภัย เบี้ยประกัน และปัจจัยที่ใช้ในการ

ค านวณเบี้ยประกัน หลักกฎหมายขั้นพื้นฐาน

ของสัญญาประกันภัย ความรู้เกี่ยวกับการ

ประกันชีวิตขั้นพื้นฐาน การเลือกและการ

จัดการประเภทของภัย การประกันวินาศภัย

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 

247342 การเสี่ยงและการประกันภัย        3(2-2-5) 

เบ้ืองต้น                                   

Introduction to Risk and Insurance           

 แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงภัย และ

การจัดการความเสี่ ยงภัย ความ รู้พื้ นฐาน

เกี่ยวกับการประกันภัย หลักส าคัญของการ

ประกันภัย เบี้ยประกัน และปัจจัยที่ใช้ในการ

ค านวณเบี้ยประกัน หลักกฎหมายขั้นพื้นฐาน

ของสัญญาประกันภัย ความรู้เกี่ยวกับการ

ประกันชีวิตขั้นพื้นฐาน การเลือกและการ

จัดการประเภทของภัย การประกันวินาศภัย

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 

คงเดิม 

247324 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม         3(2-2-5) 

Categorical Data Analysis 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลเชิง

กลุ่ม การแจกแจงทวินามและการแจกแจงอเนก

นามส าหรับข้อมูลเชิงกลุ่ม ตารางการจร การ

อนุมานตารางการจร  ตัวแบบเชิงเส้นวางนัย

ทั่วไป ตัวแบบ  โลจิท ตัวแบบการถดถอยโลจิ

สติก และตัวแบบล็อกลิเนียร์ขั้นพืน้ฐาน 

 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 

247324 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม         3(2-2-5) 

Categorical Data Analysis 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลเชิง

กลุ่ม การแจกแจงทวินามและการแจกแจงอเนก

นามส าหรับข้อมูลเชิงกลุ่ม  ตารางการจร การ

อนุมานตารางการจร  ตัวแบบเชิงเส้นวางนัย

ทั่วไป ตัวแบบ  โลจิท ตัวแบบการถดถอยโลจิ

สติก และตัวแบบล็อกลิเนียร์ขั้นพืน้ฐาน 

 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 

คงเดิม 

247231 ทฤษฎสีถิติ 1       3(3-0-6) 

Statistics Theory I 

 ทฤษฎคีวามน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม 

ฟังก์ชันความน่าจะเป็นและฟังก์ชันความน่าจะ

เป็นร่วม คา่คาดหมาย โมเมนต์และฟังกช์ัน

ก่อก าเนดิโมเมนตข์องตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง

และต่อเนื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นของ 

247231 ทฤษฎสีถิติ 1       3(3-0-6) 

Statistics Theory I 

 ทฤษฎคีวามน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม 

ฟังก์ชันความน่าจะเป็นและฟังก์ชันความน่าจะ

เป็นร่วม คา่คาดหมาย โมเมนต์และฟังกช์ัน

ก่อก าเนดิโมเมนตข์องตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง

และต่อเนื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นของ 

คงเดิม 
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 ตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง ทฤษฎี

บทเชบเีชฟ ทฤษฎขีีดจ ากัดสว่นกลางและสถิติ

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

บทเชบเีชฟ ทฤษฎขีีดจ ากัดสว่นกลางและสถิติ

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 

 

247322 การวิเคราะห์การถดถอย            3(2-2-5) 
Regression Analysis 
 แนวคดิพืน้ฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์
การถดถอย การวิเคราะห์การถดถอยและ

สหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดียวและเชิงเส้นพหุคูณ 
ตัวแปรหุ่น การเลือกตัวแบบ การตรวจสอบ
ความเหมาะสมของตัวแบบ การถดถอยไม่เชิง

เส้น การวิเคราะห์การถดถอยแบบอ่ืนๆ และ
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 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 

247322 การวิเคราะห์การถดถอย            3(2-2-5) 
Regression Analysis 
 แนวคดิพืน้ฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์
การถดถอย การวิเคราะห์การถดถอยและ

สหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดียวและเชิงเส้นพหุคูณ 
ตัวแปรหุ่น การเลือกตัวแบบ การตรวจสอบ
ความเหมาะสมของตัวแบบ การถดถอยไม่เชิง

เส้น การวิเคราะห์การถดถอยแบบอ่ืนๆ และ
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 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 

คงเดิม 

247321 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์      3(2-2-5) 

Nonparametric Statistics 

 แนวคิดของสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ 

ประเภทของสถิติไม่อิงพารามเิตอร์ การทดสอบ

ไม่อิงพารามิเตอร์กรณีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว 

กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มหรือมากกว่าสองกลุ่มที่

สัมพันธ์กัน กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มหรือมากกว่า

สองกลุ่มที่อิสระกัน การวัดความสัมพันธ์ และ

การทดสอบสถิ ติ ไม่ อิ งพ ารามิ เต อ ร์ด้ ว ย

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 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,  

247321 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์      3(2-2-5) 

Nonparametric Statistics 

 แนวคิดของสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ 

ประเภทของสถิติไม่อิงพารามเิตอร์ การทดสอบ

ไม่อิงพารามิเตอร์กรณีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว 

กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มหรือมากกว่าสองกลุ่มที่

สัมพันธ์กัน กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มหรือมากกว่า

สองกลุ่มที่อิสระกัน การวัดความสัมพันธ์ และ

การทดสอบสถิ ติ ไม่ อิ งพ ารามิ เต อ ร์ด้ ว ย

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 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,  

คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระท่ี

ปรับปรุง 

 the use of statistical package program to 

analyze and interpret the data 
 the use of statistical package program to 

analyze and interpret the data 
 

247341 สถิติส าหรับการควบคุมคุณภาพ   3(2-2-5) 

Statistics for Quality Control 

 การควบคุมคุณภาพ ทฤษฎีความ

น่าจะเป็นที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิ

ควบคุม แผนการเลือกตัวอย่าง ความสามารถ

ของกระบวนการผลิตเพื่อการยอมรับ แผนการ

ยอมรับผลิตภัณฑ์ แผนการยอมรับผลิตภัณฑ์

ตามแนวคดิทาคุชิ และแบบอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ การ

ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์

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 

247341 สถิติส าหรับการควบคุมคุณภาพ   3(2-2-5) 

Statistics for Quality Control 

 การควบคุมคุณภาพ ทฤษฎีความ

น่าจะเป็นที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิ

ควบคุม แผนการเลือกตัวอย่าง ความสามารถ

ของกระบวนการผลิตเพื่อการยอมรับ แผนการ

ยอมรับผลิตภัณฑ์ แผนการยอมรับผลิตภัณฑ์

ตามแนวคดิทาคุชิ และแบบอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ การ

ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์

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 

คงเดิม 

247371 การวิจัยด าเนินการ 1                 3(2-2-5) 

Operations Research I 

 การวิจัยด าเนินการ ก าหนดการเชิง

เส้นและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของก าหนดการ

เชิงเส้น การหาผลเฉลยเชิงกราฟและวิธีซิม

เพล็กซ์ ปัญหาภาวะคู่กันและการวิเคราะห์

ค ว าม ไว  ปั ญ ห าก ารข น ส่ ง  ปั ญ ห าก า ร

มอบหมายงาน การวิ เคราะห์ข่ายงาน การ

วางแผนและควบคุมโครงการโดยเพิร์ตและซีพี

เอ็ม โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหาทางการ

วิจัยด าเนินการ 

 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 

247371 การวิจัยด าเนินการ 1                 3(2-2-5) 

Operations Research I 

 การวิจัยด าเนินการ ก าหนดการเชิง

เส้นและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของก าหนดการ

เชิงเส้น การหาผลเฉลยเชิงกราฟและวิธีซิม

เพล็กซ์ ปัญหาภาวะคู่กันและการวิเคราะห์

ค ว าม ไว  ปั ญ ห าก ารข น ส่ ง  ปั ญ ห าก า ร

มอบหมายงาน การวิ เคราะห์ข่ายงาน การ

วางแผนและควบคุมโครงการโดยเพิร์ตและซีพี

เอ็ม โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหาทางการ

วิจัยด าเนินการ 

 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 

คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระท่ี

ปรับปรุง 

247381 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิ        3(2-2-5) 

Statistical Package Program 

 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผล 

 The use of statistical package 

program for data analysis and its 

interpretation 

 

247381 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิ        3(2-2-5) 

Statistical Package Program 

 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผล 

 The use of statistical package 

program for data analysis and its 

interpretation 

 

คงเดิม 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาคณิตศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557  
 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557 

ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 001111 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 004xxx  กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 005171 ชีวิตและสุภาพ 3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุภาพ 3(3-0-6) 161111 ปรัชญาการศกึษา 3(3-0-6) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(3-2-5) 241111 คณิตศาสตร์ 1 3(3-2-5) 

244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 

161171 หลักการศกึษาและความเป็นครู

มืออาชีพ 

3(3-0-6)  004xxx  กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

 รวม 20 หน่วยกติ  รวม 20 หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

241112 คณิตศาสตร์ 2 3(x-x-x) 161112 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(3-0-6) 

2411121 หลักการทางคณติศาสตร ์ 3(2-2-5) 241112 คณิตศาสตร์ 2 3(x-x-x) 

244102 ฟิสิกส์ 2 3(2-2-5) 2411121 หลักการทางคณติศาสตร ์ 3(2-2-5) 

161241 การวัดและประเมินผลทาง 

การศึกษา 

3(2-2-5) 244102 ฟิสิกส์ 2 3(2-2-5) 

 รวม 21 หน่วยกติ  รวม 21 หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

161133 จิตวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) 161113 หลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5) 

 รวม 3 หน่วยกติ  รวม 3 หน่วยกติ 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557 

ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก(001113) 3 (x-x-x) 161212 จิตวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) 

2441211 ทฤษฏีเซต 3(2-2-5) 2441211 ทฤษฏีเซต 3(2-2-5) 

241221 แคลคูลัส 4(3-2-7) 241221 แคลคูลัส 4(3-2-7) 

242104 เคมี 1 4(3-3-8) 242104 เคมี 1 4(3-3-8) 

243101 ชีวิทยา 1 4(3-3-8) 243101 ชีวิทยา 1 4(3-3-8) 

161221 การออกแบบและจัดการเรียนรู้1 3(2-2-5) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก (001113) 3 (x-x-x) 

 รวม 21 หน่วยกติ  รวม 21 หน่วยกติ 
 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น* 3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น* 3(3-0-6) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

161311 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา 

3(2-2-5) 

241222 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์1 3(2-2-5) 241222 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์1 3(2-2-5) 

241223 ทฤษฎีจ านวน 3(2-2-5) 241223 ทฤษฎีจ านวน 3(2-2-5) 

241224 พีชคณิตนามธรรม 1 3(2-2-5) 241224 พีชคณิตนามธรรม 1 3(2-2-5) 

241225 สมการเชิงอนุพันธส์ามัญ 3(2-2-5) 241225 สมการเชิงอนุพันธส์ามัญ 3(2-2-5) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3 (x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3 (x-x-x) 

 รวม 21 หน่วยกติ  รวม 21 หน่วยกติ 

   *ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

161261 นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารทางการศึกษา 

3(3-0-6) 161211 การจัดการเรียนรู้และการจัดการ

ชั้นเรียน 

3(2-2-5) 

 รวม 3 หน่วยกติ  รวม 3 หน่วยกติ 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557 

ช้ันปีท่ี 3 ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

161322 การออกแบบและจัดการ

เรียนรู้ 2 

3(2-2-5) 161311 การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ 

3(2-2-5) 

241321 พีชคณิตเชิงเส้น 1    3(2-2-5) 241321 พีชคณิตเชิงเส้น 1    3(2-2-5) 

241322 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น 3(2-2-5) 241322 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น 3(2-2-5) 

241323 ระเบยีบวิธีเชิงตัวเลข 1 3(2-2-5) 241323 ระเบยีบวิธีเชิงตัวเลข 1 3(2-2-5) 

247221 สถิติวิเคราะห ์ 3(2-2-5) 247221 สถิติวิเคราะห ์ 3(2-2-5) 

241xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 241xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

00xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 00xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

 รวม 21 หน่วยกติ  รวม 21 หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

161351 การจัดการชั้นเรียนและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 

3(2-2-5) 161312 การวิจัยเพื่อพัฒนา 

การเรียนรู ้

3(2-2-5) 

241324 ระเบยีบวิธีเชิงตัวเลข 2 3(2-2-5) 241324 ระเบยีบวิธีเชิงตัวเลข 2 3(2-2-5) 

241xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

241xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

241xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

241xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

00xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 00xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

 รวม 21 หน่วยกติ  รวม 21 หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

161342 การวิจัยเพื่อพัฒนา 

การเรียนรู ้

3(2-2-5) 161313 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

161XXX วิชาชีพครูเลือก 3(x-x-x)    

 รวม 6 หน่วยกติ  รวม 3 หน่วยกติ 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557 

ช้ันปีท่ี 4 ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

241421 สัมมนา 1(0-2-1) 241421 สัมมนา 1(0-2-1) 

241422 โครงงาน 3(0-6-3) 241422 โครงงาน 3(0-6-3) 

241461 การสอนคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

241xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

241xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

241xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ

วิชาชีพครู 

1(30 ชั่วโมง) 

   161412 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  

 รวม 19 หน่วยกติ  รวม 20 หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

241441 การศึกษาอิสระ*      6 หน่วยกิต 241441 การศึกษาอิสระ  6 หน่วยกิต 

241442 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 241461 การสอนคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 

241443 สหกิจศกึษา* 6 หน่วยกิต 161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพคร ู 1(60 ชั่วโมง) 

241462 การสอนคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)    

 รวม 9 หน่วยกติ  รวม 10 หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

161481 การบรหิารและการประกนั

คุณภาพการศึกษา 

3(3-0-6) 241462 การสอนคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

161xxx         วิชาชีพครูเลือก  3(x-x-x) 161xxx         วิชาชีพครูเลือก  3(x-x-x) 

 รวม 6 หน่วยกติ  รวม 6 หน่วยกติ 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557 

ช้ันปีท่ี 5 ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

161591 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

ในสถานศึกษา 1 

6(320 ชั่วโมง) 161511 การปฏิบัติการสอน 

ในสถานศึกษา  1 

6 (360 ชั่วโมง) 

161593 สัมมนา 1 1(0-2-1)    

 รวม 7 หน่วยกติ  รวม 6 หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

161592 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

ในสถานศึกษา 2 

6(320 ชั่วโมง) 161512 การปฏิบัติการสอน 

ในสถานศึกษา 2 

6 (360 ชั่วโมง) 

161594 สัมมนา 2 1(0-2-1)    

 รวม 7 หน่วยกติ  รวม 6 หน่วยกติ 
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ตารางเปรยีบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

สาขาวิชาเคมี 
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ตาราง เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กับโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

หมวดวิชา 
เกณฑ์ 

สกอ. 

เกณฑ์ 

 คุรุสภา 

หลักสูตร

ปรบัปรุง 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตร 

ปรบัปรุง  

พ.ศ. 2557 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 30 30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 124 124 149 146 

2.1 วิชาชีพครู 46 46 50 47 

      2.1.1 วิชาชีพครู  - 34 38 35 

      2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา - 12 12 12 

2.2 วิชาเอก 78 78 99 99 

   2.2.1 กลุ่มวิชาแกน 

         2.2.1.1 วิชาพืน้ฐานคณิตศาสตร์ 

                   และวิทยาศาสตร์ 

  35 

26 

35 

26 

         2.2.1.2 วิชาพืน้ฐานเฉพาะดา้น   9 9 

   2.2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   46 46 

        2.2.2.1 วิชาเอกบังคับ   46 46 

        2.2.2.2 วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม 

  2.2.3 การสอนวิชาเอก 

 

6 

 

- 

- 

6 

- 

6 

  2.2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก 4  12 12 

         2.2.4.1 วิชาเอกเลือก 

         2.2.4.2 วิชาเอกเลือกในกลุ่ม 

  12 

- 

12 

- 

         2.2.4.3 วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา    - - 

3. หมวดวิชาเลอืกเสรี  6 6 6 6 

รวม (หน่วยกติ)ตลอดหลักสูตร 160 160 185 182 
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รายละเอียดเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   วิชาบังคับ     21    หน่วยกิต      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        บังคับ     21    หน่วยกิต       

กลุ่มวิชาภาษา                                 9   หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษา                                 9   หน่วยกิต 

คงเดิม 

001103  ทักษะภาษาไทย    3(3-0-6) 001103  ทักษะภาษาไทย    3(3-0-6) 

  Thai language Skills    Thai language Skills  

001111 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน       3(3-0-6) 001111 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน       3(3-0-6) 

  Fundamental English      Fundamental English    

001112  ภาษาอังกฤษพัฒนา                       3(3-0-6) 001112  ภาษาอังกฤษพัฒนา                       3(3-0-6) 

  Developmental English     Developmental English   

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                             3  หน่วยกิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                         3  หน่วยกิต 

คงเดิม 

 

003134 อารยะธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น        3(3-0-6) 003134 อารยะธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น        3(3-0-6) 

  Civilization and Indigenous Wisdom    Civilization and Indigenous Wisdom   

003136

  

พะเยาศึกษา  

Phayao Studies 

3(3-0-6) 003136

  

พะเยาศึกษา  

Phayao Studies 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาพลานามัย                                1 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพลานามัย                             1 หน่วยกิต 
 

วิชาบังคับเลือก                                     1 หน่วยกิต วิชาบังคับเลือก                                  1 หน่วยกิต 

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 

คงเดิม 

 

  Golf    Golf  

004151 เกม 1(0-2-1) 004151 เกม 1(0-2-1) 

 Game   Game  

004152 บรหิารกาย  1(0-2-1) 004152 บรหิารกาย  1(0-2-1) 

  Body Conditioning    Body Conditioning  

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ      1(0-2-1) 004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ      1(0-2-1) 

  Rhythmic Activities    Rhythmic Activities  

004154 ว่ายน้้า     1(0-2-1) 004154 ว่ายน้้า     1(0-2-1) 

  Swimming    Swimming  

004155 ลีลาศ    1(0-2-1) 004155 ลีลาศ    1(0-2-1) 

  Social Dance    Social Dance  

004156 ตะกร้อ    1(0-2-1) 004156 ตะกร้อ    1(0-2-1) 

  Takraw    Takraw  

004157 นันทนาการ  1(0-2-1) 004157 นันทนาการ  1(0-2-1) 

  Recreation    Recreation 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่

ปรับปรุง 

004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

คงเดิม 

  Softball    Softball  

004159 เทนนิส   1(0-2-1) 004159 เทนนิส   1(0-2-1) 

  Tennis    Tennis   

004160 เทเบิลเทนนิส  1(0-2-1) 004160 เทเบิลเทนนิส  1(0-2-1) 

  Table Tennis    Table Tennis  

004161 บาสเกตบอล  1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล  1(0-2-1) 

  Basketball    Basketball  

004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

  Badminton                 Badminton               

004163 ฟุตบอล  1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล  1(0-2-1) 

  Football     Football   

004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

  Volleyball    Volleyball  

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว            1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว            1(0-2-1) 

  Art of Self–Defense     Art of Self–Defense    

กลุ่มวิชาบูรณาการ                              8 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบูรณาการ                              8 หน่วยกิต  

005171 ชีวิตและสุขภาพ                 3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ                 3(3-0-6) 

คงเดิม 

  Life  and  Health    Life  and  Health  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต                 3(2-2-5) 005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต                 3(2-2-5) 

  Living Management    Living Management  

005173 ทักษะชีวติ                                     2(1-2-3) 005173 ทักษะชีวติ                                     2(1-2-3) 

  Life Skills     Life Skills   

วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก                       9 หน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไป เลือก ไม่น้อยกว่า               9 หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
คงเดิม 

 English for Academic Purposes   English for Academic Purposes  

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  

001121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า 
3(3-0-

6) 
002121 

สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา

คน้คว้า 
3(3-0-6) 

คงเดิม 

  Information Science for Study and Research     Information Science for Study and Research   

001122 ปรัชญาเพื่อชีวติ                            3(3-0-6) 002122 ปรัชญาเพื่อชีวติ                           3(3-0-6) 
คงเดิม 

  Philosophy for Life     Philosophy for Life   
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่

ปรับปรุง 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

คงเดิม 

 Language Society and Culture   Language Society and Culture  

002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 Thai Performing Arts   Thai Performing Arts  

002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

 Music Appreciation   Music Appreciation  

002126 ศิลปะในชีวติประจ้าวัน                        3(3-0-6) 002126 ศิลปะในชีวติประจ้าวัน                        3(3-0-6) 

  Arts in Daily Life     Arts in Daily Life   

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

คงเดิม 

  Fundamental Laws for Quality of Life    Fundamental Laws for Quality of Life  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 

  Thai and the World Community    Thai and the World Community  

003133 วิถีไทย วิถีทศัน ์ 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทศัน ์ 3(3-0-6) 

  Thai Way and Vision    Thai Way and Vision  

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                 3(3-0-6) 

  Politics Economy and Society     Politics Economy and Society   

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์  

006140 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม                      3(3-0-6) 006140 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม                      3(3-0-6) 

คงเดิม 

  Man and Environment     Man and Environment   

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพืน้ฐาน  3(2-2-5) 006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพืน้ฐาน  3(2-2-5) 

  
Introduction to Computer Information 

Science 
   

Introduction to Computer Information 

Science 
 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชวีิตในยุคสารสนเทศ         3(3-0-6) 006142 
คณิตศาสตร์ส้าหรับชวีิตในยุค

สารสนเทศ         
3(3-0-6) 

  
Mathematics for Life in the Information 

Age  
   

Mathematics for Life in the 

Information Age  
 

006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน                3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน                3(3-0-6) 

  Drugs and Chemicals in Daily Life    Drugs and Chemicals in Daily Life  

006144 อาหารและวิถีชวีิต              3(3-0-6) 006144 อาหารและวิถีชวีิต              3(3-0-6) 

  Food  and  Life  Style     Food  and  Life  Style   
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006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตวั                    3(3-0-6) 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตวั                    3(3-0-6) 

คงเดิม 006245 Energy and Technology  Around  Us     Energy and Technology  Around  Us   

  Science in Daily Life      Science in Daily Life    

กลุ่มสหศาสตร ์ กลุ่มวิชาบูรณาการ  

005170 พฤติกรรมมนุษย ์                   3(3-0-6) 005170 พฤติกรรมมนุษย ์                   3(3-0-6) 
คงเดิม 

 Human Behavior    Human Behavior   

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ 17 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ 26 หน่วยกิต  

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 

คงเดิม 

 Mathematics I   Mathematics I  

 

ลมิิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 

การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปรพิันธ์ของฟังก์ชันและการ

ประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่งแบบ

แยกตัวแปรได้  การแก้ระบบสมการเชิงเสน้โดยใช้

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 

ปรพิันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ 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 

ล้าดับและอนกุรมของจ้านวนจริง อนุกรม

ก้าลัง ฟังก์ชันหลายตวัแปร อนุพันธ์ของ

ฟังก์ชันหลายตวัแปร 

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 อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตวัแปร 

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 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
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ปรับปรุง 

241221 แคลคูลัส                                       4(3-2-7) 241221 แคลคูลัส                                       4(3-2-7) 

คงเดิม 

 Calculus   Calculus  

 

ระบบพกิัดเชิงขัว้ ปริภูมิยุคลิด อนพุันธร์ะบุทิศทาง 

อนุพันธ์ของฟงัก์ชนัหลายตัวแปรและการประยุกต ์

ปริพนัธห์ลายชั้น ระบบพกิัดและการหาปริพันธ์ในระบบ

ต่าง ๆ ปรพิันธ์ตามเสน้ ปริพนัธต์ามผิว ทฤษฎีบทปริพนัธ ์

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 

 

ระบบพกิัดเชิงขัว้ ปริภูมิยุคลิด อนพุันธร์ะบุทิศทาง 

อนุพันธ์ของฟงัก์ชนัหลายตัวแปรและการประยุกต ์

ปริพนัธห์ลายชั้น ระบบพกิัดและการหาปริพันธ์ใน

ระบบต่างๆ ปรพิันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบท

ปริพนัธ ์

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 4(3-3-8) 242104 เคมี 1 4(3-3-8) 

 Chemistry I   Chemistry I  

 

หลักการพื้นฐานทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้าง

อะตอม ตารางธาต ุสมบัตขิองธาตุ พันธะเคมี แก๊ส 

ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอสัณฐานและคอลลอยด์   

การเปลี่ยนแปลงสถานะและเทอร์โมไดนามิกส์เบือ้งตน้ 

สารละลายและสมบัตขิองสารละลาย ทฤษฎีกรดเบส 

เคมีอินทรีย์ เคมีสิง่แวดล้อม 

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 

 หลักการพื้นฐานทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ 

โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พนัธะ

เคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ของแขง็อสัณฐานและ

คอลลอยด์ การเปลี่ยนแปลงสถานะและเทอรโ์ม

ไดนามิกส์เบือ้งต้น สารละลายและสมบตัิของ

สารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมีอินทรีย์ เคมี

สิ่งแวดล้อม 

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) 242105 เคมี 2 4(3-3-8) 

 Chemistry II   Chemistry II  

 

จลนศาสตร์เคมี สมดลุเคมี กรดเบส สมดุล

กรดเบสในน้้า สมดลุของเกลือที่ละลายได้

น้อย สมดุลของอิออนเชิงซ้อน ไฟฟ้าเคมี ธาตุ

เรพรีเซนเตทฟี ธาตุทรานซิชัน เคมีนิวเคลียร์ 

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 

  

จลนศาสตร์เคมี สมดลุเคมี กรดเบส สมดุลกรดเบส 

ในน้้า สมดุลของเกลือที่ละลายได้น้อย สมดุลของ        

อิออนเชิงซ้อน ไฟฟ้าเคมี ธาตุเรพรีเซนเตทีฟ ธาตทุ

รานซชิัน เคมีนิวเคลียร์ สารชีวโมเลกุลเคมี

อุตสาหกรรมChemical kinetic, chemical equilibrium, 

acid-base equilibrium in water, salt equilibrium, 

complex equilibrium, electrochemistry, 

representative element, transition element, nuclear 

chemistry, bimolecular substances, industrial 

chemistry 
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243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

 Biology 1   Biology 1  

 

ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ 

และสารเคมีของชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุ

ศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ นเิวศวิทยาและ

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 

 

 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 

 

244103 ฟิสิกสเ์บื้องต้น 4(3-3-8) 244103 ฟิสิกสเ์บื้องต้น 4(3-3-8) 

 Introductory Physics   Introductory Physics  

 

การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนต้าแหน่งใน 1 มิติและ 2 มิติ 

แรงและกฏการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมตัมและ

การชน การเคลื่อนที่แบบหมุน สมดลุเชิงสถิติและ

สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล เทอร์โมไดนามกิส์ 

คลื่นและการสัน่สะเทือน เสียง ทัศนศาสตร์ ไฟฟ้าและ

แม่เหล็ก 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนต้าแหน่งใน 1 มิติและ 2 มิติ 

แรงและกฏการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมตัม

และการชน การเคลื่อนที่แบบหมุน สมดุลเชิงสถิติ

และสมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล เทอร์โม

ไดนามกิส์ 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 
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สาระที่

ปรับปรุง 

กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน                9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน                 9 หน่วยกิต  

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะ 3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะ 3(3-0-6) 

คงเดิม 

 English for Specific Purposes   English for Specific Purposes  

 

ศึกษาภาษาอังกฤษในบรบิททีเ่ฉพาะเจาะจงโดยใช้

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหวัข้อและ

ประเด็นการพดูและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับ

ศาสตร์ที่นิสติก้าลังศกึษาอยู่ให้มีความสอดคล้องกับ

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 

 

 

 

 

ศึกษาภาษาอังกฤษในบรบิททีเ่ฉพาะเจาะจงโดยใช้

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหวัข้อและ

ประเด็นการพดูและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับ

ศาสตร์ที่นิสติก้าลังศกึษาอยู่ให้มีความสอดคล้องกับ

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 

 

146111 
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 

เชิงปฏบิัต ิ
3(3-0-6) 146111 

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

เชิงปฏบิัต ิ
3(3-0-6) 

 Practical Reading and Writing   Practical Reading and Writing  

 

ศึกษาหลกัการเบื้องต้นของการอ่าน และการเขียน 

รวมทั้งฝึกอ่านและเขียนโดยเร่ิมศึกษาหลกัการและ

ปัญหาในการอ่านและเขียน ตั้งระดับ ค้า วลี อนุ

ประโยค จนถึงประโยคประเภทต่าง ๆ รวมทั้งฝึกอ่าน

เพื่อวิเคราะห์ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ และการใช้

เคร่ืองหมายวรรคตอน และการแบ่งประโยค เพื่อแก้ไข

ปัญหาดังกล่าวผ่านการเขียนตามหลกัการเกี่ยวกับ 

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 

 

 

 

 

 ศึกษาหลกัการเบื้องต้นของการอ่าน และการเขียน 

รวมทั้งฝึกอ่านและเขียนโดยเร่ิมศึกษาหลกัการและ

ปัญหาในการอ่านและเขียน ตั้งระดับ ค้า วลี อนุ

ประโยค จนถึงประโยคประเภทต่าง ๆ รวมทั้ง      

ฝึกอ่านเพื่อวิเคราะหป์ระโยคที่ไม่สมบูรณ์              

และการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน 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 
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247221 สถิติวเิคราะห ์ 3(2-2-5) 247221 สถิติวเิคราะห ์ 3(2-2-5) 
 

 Statistical Analysis   Statistical Analysis  

 

แนวคดิ ขอบเขตและประโยชนข์องสถิติ การน้าสถิติ 

ไปใช้ในชีวิตประจ้าวนั ระเบียบวิธีการทางสถิติ  

หลักเบื้องต้นของการส้ารวจดว้ยตัวอย่าง สถิติ

พรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะ

เป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ  

การประมาณคา่และการทดสอบสมมุติฐาน การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวเิคราะห ์

การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบ 

ด้วยไคก้าลังสอง สถิติไม่อิงพารามเิตอร์ 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 

 แนวคดิ ขอบเขตและประโยชนข์องสถิติ การน้าสถิติ

ไปใช้ในชีวิตประจ้าวนั ระเบียบวิธีการทางสถิติ หลกั

เบื้องต้นของการส้ารวจดว้ยตัวอย่าง สถิติพรรณนา 

ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่มและความน่าจะเป็นของ

ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถติิ การประมาณ

คา่และการทดสอบสมมุติฐาน การวเิคราะห์ความ

แปรปรวนเบื้องต้น การวเิคราะห์การถดถอยและ

สหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบดว้ยไคก้าลังสอง 

สถิติไม่อิงพารามเิตอร์ และการใช้โปรแกรม

ส้าเร็จรูปในการวเิคราะห์และแปลผล 

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 

คงเดิม 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ กลุ่มวิชาเอกบังคับ  

242221 เคมีวิเคราะห์  4(3-3-8) 242221 เคมีวิเคราะห์  4(3-3-8) 
 

 Analytical Chemistry    Analytical Chemistry   

 

หลักการพืน้ฐานทางเคมีวเิคราะห์ เทคนิคการสุ่ม

ตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างก่อนท้าการวเิคราะห์ 

สถิติที่ใช้ในเคมีวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์โดยน้้าหนกั

และการตกตะกอน การวเิคราะห์โดยปรมิาตร          

การไทเทรตกรดด่าง การไทเทรตแบบตกตะกอน       

การไทเทรตแบบเกิดสารประกอบเชิงซ้อน และการ

ไทเทรตแบบรีดอกซ์ การสกดัด้วยตวัท้าละลาย ทฤษฎี

และการประยุกต์ของวิธีทางโครมาโทกราฟี โครมาโทก

ราฟีกระดาษ โครมาโทกราฟีเย่ือบาง โครมาโทกราฟีช

นิดแลกเปลี่ยนไอออน คอลัมน์โครมาโทกราฟี  

Introduction of analytical chemistry, sampling 

techniques and sample preparation, statistical 

concepts for analytical chemistry, gravimetric 

 หลักการพืน้ฐานทางเคมีวเิคราะห์ เทคนิคการสุ่ม

ตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างก่อนท้าการ

วิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในเคมีวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์

โดยน้้าหนักและการตกตะกอน การวิเคราะห์โดย

ปรมิาตร การไทเทรตกรดด่าง การไทเทรตแบบ

ตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิดสารประกอบ

เชิงซ้อน และการไทเทรตแบบรีดอกซ์ การสกดัด้วย

ตัวท้าละลาย ทฤษฎแีละการประยุกต์ของวิธีทางโคร

มาโทกราฟี โครมาโทกราฟีกระดาษ โครมาโทกราฟี

เย่ือบาง โครมาโทกราฟีชนิดแลกเปลี่ยนไอออน 

คอลัมน์โครมาโทกราฟี  

Introduction of analytical chemistry, sampling 

techniques and sample preparation, statistical 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่

ปรับปรุง 

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 

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 

242241 เคมีอินทรีย์ 1 4(3-3-8) 242241 เคมีอินทรีย์ 1 4(3-3-8)  

 Organic Chemistry I   Organic Chemistry I   

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ ไฮบริไดเซชัน 

พันธะและโครงสร้างในสารประกอบอนิทรย์ี           

การจ้าแนกหมู่ฟังก์ชนั การอ่านชื่อและสมบตัิของ

สารประกอบอนิทรย์ี การเตรียมและปฏิกิริยาของ

สารประกอบแอลเคน แอลคนี แอลไคน์ อะโรมาติก

ไฮโดรคาร์บอน ออร์กาโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล 

อีเทอร์ รวมทั้งศึกษาไอโซเมอร์และสเตอริโอเคมีของ

สารประกอบอนิทรย์ี 

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 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ ไฮบริไดเซชัน 

พันธะและโครงสร้างในสารประกอบอนิทรย์ี         

การจ้าแนกหมู่ฟังก์ชนั การอ่านชื่อและสมบตัิของ

สารประกอบอนิทรย์ี การเตรียมและปฏิกิริยาของ

สารประกอบแอลเคน แอลคนี แอลไคน์ อะโรมาติก

ไฮโดรคาร์บอน ออร์กาโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์        

ฟีนอล อีเทอร์ รวมทั้งศึกษาไอโซเมอร์และสเตอริโอ

เคมีของสารประกอบอนิทรย์ี 

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 

คงเดิม 

242242 เคมีอินทรีย์ 2 4(3-3-8) 242242 เคมีอินทรีย์ 2 4(3-3-8)  

 Organic Chemistry II   Organic Chemistry II   

 

ปฏกิิริยาของสารประกอบแอลดีไฮด์ คโีตน ปฏกิิริยา

การแทนที่ที่ต้าแหน่งแอลฟ่าคาร์บอนของสารประกอบ

คาร์บอนิล ปฏกิิริยาของสารประกอบเอมีน เฮเทอโรไซ

คลิก กรดคาร์บอกซิลิก และอนพุันธ์ คาร์โบไฮเดรต 

กรดอะมโิน 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, 

 ปฏกิิริยาของสารประกอบแอลดีไฮด์ คโีตน ปฏกิิริยา

การแทนที่ที่ต้าแหน่งแอลฟ่าคาร์บอนของ

สารประกอบคารบ์อนิล ปฏกิิริยาของสารประกอบ

เอมีน เฮเทอโรไซคลิก กรดคาร์บอกซิลิก และ

อนุพันธ์ คาร์โบไฮเดรต กรดอะมโิน 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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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่

ปรับปรุง 

amino acids, proteins and basic synthesis of organic 

compounds 

carbohydrates, amino acids, proteins and basic 

synthesis of organic compounds 

242311 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 242311 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 4(3-3-8)  

 Physical Chemistry I   Physical Chemistry I   

 

แก๊สและทฤษฎจีลนพลศาสตร์เคมีของแก๊ส 

ปรากฏการณ์การถ่ายเท การแพรผ่่าน ความหนดื การ

น้าความร้อนและกฎการกระจายของแมกซ์เวลและโบ

สแมน อุณหพลศาสตร์เคมี สมบัติและการ

เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสารบรสิุทธิ์และสารผสม

อย่างง่าย สมดุลวัฏภาค จลนพลศาสตร์เคมี การเร่ง

ปฏกิิริยา กลไกการเกิดปฏกิิริยา หลักการและการ

ประยุกต์ใช้เคมีของสารละลายอิเลก็โทรไลต์ 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 

 

 แก๊สและทฤษฎจีลนพลศาสตร์เคมีของแก๊ส 

ปรากฏการณ์การถ่ายเท การแพรผ่่าน ความหนดื 

การน้าความร้อนและกฎการกระจายของแมกซ์เวล

และโบสแมน อุณหพลศาสตร์เคมี สมบัติและการ

เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสารบรสิุทธิ์และสาร

ผสมอย่างง่าย สมดุลวัฏภาค จลนพลศาสตร์เคมี 

การเร่งปฏกิิริยา กลไกการเกิดปฏกิิริยา 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

242312 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 242312 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 4(3-3-8)  

 Physical Chemistry II   Physical Chemistry II   

 

เคมีควอนตัม เคมีพืน้ผิว 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 เคมีพืน้ผิว 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 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่

ปรับปรุง 

242321 เคร่ืองมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี 4(3-3-8) 242321 เคร่ืองมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี 4(3-3-8)  

 Instrumentation for Chemical Analysis   Instrumentation for Chemical Analysis   

 

หลักการ เคร่ืองมือ และการประยุกต์ใช้ของ อัลตร้าไว

โอเลต-วิสเิบิลสเปคโตรโฟโตเมตรี อินฟราเรดสเปค

โตรโฟโตเมตรี และอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปคโตร

โฟโตเมตรี   โฟลอินเจคชันอะนาลิซิส แกส๊โครมาโทก

ราฟี และโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง  

บทน้าสู่เคมีวเิคราะห์เชิงไฟฟ้าเบื้องต้น 

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 เคร่ืองมือ และการประยุกต์ใช้ของ อัลตร้า

ไวโอเลต-วิสิเบิลสเปคโตรโฟโตเมตรี อินฟราเรด

สเปคโตรโฟโตเมตรี และอะตอมมิกแอบซอร์พ

ชันสเปคโตรโฟโตเมตรี  โฟลอินเจคชันอะนาลิซิส 

แก๊สโครมาโทกราฟี และโครมาโทกราฟีของเหลว

สมรรถนะสูง บทน้าสู่เคมีวเิคราะห์เชิงไฟฟ้าเบื้องต้น 

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 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

242331 เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6) 242331 เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6)  

 Inorganic Chemistry I   Inorganic Chemistry I   

 

โครงสร้างของอะตอม ทฤษฏอีอร์บิทัลเชิงอะตอม 

ทฤษฎกีารก้าบังประจุในอะตอม สัญลักษณ์ของเทอม 

พันธะเคมีและทฤษฎทีี่อธิบายพันธะเคมี โครงสร้างของ

โมเลกุลและทฤษฎทีี่อธิบายรูปรา่งของโมเลกุล 

ของแข็งและพันธะในของแข็ง ปฏกิิริยากรด-เบสในตัว

ท้าละลายที่เปน็น้้าและไม่ใช่น้้า และทฤษฎอีธิบาย

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 ทฤษฏอีอร์บิทัลเชิงอะตอม 

ทฤษฎกีารก้าบังประจุในอะตอม สัญลักษณ์ของ

เทอม พันธะเคมีและทฤษฎทีี่อธิบายพันธะเคมี 

โครงสร้างของโมเลกุลและทฤษฎทีี่อธิบายรูปรา่ง

ของโมเลกุล ของแข็งและพันธะในของแข็ง ปฏกิิริยา

กรด-เบสในตัวท้าละลายที่เปน็น้้าและไม่ใช่น้้า และ

ทฤษฎอีธิบายพันธะในสารประกอบโคออร์ดิเนชัน 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่

ปรับปรุง 

242332 เคมีอนินทรีย์ 2 4(3-3-8) 242332 เคมีอนินทรีย์ 2 4(3-3-8)  

 Inorganic Chemistry II   Inorganic Chemistry II   

 

ทฤษฎีกลุ่มและสมมาตรของโมเลกุล ตารางคุณลักษณะ 

สเปคโตรสโคปีเบื้องต้นของสารประกอบอนินทรย์ี 

สมบัติต่างๆของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน ได้แก่ 

เสถียรภาพ เทอร์โมไดนามกิส์  สมบัติแม่เหล็ก กลไก

การเกิดปฏกิิริยาของเคมีอนินทรีย์ 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 

สเปคโตรสโคปีเบื้องต้นของสารประกอบอนินทรย์ี 

สมบัติต่างๆของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน ได้แก่ 

เสถียรภาพ เทอร์โมไดนามกิส์ สมบัติแม่เหลก็ กลไก

การเกิดปฏกิิริยาของเคมีอนินทรีย์ 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 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

242341 สเปคโตรสโคปีทางเคมีอินทรีย์ 4(4-0-8) 242341 สเปคโตรสโคปีทางเคมีอินทรีย์ 4(4-0-8)  

 Spectroscopy in Organic Chemistry   Spectroscopy in Organic Chemistry   

 

หลักการของสเปคโตรสโคปี ทฤษฎแีละการประยุกต์

การหาโครงสร้างของสารประกอบอนิทรย์ีโดยใช้  

อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล สเปคโตรสโคปี อินฟราเรด 

สเปคโตรสโคปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ สเปคโต

รสโคปี และแมส สเปคโตรสโคป ี

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 ทฤษฎแีละการ

ประยุกต์การหาโครงสร้างของสารประกอบอนิทรย์ี

โดยใช้  อัลตราไวโอเลต-วิสเิบิล สเปคโตรสโคปี 

อินฟราเรด สเปคโตรสโคปี นวิเคลียร์แมกเนติกเร

โซแนนซ์ สเปคโตรสโคปี และแมส สเปคโตรสโคป ี

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 

คงเดิม 

242451 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 242451 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 
 

 Professional Training   Professional Training  

 

การฝึกงานทางด้านเคมีในหนว่ยงานของรัฐหรือเอกชน 

การเตรียมสาร การวิเคราะห์ การใช้เคร่ืองมือ          

การเขียนรายงาน การเสนองาน การท้างานร่วมกับผู้อ่ืน 

Professional training in chemistry of students in the 

governmental or private organization, chemical 

preparation, analysis, instrumental operation, writing 

report, presentation, collaboration with co-worker 

 การฝึกงานทางด้านเคมีในหนว่ยงานของรัฐหรือ

เอกชน การเตรียมสาร การวิเคราะห์ การใช้เคร่ืองมือ 

การเขียนรายงาน การเสนองาน การท้างานร่วมกับ

ผู้อ่ืน 

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 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่

ปรับปรุง 

242452 การศึกษาอสิระ   6 หน่วยกติ 242452 การศึกษาอสิระ   6 หน่วยกติ 
 

 Independent Study   Independent Study  

 

ท้าการทดลองในหัวข้อทางเคมีที่มีความสนใจเปน็พิเศษ 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ลึกซ้ึงโดยใช้วิธีการทาง

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 

 

ท้าการทดลองในหัวข้อทางเคมีที่มีความสนใจเปน็

พิเศษ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ลกึซ้ึงโดยใช้วิธีการทาง

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

242453 สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต 242453 สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education   Co-operative Education  

 

การเรียนผ่านงาน ปฏบิัติงานแบบเต็มเวลาภายใน

หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือต่างประเทศโดยผ่าน

ความเห็นชอบจากองคก์รสหกิจศกึษา 

Work-based learning, full time work in the 

governmental or private organization or the foreign 

country under the permission from co-operative 

education organization 

 

การเรียนผ่านงาน ปฏบิัติงานแบบเต็มเวลาภายใน

หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือต่างประเทศโดย

ผ่านความเห็นชอบจากองคก์รสหกิจศกึษา 

Work-based learning, full time work in the 

governmental or private organization or the 

foreign country under the permission from co-

operative education organization 

 

242454 สัมมนา 1(0-3-2) 242454 สัมมนา 1(0-3-2) 

 Seminar    Seminar   

 

การฝึกเสนอผลงานและวิจารณ์รายงานการวิจัย 

ทางเคมี 

Practice in scientific presentation and discussion on 

chemistry research 

 

การฝึกเสนอผลงานและวิจารณ์รายงานการวิจัย 

ทางเคมี 

Practice in scientific presentation and discussion 

on chemistry research 

242461 ทักษะและเทคนิคการสอนเคมี       3(2-2-5) 242461 ทักษะและเทคนิคการสอนเคมี    3(2-2-5) 

 Skills and Teaching in Chemistry   Skills and Teaching in Chemistry  

 

ความหมาย ขอบข่าย และความส้าคัญของทักษะและ

เทคนิคการสอนเคมี ทักษะการน้าเข้าสู่บทเรียน  

การกระตุ้นความสนใจ การตั้งค้าถาม การใช้สื่อ 

การเรียนการสอน การเล่าเร่ือง การอธิบายยกตัวอย่าง 

และการสรุปบทเรียน เทคนิคการสอนกลุ่มใหญ่  

การสอนกลุ่มย่อย การสอนรายบุคคล การบูรณา 

การการเรียนรู้แบบเรียนรวม  ฝึกปฏบิัติด้านทกัษะและ

เทคนิคการสอนเคมี 

 

 

 

 

ความหมาย ขอบข่าย และความส้าคัญ

ของทักษะและเทคนิคการสอนเคมี 

ทักษะการน้าเข้าสู่บทเรียน การกระตุ้น

ความสนใจ การตั้งค้าถาม การใช้สื่อ

การเรียนการสอน การเล่าเร่ือง การ

อธิบายยกตัวอย่าง และการสรุป

บทเรียน เทคนิคการสอนกลุ่มใหญ่ 

การสอนกลุ่มย่อย การสอนรายบุคคล 

การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียน

รวม  ฝึกปฏบิัติด้านทักษะและเทคนิค

การสอนเคมี 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่

ปรับปรุง 

       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 

       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 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

242462 การพัฒนาสื่อการสอนทางเคมี 3(2-2-5) 242462 การพัฒนาสื่อการสอนทางเคมี        3(2-2-5) 

 
Development of Instruction Media in 

Chemistry 
  

Development of Instruction Media in 

Chemistry 
 

 

        แนวคดิ งานวิจัยเกี่ยวกบัการพัฒนาสื่อการสอน

เคมี การวิเคราะห์สื่อการสอน การเลือกใช้  

การปรับปรุงและออกแบบสื่อการสอนทางวัสดุ 

อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการ และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

การพัฒนาสื่อการสอนจากวสัดุเหลือใช้หรือหาง่าย 

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 

         แนวคดิ งานวิจัยเกี่ยวกบัการพัฒนาสื่อการ

สอนเคมี การวิเคราะหส์ื่อการสอน การเลือกใช้  

การปรับปรุงและออกแบบสื่อการสอนทางวัสดุ 

อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการ และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

การพัฒนาสื่อการสอนจากวสัดุเหลือใช้หรือหาง่าย 

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 4(3-3-8) 365215 ชีวเคมีทั่วไป 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 หลกัการและ

ปฏบิัติการของการเตรียมบัฟเฟอร์ การวดัการดดูกลนื

แสง การทดสอบสารชีวโมเลกุลและการวดัจลนศาสตร์

ของเอนไซม์ 

 นิยามและหลักการของชีวเคมี  คุณสมบัติทางเคมี 

ชนิด โครงสร้าง และเมตาบอลิซึมของสารชีว

โมเลกุลอันได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และ

กรดนิวคลีอิค จลนศาสตร์ของเอนไซม์ ฮอร์โมน 

สารอาหาร การแสดงออกของยีนและการควบคุม 

หลักการและเทคนิคทางอณูชีววิทยา ชวีพลังงาน

ศาสตร์ หลักการและปฏิบัตกิารของการเตรียม

บัฟเฟอร์ การวัดการดูดกลืนแสง การทดสอบสาร

ชีวโมเลกลุและการวัดจลนศาสตร์ของเอนไซม์ 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่

ปรับปรุง 

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 

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  กลุ่มวิชาเอกเลือก  

242411 การวิจัยแนวใหม่ทางเคมีเชิงฟิสกิส ์ 3(3-0-6) 242411 การวิจัยแนวใหม่ทางเคมีเชิงฟิสกิส ์ 3(3-0-6)  

 
New Frontier of Researches in Physical 

Chemistry 
   

New Frontier of Researches in 

Physical Chemistry 
   

 

หลักการและการอภิปรายหวัข้อ ทีไ่ดร้ับความสนใจ      

ทางเคมีเชิงฟสิิกส์ เช่น นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน   

นาโนทวิบ์ นาโนชที ตวัเรง่ปฏิกริิยา ของไหลสภาวะวกิฤต 

ซุปเปอร์คอนดักเตอร ์คอนดกัติ้งพอลิเมอร์ ผลกึเหลว  

ควอสิคริสตัล บล็อกโคพอลิเมอร์ เทคโนโลยีชวีภาพ         

การน้าคอมพวิเตอร์มาประยุกต์ใช ้การออกแบบวัสด ุ

ตัวเรง่ และยาชนดิใหม่ โดยอาศัยคอมพิวเตอร ์หลกัการ

พื้นฐานของเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช ้ในการวิจัยทางเคมีเชงิ

ฟิสิกส์ เชน่ อะตอมมิกฟอร์สไมโครสโคปี สแกนนิ่งทันเน

ลลิ่งไมโครสโคปี สแกนนิง่อิเล็กตรอนไมโครสโคปี ทันเน

ลลิ่งอิเลก็ตรอนไมโครสโคป ีการกระเจิงของรงัสีเอ็กซ์เรย์

และนิวตรอน การสะท้อนของรังสีเอ็กซ์เรย์ และ โซลดิส

เตทนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนส ์

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) 

 

หลักการและการอภิปรายหวัข้อ ทีไ่ดร้ับความสนใจ

ทางเคมีเชิงฟสิิกส์ เชน่ นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน นา

โนทิวบ์ นาโนชีท ตัวเร่งปฏิกริิยา ของไหลสภาวะวกิฤต 

ซุปเปอร์คอนดักเตอร ์คอนดกัติ้งพอลิเมอร์ ผลกึเหลว 

ควอสิคริสตัล บล็อกโคพอลิเมอร์ เทคโนโลยีชวีภาพ 

การน้าคอมพวิเตอร์มาประยุกต์ใช ้การออกแบบวัสด ุ

ตัวเรง่ และยาชนดิใหม่ โดยอาศัยคอมพิวเตอร ์

หลักการพื้นฐานของเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัยทาง

เคมีเชิงฟิสกิส์ เช่น อะตอมมิกฟอรส์ไมโครสโคปี 

สแกนนิง่ทันเนลลิง่ไมโครสโคป ีสแกนนิ่งอิเลก็ตรอนไม

โครสโคป ีทันเนลลิ่งอิเล็กตรอนไมโครสโคปี         

การกระเจิงของรังสีเอ็กซ์เรย์และนิวตรอน การสะท้อน

ของรังสีเอ็กซ์เรย์ และ โซลดิสเตทนิวเคลียร์แมก

เนติกเรโซแนนส ์

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 
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สาระที่

ปรับปรุง 

242412 เคมีเกี่ยวกับพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 242412 เคมีเกี่ยวกับพอลิเมอร์ 3(3-0-6)  

 Polymer Chemistry    Polymer Chemistry    

 

หลักการพืน้ฐานทางเคมีพอลเิมอร์ โครงสร้างทางเคมี

และพันธะเคมีของพอลิเมอร์ สัณฐานวิทยาของพอลิ

เมอร์ ชนิดของการเกดิพอลิเมอร์ ปฏกิิริยาการเตรียม

พอลิเมอร์แบบต่าง ๆ มวลโมเลกุลของพอลิเมอร์ และ

เทคนิคในการวเิคราะห์มวลโมเลกลุ สมบัติทางความร้อน

และเชิงกลของพอลิเมอร์ การละลายของพอลิเมอร์ 

กระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ในอุตสาหกรรม 

รวมถึงการประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ในเชิงพาณิชย ์

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 

 

หลักการพืน้ฐานทางเคมีพอลเิมอร์ โครงสร้างทาง

เคมีและพันธะเคมีของพอลิเมอร์ สัณฐานวิทยาของ

พอลิเมอร์ ชนิดของการเกดิพอลเิมอร์ ปฏกิิริยาการ

เตรียมพอลิเมอร์แบบต่าง ๆ  มวลโมเลกุลของพอลิเมอร์ 

และเทคนิคในการวิเคราะห์มวลโมเลกุล สมบัติทาง

ความร้อนและเชิงกลของพอลิเมอร์ การละลายของ

พอลิเมอร์ กระบวนการสังเคราะหพ์อลิเมอร์ใน

อุตสาหกรรม รวมถึงการประยุกต์ใช้พอลเิมอร์ในเชิง

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 

 

 

 

คงเดิม 

242413 เคมีค้านวณเบื้องต้น 3(2-2-5) 242413 เคมีค้านวณเบื้องต้น 3(2-2-5)  

 
Introductory Computational Chemistry 

  
Introductory Computational 

Chemistry 
  

 

วิธีการค้านวณทั่วไป รวมทั้งแอบอินิชิโอ เซไมเอ็มไพริกัล 

กลศาสตร์ควอนตัม กลศาสตร์เชิงโมเลกุล  วิธีผสมผสาน

กลศาสตร์ควอนตัมและกลศาสตร์เชิงโมเลกลุ  และ

ทฤษฎฟีังก์ชันความหนาแน่น 

General computational methods including ab initio, 

semiempirical, quantum mechanics (QM), molecular 

mechanics (MM), QM/MM, density functional theory 

(DFT) 

 

 

 

 

วิธีการค้านวณทั่วไป รวมทั้งแอบอนิิชิโอ เซไมเอ็มไพ

ริกัล กลศาสตร์ควอนตัม กลศาสตร์เชิงโมเลกลุ วิธี

ผสมผสานกลศาสตร์ควอนตัมและกลศาสตร์เชิง

โมเลกุล  และทฤษฎฟีังก์ชันความหนาแน่น 

General computational methods including ab initio, 

semiempirical, quantum mechanics (QM), 

molecular mechanics (MM), QM/MM, density 

functional theory (DFT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่

ปรับปรุง 

242414 หัวข้อพเิศษทางเคมีเชิงฟิสกิส์ 3(2-2-5) 242414 หัวข้อพเิศษทางเคมีเชิงฟิสกิส ์ 3(2-2-5)  

 Special Topic in Physical Chemistry   Special Topic in Physical Chemistry   

 

หลักการและการอภิปรายเกี่ยวกับความก้าวหน้าและ

ทฤษฎใีหม ่ทางเคมีเชิงฟิสิกส์ในหัวข้อที่อาจแตกต่างกนั

ในแต่ละปีการศกึษา  

Principles and discussions about recent advances 

and new theories in physical chemistry with different 

topic in each year 

 

 

 

 

หลักการและการอภิปรายเกี่ยวกับความก้าวหน้า

และทฤษฎใีหม ่ทางเคมีเชิงฟิสิกส์ในหวัข้อที่อาจ

แตกต่างกันในแตล่ะปีการศกึษา  

Principles and discussions about recent advances 

and new theories in physical chemistry with 

different topic in each year 

 

 

คงเดิม 

242415 อุณหพลศาสตร์เคมี 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 เทอร์โมไดนามกิส์สถิติ  

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 เทอร์โมไดนามกิส์สถิติ  

Work, heat, enthalpy, entropy, internal energy, 

free energy, laws of thermodynamics, 

applications of chemical thermodynamics in 

chemical and physical processes, statistical 

thermodynamics 

 

 

คงเดิม 

242423 การประยุกต์ใช้ในเคมีเชิงวิเคราะห ์ 3(3-0-6) 242423 การประยุกต์ใช้ในเคมีเชิงวิเคราะห ์ 3(3-0-6)  

 

 

 

 

 

คงเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 Application of Analytical Chemistry   Application of Analytical Chemistry  

 

การประยุกต์ใช้เทคนิคและวิธีการของเคมีวเิคราะห์ใน

หลากหลายงาน สิ่งแวดล้อมการเกษตร อาหารและยา 

อุตสาหกรรมอ่ืน 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 

อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ การประยุกต์กับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

Application of analytical techniques 

and methods in several works, 

environment, agricultural, food and 

drugs and other industries, local 

wisdom applications 
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242424 การเตรียมตัวอย่างเพื่อการวเิคราะห ์

ทางเคมี  

3(2-2-5) 242424 การเตรียมตัวอย่างเพื่อการวเิคราะห์

ทางเคมี  

3(2-2-5)  

 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

 

 

 

 

 

 

 
Sample Preparation for Chemical 

Analysis 
  

Sample Preparation for Chemical 

Analysis 
 

 

ความส้าคัญของการเตรียมตัวอย่างส้าหรับการ

วิเคราะห์ทางเคมี การเก็บตวัอย่าง 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 

 

ความส้าคัญของการเตรียมตัวอย่าง

ส้าหรับการวเิคราะห์ทางเคมี 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 

 

242425  เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า 3(2-2-5) 242425  เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า 3(2-2-5) 

คงเดิม 

 Electroanalytical Chemistry   Electroanalytical Chemistry  

 

ทฤษฎ ีเคร่ืองมือ และ การประยุกต์ใช้ของ

เคมีวิเคราะหเ์ชิงไฟฟ้า ได้แก่ วิธีโพแทนชิ

โอเมตรี คูลอมบ์เมตรี คอนดักโทเมทตรี 

และโวลแทมเมตรี 

 Theory, instrument and application of 

electroanalytical chemistry such as 

potentiometry, coulometry, 

conductometry and voltammetry 

 

 

ทฤษฎ ีเคร่ืองมือ และ การประยุกต์ใช้ของเคมี

วิเคราะห์เชิงไฟฟ้า ได้แก่ วิธีโพแทนชิโอเมตรี คู

ลอมบ์เมตรี คอนดักโทเมทตรี และโวลแทมเมตรี 

 Theory, instrument and application of 

electroanalytical chemistry such as potentiometry, 

coulometry, conductometry and voltammetry 

242426 เคมีสภาวะแวดล้อม 3(3-0-6) 242426 เคมีสภาวะแวดล้อม 3(3-0-6) 

คงเดิม 

 Environmental Chemistry   Environmental Chemistry  

 

ระบบนิเวศ ภาวะมลพิษ ผลกระทบของสภาวะแวดล้อม

ต่อสังคมและชุมชน สาเหตุและการแก้ไขเกี่ยวกบัมลพษิ

ในสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและ       

ในชีวติประจ้าวัน 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 สาเหตุและการแกไ้ข

เกี่ยวกับมลพิษในสิง่แวดล้อม ความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัตกิารและในชวีิตประจ้าวัน 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 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
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242427 หัวข้อพเิศษทางเคมีวเิคราะห ์ 3(2-2-5) 242427 หัวข้อพเิศษทางเคมีวเิคราะห ์ 3(2-2-5)  

 
Special Topics in Analytical  Chemistry 

  
Special Topics in Analytical  

Chemistry 
  

 

การบรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อที่

น่าสนใจในปัจจุบัน วิทยาการสมัยใหมท่าง

เคมีวิเคราะห์ ทั้งทางทฤษฎ ีและการ

ประยุกต์ใช้ โดยเน้นการใช้งานเพื่อชุมชน  

Description and discussion in topic of 

current interest, modern technology in 

analytical chemistry including theories and 

applications especially for community 

applications 

 

 

  

การบรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจ

ในปัจจุบัน วิทยาการสมัยใหมท่างเคมีวิเคราะห์ ทั้ง

ทางทฤษฎ ีและการประยุกต์ใช้ โดยเนน้การใช้งาน

เพื่อชุมชน  

Description and discussion in topic of current 

interest, modern technology in analytical 

chemistry including theories and applications 

especially for community applications 

 

คงเดิม 

242431 การวิเคราะหส์ารอนินทรีย์ 3(3-0-6) 242431 การวิเคราะหส์ารอนินทรีย์ 3(3-0-6) 

คงเดิม 

 Inorganic Analysis   Inorganic Analysis  

 

การวิเคราะหเ์ชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพของธาตุหลัก 

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 

 

 การวิเคราะหเ์ชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพของธาตุ

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 

 

 

242432 เคมีชีวอนินทรีย์ 3(3-0-6) 242432 เคมีชีวอนินทรีย์ 3(3-0-6) 

คงเดิม 

 Bioinorganic Chemistry   Bioinorganic Chemistry  

 

สารประกอบอนินทรย์ีในระบบชีวภาพ อิทธิพล 

ของสารอนินทรีย์ต่อสิ่งมีชีวิต การเกดิและบทบาทของ

ไอออนของโลหะในระบบชีวภาพ  

Inorganic compounds in biological system, effect of 

inorganic compounds to the living, incident and role 

of the metal ions in biological system 

 

 สารประกอบอนินทรย์ีในระบบชีวภาพ 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 
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242433 เคมีวัสดุอนินทรย์ี  3(3-0-6) 242433 เคมีวัสดุอนินทรย์ี  3(3-0-6) 

คงเดิม 

 Inorganic Material Chemistry   Inorganic Material Chemistry  

 

การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์ ความรู้พืน้ฐานของผลึก 

สมบัติของออกไซด์ของโลหะทราน-ซิชัน สมบัติทาง

อิเล็กทรอนิกส์ แม่เหลก็และแสงของวัสดุอนนิทรย์ี 

สารประกอบที่มีสูตรไม่เป็นไปตามมวลสารสัมพันธ์    

ซีโอไลต ์งานวิจัยปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับวัสดุอนินทรย์ี 

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 ความรู้พืน้ฐานของ

ผลึก สมบัติของออกไซด์ของโลหะทราน-ซิชัน 

สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ แม่เหลก็และแสงของ

วัสดุอนินทรีย์ สารประกอบที่มีสตูรไม่เป็นไปตาม

มวลสารสัมพันธ์  ซีโอไลต์ งานวิจัยปัจจุบันที่

เกี่ยวข้องกับวัสดุอนนิทรย์ี 

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 

 

 

242434 หัวข้อพเิศษทางเคมีอนินทรีย์ 3(2-2-5) 242434 หัวข้อพเิศษทางเคมีอนินทรีย์ 3(2-2-5) 

คงเดิม 

 Special topics in inorganic Chemistry   Special topics in inorganic Chemistry  

 การบรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจ        

ในปัจจุบัน วิทยาการสมัยใหม ่ทางเคมี 

อนินทรีย์ ทั้งทางทฤษฎ ีและการประยุกต์ใช้  

Description and discussion in topic of current interest, 

modern technology in inorganic chemistry including 

theories and applications 

 

 

 การบรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจ

ในปัจจุบัน วิทยาการสมัยใหม ่ทางเคมี 

อนินทรีย์ ทั้งทางทฤษฎ ีและการประยุกต์ใช้  

Description and discussion in topic of current 

interest, modern technology in inorganic 

chemistry including theories and applications 

 

242435 เคมีเกี่ยวกับเซรามกิ 3(2-2-5) 242435 เคมีเกี่ยวกับเซรามกิ 3(2-2-5) 

คงเดิม 

 Chemistry for Ceramics   Chemistry for Ceramics  

 

โครงสร้างพืน้ฐานของสารประกอบอลูมิโนซิลิเกต 

สมบัติทางเคมี ทางกายภาพ และคุณลักษณะเฉพาะ

ของวัสดุเซรามกิ กระบวนการผลิตเซรามกิทาง

อุตสาหกรรม  

Basic structure of aluminosilicate compounds, 

chemical and physical properties and characteristics 

of ceramic materials, production of ceramic materials 

in the industry 

 

 

 โครงสร้างพืน้ฐานของสารประกอบอลูมิโนซิลิเกต 

สมบัติทางเคมี ทางกายภาพ และคุณลักษณะเฉพาะ

ของวัสดุเซรามกิ กระบวนการผลิตเซรามกิทาง

อุตสาหกรรม  

Basic structure of aluminosilicate compounds, 

chemical and physical properties and 

characteristics of ceramic materials, production of 

ceramic materials in the industry 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่

ปรับปรุง 

242441 เคมีอินทรีย์ประยุกต์ 3(2-2-5) 242441 เคมีอินทรีย์ประยุกต์ 3(2-2-5) 

คงเดิม 

 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) 

คงเดิม 

 Organic Synthesis   Organic Synthesis  

 

การวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดจา้พวกกระบวนการ

สังเคราะห์ วิธีวิเคราะห์แบบย้อนกลับ ปฏกิิริยาต่าง ๆ 

ที่ใช้เพื่อการสังเคราะห์ เช่น ออกซิเดชนั-รีดักชัน และ

การสร้างสารประกอบแบบวง การสังเคราะห์โอเลฟนิ 

ปฏกิิริยาของอีโนเลต 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 และจัดจา้พวกกระบวนการ

สังเคราะห์ วิธีวิเคราะห์แบบย้อนกลับ ปฏิกิริยาต่าง ๆ 

ที่ใช้เพื่อการสังเคราะห์ เช่น ออกซิเดชนัรีดักชนั และ

การสร้างสารประกอบแบบวง การสังเคราะห์ โอ

เลฟิน ปฏกิิริยาของอีโนเลต 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 3(3-0-6) 

ปรับรหัส   

และ

ค้าอธิบาย

รายวิชา 

 Natural Product   Natural Product  

 

การจ้าแนกสารประกอบจากธรรมชาติ  กลไกการ

สังเคราะห์ทางชีวเคมี  การวเิคราะห์โครงสร้างโดยวิธี

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  การวเิคราะห์โครงสร้างโดย

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 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่

ปรับปรุง 

242444 สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์                  3(3-0-6) 242444 สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์                  3(3-0-6) 

คงเดิม 

 Organic Stereochemistry   Organic Stereochemistry  

 

สเตอริโอไอโซเมอร์ สมมาตรและโครงแบบ การจ้าแนก

ประเภทและการแยกสเตอริโอไอไซเมอร์ สเตอริโอเคมี

ของโมเลกุลแบบทีเ่ป็นวงและไม่เปน็วง การสังเคราะห์

แบบสเตอริโอซีแลคทีฟ คุณสมบัติแบบไครอปติคัล 

ไคราลลิตีในโมเลกลุที่ปราศจากศูนย์กลาง 

Stereoisomer, symmetry and configuration, 

stereoisomer discrimination and separation, 

stereochemistry of acyclic and cyclic molecules, 

stereoselective synthesis, chiroptical properties, 

chirality in achiral molecules 

 สเตอริโอไอโซเมอร์ สมมาตรและโครงแบบ การ

จ้าแนกประเภทและการแยกสเตอริโอไอไซเมอร์ 

สเตอริโอเคมีของโมเลกุลแบบทีเ่ป็นวงและไม่เป็นวง 

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) 

คงเดิม 

 Heterocyclic Chemistry   Heterocyclic Chemistry  

 

การจ้าแนกและการเรียกชื่อ สมบัติทางเคมีและวิธีการ

สังเคราะห์สารประกอบของสารประกอบเฮเทอโรไซ

คลิกที่มีเฮเทอโรอะตอมเพียง 1 อะตอม แบบวงแหวน 

สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยมและหกเหลี่ยม รวมทั้ง

แบบที่มีเฮเทอโรอะตอม 2 อะตอม ทั้งชนิดที่อะตอมทั้ง

สองเป็นชนิดเดียวกัน และต่างชนดิกัน สารประกอบ

เฮเทอโรไซคลิกในชีวิตประจ้าวันและการประยุกต์ใช้

ประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อการสบืสานวัฒนธรรม 

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

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  

 

 การจ้าแนกและการเรียกชื่อ สมบัติทางเคมีและ

วิธีการสังเคราะห์สารประกอบของสารประกอบ

เฮเทอโรไซคลิกที่มีเฮเทอโรอะตอมเพียง 1 อะตอม 

แบบวงแหวน สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยมและ

หกเหลี่ยม รวมทั้งแบบที่มีเฮเทอโรอะตอม 2 

อะตอม ทั้งชนิดที่อะตอมทั้งสองเป็นชนิดเดียวกัน 

และต่างชนิดกนั สารประกอบเฮเทอโรไซคลิกใน

ชีวิตประจ้าวนัและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

เพื่อการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

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  
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2557 

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น 

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น 

รหัส 

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 
001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

 

 

3(3-0-6) 001111 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

 

 

3(3-0-6) 

*003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา

ทอ้งถิ่น 

3(3-0-6) *003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 

*003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) *003136  พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

005172 การจัดการการดา้เนินชีวิต 3(2-2-5) 005172 การจัดการการดา้เนินชีวิต 3(2-2-5) 

161171 หลักการศกึษาและความเป็นครู

มืออาชีพ 

3(3-0-6) 161111 ปรัชญาการศกึษา   

 

3(3-0-6) 

241111 คณิตศาสตร ์1 3(2-2-5) 241111 คณิตศาสตร ์1 3(2-2-5) 

242104 เคมี 1 4(3-3-8) 242104 เคมี 1 4(3-3-8) 

 รวม 22 หน่วยกติ  รวม 22 หน่วยกติ 

   *ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 
ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัส 

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 

 

3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 

 

3(3-0-6) 

0041xx กลุ่มวิชาพลานามัย 

 

1(0-2-1) 004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 

 

1(0-2-1) 

161241 การวัดและประเมินผลการศกึษา 3(2-2-5) 161112 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(3-0-6) 

241112 คณิตศาสตร ์2 

 

3(2-2-5) 241112 คณิตศาสตร ์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) 

242105 เคมี 2 

 

4(3-3-8) 242105 เคมี 2 

 

4(3-3-8) 

 รวม    22 หน่วยกติ  รวม    22 หน่วยกติ 

 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัส 

รายวิชา 
ช่ือวิชา จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา จ านวน 

หน่วยกติ 
161133 จิตวิทยาส้าหรับครู 3(3-0-6) 161113 หลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5) 

 รวม 3 หน่วยกติ  รวม 3 หน่วยกติ 
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แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2557 

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น 

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น 
รหัส 

รายวิชา 
ช่ือวิชา จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา จ านวน 

หน่วยกติ 
146111 การอ่านและการเขียน

ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ 

 

3(3-0-6) 146111 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

เชิงปฏิบัติ 

 

3(3-0-6) 

161221 การออกแบบและจัดการ

เรียนรู้1 

3(2-2-5) 161213 นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารทางการศึกษา 

3(2-2-5) 

241221 แคลคูลัส 4(3-2-7) 241221 แคลคูลัส 

 

4(3-2-7) 

242241 เคมีอินทรย์ี 1 

 

4(3-3-8) 242241 เคมีอินทรย์ี 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) 

 รวม    21 หน่วยกติ  รวม    21 หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัส 

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 
005171 ชีวิตและสุขภาพ 

 

3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 

 

3(3-0-6) 

005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์

เฉพาะ 

 

3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์

เฉพาะ 

 

3(3-0-6) 

00xxxx การออกแบบและพัฒนา

หลักสูตร 

3(2-2-5) 161212 จิตวิทยาส้าหรับครู 3(3-0-6) 

242242 เคมีอินทรย์ี 2 

 

4(3-3-8) 242242 เคมีอินทรย์ี 2 

 

4(3-3-8) 

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) 

 รวม    21 หน่วยกติ  รวม    21 หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัส 

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 
161261 นวัตกรรม เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

ทางการศึกษา 

3(3-0-6) 161211 การจัดการเรียนรู้และการจัดการ

ชั้นเรียน 

 

 

 

3(2-2-5) 

 รวม 3 หน่วยกติ  รวม 3 หน่วยกติ 
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แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2557 

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น 

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น 

รหัส 

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 
161322 การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 

2 

3(2-2-5) 161311 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 

247221 สถิติวิเคราะห ์

 

3(2-2-5) 247221 สถิติวิเคราะห ์

 

3(2-2-5) 

242331 เคมีอนินทรีย์ 1 

 

3(3-0-6) 242331 เคมีอนินทรีย์ 1 

 

3(3-0-6) 

242311 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 242311 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 

242321 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ 

ทางเคมี 

4(3-3-8) 242321 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี 4(3-3-8) 

242341 สเปคโตรสโคปีทางเคมีอินทรีย์ 4(4-0-8) 242341 สเปคโตรสโคปีทางเคมีอินทรีย์ 4(4-0-8) 

 รวม    21 หน่วยกติ  รวม    21 หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัส 

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

161351 การจัดการชั้นเรียนและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 

3(2-2-5) 161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 

242332 เคมีอนินทรีย์ 2 

 

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 ชีวเคมีท่ัวไป 

 

4(3-3-8) 365215 ชีวเคมีท่ัวไป 

 

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 หน่วยกติ  รวม    21 หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัส 

รายวิชา 
ช่ือวิชา จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา จ านวน 

หน่วยกติ 
161XXX   วิชาชีพครูเลือก 3(x-x-x) 161313 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

161342 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ 3(2-2-5)    

 รวม 6 หน่วยกติ  รวม 3 หน่วยกติ 
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แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2557 

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น 

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น 

รหัส 

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 
242454 สัมมนา 

 

1(0-3-2) 242454 สัมมนา 

 

1(0-3-2) 

242461 ทักษะและเทคนิคการสอนเคมี 3(2-2-5) 242461 ทักษะและเทคนิคการสอนเคมี 3(2-2-5) 

242xxx วิชาเอกเลือก 

 

3(x-x-x) 242xxx วิชาเอกเลือก 

 

3(x-x-x) 

242xxx วิชาเอกเลือก 

 

3(x-x-x) 242xxx วิชาเอกเลือก 

 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี

 

3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสร ี

 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี

 

3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสร ี

 

3(x-x-x) 

   161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ

วิชาชีพครู 

1(30 ชั่วโมง) 

   161412 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 รวม    16 หน่วยกติ  รวม    20 หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัส 

รายวิชา 
ช่ือวิชา จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา จ านวน 

หน่วยกติ 
242451 การศึกษาอิสระ* 

Independent Study 

 

6 หน่วยกิต 242452 การศึกษาอิสระ 

Independent Study 

 

6 หน่วยกิต 

242452 การฝึกงาน* 

Professional Training 

6 หน่วยกิต 242462 การพัฒนาสื่อการสอนทางเคมี                        3(2-2-5) 

242453 สหกิจศกึษา* 

Co-operative Education 

6 หน่วยกิต 161413 การฝึกปฏิบัติการวชิาชีพคร ู

Practicum in Professional 

Teaching 

1(60 ชั่วโมง) 

242462 การพัฒนาสื่อการสอนทางเคมี                        3(2-2-5)    

 รวม 9 หน่วยกติ  รวม 10 หน่วยกติ 

*ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี ้1 รายวิชา  

 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

161481 การบรหิารและการประกนั

คุณภาพการศึกษา 

3(3-0-6) 161xxx วิชาชีพครูเลือก 3(x-x-x) 

161xxx วิชาชีพครูเลือก 3(x-x-x)    

 รวม 6 หน่วยกติ  รวม 3 หน่วยกติ 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557 

ช้ันปีท่ี 5 ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

161591 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

ในสถานศึกษา 1 

6(320 ชั่วโมง) 161511 การปฏิบัติการสอน 

ในสถานศึกษา  1 

6(360 ชั่วโมง) 

161593 สัมมนา 1 1(0-2-1)    

 รวม 7 หน่วยกติ  รวม 6 หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

161592 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

ในสถานศึกษา 2 

6(320 ชั่วโมง) 161512 การปฏิบัติการสอน 

ในสถานศึกษา  2 

6(360 ชั่วโมง) 

369594 สัมมนาทางการศึกษา 2 1(0-2-1)    

 รวม 7 หน่วยกติ  รวม 6 หน่วยกติ 
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ตารางเปรยีบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

สาขาวิชาชีววทิยา 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับ

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง 2557 

หมวดวิชา 
เกณฑ์ 

สกอ. 

เกณฑ์ 

 คุรุสภา 

หลักสูตร

ปรบัปรุง 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตร 

ปรบัปรุง  

พ.ศ. 2557 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 30 30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 124 124 149 146 

2.1 วิชาชีพครู 46 46 50 47 

      2.1.1 วิชาชีพครู  - 34 38 35 

      2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา - 12 12 12 

2.2 วิชาเอก 78 78 99 99 

   2.2.1 กลุ่มวิชาแกน 

         2.2.1.1 วิชาพืน้ฐานคณิตศาสตร ์

                   และวิทยาศาสตร์ 

  46 

25 

46 

25 

         2.2.1.2 วิชาพืน้ฐานเฉพาะดา้น   21 21 

   2.2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   35 35 

        2.2.2.1 วิชาเอกบังคับ   35 35 

        2.2.2.2 วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม 

  2.2.3 การสอนวิชาเอก 

 

6 

 

- 

- 

6 

- 

6 

  2.2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก 4  12 12 

         2.2.4.1 วิชาเอกเลือก 

         2.2.4.2 วิชาเอกเลือกในกลุ่ม 

  12 

- 

12 

- 

         2.2.4.3 วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา    - - 

3. หมวดวิชาเลอืกเสรี  6 6 6 6 

รวม (หน่วยกติ)ตลอดหลักสูตร 160 160 185 182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68  
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2557  

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   วิชาบังคับ              

กลุ่มวิชาภาษา                               9  หน่วยกิต 

001103 
ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

3(3-0-6) 
001103 

ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

3(3-0-6)  

 

คงเดิม 001111 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน  

Fundamental English                                

3(3-0-6) 001111 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน  

Fundamental English                                

3(3-0-6) 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                        3  หน่วยกิต 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  

Civilization and Indigenous 

Wisdom       

3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  

Civilization and Indigenous 

Wisdom       

3(3-0-6) 

คงเดิม 

   003136  พะเยาศึกษา  

Phayao Studies 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาพลานามัย                           1 หน่วยกิต  วิชาบังคับเลือก         1 หน่วยกิต 

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1) 004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1) 004151 เกม 

Game 

1(0-2-1) 

004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1) 004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1) 

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1) 004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1) 

004154 ว่ายน้้า     

Swimming 

1(0-2-1) 004154 ว่ายน้้า     

Swimming 

1(0-2-1) 

004155 ลีลาศ    

Ballroom Dance 

1(0-2-1) 004155 ลีลาศ    

Ballroom Dance 

1(0-2-1) 

004156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2-1) 004156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2-1) 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1) 004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1) 

004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1) 

004159 เทนนิส   

Tennis 

1(0-2-1) 004159 เทนนิส   

Tennis 

1(0-2-1) 

004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1) 004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่

ปรับปรุง 

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2-1)  

 

 

 

คงเดิม 

 

004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1) 

004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1) 

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1) 

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2-1) 

กลุ่มวิชาสหศาสตร์                                8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ    

Life  and  Health              

3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ    

Life  and  Health              

3(3-0-6)  

 

คงเดิม 

 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 

Living Management 

3(2-2-5) 005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 

Living Management 

3(2-2-5) 

005173 ทักษะชีวติ  

Life Skills  

2(1-2-3) 005173 ทักษะชีวติ  

Life Skills  

2(1-2-3) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   วิชาเลือก          9    หน่วยกิต      

กลุ่มวิชาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6) 001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

English for Academic Purposes 

   3(3-0-6) คงเดิม 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา

คน้คว้า 

Information Science for Study 

and Research 

   3(3-0-6) 002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา

คน้คว้า 

Information Science for Study and 

Research 

   3(3-0-6)  

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวติ 

Philosophy for Life 

   3(3-0-6) 002122 ปรัชญาเพื่อชีวติ 

Philosophy for Life 

   3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

   3(3-0-6) 002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

   3(3-0-6) 

002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

   3(3-0-6) 002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

   3(3-0-6) 

002125 ดุริยางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

   3(3-0-6) 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

   3(3-0-6) 

002126 ศิลปะในชีวติประจ้าวัน 

Arts in Daily Life 

   3(3-0-6) 002126 ศิลปะในชีวติประจ้าวัน 

Arts in Daily Life 

   3(3-0-6) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่

ปรับปรุง 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพ

ชีวิต      

Fundamental Laws for Quality 

of Life       

3(3-0-6) 003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต      

Fundamental Laws for Quality of 

Life       

3(3-0-6)  

 

 

 

คงเดิม 

 

003132 ไทยกับประชาคมโลก    

Thai and the World Community                          

3(3-0-6) 003132 ไทยกับประชาคมโลก    

Thai and the World Community                          

3(3-0-6) 

003133 วิถีไทย วิถีทศัน ์

Thai Way and Vision 

3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทศัน ์

Thai Way and Vision 

3(3-0-6) 

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics Economy and Society             

3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics Economy and Society             

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

006140 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม    

Man and Environment 

3(3-0-6) 006140 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม    

Man and Environment 

3(3-0-6)  

 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศ 

ขั้นพืน้ฐาน 

Introduction to Computer 

Information Science 

3(2-2-5) 006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพืน้ฐาน 

Introduction to Computer 

Information Science 

3(2-2-5) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชวีิต 

ในยุคสารสนเทศ   

Mathematics for Life in the 

Information Age   

3(3-0-6) 006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชวีิตในยุค

สารสนเทศ   

Mathematics for Life in the 

Information Age   

3(3-0-6) 

006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน    

Drugs and Chemicals in Daily 

Life             

3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน    

Drugs and Chemicals in Daily Life             

3(3-0-6) 

006144 อาหารและวิถีชวีิต 

Food  and  Life  Style 

3(3-0-6) 006144 อาหารและวิถีชวีิต 

Food  and  Life  Style 

3(3-0-6) 

006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตวั 

Energy and Technology  

Around  Us 

3(3-0-6) 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตวั 

Energy and Technology  Around  

Us 

3(3-0-6) 

006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวนั 

Science in Daily Life 

3(3-0-6) 006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวนั 

Science in Daily Life 

3(3-0-6) 

กลุ่มสหศาสตร ์

005170 พฤติกรรมมนุษย ์  

Human Behavior                  

3(3-0-6) 005170 พฤติกรรมมนุษย ์  

Human Behavior                  

3(3-0-6) คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                     93 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                         93 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

25 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

                                                     25 หน่วยกิต 

 

241111 คณิตศาสตร์ 1            3(2-2-5) 

Mathematics I 

     อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิตและความ

ต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันและ

การประยุกต์ ปรพิันธ์ของฟังก์ชันและการ

ประยุกต์ เมทรกิซ์และระบบสมการเชิงเส้น 

     Mathematic induction, limits and 

continuity of functions, derivative of 

functions and applications,  integral of 

functions and applications, matrices and 

system of linear equations 

241111 คณิตศาสตร์ 1                  3(2-2-5) 

Mathematics I 

     อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิตและความ

ต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันและ

การประยุกต์ ปรพิันธ์ของฟังก์ชันและการ

ประยุกต์ เมทรกิซ์และระบบสมการเชิงเส้น 

     Mathematic induction, limits and 

continuity of functions, derivative of 

functions and applications,  integral of 

functions and applications, matrices and 

system of linear equations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

241112 คณิตศาสตร์ 2            3(2-2-5) 

Mathematics II 

     เทคนิคการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรง

แบบ ล้าดับและอนุกรมของจ้านวนจริง 

อนุกรมก้าลัง ฟังก์ชันหลายตวัแปร ลิมิต

และความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตวัแปร 

อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตวัแปร 

      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 

241112 คณิตศาสตร์ 2                  3(2-2-5) 

Mathematics II 

     เทคนิคการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 

ล้าดับและอนกุรมของจ้านวนจริง อนุกรม

ก้าลัง ฟังก์ชันหลายตวัแปร ลิมิตและความ

ต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ของ

ฟังก์ชันหลายตวัแปร 

      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 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่

ปรับปรุง 

242104 เคมี 1                               4(3-3-8) 

Chemistry I 

       บทน้าทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ 

โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ 

พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ของแข็ง- 

อสัณฐานและคอลลอยด์ การเปลี่ยนแปลง

สถานะและเทอร์โมไดนามกิสเ์บื้องต้น 

สารละลายและสมบัตขิองสารละลาย 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 1                                    4(3-3-8) 

Chemistry I 

       บทน้าทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ 

โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ 

พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ของแข็ง- 

อสัณฐานและคอลลอยด์ การเปลี่ยนแปลงสถานะ

และเทอร์โมไดนามกิส์เบื้องต้น สารละลายและ

สมบัติของสารละลาย ทฤษฎกีรดเบส 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 

 
คงเดิม 

242105 เคมี 2                                  4(3-3-8) 

Chemistry II 

      จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรดเบส 

สมดุลกรดเบสในน้้า สมดุลของเกลือที่ละลาย

ได้น้อย สมดุลของอิออนเชิงซ้อน ไฟฟ้าเคมี 

ธาตุเรพรีเซนเตทีฟ ธาตุทรานซิชัน เคมี

นิวเคลียร์ สารชีวโมเลกลุเคมีอุตสาหกรรม  

      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 2                                       4(3-3-8) 

Chemistry II 

      จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรดเบส สมดลุ

กรดเบสในน้้า สมดุลของเกลือที่ละลายได้น้อย 

สมดุลของอิออนเชิงซ้อน ไฟฟ้าเคมี ธาตุเรพรีเซน

เตทีฟ ธาตุทรานซิชัน เคมีนวิเคลียร์ สารชวี

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 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่

ปรับปรุง 

243101 ชีววทิยา 1                   4(3-3-8) 

Biology I 
       ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ 

การจัดระบบ และสารเคมีของชีวติ เซลล์และ  

เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความ

หลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่

ของพืชและสัตว์ นเิวศวิทยาและพฤติกรรม     

        Scienctific methodology, characteristics, 

organization and chemistry of life, cell and 

metabolism, genetics, evolution, biodiversity, 

structures and functions of plants and 

animals, ecology and behavior 

 

243101 ชีววทิยา 1                   4(3-3-8) 

Biology I 
       ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ 

การจัดระบบ และสารเคมีของชีวติ เซลล์และ  

เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความ

หลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่

ของพืชและสัตว์ นเิวศวิทยาและพฤติกรรม     

        Scienctific methodology, characteristics, 

organization and chemistry of life, cell and 

metabolism, genetics, evolution, biodiversity, 

structures and functions of plants and 

animals, ecology and behavior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

243102 ชีววทิยา 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 ชีววทิยา 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 ฟิสิกส์เบ้ืองต้น                   4(3-3-8) 

Introductory Physics 
      การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนต้าแหน่งใน 1 มิติ
และ 2 มิติแรงและกฎการเคลื่อนที่ งานและ
พลังงาน  โมเมนตัมและการชนการเคลื่อนที่
แบบหมุนสมดุลเชิงสถิตและสมบัตขิองสสาร
กลศาสตร์ของไหล  
เทอร์โมไดนามกิส์คลื่นและการสั่นสะเทือนเสียง 

ทัศนศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหลก็ 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 ฟิสิกส์เบ้ืองต้น                   4(3-3-8) 

Introductory Physics 
      การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนต้าแหน่งใน 1 มิติ
และ 2 มิติแรงและกฎการเคลื่อนที่ งานและ
พลังงาน  โมเมนตัมและการชนการเคลื่อนที่
แบบหมุนสมดุลเชิงสถิตและสมบัตขิองสสาร
กลศาสตร์ของไหล  
เทอร์โมไดนามกิส์คลื่นและการสั่นสะเทือนเสียง 

ทัศนศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหลก็ 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 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่

ปรับปรุง 

กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน                    21 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน                       21 หน่วยกิต  

146111 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 

เชิงปฏบัิติ                                3(3-0-6) 

Practical Reading and Writing 

      ศึกษาหลักการเบื้องต้นของการอ่าน และ

การเขียน รวมทั้งฝึกอ่านและเขียนโดยเร่ิมศึกษา

หลักการและปัญหาในการอ่านและเขียน ตั้ง

ระดับ ค้าวลี อนุประโยค จนถึงประโยคประเภท

ต่างๆ รวมทั้งฝึกอ่านเพื่อวิเคราะห์ประโยคที่ไม่

สมบูรณ์ และการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน และ

การแบ่งประโยคเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่าน

การเขียนตามหลักการเกี่ยวกับการเขียน

เบื้องต้น 

      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 

 

 

146111 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงปฏบัิติ        

                                               3(3-0-6) 

Practical Reading and Writing 

      ศึกษาหลักการเบื้องต้นของการอ่าน และ

การเขียน รวมทั้งฝึกอ่านและเขียนโดยเร่ิมศึกษา

หลักการและปัญหาในการอ่านและเขียน ตั้งระดับ 

ค้าวลี อนุประโยค จนถึงประโยคประเภทต่างๆ 

รวมทั้งฝึกอ่านเพื่อวิเคราะห์ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ 

และการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน และการแบ่ง

ประโยคเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่านการเขียน

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

   146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ          

English for Specific Purposes    3(3-0-6) 

      การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณา

การ โดยมุ่งเน้นทักษะเชิงผลิตเป็นหลัก           

คอื การพูดและการเขียน โดยรวมหัวข้อ

อภิปรายที่หลากหลายที่มีความเกี่ยวข้องกับ

ศาสตร์ที่นิสติก้าลังศกึษาอยู่เข้ากับค้าศัพทเ์ชิง

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 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ          

English for Specific Purposes      3(3-0-6) 

      การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณา

การ โดยมุ่งเน้นทักษะเชิงผลิตเป็นหลัก            

คอื การพูดและการเขียน โดยรวมหัวข้ออภิปราย

ที่หลากหลายที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสติ

ก้าลังศึกษาอยู่เข้ากับค้าศพัท์เชิงวชิาการและ

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 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่

ปรับปรุง 

2471111 ชีวสถิติ                                   3(2-2-5) 

Biostatistics 

      แนวคดิ ขอบเขตและประโยชนข์องสถิติ

ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การน้าไปใช้ใน

ชีวิตประจ้าวนั สถิตพิรรณนา ความน่าจะเป็น 

ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม 

การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณคา่และ

การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนเบื้องต้น การวเิคราะห์การถดถอย

และสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบดว้ยไค

ก้าลังสอง การแปลผลและการน้าเสนอผลสถติิ  

      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 
 

2471111 ชีวสถิติ                                      3(2-2-5) 

Biostatistics 

      แนวคดิ ขอบเขตและประโยชนข์องสถิติด้าน

วิทยาศาสตร์ชวีภาพ การน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและ

ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของ

ตัวสถติิ การประมาณคา่และการทดสอบ

สมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น 

การวิเคราะหก์ารถดถอยและสหสัมพนัธ์เชิงเสน้ 

การทดสอบดว้ยไคก้าลังสอง 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 
คงเดิม 

242141 เคมีอินทรีย์                    4(3-3-8) 

Organic Chemistry  

      ความแตกต่างระหว่างสารประกอบอนิทรย์ี

และอนินทรีย์ การจ้าแนกสารประกอบอนิทรย์ี

ตามหมูฟ่ังก์ชัน ชนิดและกลไกของปฏกิิริยาทาง

เคมีอินทรีย์ การเรียกชื่อ การเตรียม สมบัติ 

ปฏกิิริยา และประโยชน์ของสารประกอบ

ชนิดอะลิฟาตกิ และอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน

และสารอนุพันธ์ รวมทั้งศึกษาไอโซเมอร์และส

เตอริโอเคมีของสารประกอบอนิทรย์ี 

       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 

242141 เคมีอินทรีย์                       4(3-3-8) 

Organic Chemistry  

      ความแตกต่างระหว่างสารประกอบอนิทรย์ี

และอนินทรีย์ การจ้าแนกสารประกอบอนิทรย์ี

ตามหมูฟ่ังก์ชัน ชนิดและกลไกของปฏกิิริยาทาง

เคมีอินทรีย์ การเรียกชื่อ การเตรียม สมบัติ 

ปฏกิิริยา และประโยชน์ของสารประกอบชนิดอะ

ลิฟาติก และอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนและสาร

อนุพันธ์ รวมทั้งศึกษาไอโซเมอร์และสเตอริโอเคมี

ของสารประกอบอนิทรย์ี 

       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 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่

ปรับปรุง 

361201 จุลชวีวิทยาทั่วไป                       4(3-3-8)  

 General Microbiology      

      โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ 

อาหาร การเจริญและการสืบพนัธ์ุ 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 

361201 จุลชวีวิทยาทั่วไป                         4(3-3-8)  

 General Microbiology      

      โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ 

อาหาร การเจริญและการสืบพนัธ์ุ 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 

คงเดิม 

365215 ชีวเคมีทั่วไป                             4(3-3-8) 

General Biochemistry  

      นิยามและหลักการของชีวเคมี  คุณสมบัติ

ทางเคมี ชนิด โครงสร้าง และเมแทบอลิซึมของ

สารชีวโมเลกุลได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิ

ปิด และกรดนวิคลีอิก จลนศาสตร์ของเอนไซม์ 

ฮอร์โมน สารอาหาร การแสดงออกของยีนและ

การควบคุมการ หลักการและเทคนิคทางอณู

ชีววิทยา ชีวพลังงานศาสตร์ หลกัการและ

ปฏบิัติการของการเตรียมบัฟเฟอร์ การวดัการ

ดูดกลนืแสง การทดสอบสารชวีโมเลกุลและ

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 

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 หลกัการและ

ปฏบิัติการของการเตรียมบัฟเฟอร์ การวดัการ

ดูดกลนืแสง การทดสอบสารชวีโมเลกุลและการ

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 
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กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า                        47 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า                        47 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                35 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                35 หน่วยกิต  

243103 ชีววทิยา 3                   3(2-3-6) 

Biology III 

      เซลล์และเนือ้เย่ือสัตว์ ความหลากหลาย

และวิวัฒนาการของสัตว์ ระบบอวัยวะและ

สรีรวิทยาเปรยีบเทียบ พฤติกรรมและ

นิเวศวิทยาของสัตว ์

       Animal cells and tissues, diversity and 

evolution of animals, organ system and 

comparative physiology, behavior and 

ecology of animals 

 
 

243103 ชีววทิยา 3                   3(2-3-6) 

Biology III 

      เซลล์และเนือ้เย่ือสัตว์ ความหลากหลาย

และวิวัฒนาการของสัตว์ ระบบอวัยวะและ

สรีรวิทยาเปรยีบเทียบ พฤติกรรมและ

นิเวศวิทยาของสัตว ์

       Animal cells and tissues, diversity and 

evolution of animals, organ system and 

comparative physiology, behavior and 

ecology of animals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

243212 ชีววทิยาของเซลล์                     4(3-3-8) 

Cell Biology 

      ชนิดและทฤษฎเีซลล์  เทคนิคการศึกษา

เซลล์  องคป์ระกอบเคมีพืน้ฐานของสิ่งมีชีวิต 

โครงสร้างละเอียด องคป์ระกอบ และ

กระบวนการทางสรีรวิทยา การเจริญและการ

เปลี่ยนแปลงของเซลล ์

      Cell types and cell theories, cell study 

techniques, the chemical basic of life, fine 

structure, organization and physiological 

processes, cell growth and differentiation 

 
 

243212 ชีววทิยาของเซลล์                     4(3-3-8) 

Cell Biology 

      ชนิดและทฤษฎเีซลล์  เทคนิคการศึกษา

เซลล์  องคป์ระกอบเคมีพืน้ฐานของสิ่งมีชีวิต 

โครงสร้างละเอียด องคป์ระกอบ และ

กระบวนการทางสรีรวิทยา การเจริญและการ

เปลี่ยนแปลงของเซลล ์

      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) 

Ecology 

      หลักการทางนิเวศวิทยา ปัจจัยจ้ากัด 

ปฏสิัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตใน

สิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดพลังงานและสสาร 

ประชากร สังคมสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ชีวนเิวศ 

และการอนุรักษ์            

      Principles of ecology, limiting factors, 

interaction between biotic and abiotic in 

environment, energy and nutrient transfer, 

population, communities, ecosystems, 

biomes, and conservation 
 

 

243251 นิเวศวิทยา                               4(3-3-8) 

Ecology 

      หลักการทางนิเวศวิทยา ปัจจัยจ้ากัด 

ปฏสิัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตใน

สิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดพลังงานและสสาร 

ประชากร สังคมสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ชีวนเิวศ 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

 

 

 

 

 

243331 สรีรวิทยาของสัตว์                   3(2-3-6) 

Animal Physiology 

      ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่

ของระบบอวัยวะต่างๆ ในสัตว์ ระบบประสาท 

กล้ามเนือ้และการเคลื่อนที่ กระบวนการย่อย

อาหารและเมแทบอลิซึม การแลกเปลี่ยนก๊าซ 

ระบบหมุนเวียนเลือด การขับถ่าย ระบบต่อมไร้

ท่อ ระบบสืบพันธ์ุ และการควบคุมสิ่งแวดล้อม

ภายในรา่งกาย 

      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 

กล้ามเนือ้และการเคลื่อนที่ กระบวนการย่อย

อาหารและเมแทบอลิซึม การแลกเปลี่ยนก๊าซ 

ระบบหมุนเวียนเลือด การขับถ่าย ระบบต่อมไร้

ท่อ ระบบสืบพันธ์ุ และการควบคุมสิ่งแวดล้อม

ภายในรา่งกาย 

      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) 

Taxonomy and Systematics   

      แนวคดิในการจัดหมวดหมู่ หลักการทาง

อนุกรมวิธานและระบบวิทยาการจัดจ้าแนก 

ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

      Concepts of classification, principles of 

taxonomy and systematics, phylogenetic and 

evolutionary relationship of organisms 
 

 

 

243401 อนุกรมวิธานและระบบวิทยา       4(3-3-8) 

Taxonomy and Systematics   

      แนวคดิในการจัดหมวดหมู่ หลักการทาง

อนุกรมวิธานและระบบวิทยาการจัดจ้าแนก 

ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

      Concepts of classification, principles of 

taxonomy and systematics, phylogenetic and 

evolutionary relationship of organisms 
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243301 วิวัฒนาการ                              3(3-0-6) 

 Evolution 

      ทฤษฎีววิัฒนาการ มโนทัศนข์องดาร์วิน 

หลักฐานประกอบการศกึษาววิัฒนาการ การหา

อายุบรรพชีวิน พันธุศาสตรป์ระชากร การ

คัดเลือกตามธรรมชาติและการปรับตวั กลไกการ

เกิดวิวฒันาการ วิวฒันาการมหภาค วิวฒันาการ

จุลภาค การเกดิสิง่มีชวีิตใหม่และความหลากหลาย 

การก้าเนิดโลก การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก 

ต้นไม้แหง่วิวฒันาการและชว่งเวลา ววิัฒนาการ

ของสิ่งมีชวีิต วิวัฒนาการของมนษุย์ 

      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 

243301 วิวัฒนาการ                              3(3-0-6) 

 Evolution 

      ทฤษฎีววิัฒนาการ มโนทัศนข์องดาร์วิน 

หลักฐานประกอบการศกึษาววิัฒนาการ การหา

อายุบรรพชีวิน พันธุศาสตรป์ระชากร การ

คัดเลือกตามธรรมชาติและการปรับตวั กลไกการ

เกิดวิวฒันาการ วิวฒันาการมหภาค วิวฒันาการ

จุลภาค การเกดิสิง่มีชวีิตใหม่และความหลากหลาย 

การก้าเนิดโลก การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก 

ต้นไม้แหง่วิวฒันาการและชว่งเวลา ววิัฒนาการ

ของสิ่งมีชวีิต วิวัฒนาการของมนษุย์ 

      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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

243341 พันธุศาสตร ์                   4(3-3-8) 

Genetics 

      ประวตัิและความรูพ้ื้นฐานทางพนัธศุาสตร์ 

การแบง่เซลล์และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ 

หลักการถ่ายทอดลกัษณะทางพันธกุรรมตามกฎ

และนอกเหนือกฏของเมนเดล ลิงเกจและ ครอส

ซิงโอเวอร์ การถ่ายทอดลกัษณะทางพันธกุรรมที่

ถูกควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส ยีนและ

โครโมโซม สารพันธกุรรม การจ้าลอง  ดีเอ็นแอ

และการแสดงออกของยีน  การซ่อมแซมและการ

เกิดการกลายพันธุ์ เทคนิคทางอณูชวีวิทยา

พื้นฐาน พันธุศาสตรป์ริมาณและประชากร พนัธุ

ศาสตร์วิวฒันาการ 

      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 

243341 พันธุศาสตร ์                   4(3-3-8) 

Genetics 

      ประวตัิและความรูพ้ื้นฐานทางพนัธศุาสตร์ 

การแบง่เซลล์และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ 

หลักการถ่ายทอดลกัษณะทางพันธกุรรมตามกฎ

และนอกเหนือกฏของเมนเดล ลิงเกจและ ครอส

ซิงโอเวอร์ การถ่ายทอดลกัษณะทางพันธกุรรมที่

ถูกควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส ยีนและ

โครโมโซม สารพันธกุรรม การจ้าลอง  ดีเอ็นแอ

และการแสดงออกของยีน  การซ่อมแซมและการ

เกิดการกลายพันธุ์ เทคนิคทางอณูชวีวิทยา

พื้นฐาน พันธุศาสตรป์ริมาณและประชากร พนัธุ

ศาสตร์วิวฒันาการ 

      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 
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243341 พันธุศาสตร ์                   4(3-3-8) 

Genetics 

      ประวัติและความรู้พืน้ฐานทางพันธุศาสตร์ 

การแบ่งเซลล์และการสร้างเซลล์สบืพันธ์ุ 

หลักการถ่ายทอดลกัษณะทางพันธุกรรมตาม

กฎและนอกเหนือกฏของเมนเดล ลิงเกจและ 

ครอสซิงโอเวอร์ การถ่ายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรมที่ถูกควบคุมดว้ยยีนนอกนวิเคลียส 

ยีนและโครโมโซม สารพันธุกรรม การจ้าลอง  

ดีเอ็นแอและการแสดงออกของยีน            

การซ่อมแซมและการเกิดการกลายพนัธ์ุ 

เทคนิคทางอณูชีววิทยาพืน้ฐาน พนัธุศาสตร์

ปรมิาณและประชากร 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 

243341 พันธุศาสตร ์                   4(3-3-8) 

Genetics 

      ประวัติและความรู้พืน้ฐานทางพันธุศาสตร์ 

การแบ่งเซลล์และการสร้างเซลล์สบืพันธ์ุ 

หลักการถ่ายทอดลกัษณะทางพันธุกรรมตาม

กฎและนอกเหนือกฏของเมนเดล ลิงเกจและ 

ครอสซิงโอเวอร์ การถ่ายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรมที่ถูกควบคุมดว้ยยีนนอกนวิเคลียส 

ยีนและโครโมโซม สารพันธุกรรม การจ้าลอง  

ดีเอ็นแอและการแสดงออกของยีน            

การซ่อมแซมและการเกิดการกลายพนัธ์ุ 

เทคนิคทางอณูชีววิทยาพืน้ฐาน พนัธุศาสตร์

ปรมิาณและประชากร 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

 

243491 สัมมนา                                    1(0-2-1) 

Seminar  

      การสืบคน้ การรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน(ถ้ามี) การน้าเสนอ 

การอภิปราย และการตอบข้อซักถามใน

ประเด็นทางด้านชีววิทยา 

      Searching, collecting data, analyzing, 

report writing(ถ้ามี), presenting, discussing, 

and answering question in biology 

243491 สัมมนา                                    1(0-2-1) 

Seminar  

      การสืบคน้ การรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน(ถ้ามี) การน้าเสนอ 

การอภิปราย และการตอบข้อซักถามใน

ประเด็นทางด้านชีววิทยา 

      Searching, collecting data, analyzing, 

report writing(ถ้ามี), presenting, discussing, 

and answering question in biology 
243492 การศึกษาอิสระ                   6 หน่วยกิต 

Independent Study 

      การคน้คว้า การรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน้าเสนอ และ

การอภิปราย ในหัวข้อทางด้านชีววิทยา 

      Studying, collecting data, analyzing, 

report writing, presenting and discussing in 

biology 

243492 การศึกษาอิสระ                   6 หน่วยกิต 

Independent Study 

      การคน้คว้า การรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน้าเสนอ และ

การอภิปราย ในหัวข้อทางด้านชีววิทยา 

      Studying, collecting data, analyzing, 

report writing, presenting and discussing in 

biology 
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243493 การฝึกงาน                 6 หน่วยกิต 
Professional  Training 

       การฝึกปฏบิัติ เรียนรู้ เพิ่มพูน
ประสบการณ์และทักษะในงานทีเ่กี่ยวข้องกับ

ชีววิทยา ในสถานประกอบการ องคก์รภาครัฐ
หรือเอกชน 
      Training, learning, gaining experience, 
improving working skills in biology in private 
or government sectors 
 
 
 

 

243493 การฝึกงาน                 6 หน่วยกิต 
Professional  Training 

       การฝึกปฏบิัติ เรียนรู้ เพิ่มพูน
ประสบการณ์และทักษะในงานทีเ่กี่ยวข้องกับ

ชีววิทยา ในสถานประกอบการ องคก์รภาครัฐ
หรือเอกชน 
      Training, learning, gaining experience, 
improving working skills in biology in private 
or government sectors 

คงเดิม 

243494 สหกิจศึกษา                 6 หน่วยกิต 
 Co-operative Education 

      การปฏบิัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูน
ประสบการณ์และทักษะในงานทีเ่กี่ยวข้องกับ
ชีววิทยา ในฐานะพนักงานฝึกหดัในสถาน

ประกอบการ องคก์รภาครัฐหรือเอกชน 

      Working, learning, gaining experience, 
improving working skills in biology as an 
apprentice in private or government sectors 
 
 
 

243494 สหกิจศึกษา                 6 หน่วยกิต 
 Co-operative Education 

      การปฏบิัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูน
ประสบการณ์และทักษะในงานทีเ่กี่ยวข้องกับ
ชีววิทยา ในฐานะพนักงานฝึกหดัในสถาน

ประกอบการ องคก์รภาครัฐหรือเอกชน 

      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 ชีววทิยาโมเลกุล                   3(2–3-6) 

Molecular Biology 

       ประวัติความเป็นมาของชีววิทยาระดับ
โมเลกุล โครงสร้างและหน้าที่ของสาร
พันธุกรรม กลไกการควบคุมระดับเซลล์และ
ระดับโมเลกุลของการจ้าลองตัวเองของดีเอ็นเอ 

การลอกรหัสและการแปลรหัส การกลายพนัธ์ุ 
การซ่อมแซมดีเอ็นเอ เทคนิคที่ใช้ในการวิจัย

ทางด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกลุ 
       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 
 

 

 

243442 ชีววทิยาโมเลกุล                   3(2–3-6) 

Molecular Biology 

       ประวัติความเป็นมาของชีววิทยาระดับ
โมเลกุล โครงสร้างและหน้าที่ของสาร
พันธุกรรม กลไกการควบคุมระดับเซลล์และ
ระดับโมเลกุลของการจ้าลองตัวเองของดีเอ็นเอ 

การลอกรหัสและการแปลรหัส การกลายพนัธ์ุ 
การซ่อมแซมดีเอ็นเอ เทคนิคที่ใช้ในการวิจัย

ทางด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกลุ 
       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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243322 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช                                 

                                             3(2–3-6)       

Plant Morphology and Anatomy 

         ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและวัฏจักร

ชีวิตของพืชในดวิิชันต่าง ๆ การจัดจ้าแนก 

วิวัฒนาการของส่วนต่าง ๆ ของพืช ชนิดของ

เซลล์และเนือ้เย่ือ องคป์ระกอบและการ

เปลี่ยนแปลงรูปรา่งของเนือ้เย่ือในพืชชั้นสูง 

โครงสร้างภายในอย่างละเอียด การเจริญและ

พัฒนาของอวัยวะที่ไม่เกี่ยวข้องและเกี่ยวข้อง

กับการสืบพนัธ์ุ 

          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 

 

243322 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช                                 

                                             3(2–3-6)       

Plant Morphology and Anatomy 

         ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและวัฏจักรชีวติ

ของพืชในดิวิชันต่าง ๆ การจัดจ้าแนก วิวัฒนาการ

ของส่วนต่าง ๆ ของพืช ชนิดของเซลล์และเนือ้เย่ือ 

องคป์ระกอบและการเปลี่ยนแปลงรูปรา่งของ

เนือ้เย่ือในพืชชั้นสูง โครงสร้างภายในอย่าง

ละเอียด การเจริญและพัฒนาของอวัยวะที่ไม่

เกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องกับการสืบพันธ์ุ 

          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 

คงเดิม 
243332 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง              3(2–3-6) 

Invertebrate  Zoology 

      สัณฐานวิทยา  สรีรวิทยา นิเวศวิทยา 

อนุกรมวิธาน และความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ

ของสัตว์ไม่มีกระดูกสนัหลัง ตั้งแต่โปรโตซัว

จนถึงสัตว์ที่มีแกนล้าตวัชั้นต่้า 

      Morphology, physiology, ecology, 

taxonomy and phylogenetic relationship of 

invertebrates from protozoa to lower 

chordates 

 

243332 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง              3(2–3-6) 

Invertebrate  Zoology 

      สัณฐานวิทยา  สรีรวิทยา นิเวศวิทยา 

อนุกรมวิธาน และความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ

ของสัตว์ไม่มีกระดูกสนัหลัง ตั้งแต่โปรโตซัวจนถึง

สัตว์ที่มีแกนล้าตวัชั้นต่้า 

      Morphology, physiology, ecology, 

taxonomy and phylogenetic relationship of 

invertebrates from protozoa to lower chordates 

243333 สัตว์มีกระดูกสันหลัง                 3(2–3-6)  

Vertebrate  Zoology 

       สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และ

ระบบอวัยวะของสัตว์มีกระดกูสันหลัง 

อนุกรมวิธานและววิัฒนาการของสัตว์มีกระดกู

สันหลัง 

       Morphology, anatomy and organ system 

of vertebrates, taxonomy and evolution of 

vertebrates 

 

243333 สัตว์มีกระดูกสันหลัง                 3(2–3-6)  

Vertebrate  Zoology 

       สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และระบบ

อวัยวะของสัตว์มีกระดกูสันหลัง อนุกรมวิธาน

และวิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสนัหลัง 

       Morphology, anatomy and organ system 

of vertebrates, taxonomy and evolution of 

vertebrates 
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243342 พันธุศาสตร์ของเซลล์                3(2–3-6) 

Cytogenetics 

      การแบ่งเซลล์ โครงสร้าง หน้าที่และ

พฤติกรรมของโครโมโซม โครโมโซมที่มี

ลักษณะพิเศษ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและ

จ้านวนโครโมโซม ความสัมพันธ์ทาง

วิวัฒนาการ พันธุศาสตร์ของเซลล์ทั้งพืชสัตว์

และมนุษย์ เทคนิคในการศกึษาพันธุศาสตร์ของ

เซลล ์

       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 

 

 

 

 

243342 พันธุศาสตร์ของเซลล์                   3(2–3-6) 

Cytogenetics 

      การแบ่งเซลล์ โครงสร้าง หน้าที่และ

พฤติกรรมของโครโมโซม โครโมโซมที่มีลักษณะ

พิเศษ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและจ้านวน

โครโมโซม ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ พันธุ

ศาสตร์ของเซลล์ทั้งพืชสตัว์และมนุษย์ เทคนิคใน

การศึกษาพนัธุศาสตร์ของเซลล์ 

       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) 

Animal Ecology and Behavior 

       ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับสตัว์ 

วิวัฒนาการ การปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่

แตกต่างกัน ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายตวั 

การผสมพันธ์ุ ประชากร สังคม พฤติกรรม 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม การสื่อสารระหว่าง

สัตว์ พฤติกรรมทางสังคม เทคนิคทาง

นิเวศวิทยา การจัดการทรัพยากรสัตวป์่า     

เพื่อการอนุรักษ ์

        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 

 

 

 

243351 นิเวศวิทยาและพฤตกิรรมของสัตว์   3(2-3-6) 

Animal Ecology and Behavior 

       ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับสตัว์ 

วิวัฒนาการ การปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่

แตกต่างกัน ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายตวั        

การผสมพันธ์ุ ประชากร สังคม พฤติกรรม ปัจจัย

ที่มีผลต่อพฤติกรรม การสื่อสารระหว่างสัตว์ 

พฤติกรรมทางสังคม เทคนิคทางนิเวศวิทยา        

การจัดการทรัพยากรสตัว์ป่าเพื่อการอนุรักษ ์

        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 
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243354 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 

 

 

 

243354 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                            

3(1-4-4) 

Drawing and  Photography  in Science    

     เทคนิคพื้ นฐานการวาดภาพทาง

วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ การวาดภาพ 

ข้ันตอนการวาดภาพ  การวาดภาพ

ลายเส้น การวาดภาพแสดงลักษณะทาง

กายวิภาคและสัณฐานของพืช สัตว์ และ

ภาพธรรมชาติ เทคนิคและหลักการ

ถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์ กล้อง

ดิ จิ ต อ ล แ ล ะ ก า ร ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม

คอมพิวเตอร์ในการผลิตรูปภาพและ

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 

 

 

 

243361 การวาดภาพและถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์                            

                                                3(1-4-4) 

Drawing and  Photography  in Science 

       เทคนิคพื้ นฐานการวาดภาพทาง

วิท ยาศาสตร์  อุปกรณ์ การวาดภาพ 

ข้ันตอนการวาดภาพ การวาดภาพลายเส้น 

การวาดภาพแสดงลักษณะทางกายวิภาค

แล ะสัณ ฐานของพื ช  สั ต ว์  แล ะภ าพ

ธรรมชาติ เทคนิคและหลักการถ่ายภาพ

ด้วยกล้องจุลทรรศน์ กล้องดิจิตอลและ

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 อนุกรมวิธานของพืช                    3(2–3-6) 

Plant Taxonomy 

      หลักการอนุกรมวิธานพืชและระบบวิทยา 

การจัดจ้าแนกหมวดหมู่  การก้าหนดชื่อ

วิทยาศาสตร์  การตรวจสอบเอกลกัษณ์  

ลักษณะประจ้าวงศ์  และความสัมพันธ์ทาง

วิวัฒนาการ 

      Principles of plant taxonomy and 

systematics, classification, nomenclature, 

identification, family characteristics, phylogeny 

and evolutionary relationships 

243421 อนุกรมวิธานของพืช               3(2–3-6) 

Plant Taxonomy 

      หลักการอนุกรมวิธานพืชและระบบวิทยา 

การจัดจ้าแนกหมวดหมู่  การก้าหนดชื่อ

วิทยาศาสตร์  การตรวจสอบเอกลกัษณ์  

ลักษณะประจ้าวงศ์  และความสัมพันธ์ทาง

วิวัฒนาการ 

      Principles of plant taxonomy and 

systematics, classification, nomenclature, 

identification, family characteristics, 

phylogeny and evolutionary relationships 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 243422 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ           3(2–3-6) 
Economic Botany 
       พืชทางการเกษตร พืชสมุนไพร พืชที่มี
ความส้าคัญในสภาวะขาดแคลน และผลติผลจาก
พืชที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ  
       Agricultural crops, medicinal plants, 
important plants in shortage period, economic 
importance of plant products 

243422 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ           3(2–3-6) 
Economic Botany 
       พืชทางการเกษตร พืชสมุนไพร พืชที่มี
ความส้าคัญในสภาวะขาดแคลน และผลติผล
จากพืชที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ  
       Agricultural crops, medicinal plants, 
important plants in shortage period, 
economic importance of plant products 

243423 การเจริญเติบโตของพืช               3(2–3-6) 

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 

243423 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 

243424 ชีววทิยากล้วยไม้                 3(2–3-6) 

Orchid Biology 

      ชีววิทยาของกล้วยไม้ การเพาะเลีย้ง        

การจ้าแนกสกุลและชนิดกล้วยไม้ที่ส้าคัญ        

การขยายพันธ์ุกลว้ยไม้ด้วยวิธีการต่าง ๆ       

การปลูกกล้วยไม้เชิงการคา้และการตลาด     

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  

243424 ชีววทิยากล้วยไม้                 3(2–3-6) 

Orchid Biology 

      ชีววิทยาของกล้วยไม้ การเพาะเลีย้ง   

การจ้าแนกสกุลและชนิดกล้วยไม้ที่ส้าคัญ 

การขยายพันธ์ุกลว้ยไม้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  

การปลูกกล้วยไม้เชิงการคา้และการตลาด 

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  
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243432 ชีววทิยาของแมลง                   3(2-3-6) 

Insect Biology 

         ชีววิทยาและความหลากหลายของแมลง 

พฤติกรรมของแมลง  นิเวศวิทยาของแมลง  

แมลงสังคม  การควบคุมแมลงที่เป็นโทษ 

ความสัมพันธ์ของแมลงกับพืช สัตว์ มนุษยแ์ละ

สิ่งแวดล้อม   

         Biology and diversity of insects, insect 

behavior, insect ecology, social insect, insect 

control, relationships between insects, plants, 

animals, human and environment 

243432 ชีววทิยาของแมลง                   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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

 

 

 

 

 

243433 ชีววทิยาของต่อมไร้ท่อ             3(2-3-6) 

Endocrinology 

     โครงสร้างเชิงกายวิภาค สรีรวิทยาของระบบ

ต่อมไร้ท่อ และเคมีของฮอร์โมนในสัตว์มีกระดูก

สันหลังและสตัว์ไม่มีกระดูกสันหลัง             

การเปรยีบเทียบการท้างานและการควบคุมระบบ

ต่อมไร้ท่อในสัตว์มีกระดูกสนัหลังและไม่มีกระดูก

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 

243433 ชีววทิยาของต่อมไร้ท่อ             3(2-3-6) 

Endocrinology 

     โครงสร้างเชิงกายวิภาค สรีรวิทยาของ

ระบบต่อมไร้ท่อ และเคมีของฮอร์โมนในสัตว์ 

มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสนัหลัง 

การเปรยีบเทียบการท้างานและการควบคุม

ระบบต่อมไร้ท่อในสัตว์มีกระดูกสนัหลังและไม่

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) 

General Parasitology 

      รูปแบบของการเป็นปรสิต สัณฐานวิทยาและ

ลักษณะต่าง ๆ ของปรสิต ความสัมพันธ์ระหว่าง

เจ้าบ้านกบัปรสิต อาการ การวนิิจฉัย และการ

ป้องกัน  

      Parasitism, morphology and characteristics 

of parasites, host-parasite relationships, 

symptom, diagnosis and prevention 

243434 ปรสิตวิทยาทั่วไป                 3(2-3-6) 

General Parasitology 

      รูปแบบของการเป็นปรสิต สัณฐานวิทยา

และลักษณะต่าง ๆ ของปรสิต ความสัมพันธ์

ระหว่างเจ้าบ้านกบัปรสิต อาการ การวินิจฉัย 

และการป้องกัน  

      Parasitism, morphology and 

characteristics of parasites, host-parasite 

relationships, symptom, diagnosis and 

prevention 
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243471 การเลี้ยงผึ้ง                 3(2-3-6) 

Apiculture 

      ชีววิทยาของผ้ึง พฤติกรรมและการสื่อสาร 

การเพิ่มประชากรผ้ึงและการแยกรัง โรคและศัตรู

ของผ้ึง ผลิตภัณฑ์จากผ้ึงและการใช้ประโยชน์ 

และการใช้ผ้ึงช่วยผสมเกสรพืชผลทางการเกษตร 

และการจัดการการเลีย้งผ้ึง      

      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 

243471 การเลี้ยงผึ้ง                 3(2-3-6) 

Apiculture 

      ชีววิทยาของผ้ึง พฤติกรรมและการ

สื่อสาร การเพิ่มประชากรผ้ึงและการแยกรัง 

โรคและศัตรูของผ้ึง ผลิตภัณฑ์จากผ้ึงและการ

ใช้ประโยชน์ และการใช้ผ้ึงช่วยผสมเกสร

พืชผลทางการเกษตร และการจัดการการ

เลีย้งผ้ึง      

      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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

 
243435

  

ปักษีวทิยา                 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

  

ปักษีวทิยา                 3(2-3-6) 

Ornithology 

      สัณฐานวิทยาและหน้าที่ของอวัยวะ   

ของนก วิวัฒนาการ สรีรวิทยา พฤตกิรรม 

นิเวศวิทยา อนุกรมวิธานของนก การอนุรักษ์

นก  

      Morphology and functions of bird 

organs, evolution, physiology, behaviors, 

ecology, bird taxonomy, bird conservation 
 

243472 แมลงส าคัญทางเศรษฐกิจ       3(2-3-6) 

Economic Insects 
     แมลงที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ แมลงที่มี
ประโยชน์ แมลงศัตรูและการควบคุม  
     Economic insects, beneficial insects, insect 
pests and their control 

 

243472 แมลงส าคัญทางเศรษฐกิจ       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 
     ความรู้พืน้ฐานทางพันธุศาสตร์ในมนุษย์ 
ความผิดปกติของยีนและโครโมโซม โรคทาง
พันธุกรรม มะเร็งกับยนี การประยุกต์ใช้เทคนิค
ทางอณูชีววิทยาในการศึกษาและวิจัยทางด้าน
พันธุศาสตร์ของมนุษย ์      

     Basic knowledge of genetics in human, 
gene and chromosome aberration, genetic 

disease, cancers and gene 
 

243441 พันธุศาสตร์ของมนุษย์             3(2-3-6) 

Human Genetics 
     ความรู้พืน้ฐานทางพันธุศาสตร์ในมนุษย ์
ความผิดปกติของยีนและโครโมโซม โรคทาง
พันธุกรรม มะเร็งกับยนี การประยุกต์ใช้
เทคนิคทางอณูชีววิทยาในการศกึษาและวิจัย
ทางด้านพันธุศาสตร์ของมนุษย ์      

       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     

การเพิ่มปรมิาณดีเอ็นเอโดยปฏิกิริยาลกูโซ่  

โพลีเมอเรส เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดเีอ็นเอ  

การโคลนยีน การแสดงออกของยีน และการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดเีอ็นเอในงานด้าน

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

ปรมิาณดีเอ็นเอโดยปฏิกิริยาลูกโซ่  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  

คงเดิม 

243473 การควบคุมโดยชีววธิี   3(3-0-6)  

Biological Control 

      แนวคดิและวิธีการควบคุมประชากรของ

ศัตรูพืชและศัตรูสัตว์ ชวีวิทยาของศัตรูพืชและ

สัตว์ ศัตรูทางธรรมชาติที่น้ามาใช้ในการ

ควบคุมโดยชีววิธี ความสัมพันธ์และ

ผลกระทบของการควบคุมโดยชีววิธีต่อระบบ

นิเวศ หลักการการจัดการศัตรูพืชและศตัรู

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) 
 

243473 การควบคุมโดยชีววธิี        3(3-0-6)  

Biological Control 

      แนวคดิและวิธีการควบคุมประชากรของ

ศัตรูพืชและศัตรูสัตว์ ชวีวิทยาของศัตรูพืชและ

สัตว์ ศัตรูทางธรรมชาติที่น้ามาใช้ในการควบคุม

โดยชีววิธี ความสัมพันธ์และผลกระทบของการ

ควบคุมโดยชีววิธีต่อระบบนเิวศ 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) 

243451 ชีววทิยาของมลพิษ                 3(3-0-6)  

Pollution Biology 

      ลักษณะของมลพิษทางน้้า ทางอากาศ

และทางดิน สาเหตุของการเกิดปัญหามลพิษ

ในสิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไขปญัหา

มลพิษ  การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 

       Types of air, water, and soil pollutions, 

causes of environmental pollutions, 

protection and treatments, conservation of 

environments 
 

243451 ชีววทิยาของมลพิษ                   3(3-0-6)  

Pollution Biology 

      ลักษณะของมลพิษทางน้้า ทางอากาศและ

ทางดิน สาเหตขุองการเกดิปัญหามลพิษใน

สิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไขปญัหามลพิษ  

การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 

       Types of air, water, and soil pollutions, 

causes of environmental pollutions, protection 

and treatments, conservation of environments 
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243452 ชลธีวทิยา                              3(2-3-6) 

Limnology 

      สภาพภาพแวดล้อมทางกายภาพ เคมี 

และชีวภาพของแหล่งน้้าจดื ความสัมพันธ์

ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมน้้าจดื  

      Physical, chemical and biological 

environments in freshwater, relationship 

between living organisms and freshwater 

environments 

243452 ชลธีวทิยา                                3(2-3-6) 

Limnology 

      สภาพภาพแวดล้อมทางกายภาพ เคมี และ

ชีวภาพของแหล่งน้้าจดื ความสัมพันธ์ระหว่าง

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมน้้าจดื  

      Physical, chemical and biological 

environments in freshwater, relationship 

between living organisms and freshwater 

environments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

243453 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

                             3(2–3-6)  

Environmental Biology and Indigenous 

Wisdom 

      ชีววิทยาของสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ  

ปฏสิัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม 

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 

243453 ชีววทิยาสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

                       3(2–3-6)  

Environmental Biology and Indigenous 

Wisdom 

      ชีววิทยาของสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ  

ปฏสิัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ

ทรัพยากรธรรมชาติ   วัฒนธรรมและความเชื่อ

ท้องถิ่นกับการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพ การศกึษาและ

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       

243474

  

การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช         3(2-3-6)       

 Plant Tissue Culture 

      เทคนิคและวิธีการในการเพาะเลีย้ง

เนือ้เย่ือจากสว่นต่าง ๆ ของพืช การใช้

ประโยชน์ทางด้านการปรับปรุงพันธ์ุพืช         

การขยายพันธ์ุพืชปริมาณมากในเวลาสั้น  

การผลิตพืชปลอดโรคและทางการแพทย์ 

      Techniques in plant tissue culture, 

applications of tissue culture for crop 

improvement, micropropagation, disease-

free plant production and medical purposes 

243474  การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช            3(2-3-6)       

 Plant Tissue Culture 

      เทคนิคและวิธีการในการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ

จากส่วนต่าง ๆ ของพืช การใช้ประโยชน์

ทางด้านการปรับปรุงพันธ์ุพืช การขยายพันธ์ุพืช

ปรมิาณมากในเวลาสั้น การผลิตพืชปลอดโรค

และทางการแพทย์ 

      Techniques in plant tissue culture, 

applications of tissue culture for crop 

improvement, micropropagation, disease-free 

plant production and medical purposes 
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243474

  

การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช         3(2-3-6)       

 Plant Tissue Culture 

      เทคนิคและวิธีการในการเพาะเลีย้ง

เนือ้เย่ือจากสว่นต่าง ๆ ของพืช การใช้

ประโยชน์ทางด้านการปรับปรุงพันธ์ุพืช        

การขยายพันธ์ุพืชปริมาณมากในเวลาสั้น  

การผลิตพืชปลอดโรคและทางการแพทย์ 

      Techniques in plant tissue culture, 

applications of tissue culture for crop 

improvement, micropropagation, disease-

free plant production and medical purposes 

243474  การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช            3(2-3-6)       

 Plant Tissue Culture 

      เทคนิคและวิธีการในการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ

จากส่วนต่าง ๆ ของพืช การใช้ประโยชน์

ทางด้านการปรับปรุงพันธ์ุพืช การขยายพันธ์ุพืช

ปรมิาณมากในเวลาสั้น การผลิตพืชปลอดโรค

และทางการแพทย์ 

      Techniques in plant tissue culture, 

applications of tissue culture for crop 

improvement, micropropagation, disease-free 

plant production and medical purposes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

 

 

 

243461 เทคนิคทางชีววทิยา                 3(2-3-6) 

Biological Techniques 

      การรวบรวมและเก็บรักษาตวัอย่าง     

การท้าสไลดก์ึ่งถาวรและถาวร การตัด

เนือ้เย่ือ การใช้อุปกรณ์และเคร่ืองมือทาง

ชีววิทยา 

      Specimen collection and preservation, 

semi- and permanent slide preparation, 

sectioning, instruction of biological 

equipment 

243461 เทคนิคทางชีววทิยา                   3(2-3-6) 

Biological Techniques 

      การรวบรวมและเก็บรักษาตวัอย่าง การท้า

สไลด์กึ่งถาวรและถาวร การตัดเนือ้เย่ือ  การใช้

อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางชีววิทยา 

      Specimen collection and preservation, 

semi- and permanent slide preparation, 

sectioning, instruction of biological equipment 

243462

  

เทคโนโลยีชีวภาพเบ้ืองต้น        3(2-3-6)    

Introductory Biotechnology    

      เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพืช การ

ผลิตสัตว์ การเพาะเลีย้งเซลล์ต้นก้าเนดิ การ

ผลิตวัคซีน  เทคนิคทางภูมิคุ้มกัน  ชีวมวลเพื่อ

การผลิตพลังงานทดแทนและบ้าบัด

สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการหมักจลุินทรีย์  

เทคโนโลยีชีวภาพทางเคมี การสกัดและการ

แยกสารประกอบทุติยภูมิเพื่อให้ได้สาร

ผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์ 

243462  เทคโนโลยีชีวภาพเบ้ืองต้น          3(2-3-6)    

Introductory Biotechnology    

      เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพืช         

การผลิตสัตว์ การเพาะเลีย้งเซลล์ต้นก้าเนิด 

การผลิตวัคซีน  เทคนิคทางภูมิคุ้มกัน  ชีวมวล

เพื่อการผลิตพลังงานทดแทนและบ้าบัด

สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการหมักจลุินทรีย์  

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 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่

ปรับปรุง 

243463 หัวข้อปัจจุบันทางชีววทิยา        3(2-3-6) 

Current Topics in Biology  

     การศึกษา วิเคราะห์และวิจารณ์

ผลงานวิจัยทางชีววิทยาในหัวข้อต่าง ๆ ที่มี

การเผยแพร่     ในปัจจุบัน 

     Study, analysis and discussion of 

current topics in biology 

243463 หัวข้อปัจจุบันทางชีววทิยา          3(2-3-6) 

Current Topics in Biology  

     การศึกษา วิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานวิจัย

ทางชีววิทยาในหัวข้อต่าง ๆ ที่มีการเผยแพร่        

ในปัจจุบัน 

     Study, analysis and discussion of current 

topics in biology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

243402 ทักษะและเทคนิคการสอนทางชีววทิยา 1

                              3(2-2-5)  

Skills and Techniques of Teaching in 

Biology I 

    แนวคดิ และหลักการของทักษะและ

เทคนิคการสอน การน้าเข้าสู่บทเรียน การตั้ง

ค้าถาม การอธิบาย การยกตัวอย่างและการ

สรุปบทเรียนทางชีววทิยา และฝึกปฏบิัติด้าน

ทักษะและเทคนิคการสอนทางชวีวิทยา 

    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 

 

 

243402 ทักษะและเทคนิคการสอนทางชีววทิยา 1                                     

                                             3(2-2-5)  

Skills and Techniques of Teaching in 

Biology I 

    แนวคดิ และหลักการของทักษะและเทคนิค

การสอน การน้าเข้าสู่บทเรียน การตั้งค้าถาม 

การอธิบาย การยกตัวอย่างและการสรุป

บทเรียนทางชีววิทยา และฝึกปฏบิตัิด้านทกัษะ

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 

243403 ทักษะและเทคนิคการสอนทางชีววทิยา 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 ฝึกปฏบิัติ

ด้านทักษะและเทคนิคการสอนทางชีววิทยา

ขั้นสูง 

 

 

243403 ทักษะและเทคนิคการสอนทางชีววทิยา 2       

                                 3(2-2-5)            

Skills and Techniques of Teaching in 

Biology II 

    ทักษะและเทคนิคการสอนขั้นสูงของบทเรียน

ทางชีววิทยา การตั้งค้าถาม การใช้สื่อการเรียน

การสอน  การอธิบายการยกตัวอย่างและการ

สรุปบทเรียนทางชีววทิยา เทคนิคการสอนกลุ่ม

ใหญ่ การสอนกลุ่มย่อย การสอนรายบุคคล 

และการบูรณาการการเรียนรู้ทางชีววิทยา

แบบเรียนรวม ฝึกปฏบิัติด้านทกัษะและเทคนิค

การสอนทางชีววิทยาขั้นสูง 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่

ปรับปรุง 

         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 

 

243403 ทักษะและเทคนิคการสอนทางชีววทิยา 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 ฝึกปฏบิัติ

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 

243403 ทักษะและเทคนิคการสอนทางชีววทิยา 2

        3(2-2-5)            

Skills and Techniques of Teaching in 

Biology II 

    ทักษะและเทคนิคการสอนขั้นสูงของบทเรียน

ทางชีววิทยา การตั้งค้าถาม การใช้สื่อการเรียน

การสอน   การอธิบายการยกตัวอย่างและการ

สรุปบทเรียนทางชีววทิยา เทคนิคการสอนกลุ่ม

ใหญ่ การสอนกลุ่มย่อย การสอนรายบุคคล 

และการบูรณาการการเรียนรู้ทางชีววิทยา

แบบเรียนรวม ฝึกปฏิบัติด้านทกัษะและเทคนิค

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 

 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 

  

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557 

ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

001111 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 001111 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

161171 หลักการศกึษา 

และความเป็นครูมืออาชีพ 

3(3-0-6) 161111 ปรัชญาการศกึษา 3(3-0-6) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 

242104 เคมี 1 4(3-3-8) 242104 เคมี 1 4(3-3-8) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

 รวม  21 หน่วยกติ  รวม  21 หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

005172 การจัดการการดา้เนินชีวิต 3(3-0-6) 005172 การจัดการการดา้เนินชีวิต 3(3-0-6) 

161141 การวัดและประเมินผล

การศึกษา 

3(2-2-5) 161112 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(3-0-6) 

241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

242105 เคมี 2 4(3-3-8) 242105 เคมี 2 4(3-3-8) 

243102 ชีววิทยา 2 3(2-3-6) 243102 ชีววิทยา 2 3(2-3-6) 

 รวม 22 หน่วยกติ  รวม 22 หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

161133 จิตวิทยาส้าหรับครู 3(3-0-6) 161113 หลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5) 

 รวม 3 หน่วยกติ  รวม 3 หน่วยกติ 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557 

ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

*003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา

ทอ้งถิ่น 

3(3-0-6) *003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา

ทอ้งถิ่น 

3(3-0-6) 

*003136 พะเยาศึกษา        3(2-2-5) *003136 พะเยาศึกษา        3(2-2-5) 

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

161221 การออกแบบและจัดการ

เรียนรู้ 1 

3(2-2-5) 161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา 

3(2-2-5) 

242141 เคมีอินทรย์ี 4(3-3-8) 242141 เคมีอินทรย์ี 4(3-3-8) 

243103 ชีววิทยา 3 3(2-3-6) 243103 ชีววิทยา 3 3(2-3-6) 

244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

 รวม 22 หน่วยกติ  รวม 22 หน่วยกติ 

*ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา *ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

161211 การออกแบบและพัฒนา

หลักสูตร 

3(2-2-5) 161212 จิตวิทยาส้าหรับครู 3(3-0-6) 

243212 ชีววิทยาของเซลล์ 4(3-3-8) 243212 ชีววิทยาของเซลล์ 4(3-3-8) 

243251 นิเวศวิทยา 4(3-3-8) 243251 นิเวศวิทยา 4(3-3-8) 

365215 ชีวเคมีทั่วไป 4(3-3-8) 365215 ชีวเคมีทั่วไป 4(3-3-8) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

 รวม 21 หน่วยกติ  รวม 21 หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

161261 นวัตกรรม เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

ทางการศึกษา 

3(3-0-6) 161211 การจัดการเรียนรู้และ 

การจัดการชั้นเรียน 

3(2-2-5) 

 รวม 3 หน่วยกติ  รวม 3 หน่วยกติ 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557 

ช้ันปีท่ี 3 ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

  รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน

หน่วยกติ 

146111 การอ่านและการเขียน

ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ 

3(3-0-6) 146111 การอ่านและการเขียน

ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ 

3(3-0-6) 

161322 การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 2 3(2-2-5) 161311 การวัดและประเมินผล 

การเรียนรู้ 

3(2-2-5) 

243341 พันธุศาสตร์ 4(3-3-8) 243341 พันธุศาสตร์ 4(3-3-8) 

247111 ชีวสถิต ิ 3(2-2-5) 247111 ชีวสถิต ิ 3(2-2-5) 

361201 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 361201 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

 รวม 20 หน่วยกิต  รวม 20 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัส  

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์

เฉพาะ 

3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์

เฉพาะ 

3(3-0-6) 

161351 การจัดการชั้นเรียนและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  

3(2-2-5) 161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 

243301 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 243301 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 

243321 สรีรวิทยาของพืช  3(2-3-6) 243321 สรีรวิทยาของพืช  3(2-3-6) 

243331 สรีรวิทยาของสัตว์ 3(2-3-6) 243331 สรีรวิทยาของสัตว์ 3(2-3-6) 

243XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x- x) 243XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x- x) 

 รวม 18 หน่วยกติ  รวม 18 หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัส  

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

161342 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 161313 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

161XXX วิชาชีพครูเลือก 3(x-x-x)    

 รวม 6 หน่วยกติ  รวม 3 หน่วยกติ 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557 

ช้ันปีท่ี 4 ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

243401 อนุกรมวิธานและ 

ระบบวิทยา 

4(3-3-8) 161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ

วิชาชีพครู 

1(30 ชั่วโมง) 

 

243402 ทักษะและเทคนิคการสอน

ทางชีววิทยา 1 

3(2-2-5) 161412 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

243491  สัมมนา 1(0-2-1) 243401 อนุกรมวิธานและระบบวิทยา 4(3-3-8) 

243xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 243491  สัมมนา 1(0-2-1) 

243xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 243xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

243xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 243xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 243xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

 รวม 20 หน่วยกติ  รวม 21 หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

243403 ทักษะและเทคนิคการสอน

ทางชีววิทยา 2 

3(2-2-5) 243402 ทักษะและเทคนิคการสอน 

ทางชีววิทยา 1 

3(2-2-5) 

243492  การศึกษาอิสระ* 6 หน่วยกิต 243492  การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 

243493  การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพคร ู  1(60 ชั่วโมง) 

243494  สหกิจศกึษา* 6 หน่วยกิต    

 รวม  9 หน่วยกติ  รวม  10 หน่วยกติ 

*ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  

 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

161481 การบรหิารและการประกนั

คุณภาพการศึกษา  

3(3-0-6) 161xxx วิชาชีพครูเลือก 3(x-x-x) 

161xxx วิชาชีพครูเลือก 3(x-x-x) 243403 ทักษะและเทคนิคการสอนทาง

ชีววิทยา 2 

3(2-2-5) 

 รวม 6 หน่วยกติ  รวม 6 หน่วยกติ 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557 

ช้ันปีท่ี 5 ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

161591 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

ในสถานศึกษา 1 

6(320 ชั่วโมง) 161511 การปฏิบัติการสอน 

ในสถานศึกษา 1 

6(360 ชั่วโมง) 

161593 สัมมนา 1 1(0-2-1)    

 รวม 7 หน่วยกติ  รวม 6 หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

161592 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพใน

สถานศึกษา 2 

6(320 ชั่วโมง) 161512 การปฏิบัติการสอน 

ในสถานศึกษา 2 

6(360 ชั่วโมง) 

161594 สัมมนา 2 1(0-2-1)    

 รวม 7 หน่วยกติ  รวม 6 หน่วยกติ 
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ตารางเปรยีบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

สาขาวิชาฟสิิกส ์
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ตาราง  เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับ

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง 2557 

 

หมวดวิชา 
เกณฑ์ 

สกอ. 

เกณฑ์ 

 คุรุสภา 

หลักสูตร

ปรบัปรุง 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตร 

ปรบัปรุง  

พ.ศ. 2557 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 30 30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 124 124 149 146 

2.1 วิชาชีพครู 46 46 50 47 

      2.1.1 วิชาชีพครู  - 34 38 35 

      2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา - 12 12 12 

2.2 วิชาเอก 78 78 99 99 

   2.2.1 กลุ่มวิชาแกน 

         2.2.1.1 วิชาพืน้ฐานคณิตศาสตร ์

                   และวิทยาศาสตร์ 

  31 

25 

31 

25 

         2.2.1.2 วิชาพืน้ฐานเฉพาะดา้น   6 6 

   2.2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   47 47 

        2.2.2.1 วิชาเอกบังคับ   47 47 

        2.2.2.2 วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม 

  2.2.3 การสอนวิชาเอก 

 

6 

 

- 

- 

6 

- 

6 

  2.2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก 4  15 15 

         2.2.4.1 วิชาเอกเลือก 

         2.2.4.2 วิชาเอกเลือกในกลุ่ม 

  15 

- 

15 

- 

         2.2.4.3 วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา    - - 

3. หมวดวิชาเลอืกเสรี  6 6 6 6 

รวม (หน่วยกติ)ตลอดหลักสูตร 160 160 185 182 

 

 

 

  

68  
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เปรียบเทียบสาระในการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่
ปรับปรุง 

วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ              
กลุ่มวิชาภาษา                               9  หน่วยกิต 
001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        
3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        
3(3-0-6)  

 
คงเดิม 001111 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน  

Fundamental English                                
3(3-0-6) 001111 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน  

Fundamental English                                
3(3-0-6) 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    
Developmental English                              

3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    
Developmental English                              

3(3-0-6) 

กลุ่มวชิาสังคมศกึษา                        3  หนว่ยกิต 
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  
Civilization and Indigenous 
Wisdom  
   

3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
Civilization and Indigenous 
Wisdom  
   

3(3-0-6) 

คงเดิม 

กลุ่มวิชาพลานามัย                           1 หน่วยกิต    บังคับเลือก         1 หน่วยกิต 
004150 กอล์ฟ 

Golf 
1(0-2-1) 004150 กอล์ฟ 

Golf 
1(0-2-1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คงเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 

004151 เกม 
Game 

1(0-2-1) 004151 เกม 
Game 

1(0-2-1) 

004152 บริหารกาย 
Body Conditioning 

1(0-2-1) 004152 บริหารกาย 
Body Conditioning 

1(0-2-1) 

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  
Rhythmic Activities 

1(0-2-1) 004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  
Rhythmic Activities 

1(0-2-1) 

004154 วา่ยน้้า     
Swimming 

1(0-2-1) 004154 วา่ยน้้า     
Swimming 

1(0-2-1) 

004155 ลีลาศ    
Ballroom Dance 

1(0-2-1) 004155 ลีลาศ    
Ballroom Dance 

1(0-2-1) 

004156 ตะกร้อ   
Takraw  

1(0-2-1) 004156 ตะกร้อ   
Takraw  

1(0-2-1) 

004157 นันทนาการ 
Recreation 

1(0-2-1) 004157 นันทนาการ 
Recreation 

1(0-2-1) 

004158 ซอฟท์บอล 
Softball 

1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 
Softball 

1(0-2-1) 

004159 เทนนิส   
Tennis 

1(0-2-1) 004159 เทนนิส   
Tennis 

1(0-2-1) 

004160 เทเบิลเทนนิส  
Table Tennis 

1(0-2-1) 004160 เทเบิลเทนนิส  
Table Tennis 

1(0-2-1) 

004161 บาสเกตบอล 
Basketball 

1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 
Basketball 

1(0-2-1) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่
ปรับปรุง 

004162 แบดมินตัน 
Badminton 

 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 
Badminton 

1(0-2-1) 

คงเดิม 

004163 ฟุตบอล  
Football 

 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล  
Football 

1(0-2-1) 

004164 วอลเลย์บอล 
Volleyball 

 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 
Volleyball 

1(0-2-1) 

004165 ศลิปะการต่อสู้ป้องกันตัว  
Art of Self Defense      

 1(0-2-1) 004165 ศลิปะการต่อสู้ป้องกันตัว  
Art of Self Defense      

1(0-2-1) 

กลุ่มวิชาบูรณาการ                          8 หน่วยกิต 
005171 ชีวิตและสุขภาพ    

Life  and  Health              
3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ    

Life  and  Health              
3(3-0-6)  

 
คงเดิม 

 
005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 

Living Management 
3(2-2-5) 005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 

Living Management 
3(2-2-5) 

005173 ทักษะชีวิต  
Life Skills  

2(1-2-3) 005173 ทักษะชีวิต  
Life Skills  

2(1-2-3) 

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก   ไม่น้อยกว่า       9    หน่วยกิต      
กลุ่มวิชาภาษา 
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ 

English for Academic 
Purposes 

3(3-0-6) 001113 ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ 
English for Academic 
Purposes 

3(3-0-6)  
คงเดิม 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
002121 สารสนเทศศาสตร์ 

เพื่อการศกึษาค้นควา้ 
3(3-0-6) 002121 สารสนเทศศาสตร์ 

เพื่อการศกึษาค้นควา้ 
3(3-0-6)  

 
 
 
 
 
 

คงเดิม 
 

 Information Science for Study and 
Research 

 Information Science for Study and 
Research 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 
Philosophy for Life 

3(3-0-6) 002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 
Philosophy for Life 

3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 
Language Society and 
Culture 

3(3-0-6) 002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 
Language Society and 
Culture 

3(3-0-6) 

002124 ปริทัศนศ์ลิปะการแสดงไทย 
Thai Performing Arts 

3(3-0-6) 002124 ปริทัศนศ์ลิปะการแสดงไทย 
Thai Performing Arts 

3(3-0-6) 

002125 ดุริยางควจิักขณ์ 
Music Appreciation 

3(3-0-6) 002125 ดุริยางควจิักขณ์ 
Music Appreciation 

3(3-0-6) 

002126 ศลิปะในชีวิตประจ้าวัน 
Arts in Daily Life 

3(3-0-6) 002126 ศลิปะในชีวิตประจ้าวัน 
Arts in Daily Life 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
003131 กฎหมายพืน้ฐาน 

เพื่อคุณภาพชีวิต    
3(3-0-6) 003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อ

คุณภาพชีวิต    
3(3-0-6)  

 
คงเดิม  Fundamental Laws for Quality of Life        Fundamental Laws for Quality of Life       

003132 ไทยกับประชาคมโลก    3(3-0-6) 003132 ไทยกับประชาคมโลก    3(3-0-6) 
 Thai and the World Community  

                        
 Thai and the World Community                         
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003133 วถิีไทย วถิีทัศน์ 
Thai Way and Vision 

3(3-0-6) 003133 วถิีไทย วถิีทัศน์ 
Thai Way and Vision 

3(3-0-6)  
 

คงเดิม 
 

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม     
Politics Economy and Society             

3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม     
Politics Economy and 
Society             

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม    

Man and Environment 
3(3-0-6) 006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม    

Man and Environment 
3(3-0-6)  

 
 
 
 
 

คงเดิม 
 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ัน
พืน้ฐาน 

3(2-2-5) 006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ัน
พืน้ฐาน 

3(2-2-5) 

 Introduction to Computer Information 
Science 

 Introduction to Computer Information 
Science 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตใน
ยุคสารสนเทศ   

3(3-0-6) 006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตใน
ยุคสารสนเทศ   

3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information 
Age  

 Mathematics for Life in the Information 
Age  

006143 ยาและสารเคมีใน
ชีวิตประจ้าวัน    

3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีใน
ชีวิตประจ้าวัน    

3(3-0-6) 

 Drugs and Chemicals in Daily Life              Drugs and Chemicals in 
Daily Life             

 

006144 อาหารและวถิีชีวิต 
Food  and  Life  Style 

3(3-0-6) 006144 อาหารและวถิีชีวิต 
Food  and  Life  Style 

3(3-0-6) 

006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้
ตัว 

3(3-0-6) 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้
ตัว 

3(3-0-6) 

 Energy and Technology  Around  Us  Energy and Technology  Around  Us 
006245 วทิยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน 

Science in Daily Life 
3(3-0-6) 006245 วทิยาศาสตร์ใน

ชีวิตประจ้าวัน 
Science in Daily Life 

3(3-0-6)  
คงเดิม 

กลุ่มวิชาบูรณาการ 
005170 พฤติกรรมมนุษย์   

Human Behavior                  
3(3-0-6) 005170 พฤติกรรมมนุษย์   

Human Behavior                  
3(3-0-6) คงเดิม 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน                 99  หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                           90   หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
                                             17  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   25 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1                  3(2-2-5) 
Mathematic I 
   ลิมิตและความต่อเนื่อง  อนุพันธแ์ละ
การประยุกต์  ปริพันธแ์ละการประยุกต์  
เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น 
    Limits and continuity of functions,  
derivative of functions and 
applications, differentials, integral of 
functions and applications, matrices 
and system of linear  equation 

241111 คณิตศาสตร์ 1                  3(2-2-5) 
Mathematic I 
   ลิมิตและความต่อเนื่อง  อนุพันธแ์ละ
การประยุกต์  ปริพันธแ์ละการประยุกต์  
เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น 
    Limits and continuity of functions,  
derivative of functions and 
applications, differentials, integral of 
functions and applications, matrices 
and system of linear  equation 

 
 
 

คงเดิม 

2411122 คณิตศาสตร์ 2                  3(2-2-5) 
Mathematic II 
     เทคนิกการอินทิกรัล  อินทิกรัลไม่
ตรงแบบ  ล้าดับและอนุกรม อนุกรม
ก้าลัง  ฟังก์ชันหลายตัวแปร  ลิมิตและ
ความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร    
อนุพันธข์องฟังก์ชันหลายตัวแปร 
     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 

2411122 คณิตศาสตร์ 2                  3(2-2-5) 
Mathematic II 
     เทคนิกการอินทิกรัล  อินทิกรัลไม่
ตรงแบบ  ล้าดับและอนุกรม อนุกรม
ก้าลัง  ฟังก์ชันหลายตัวแปร  ลิมิตและ
ความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร    
อนุพันธข์องฟังก์ชันหลายตัวแปร 
     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 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่
ปรับปรุง 

241225 สมการเชงิอนุพันธส์ามัญ   3(2-2-5) 
Ordinary Differential Equations  
     สมการเชิงอนุพันธส์ามัญอันดับ
หนึ่ง สมการเชิงอนุพันธส์ามัญอันดับสูง
ท่ีมีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปรและการ
ประยุกต์ ระบบสมการของสมการเชิง
อนุพันธส์ามัญเชิงเส้น การแปลงลา
ปลาซ ผลเฉลยในรูปอนุกรมของสมการ
เชิงอนุพันธส์ามัญ อนุกรมฟูเรียร์ 
ปัญหาค่าขอบเขต และสมการเชิง
อนพุันธย่์อยเบ้ืองต้น 
     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 

241225 สมการเชงิอนุพันธส์ามัญ   3(2-2-5) 
Ordinary Differential Equations  
     สมการเชิงอนุพันธส์ามัญอันดับ
หนึ่ง สมการเชิงอนุพันธส์ามัญอันดับ
สูงท่ีมีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปรและการ
ประยุกต์ ระบบสมการของสมการเชิง
อนุพันธส์ามัญเชิงเส้น การแปลงลา
ปลาซ ผลเฉลยในรูปอนุกรมของ
สมการเชงิอนุพันธส์ามัญ อนุกรมฟู
เรียร์ ปัญหาค่าขอบเขต และสมการ
เชิงอนุพันธย่์อยเบ้ืองต้น 
     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 

คงเดิม 

242104 เคมี 1                           4(3-3-8) 
Chemistry I 
     บทน้าทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ ์
โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติ
ของธาตุ  พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง 
ของเหลว ของแข็งอสัณฐานและ
คอลลอยด์ การเปลี่ยนแปลงสถานะ
และเทอร์โมไดนามิกส์เบ้ืองต้น 
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 

242104 เคมี 1                           4(3-3-8) 
Chemistry I 
     บทน้าทางเคมี ปริมาณสาร
สัมพันธ ์โครงสร้างอะตอม ตาราง
ธาตุ สมบัติของธาตุ  พันธะเคมี แก๊ส 
ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอสัณฐาน
และคอลลอยด์ การเปลี่ยนแปลง
สถานะและเทอร์โมไดนามิกส์เบ้ืองต้น 
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 

 
 
 
 
 
 

คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่
ปรับปรุง 

243101 ชีววทิยา 1               4(3-3-8) 
Biology I 
      บทน้า สารเคมีของชีวิต เซลล์และเม
แทบอลิซึม พันธุศาสตร์ ววิัฒนาการ 
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง
และหนา้ท่ีของพืช โครงสร้างและหนา้ท่ี
ของสัตว ์นิเวศวิทยาและพฤติกรรม  
      Introduction to biology, chemistry 
of life, cell and metabolism, genetics, 
evolution, biodiversity, structure and 
function of plants, structure and 
function of animals, ecology and 
behavior 

243101 ชีววทิยา 1               4(3-3-8) 
Biology I 
      บทน้า สารเคมีของชีวิต เซลล์และเม
แทบอลิซึม พันธุศาสตร์ ววิัฒนาการ 
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง
และหนา้ท่ีของพืช โครงสร้างและหนา้ท่ี
ของสัตว ์นิเวศวิทยาและพฤติกรรม  
      Introduction to biology, chemistry 
of life, cell and metabolism, genetics, 
evolution, biodiversity, structure and 
function of plants, structure and 
function of animals, ecology and 
behavior 

 
 
 
 
 

คงเดิม 

244101 ฟิสิกส ์1                          4(3-3-8) 
Physics I 
     การเคลื่อนท่ีแบบเปลี่ยนต้าแหนง่ใน 1 
และ 2 มิต ิการเคลื่อนท่ีแบบหมุน งาน
และพลังงาน กลศาสตร์ของอนุภาคแข็ง
เกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของ
ไหล การสั่นสะเทือนและเสียง ระบบของ
เลนส์ ทฤษฎีคลื่นของแสง ความร้อนและ
ระบบก๊าซอุดมคติ 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 

244101 ฟิสิกส ์1                          4(3-3-8) 
Physics I 
     การเคลื่อนท่ีแบบเปลี่ยนต้าแหนง่ใน 1 
และ 2 มิต ิการเคลื่อนท่ีแบบหมุน งาน
และพลังงาน กลศาสตร์ของอนุภาคแข็ง
เกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของ
ไหล การสั่นสะเทือนและเสียง ระบบของ
เลนส์ ทฤษฎีคลื่นของแสง ความร้อนและ
ระบบก๊าซอุดมคติ 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 

 
 
 
 
 
 

คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่
ปรับปรุง 

244102 ฟิสิกส ์2                         4(3-3-8) 
Physics II 
     ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและ
สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักยไ์ฟฟ้า 
ไฟฟ้ากระแสตรงและอุปกรณ์
แม่เหล็กไฟฟ้า การเหนี่ยวน้าแม่เหล็ก
และกฏของฟาราเดย์ การเหนี่ยวน้า 
การสั่นทางแม่เหล็กไฟฟ้าและ
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ สนามแม่เหล็ก
เนื่องจากกระแสไฟฟ้าท่ีเปลี่ยนแปลง 
วงจรและอิเล็กทรอนิกส์พืน้ฐาน ทฤษฎี
สัมพัทธภาพพิเศษ กัมมันตรังสีและ
นิวเคลียส ก้าเนิดทฤษฎีควอนตัม คลื่น
และอนุภาค  
    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 

244102 ฟิสิกส ์2                          4(3-3-8) 
Physics II 
     ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและ
สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักยไ์ฟฟ้า 
ไฟฟ้ากระแสตรงและอุปกรณ์
แม่เหล็กไฟฟ้า การเหนี่ยวน้าแม่เหล็ก
และกฏของฟาราเดย์ การเหนี่ยวน้า 
การสั่นทางแม่เหล็กไฟฟ้าและ
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ สนามแม่เหล็ก
เนื่องจากกระแสไฟฟ้าท่ีเปลี่ยนแปลง 
วงจรและอิเล็กทรอนิกส์พืน้ฐาน ทฤษฎี
สัมพัทธภาพพิเศษ กัมมันตรังสีและ
นิวเคลียส ก้าเนิดทฤษฎีควอนตัม คลื่น
และอนุภาค  
    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 

 
 
 
 
 
 
 

คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่
ปรับปรุง 

กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน      6     หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน        6   หน่วยกิต  
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

3(3-0-6) 
English for Specific Purposes 
      การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
แบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้นทักษะเชิง
ผลิตเป็นหลัก คือ การพูดและการ
เขียน โดยรวมหัวข้ออภิปรายท่ี
หลากหลายท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์ท่ีนสิิตก้าลังศกึษาอยู่เข้ากับ
ค้าศัพท์เชิงวชิาการและเฉพาะทางมาก
ข้ึน รวมถึงโครงสร้างทางไวยากรณ์ท่ี
ซับซ้อนข้ึน 
      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 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
3(3-0-6) 
English for Specific Purposes 
      การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบ
บูรณาการ โดยมุ่งเน้นทักษะเชิงผลิตเป็น
หลัก คือ การพูดและการเขียน โดยรวม
หัวข้ออภิปรายท่ีหลากหลายท่ีมีความ
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ท่ีนสิิตก้าลังศกึษาอยู่
เข้ากับค้าศัพท์เชิงวชิาการและเฉพาะทาง
มากขึ้น รวมถึงโครงสร้างทางไวยากรณ์
ท่ีซับซ้อนข้ึน 
      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 

 
 
 
 
 
 
 

คงเดิม 

247221 สถิตวิเิคราะห์ 
Statistical Analysis   

3(2-2-5) 247221 สถิตวิเิคราะห์ 
Statistical Analysis   

3(2-2-5)  

      แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของ
สถิต ิการน้าสถิตไิปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 
ระเบียบวธิกีารทางสถิต ิหลักเบ้ืองต้น
ของการส้ารวจดว้ยตัวอย่าง สถิติ
พรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม
และความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม 
การแจกแจงของตัวสถิต ิการประมาณ
ค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การ
วเิคราะห์ความแปรปรวนเบ้ืองต้น การ
วเิคราะหก์ารถดถอยและสหสัมพันธ์
เชิงเส้น การทดสอบด้วยไคก้าลังสอง 
สถิตไิม่อิงพารามิเตอร์ และการใช้
โปรแกรมส้าเร็จรูปในการวเิคราะห์
และแปลผล 

      แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของ
สถิต ิการน้าสถิตไิปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 
ระเบียบวธิกีารทางสถิต ิหลักเบ้ืองต้น
ของการส้ารวจดว้ยตัวอย่าง สถิติ
พรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและ
ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจก
แจงของตัวสถิต ิการประมาณค่าและ
การทดสอบสมมุติฐาน การวเิคราะห์
ความแปรปรวนเบ้ืองต้น การวเิคราะห์
การถดถอยและสหสัมพันธเ์ชิงเส้น การ
ทดสอบด้วยไคก้าลังสอง สถิติไม่อิง
พารามิเตอร์ และการใช้โปรแกรม
ส้าเร็จรูปในการวเิคราะหแ์ละแปลผล 

 
 
 
 

 
คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
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 

      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 กระบวนวธิทีางวทิยาศาสตร์

เชิงฟสิิกส ์
Scientific Method in Physics 

1(0-3-2) 244181 กระบวนวธิทีาง
วทิยาศาสตร์เชิงฟิสิกส ์
Scientific Method in 
Physics 
 

1(0-3-2)  
คงเดิม 

244201 คณิตศาสตร์ส้าหรับฟิสิกส์ 
Mathematics for Physics 

3(3-0-6) 244201 คณิตศาสตร์ส้าหรับฟิสิกส์ 
Mathematics for Physics 

3(3-0-6)  
 
 
 
 
 

คงเดิม 

      เวกเตอร์และเมตริกซ์ 
เวกเตอร์เชงิวเิคราะหข้ั์นสูง 
อนุกรม การแปลงฟูเรียร์
และลาปลาซ สมการเชิง
อนุพันธส์ามัญและสมการ
เชิงอนุพันธย่์อย ปัญหาค่า
เริ่มต้นและขอบเขต ฟังก์ชัน
พิเศษ แคลคูลัสของการแปร
ผัน แคลคูลัสของตัวแปร
เชิงซ้อน 
    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 
 
 
 

       เวกเตอร์และเมตริกซ์ เวกเตอร์เชงิ
วเิคราะหข้ั์นสูง อนุกรม การแปลงฟู
เรียร์และลาปลาซ สมการเชิงอนุพันธ์
สามัญและสมการเชิงอนุพันธย่์อย 
ปัญหาค่าเริ่มต้นและขอบเขต ฟังก์ชัน
พิเศษ 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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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่
ปรับปรุง 

244211 กลศาสตร์ 1                   
echanics I 

3(3-0-6) 244211 กลศาสตร์ 1                   3(3-0-6) 
Mechanics I        

 

      นิยามของเวกเตอร์และสเกลาร์        
การด้าเนิน การของเวกเตอร์ กฎการ
เคลื่อนท่ีของนิวตัน กลศาสตร์แบบนิวตัน
ของอนุภาคเดี่ยวใน 1 มิต ิ2 มิต ิและ 3 มิต ิ
การสั่น แรงศูนย์กลาง การเคลื่อนท่ีใน
กรอบอ้างอิงไม่เฉื่อย การเคลื่อนท่ีของ
ระบบอนุภาค การเคลื่อนท่ีของวัตถุแข็ง
เกร็งเบ้ืองต้น  กลศาสตร์แบบลากรองจ์
และแบบแฮมิลตันเบ้ืองต้น 
     Definition of vector and scalar, 
operation of vector, Newton's laws of 
motion, newtonian mechanics of single 
particle in one, two and three-
dimensional,vibrations, central force, 
motion in a non-inertial reference frame, 
motion of a system of particles, 
introduction to rigid body motion, 
introduction to Lagrangian and 
Hamiltonian mechanics 

      นิยามของเวกเตอร์และสเกลาร์ 
การด้าเนิน การของเวกเตอร์ กฎการ
เคลื่อนท่ีของนิวตัน กลศาสตร์แบบนิว
ตันของอนุภาคเดี่ยวใน 1 มิต ิ2 มิต ิ
และ 3 มิต ิการสั่น แรงศูนย์กลาง 
การเคลื่อนท่ีในกรอบอ้างอิงไม่เฉื่อย 
การเคลื่อนท่ีของระบบอนุภาค การ
เคลื่อนท่ีของวัตถุแข็งเกร็งเบ้ืองต้น  
กลศาสตร์แบบลากรองจ์และแบบแฮ
มิลตันเบ้ืองต้น 
     Definition of vector and scalar, 
operation of vector, Newton's laws 
of motion, newtonian mechanics of 
single particle in one, two and 
three-dimensional,vibrations, 
central force, motion in a non-
inertial reference frame, motion of a 
system of particles, introduction to 
rigid body motion, introduction to 
Lagrangian and Hamiltonian 
mechanics 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คงเดิม 

244221 อุณหฟิสิกส์ 
Thermal Physics 

3(3-0-6) 244221 อุณหฟิสิกส์                   3(3-0-6) 
Thermal Physics 

 

 กฏของเทอร์โมไดนามิกส์ เอนโทรปี ศักย์
เทอร์โมไดนามิกส์และความสัมพันธข์อง
แมกซ์เวลล ์สมการสถานะ การเปลี่ยนเฟส 
วัฏจักรเครื่องกลความร้อน กลศาสตร์เชิง
สถิตเิบ้ืองต้น          
     Laws of thermodynamics, entropy, 
potential thermodynamics and Maxwell 
relations, equations of state, phase 
transforms, thermal machine cycle, 
introduction to statistical mechanics 

      กฏของเทอร์โมไดนามิกส์ เอนโทร
ปี ศักยเ์ทอร์โมไดนามิกส์และ
ความสัมพันธข์องแมกซ์เวลล ์สมการ
สถานะ การเปลี่ยนเฟส วัฏจักร
เครื่องกลความร้อน กลศาสตร์เชิง
สถิตเิบ้ืองต้น          
     Laws of thermodynamics, 
entropy, potential thermodynamics 
and Maxwell relations, equations of 
state, phase transforms, thermal 
machine cycle, introduction to 
statistical mechanics 
 

 
 
 
 
 

คงเดิม 

 

 



 

 

473 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่
ปรับปรุง 

244231 การสั่นสะเทือนและคลื่น 
Vibrations and Waves 

3(3-0-6) 244231 การสั่นสะเทือนและคลื่น   3(3-0-6) 
Vibrations and Waves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คงเดิม 

      การสั่นอย่างอิสระ การหนว่ง การสั่น
การสั่นแบบต่าง ๆ สมการคลื่นในหลาย
มิต ิคลื่นเคลื่อนท่ี สมบัติของคลื่น การ
วเิคราะหแ์บบฟูเรียร์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
       Modes of vibrations, wave 
equations in n-dimentions, traveling 
waves, properties of waves, Fourier 
analysis, electromagnetic waves 

      การสั่นแบบต่าง ๆ สมการคลื่น 
ในหลายมิต ิคลื่นเคลื่อนท่ี สมบัติของ
คลื่น การวเิคราะหแ์บบฟูเรียร์ คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า 
       Modes of vibrations, wave 
equations in n-dimentions, traveling 
waves, properties of waves, Fourier 
analysis, electromagnetic waves 
 
 

244232 ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า 
Electromagnetic Theory 

3(3-0-6) 244232 ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า     3(3-0-6)   
Electromagnetic Theory 

 การวเิคราะหเ์วกเตอร์ หัวข้อทางไฟฟ้า
สถิต แม่เหล็กสถิต สนามไฟฟ้าและสนาม 
แม่เหล็กในตัวกลาง ข้อปัญหาค่าขอบเขต 
สมการแมกซเ์วลล ์การแผ่ของ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวกลาง  
     Electrostatic, magnetostatic, 
electrostatic and magnetostatic fields in 
media, electrostatics boundary 
conditions and analogy to 
magnetostatic, Maxwell’s equations, 
electromagnetic waves in 
mediaIntroduction to Maxwell’s 
equations 
 

 การวเิคราะหเ์วกเตอร์ หัวข้อทาง
ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กสถิต สนามไฟฟ้า
และสนาม แม่เหล็กในตัวกลาง ข้อ
ปัญหาค่าขอบเขต สมการแมกซ์เวลล ์
การแผ่ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าใน
ตัวกลาง  
     Electrostatic, magnetostatic, 
electrostatic and magnetostatic 
fields in media, electrostatics 
boundary conditions and analogy to 
magnetostatic, Maxwell’s equations, 
electromagnetic waves in 
mediaIntroduction to Maxwell’s 
equations 
 
 

244241 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์3(2-2-5) 
ส้าหรับฟิสิกส์              
       การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และการประยุกต์ส้าหรับฟิสิกส์ 
        Computer programming and 
application for physics 
 
 
 

244241 การเขียนโปรแกรม           3(2-2-5) 
คอมพิวเตอร์ส้าหรับฟิสิกส์    
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
การประยุกต์ส้าหรับฟิสิกส์ 
        Computer programming and 
application for physics 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่
ปรับปรุง 

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 
 
 
 

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 
 

 
 
 

คงเดิม 

244281 การทดลองฟิสิกส์ 1          1(0-3-2) 
Experimental Physics I 
    การทดลองการถ่ายเทความร้อนของ
สสาร ความจุความร้อนของสสาร แรง การ
เคลื่อนท่ี การอนุรักษ์พลังงาน สมบัติของ
ของไหล  
     Experiments involve in heat transfer, 
heat capacity, force, motions, energy 
conservations, fluid mechanics, 

244281 การทดลองฟิสิกส์ 1          1(0-3-2) 
Experimental Physics I 

 
 
 
 

คงเดิม 

      การทดลองการถ่ายเทความร้อน
ของสสาร ความจุความร้อนของสสาร 
แรง การเคลื่อนท่ี การอนุรักษ์
พลังงาน สมบัติของของไหล  
     Experiments involve in heat 
transfer, heat capacity, force, 
motions, energy conservations, fluid 
mechanics, 
 
 
 

244282 การทดลองฟิสิกส์ 2         1(0-3-2) 
Experimental Physics II 
     การทดลองไฟ้ฟ้าสถิต แม่เหล็กสถิต 
สารไดอิเล็กทริก และสารแม่เหล็ก สมบัติ
ของคลื่น  
คลื่นน่ิง 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  
คลื่นน่ิง คลื่นเสียง  
      Experiments involves in 
electrostatic, magnetostatic, 
dielectric, magnetic, properties of 
wave, standing wave, sound wave 
 
 
 

 
 
 

 
คงเดิม 

 

 

 



 

 

475 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่
ปรับปรุง 

244311 กลศาสตรค์วอนตัม 1                 3(3-0-6)   
Quantum Mechanics I 
     ขอ้จ้ากัดของกลศาสตรแ์ผนเดมิ และ
แนวคิดเบ้ืองต้นของกลศาสตรค์วอนตัม 
ฟังก์ชันคลื่นและความหมายของฟังชันกค์ลื่น 
หลักความไม่แนน่อน ตัวด้าเนินการ สมการ 
ชเรอดงิเงอร ์ผลเฉลยของสมการชเรอดงิเงอร์
ในปัญหาหน่ึงมิติ อนุภาคในบ่อศักย์         
การเคลือ่นท่ีของอนุภาคทะลุผ่านเข้าก้าแพง
ศักย์ ตัวสั่นฮารโ์มนกิ และโมเมนตัมเชิงมมุ 
     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 

244311 กลศาสตรค์วอนตัม 1       3(3-0-6)   
Quantum Mechanics I 
     ขอ้จ้ากัดของกลศาสตรแ์ผนเดมิ 
และแนวคิดเบ้ืองต้นของกลศาสตร์
ควอนตัม ฟังก์ชันคลื่นและความหมาย
ของฟังชันก์คลื่นหลักความไม่แนน่อน 
ตัวด้าเนินการ สมการชเรอดงิเงอร ์    
ผลเฉลยของสมการชเรอดงิเงอรใ์น
ปัญหาหนึ่งมิติ อนุภาคในบ่อศักย์      
การเคลื่อนท่ี ของอนภุาคทะลผุ่านเข้า
ก้าแพงศกัย์ ตัวสั่นฮาร์โมนกิ และ
โมเมนตัมเชิงมมุ 
     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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คงเดมิ 

244321 กลศาสตรเ์ชิงสถติ ิ           
Statistical Mechanics 

3(3-0-6) 244321 กลศาสตรเ์ชิงสถติ ิ          3(3-0-6) 
Statistical Mechanics 

      หลักเบ้ืองต้นของกลศาสตรเ์ชิงสถติ ิเอน
เซมเบิลแบบบัญญัต ิเอนเซมเบิลแบบบัญญัติ
ใหญ่ ฟังกช์ันการแจกแจงแบบตา่งๆ ฟังกช์ัน
พารทิ์ชัน สถิติแบบแมกซ์เวลล์-โบลตซ์มันน์
สถติแิบบเฟอรม์-ีดแิรก สถิติแบบโบส-
ไอน์สไตน ์การประยุกตก์ลศาสตรเ์ชิงสถิติ 
     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 

      หลักเบ้ืองต้นของกลศาสตรเ์ชิง
สถติ ิเอนเซมเบิลแบบบัญญัต ิเอนเซม
เบิลแบบบัญญัตใิหญ่ ฟังก์ชันการแจก
แจงแบบตา่งๆ ฟังกช์ันพารทิ์ชัน สถติิ
แบบแมกซ์เวลล์-โบลตซ์มันน์สถติแิบบ
เฟอรม์-ีดแิรก สถิติแบบโบส-
ไอน์สไตน ์การประยุกตก์ลศาสตรเ์ชิง
สถติ ิ
     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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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่
ปรับปรุง 

244341 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์     3(2-2-5) 
Electric and Electronics Circuit 
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ        
สารกึ่งตัวน้า ไดโอด ทรานซิสเตอร์ 
วงจรขยายสัญญาณ การออกแบบไบแอส
และการขยายสัญญาณขนาดเล็ก วงจร
ออสซิลเลเตอร์ วงจรสวติชิง หลักการ
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับดิจทัิลอิเล็กทรอนิกส์ 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 

244341 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
                                  3(2-2-5) 
Electric and Electronics Circuit 
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ
กระแสสลับ สารกึ่งตัวน้า ไดโอด 
ทรานซิสเตอร์ วงจรขยายสัญญาณ 
การออกแบบไบแอสและการขยาย
สัญญาณขนาดเล็ก วงจร
ออสซิลเลเตอร์ วงจรสวติชิง 
หลักการเบ้ืองต้นเกี่ยวกับดิจทัิล
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 

คงเดิม 

244381 การทดลองฟิสิกส์ 3                 1(0-3-2) 
Experimental Physics III 
     การทดลองการเกิดภาพจากทัศน
อุปกรณ์ สมบัติของแสง การถ่ายภาพ วงจร
กรองความถี่ วงจรกระแสสลับ วงจรเทวนิิน
และนอร์ตัน  
     Experiments involve in optical  
instruments, optical properties, 
photography, filter circuits, AC circuits, 
Thevenin’s circuit, Norton's circuit 

244381 การทดลองฟิสิกส์ 3         1(0-3-2) 
Experimental Physics III 
     การทดลองการเกิดภาพจาก
ทัศนอุปกรณ์ สมบัติของแสง การ
ถ่ายภาพ วงจรกรองความถี่ วงจร
กระแสสลับ วงจรเทวนิินและนอร์ตัน  
     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) 
Experimental Physics IV 
     การทดลองโฟโตอิเล็กตริก การตรวจจับ
อนุภาค ประจุไฟฟ้า เสปกตรัมของอะตอม 
เซลล์สุริยะ Advanced experimental  
     Experiments invove in photoelectric, 
particle detection, particle charge, atomic 
spectrum, solar cell 
 
 
 

244381 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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สาระที่ 
ปรับปรุง 

244491  สัมมนา                                1(0-3-2)   
Seminar 
     การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล          
การวเิคราะห์ การเขียนรายงาน การน้าเสนอ 
การอภิปราย และการตอบข้อสักถามใน
ประเด็นทานด้านฟิสิกส์ 
     Searching, collecting data, analyzing, 
report writing, presenting, discussing and 
answering question in physics   

244491  สัมมนา                         1(0-3-2)   
Seminar 
     การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล 
การวเิคราะห ์การเขียนรายงาน        
การน้าเสนอ การอภิปราย          
และการตอบข้อสักถามในประเด็น
ทานด้านฟิสิกส์ 
     Searching, collecting data, 
analyzing, report writing, 
presenting, discussing and 
answering question in physics   
 
 
 

คงเดิม 

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  โครงงานฟิสิกส ์             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 
 
 
 

244493 การศกึษาอิสระ                    6 หนว่ยกิต 
Independent Study 
       การค้นควา้ การรวบรวมข้อมูล       
การวจิัย การวเิคราะห ์การเขียนรายงาน 
การน้าเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อ
ทางด้านฟิสิกส์ 
       Studying, collecting data, analyzing, 
report writing, presenting and discussing 
in physics 
 
 
 
 
 

244493 การศกึษาอิสระ            6 หนว่ยกิต 
Independent Study 
     การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล        
การวจิัย การวเิคราะห ์การเขียน
รายงาน การน้าเสนอ                  
และการอภิปรายในหัวข้อทางด้าน
ฟิสิกส ์
     Studying, collecting data, 
analyzing, report writing, 
presenting and discussing in 
physics 
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สาระที่ 
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กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  
                                                     12 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า    12 หน่วยกิต 
 

244312 กลศาสตร์ควอนตัม 2               3(3-0-6) 
Quantum Mechanics II 
อะตอมคล้ายไฮโดรเจน กลศาสตร์เมทริกซ์ 
การเปลี่ยนเบซิสและการท้าเมทริกซ์ให้
ทแยงมุม วธิกีารประมาณส้าหรับสถานะท่ี
ถูกกัก ทฤษฎีการรบกวนแบบไม่ข้ึนกับเวลา 
ทฤษฎีการรบกวนแบบข้ึนกับเวลา ระบบ
อนุภาคเหมือน และทฤษฎีการกระเจิง
เบ้ืองต้น 
     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 

244312 กลศาสตร์ควอนตัม 2               
3(3-0-6) 
Quantum Mechanics II 
อะตอมคล้ายไฮโดรเจน กลศาสตร์
เมทริกซ์ การเปลี่ยนเบซิสและการท้า
เมทริกซ์ให้ทแยงมมุ วธิกีารประมาณ
ส้าหรับสถานะท่ีถูกกัก ทฤษฎีการ
รบกวนแบบไม่ข้ึนกับเวลา ทฤษฎีการ
รบกวนแบบข้ึนกับเวลา ระบบ
อนุภาคเหมือน และทฤษฎีการ
กระเจิงเบ้ืองต้น 
     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 

คงเดิม 

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 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 
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สาระที่
ปรับปรุง 

244313 กลศาสตร์ 2               3(3-0-6) 
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 

244313 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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คงเดิม 

244332 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์   3(3-0-6) 
Optoelectronics 

244332 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์   3(3-0-6) 
Optoelectronics 

 พืน้ฐานทางแสง และความสัมพันธข์อง
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 

 พืน้ฐานทางแสง 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 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



480 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่
ปรับปรุง 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คงเดิม 
244421 เทคโนโลยีพลังงาน        3(3-0-6)          

Energy Technology 
มนุษย์กับการใชพ้ลังงาน สถานภาพ          
ในปัจจุบันและในอนาคตของแหลง่
พลังงาน แนวทางและนโยบายในการ
ประหยัดพลังงาน การน้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน ์การผลิต
กระแสไฟฟ้า พลังงานน้้า พลังงานจาก
ลม พลงังานจากความรอ้นใตพ้ภิพ 
พลังงานจากภาคเกษตร พลงังาน
นวิเคลยีร ์พลังงานในแงเ่ศรษฐศาสตร ์
     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 

244421 เทคโนโลยีพลังงาน        3(3-0-6)          
Energy Technology 
มนุษย์กับการใชพ้ลังงาน สถานภาพ          
ในปัจจุบันและในอนาคตของแหลง่
พลังงาน แนวทางและนโยบายใน
การประหยัดพลังงาน การน้า
พลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน ์
การผลิตกระแสไฟฟา้ พลังงานน้า้ 
พลังงานจากลม พลงังานจากความ
รอ้นใตพ้ภิพ พลังงานจากภาค
เกษตร พลังงานนิวเคลยีร ์พลังงาน
ในแง่เศรษฐศาสตร ์
     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 
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244441 เครื่องมือวัดและระบบเฝา้     3(2-2-5) 

ตรวจวัด ดว้ยคอมพิวเตอร ์

Instrumentation and Data Acquisition 

System 

หลักการวัดทางฟิสกิส ์อุปกรณ์และ

เทคนคิการวัด ระบบเครือ่งวัดทาง

ฟิสกิส ์เทคนคิการเชือ่มโยงกับระบบ

ข้อมูล วงจรและโปรแกรมควบคุม     

การเชือ่มตอ่คอมพิวเตอร ์การแปลง

ปรมิาณทางฟิสกิสเ์ป็นสัญญาณไฟฟา้ 

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 เครื่องมือวัดและระบบเฝา้       3(2-2-5) 

ตรวจวัดด้วยคอมพิวเตอร ์

Instrumentation and Data Acquisition 

System 

หลักการวัดทางฟิสกิส ์อุปกรณ์และเทคนคิ

การวัด ระบบเครือ่งวัดทางฟิสกิส ์เทคนคิ

การเชือ่มโยงกับระบบข้อมูล วงจรและ

โปรแกรมควบคมุการเชือ่มตอ่คอมพิวเตอร ์

การแปลงปรมิาณทางฟิสกิสเ์ป็น

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คงเดิม 

244442 ไมโครคอนโทรลเลอร์และ    3(2-2-5) 

การโปรแกรม 

Microcontroller and Programming   

พืน้ฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ ชุดค้าสั่ง 

วงจรหนา้ท่ีพิเศษภายใน การเชื่อมต่อ

กับวงจรภายนอก การโปรแกรม 

     Fundamental of 

microcontrollers, hardware 

architecture, instruction set, internal 

peripherals, interfacing to external 

devices, assembly language 

programming 

 244442 ไมโครคอนโทรลเลอร์และ       3(2-2-5) 

การโปรแกรม 

Microcontroller and Programming   

พืน้ฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ ชุดค้าสั่ง วงจร

หนา้ท่ีพิเศษภายใน การเชื่อมต่อกับวงจร

ภายนอก การโปรแกรม 

     Fundamental of microcontrollers, 

hardware architecture, instruction set, 

internal peripherals, interfacing to 

external devices, assembly language 

programming 
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ปรับปรุง 

244452 นาโนเทคโนโลยีเบ้ืองต้น 

Introduction to 

Nanotechnology 

3(3-0-6) 244452 นาโนเทคโนโลยีเบ้ืองต้น 

Introduction to 

Nanotechnology 

3(3-0-6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

     ความรู้เบ้ืองต้นฟิสิกส์ของของแข็ง

ทางด้านโครงสร้างและแถบพลังงาน         

การสังเคราะหว์ัสดุนาโน การวัดโครงสร้าง

ด้วยกล้องจุลทรรศนอิ์เล็กตรอน สมบัติ

เฉพาะและโครงสร้างของวัสดุนาโน 0 มิต,ิ 1 

มิต ิและ 2 มิตแิละการประยุกต์ 

     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 

application 

      ความรู้เบ้ืองต้นฟิสิกส์ของของแข็ง

ทางด้านโครงสร้างและแถบพลังงาน  

การสังเคราะหว์ัสดุนาโน การวัด

โครงสร้างด้วยกล้องจุลทรรศน์

อิเล็กตรอน สมบัติเฉพาะและโครงสร้าง

ของวัสดุนาโน 0 มิต,ิ 1 มิต ิและ 2 มิติ

และการประยุกต์ 

     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 ฟิสกิสส์ารกึ่งตัวน้าและสารตัวน้ายวดย่ิง  

                                             3(3-0-6) 

Semiconductor and Superconductor Physics                              

     ชนิดโครงสร้างพันธะ โครงสร้างผลึกและ

โครงสร้างแถบพลังงานของสารกึ่งตัวน้า 

ทฤษฎีรอยต่อ พี-เอ็น และรอยต่อโลหะสาร

กึ่งตัวน้า การน้าไฟฟ้าในสารกึ่งตัวน้า การวัด

สมบัติทางฟิสิกส์ในสารกึ่งตัวน้า โครงสร้าง

การท้างานและการสร้างสิ่งประดิษฐ์สารกึ่ง

ตัวน้าชนิดตา่งๆ สมบัติทางกายภาพของ

ตัวน้ายวดย่ิง ปรากฏการณ์สภาพน้ายวดย่ิง

วกิฤติ ตัวน้ายวดย่ิงแบบหนึ่งและแบบสอง 

ทฤษฎีบีซีเอส ทฤษฎีกินซ์เบิร์ก-ลันเดา 

ปรากฏการณ์ทัลเนลลิ่ง ตัวน้ายวดย่ิง

อุณหภูมิสูงและการประยุกต์ใช้ตัวน้า ยวดย่ิง    

244461 ฟิสกิสส์ารกึ่งตัวน้าและสารตัวน้ายวดย่ิง  

                                      3(3-0-6) 

Semiconductor and Superconductor 

Physics                              

     ชนิดโครงสร้างพันธะ โครงสร้างผลึก

และโครงสร้างแถบพลังงานของสารกึ่ง

ตัวน้า ทฤษฎีรอยต่อ พี-เอ็น และรอยต่อ

โลหะสารกึ่งตัวน้า การน้าไฟฟ้าในสารกึ่ง

ตัวน้า การวัดสมบัติทางฟิสิกส์ในสารกึ่ง

ตัวน้า โครงสร้างการท้างานและการ

สร้างสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน้าชนิดตา่ง ๆ 

สมบัติทางกายภาพของตัวน้ายวดย่ิง 

ปรากฏการณ์สภาพน้ายวดย่ิงวกิฤติ 

ตัวน้ายวดย่ิงแบบหนึ่งและแบบสอง 

ทฤษฎีบีซีเอส ทฤษฎีกินซ์เบิร์ก-ลันเดา 

ปรากฏการณ์ทัลเนลลิ่ง ตัวน้ายวดย่ิง

อุณหภูมิสูงและการประยุกต์ใช้ตัวน้า 

ยวดย่ิง    
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่
ปรับปรุง 

     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 

      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 

คงเดิม 

 

 

244481 การสอนฟิสิกส์ 1                   3(3-0-6)   

Physics Teaching I 

    ประวัติของวชิาฟิสิกส์ศกึษา ทฤษฎีการ

เรียนรู้ ลักษณะการจัดเรียนการสอนฟิสิกส์ 

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ การสอน

แบบคู่หู การสอนแบบปฏิสัมพันธเ์ชิงสาธติ 

การสอนแบบเวลาเดียวกัน การผลิตสื่อ          

การเขียนแผนการสอน เครื่องมือประเมินผล

ทางฟิสิกส์ศกึษา                 

     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 การสอนฟิสิกส์ 1            3(3-0-6)   

Physics Teaching I 

    ประวัติของวชิาฟิสิกส์ศกึษา ทฤษฎี

การเรียนรู้ ลักษณะการจัดเรียนการ

สอนฟิสิกส์ การสอนแบบสืบเสาะหา

ความรู้ การสอนแบบคู่หู การสอนแบบ

ปฏิสมัพันธเ์ชิงสาธติ การสอนแบบเวลา

เดียวกัน การผลิตสื่อ          การเขียน

แผนการสอน เครื่องมือประเมินผลทาง

ฟิสิกส์ศกึษา                 

     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  

 

 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่

ปรับปรุง 

244482 การสอนฟิสิกส์ 2             3(3-0-6) 

Physics Teaching 2  

 งานวจิัยทางด้านฟิสิกส์ศกึษาในปัจจุบัน 

การผลิตสื่อการสอนทางฟิสิกส์และการ

ตรวจสอบคุณภาพสื่อ การสอน   การสอน

วชิาฟิสิกส์ในชั้นเรียนระดับเล็กและการ

ฝึกสอนในสถานการณ์สมมต ิ

   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                  

 

244482 การสอนฟิสิกส์ 2            3(3-0-6) 

Physics Teaching 2  

 งานวจิัยทางด้านฟิสิกส์ศกึษาใน

ปัจจุบัน การผลิตสื่อการสอนทางฟิสิกส์

และการตรวจสอบคุณภาพสื่อ การสอน   

การสอนวิชาฟิสิกส์ในชั้นเรียนระดับเล็ก

และการฝึกสอนในสถานการณ์สมมต ิ

   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           

 

คงเดิม 

244496 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์                3(2-2-5) 

Special Topic in Physics 

     การบรรยายและอภิปรายหัวข้อ 

ท่ีนา่สนใจในปัจจุบันทางฟิสิกส์ 

    Description and discussion in topic of 

current interest in physics 

244496 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์        3(2-2-5) 

Special Topic in Physics      

    การบรรยายและอภิปรายหัวข้อ 

ท่ีนา่สนใจในปัจจุบันทางฟิสิกส์ 

     Description and discussion in topic 

of current interest in physics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

485 

ตารางการเปรียบเทียบแผนการศึกษาหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2557 

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น 

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 001111 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 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 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

161171 หลักการศกึษาและความเป็นคร ู

มืออาชีพ 

3(3-0-6) 161111 ปรัชญาการศกึษา 3(3-0-6) 

241111 คณิตศาสตร ์1 3(2-2-5) 241111 คณิตศาสตร ์1 3(2-2-5) 

244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 

 รวม    22หน่วยกติ  รวม    22 หน่วยกติ 

 *ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  *ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 
ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 051171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

161141 การวัดและประเมินผล 

ทางการศกึษา                                   

 3(2-2-5) 161112 ความเป็นครูมอือาชพี    

                               

 3(3-0-6) 

241112 คณิตศาสตร ์2 3(2-2-5) 241112 คณิตศาสตร ์2 3(2-2-5) 

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 

244181 กระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์เชิง

ฟิสกิส ์

1(0-3-2) 244181 กระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์เชิง

ฟิสกิส ์

1(0-3-2) 

244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 

 รวม    21 หน่วยกติ  รวม    21 หน่วยกติ 
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ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัส

รายวิชา 

ช่ือวิชา จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 

ช่ือวิชา จ านวน 

หน่วยกติ 161133 จิตวิทยาส้าหรับครู 3(3-0-6) 161113 หลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5) 

 รวม 3 หน่วยกติ  รวม 3 หน่วยกติ 
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แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2557 

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น 

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 
005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

161221 การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 1 3(2-2-5) 161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา 

3(2-2-5) 

241225 สมการเชิงอนุพันธส์ามัญ 3(2-2-5) 241225 สมการเชิงอนุพันธส์ามัญ 3(2-2-5) 

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 อุณหฟิสิกส ์ 3(3-0-6) 244221 อุณหฟิสิกส ์ 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    20หน่วยกติ  รวม    20หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 
146304 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 (3-0-6) 146304 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์

เฉพาะ 
3 (3-0-6) 

161211 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 161212 จิตวิทยาส้าหรับครู 3(3-0-6) 

244231 การสั่นสะเทอืนและคลื่น 3(3-0-6) 244231 การสั่นสะเทอืนและคลื่น 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 คณิตศาสตร์ส้าหรับฟิสิกส ์ 3(3-0-6) 244201 คณิตศาสตร์ส้าหรับฟิสิกส ์ 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    22หน่วยกติ  รวม    22หน่วยกติ 
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ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 
161261 นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารทางการศึกษา 

3(2-2-5) 161211 การจัดการเรียนรู้และการจัดการ

ชั้นเรียน 

3(2-2-5) 

 รวม 3 หน่วยกิต  รวม 3 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2557 

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น 

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

161322 การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 2 3(2-2-5) 161311 การวัดและประเมินผล 

การเรียนรู ้

3(2-2-5) 

244241 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ส้าหรับฟิสิกส ์

3(2-2-5) 244241 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส้าหรับฟิสิกส์ 

3(2-2-5) 

244331 ทัศนศาสตร ์ 3(2-2-5) 244331 ทัศนศาสตร ์ 3(2-2-5) 

244311 กลศาสตร์ควอนตัม 1 3(3-0-6) 244311 กลศาสตร์ควอนตัม 1 3(3-0-6) 

244381 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 สถิติวิเคราะห ์ 3(2-2-5) 247221 สถิติวิเคราะห ์ 3(2-2-5) 

*00xxx

x 

วิชาศึกษาทั่วไป เลือก (001113) 3(x-x-x) 

 

*00xxx

x 

วิชาศึกษาทั่วไป เลือก (001113) 3(x-x-x) 

  รวม    22 หน่วยกติ  รวม    22 หน่วยกติ 

หมายเหตุ  *ใหน้ิสติเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ  English for Academic Purposes 3(3-0-6) 

 
ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

161351             การจัดการชั้นเรียนและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  

3(2-2-5) 161312             การวิจัยเพื่อพัฒนา 

การเรียนรู ้  

3(2-2-5) 

244321 กลศาสตรเ์ชิงสถิต ิ 3(3-0-6) 244321 กลศาสตรเ์ชิงสถิต ิ 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 

 

244xxx 

 

วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 

3(x-x-x) 

244xxx 

 

244xxx 

 

วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 

3(x-x-x) 
244xxx 

 

244xxx 

 

วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 

3(x-x-x) 

244xxx 

 

244xxx 

 

วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 

3(x-x-x) 
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

 รวม    22 หน่วยกติ  รวม    22 หน่วยกติ 
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ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

161342 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 161313 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

161XXX วิชาชีพครูเลือก  3(X-X-X)    

 รวม 6 หน่วยกติ  รวม 3 หน่วยกติ 
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แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2557 

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น 

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

244481 การสอนฟิสิกส ์1 3(2-2-5) 244481 การสอนฟิสิกส ์1 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 วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 244xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

244xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 244xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

   161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ 

วิชาชีพครู 

1(30 ชั่วโมง) 

   161412 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 รวม    15หน่วยกติ  รวม    19 หน่วยกติ 

 
ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 
244482 การสอนฟิสิกส ์2  3(2-2-5) 244482 การสอนฟิสิกส ์2  3(2-2-5) 

244493 การศึกษาอิสระ* 6 หน่วยกิต 161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพคร ู 1(60 ชั่วโมง) 

244494 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 244493 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 

244495 สหกิจศกึษา* 6 หน่วยกิต    

 รวม 9 หน่วยกติ  รวม 10 หน่วยกติ 

*ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้1 รายวิชา  

 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 
161481

  

การบรหิารและ 

การประกันคุณภาพ

การศึกษา 

3(3-0-6) 161xxx    วิชาชีพครูเลือก  3(x-x-x) 

161xxx    วิชาชีพครูเลือก  3(x-x-x)    

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม 3 หน่วยกติ 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557 

ช้ันปีท่ี 5 ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

161591 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

ในสถานศึกษา 1 

6(320 ชั่วโมง) 161511 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

ในสถานศึกษา 1 

6(360 ชั่วโมง) 

161593 สัมมนา 1 1(0-2-1)    

 รวม 7 หน่วยกติ  รวม 6 หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

161592 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

ในสถานศึกษา 2 

6(320 ชั่วโมง) 161512 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

ในสถานศึกษา 2 

6(360 ชั่วโมง) 

161594 สัมมนา 2 1(0-2-1)    

 รวม 7 หน่วยกติ  รวม 6 หน่วยกติ 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรยีบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

สาขาวิชาพลานามัย 
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ตาราง  เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับ

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง 2557 

หมวดวิชา 
เกณฑ์ 

สกอ. 

เกณฑ์ 

 คุรุสภา 

หลักสูตร

ปรบัปรุง 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตร 

ปรบัปรุง  

พ.ศ. 2557 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 30 30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 124 124 149 146 

2.1 วิชาชีพครู 46 46 50 47 

      2.1.1 วิชาชีพครู  - 34 38 35 

      2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา - 12 12 12 

2.2 วิชาเอก 78 78 99 99 

   2.2.1 กลุ่มวิชาแกน 

         2.2.1.1 วิชาพืน้ฐานคณิตศาสตร ์

                   และวิทยาศาสตร์ 

  6 

- 

6 

- 

         2.2.1.2 วิชาพืน้ฐานเฉพาะดา้น   6 6 

   2.2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   82 82 

        2.2.2.1 วิชาเอกบังคับ   82 82 

        2.2.2.2 วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม 

  2.2.3 การสอนวิชาเอก 

 

6 

 

- 

- 

6 

- 

6 

  2.2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก 4  5 5 

         2.2.4.1 วิชาเอกเลือก 

         2.2.4.2 วิชาเอกเลือกในกลุ่ม 

  5 

- 

5 

- 

         2.2.4.3 วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา    - - 

3. หมวดวิชาเลอืกเสรี  6 6 6 6 

รวม (หน่วยกติ)ตลอดหลักสูตร 160 160 185 182 
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ตาราง  เปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 สาระที่ปรับปรุง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   วิชาบังคับ              

กลุ่มวิชาภาษา                               9  หน่วยกิต 

001103 
ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

3(3-0-6) 
001103 

ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

3(3-0-6)  

 

คงเดิม 001111 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน  

Fundamental English                                

3(3-0-6) 001111 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน  

Fundamental English                                

3(3-0-6) 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                        3  หน่วยกิต 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  

Civilization and Indigenous 

Wisdom       

3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  

Civilization and Indigenous 

Wisdom       

3(3-0-6)  

 

คงเดิม 

003136

  

พะเยาศึกษา  

Phayao Studies 

3(3-0-6) 003136

  

พะเยาศึกษา  

Phayao Studies 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาพลานามัย                           1 หน่วยกิต  วิชาบังคับเลือก         1 หน่วยกิต 

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1) 004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1) 004151 เกม 

Game 

1(0-2-1) 

004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1) 004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1) 

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1) 004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1) 

004154 ว่ายน้้า     

Swimming 

1(0-2-1) 004154 ว่ายน้้า     

Swimming 

1(0-2-1) 

004155 ลีลาศ    

Ballroom Dance 

1(0-2-1) 004155 ลีลาศ    

Ballroom Dance 

1(0-2-1) 

004156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2-1) 004156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2-1) 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1) 004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1) 

004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1) 

004159 เทนนิส   

Tennis 

1(0-2-1) 004159 เทนนิส   

Tennis 

1(0-2-1) 

004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1) 004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่

ปรับปรุง 

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2-1)  

 

 

 

 

คงเดิม 

 

004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1) 

004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1) 

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1) 

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2-1) 

กลุ่มวิชาสหศาสตร์                                8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ    

Life  and  Health              

3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ    

Life  and  Health              

3(3-0-6)  

 

คงเดิม 

 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 

Living Management 

3(2-2-5) 005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 

Living Management 

3(2-2-5) 

005173 ทักษะชีวติ  

Life Skills  

2(1-2-3) 005173 ทักษะชีวติ  

Life Skills  

2(1-2-3) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   วิชาเลือก          9    หน่วยกิต      

กลุ่มวิชาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

English for Academic 

Purposes 

3(3-0-6) 001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6)  

คงเดิม 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อ

การศึกษาค้นคว้า 

Information Science for Study 

and Research 

 3(3-0-6) 002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา

คน้คว้า 

Information Science for Study and 

Research 

3(3-0-6)  

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวติ 

Philosophy for Life 

 3(3-0-6) 002122 ปรัชญาเพื่อชีวติ 

Philosophy for Life 

3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and 

Culture 

 3(3-0-6) 002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

3(3-0-6) 

002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

 3(3-0-6) 002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6) 

002125 ดุริยางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

 3(3-0-6) 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6) 

002126 ศิลปะในชีวติประจ้าวัน 

Arts in Daily Life 

 3(3-0-6) 002126 ศิลปะในชีวติประจ้าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่

ปรับปรุง 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต      

Fundamental Laws for Quality 

of Life       

3(3-0-6) 003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต      

Fundamental Laws for Quality of 

Life       

3(3-0-6)  

 

 

 

คงเดิม 

003132 ไทยกับประชาคมโลก    

Thai and the World Community                          

3(3-0-6) 003132 ไทยกับประชาคมโลก    

Thai and the World Community                          

3(3-0-6) 

003133 วิถีไทย วิถีทศัน ์

Thai Way and Vision 

3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทศัน ์

Thai Way and Vision 

3(3-0-6) 

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics Economy and Society             

3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics Economy and Society             

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

006140 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม    

Man and Environment 

3(3-0-6) 006140 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม    

Man and Environment 

3(3-0-6)  

 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น

พืน้ฐาน 

Introduction to Computer 

Information Science 

3(2-2-5) 006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพืน้ฐาน 

Introduction to Computer 

Information Science 

3(2-2-5) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชวีิตในยุค

สารสนเทศ   

Mathematics for Life in the 

Information Age   

3(3-0-6) 006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชวีิตในยุค

สารสนเทศ   

Mathematics for Life in the 

Information Age   

3(3-0-6) 

006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน    

Drugs and Chemicals in Daily 

Life             

3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน    

Drugs and Chemicals in Daily Life             

3(3-0-6) 

006144 อาหารและวิถีชวีิต 

Food  and  Life  Style 

3(3-0-6) 006144 อาหารและวิถีชวีิต 

Food  and  Life  Style 

3(3-0-6) 

006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตวั 

Energy and Technology  

Around  Us 

3(3-0-6) 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตวั 

Energy and Technology  Around  

Us 

3(3-0-6) 

006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวนั 

Science in Daily Life 

3(3-0-6) 006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวนั 

Science in Daily Life 

3(3-0-6) 

กลุ่มสหศาสตร ์

005170 พฤติกรรมมนุษย ์  

Human Behavior                  

3(3-0-6) 005170 พฤติกรรมมนุษย ์  

Human Behavior                  

3(3-0-6) 
คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่ 

ปรับปรุง 

หมวดวิชาเอกบังคับ หมวดวิชาเอกบังคับ  

248111  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับ        3(3-0-6) 

            พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา  

            General Aspects of Physical  

             Education and Sports Science 

             ความหมาย หลักการ ขอบข่าย 

ววิัฒนาการ ความรู้พืน้ฐาน ปรัชญา แนวคิด            

ท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์กับการกีฬาและพลศกึษา 

การประยุกต์ใช้ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

ศกึษาองค์กรท่ีปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ท้ังในประเทศและต่างประเทศ กฎหมายและ

จรรยาบรรณทางวทิยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา 

   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 

248111  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับ        3(3-0-6) 

            พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา  

            General Aspects of Physical  

             Education and Sports Science 

             ความหมาย หลักการ ขอบข่าย ววิัฒนาการ 

ความรู้พืน้ฐาน ปรัชญา แนวคิด ท่ีเกี่ยวข้องกับ

วทิยาศาสตร์กับการกีฬาและพลศึกษา การประยุกต์      

ใช้ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ศกึษาองค์กร       

ท่ีปฏิบัติงานด้านวทิยาศาสตร์การกีฬาท้ังในประเทศ

และต่างประเทศ กฎหมายและจรรยาบรรณทาง

วทิยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา 

   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  

คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่ 

ปรับปรุง 

248201  จิตวิทยาการกีฬา 3(2-2-5) 

  Sport Psychology 

             บทบาทของจิตวิทยาท่ีมีตอ่การออก

ก้าลังกายและการกีฬา การเรียนรู้ทักษะกีฬา 

การสอนการเล่น และการฝึกกีฬาต่าง ๆ อิทธพิล

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 

             บทบาทของจิตวิทยาท่ีมีตอ่การออก

ก้าลังกายและการกีฬา การเรียนรู้ทักษะกีฬา 

การสอนการเล่น และการฝึกกีฬาต่าง ๆ อิทธพิล

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  

 

คงเดิม 

248262 หลักการฝึกและสอนกรีฑา 1(0-2-1) 

            Training and Teaching Principle  

            in  Track and Field  

            ประวัติกรีฑา อุปกรณ์กรีฑา การฝึก

และสอนกรีฑาประเภทลู่และลาน การจัดการ

แข่งขันและการตัดสินกรีฑา โดยหลักการทาง

วทิยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้อง  

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

วทิยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้อง  

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 

คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่ 

ปรับปรุง 

248351  วิทยาศาสตร์การกีฬาและ 3(2-2-5) 

             พลศึกษาส าหรับผู้พิการ  

             Sports Science for Disabilities   

             หลักการและวธิกีารทางวทิยาศาสตร์

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) 

             พลศึกษาส าหรับผู้พิการ  

             Sports Science for Disabilities   

             หลักการและวธิกีารทางวทิยาศาสตร์

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 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่ 

ปรับปรุง 

248322 สรีรวิทยาการออก           3(2-2-5)             

            ก าลังกาย 

            Exercise Physiology 

            การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของ

ร่างกายมนุษย์ อันเนื่องมา จากการออกก้าลัง

กาย และการเล่นกีฬา การฝึกการแปรสภาพของ

พลังงาน ขณะออกก้าลังกาย การท้างานของ

ระบบการเคลื่อนไหว การฝึกกล้ามเนื้อ การ

เปลี่ยนแปลง การปรับตัวของระบบต่างๆ  ปฎิบัติ

การทางสรีรวทิยา และปฏิบัติการทางคลินกิใน

กระบวนการวเิคราะหก์ารท้างานระบบต่าง ๆ 

ของร่างกายท่ีตอบสนองท้ังขณะพัก การออก

ก้าลังกาย และเล่นกีฬา โดยเครื่องมือใน

หอ้งปฎิบัติการ 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)             

            ก าลังกาย 

            Exercise Physiology 

            การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของ

ร่างกายมนุษย์ อันเนื่องมา จากการออกก้าลัง

กาย และการเล่นกีฬา การฝึกการแปรสภาพของ

พลังงาน ขณะออกก้าลังกาย การท้างานของ

ระบบการเคลื่อนไหว การฝึกกล้ามเนื้อ การ

เปลี่ยนแปลง การปรับตัวของระบบต่างๆ  ปฎิบัติ

การทางสรีรวทิยา และปฏิบัติการทางคลินกิใน

กระบวนการวเิคราะหก์ารท้างานระบบต่าง ๆ 

ของร่างกายท่ีตอบสนองท้ังขณะพัก การออก

ก้าลังกาย และเล่นกีฬา โดยเครื่องมือใน

หอ้งปฎิบัติการ 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 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่ 

ปรับปรุง 

248481  เพศศึกษาและโครงการ    3(2-2-5) 
            สวัสดิศึกษาในโรงเรียน  
            Sex Education and Safety  
            Program in School 

ความแตกต่างทางสรีรวทิยา          

และการพัฒนาการของเพศชายและเพศหญิง 

การมีเพศสมัพันธท่ี์ปลอดภัย การป้องกัน          

การล่วงละเมิดทางเพศ และโรคติดตอ่ทางเพศ 

สัมพันธโ์ครงการสุขภาพในสถานศกึษา อาหาร

และโภชนาการ โครงการอาหารกลางวัน 

หลักการจัดสิ่งแวดลอ้มในสถานศกึษา         

การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย         

ของนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในสถานศกึษา หลักการและวธิสีอนเพศศกึษา       

ในสถานศกึษา 

  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 

ความแตกต่างทางสรีรวทิยา          

และการพัฒนาการของเพศชายและเพศหญิง 

การมีเพศสมัพันธท่ี์ปลอดภัย การป้องกัน       

การล่วงละเมิดทางเพศ และโรคติดตอ่ทางเพศ 

สัมพันธโ์ครงการสุขภาพในสถานศกึษา อาหาร

และโภชนาการ โครงการอาหารกลางวัน 

หลักการจัดสิ่งแวดลอ้มในสถานศกึษา         

การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย          

ของนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในสถานศกึษา หลักการและวธิสีอนเพศศกึษา    

ในสถานศกึษา 

  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 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่ 

ปรับปรุง 

248321  ชีวกลศาสตร์การกีฬา 3(2-2-5) 

            Sport Biomechanics 

บทน้าชีวกลศาสตร์การกีฬา          

การเคลื่อนไหว กฎการเคลื่อนท่ี ปริมาณสเกลาร์ 

ปริมาณเวกเตอร์ เครื่องมือและวธิวีเิคราะห์

ท่าทางการเคลื่อนไหวในการกีฬา การวัดร่างกาย

มนุษย์ คิเนเมติกเชิงเส้น ต้าแหนง่ ระยะทาง 

ระยะขจัด ความเร็ว อัตราเร็ว อัตราเร่ง        

การเคลื่อนท่ีในแนวโค้ง คิเนเมติกเชิงมมุ 

ต้าแหนง่เชิงมมุ ระยะขจัดเชิงมุม ความเร็วเชิงมุม 

ความเร่งเชิงมุม คิเนติกเชิงเส้น แรง แรงเสียด

ทาน มวล น้้าหนัก ความมั่นคงและความสมดุล 

คิเนติกเชิงมุม ทอร์ก จุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย 

ระบบคาน โมเมนตัม การดล งาน ก้าลัง พลังงาน 

ชีวกลศาสตร์ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 

กลศาสตร์ของของไหล การวเิคราะห์ท่าทาง        

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 กฎการเคลื่อนท่ี ปริมาณสเกลาร์ 

ปริมาณเวกเตอร์ เครื่องมือและวธิวีเิคราะห์

ท่าทางการเคลื่อนไหวในการกีฬา การวัดร่างกาย

มนุษย์ คิเนเมติกเชิงเส้น ต้าแหนง่ ระยะทาง 

ระยะขจัด ความเร็ว อัตราเร็ว อัตราเร่ง           

การเคลื่อนท่ีในแนวโค้ง คิเนเมติกเชิงมมุ 

ต้าแหนง่เชิงมมุ ระยะขจัดเชิงมุม ความเร็วเชิงมุม 

ความเร่งเชิงมุม คิเนติกเชิงเส้น แรง แรงเสียด

ทาน มวล น้้าหนัก ความมั่นคงและความสมดุล 

คิเนติกเชิงมุม ทอร์ก จุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย 

ระบบคาน โมเมนตัม การดล งาน ก้าลัง พลังงาน 

ชีวกลศาสตร์ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 

กลศาสตร์ของของไหล การวเิคราะห์ท่าทาง        

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 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่

ปรับปรุง 

248381  โภชนาการเพื่อสุขภาพ   3(2-2-5) 

             และการกีฬา    

             Nutrition for Health and sports 

             คุณค่าของสารอาหารต่าง ๆ          

ต่อร่างกายมนุษย์  ความสัมพันธข์องโภชนาการ

ต่อสุขภาพ หลักการเบ้ืองต้นในการท้าอาหาร 

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   

248381  โภชนาการเพื่อสุขภาพ   3(2-2-5) 

             และการกีฬา    

             Nutrition for Health and sports 

             คุณค่าของสารอาหารต่าง ๆ         

ต่อร่างกายมนุษย์ ความสัมพันธข์องโภชนาการ

ต่อสุขภาพ หลักการเบ้ืองต้นในการท้าอาหาร 

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   

คงเดิม 

248323    เวชศาสตร์การกีฬา   3(2-2-5) 

               Sports Medicine 

             สภาพและปัญหาของอุบัติภัยและ

บาดเจ็บทางกีฬา ปัจจัยท่ีมีอิทธพิลต่อการ

บาดเจ็บ  การป้องกันการบาดเจ็บตามบริเวณ

ต่าง ๆ ของร่างกาย การใช้ยาของนักกีฬา        

การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นทางการกีฬา        

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   

248323    เวชศาสตร์การกีฬา   3(2-2-5) 

               Sports Medicine 

             สภาพและปัญหาของอุบัติภัยและ

บาดเจ็บทางกีฬา ปัจจัยท่ีมีอิทธพิลต่อการ

บาดเจ็บ  การป้องกันการบาดเจ็บตามบริเวณ

ต่าง ๆ ของร่างกาย การใช้ยาของนักกีฬา         

การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นทางการกีฬา          

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   

คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่ 

ปรับปรุง 

248185   ยาและส่ิงเสพติด  3(3-0-6) 
            Drugs and Narcotic   

              ยาและสารเคมีในสิ่งเสพติดชนิดต่าง ๆ 

ประโยชน์ทางการแพทย์และโทษของยาและสาร

เสพติด  ใหโ้ทษ การฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกัน 

การควบคุม ยาเสพติดให้โทษในสถานศกึษา 

    Drug and chemicals benefit and 

wicked drugs and narcotic’s restore protect 

control drugs and narcotics in schools 

248185   ยาและส่ิงเสพติด  3(3-0-6) 
            Drugs and Narcotic   

              ยาและสารเคมีในสิ่งเสพติดชนิดต่าง ๆ 

ประโยชน์ทางการแพทย์และโทษของยาและสาร

เสพติด  ใหโ้ทษ การฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกัน 

การควบคุม ยาเสพติดให้โทษในสถานศกึษา 

    Drug and chemicals benefit and 

wicked drugs and narcotic’s restore protect 

control drugs and narcotics in schools 

คงเดิม 

248331 สถิติและการประเมินผล    3(2-2-5) 

           ทางพลศึกษาและการกีฬา 

           Statistic and Evaluation in  

           Physical Education and Sports 

           ความหมายและองค์ประกอบของสถิติ

และการประเมินผลทางพลศึกษาและการกีฬา  

สถิตเิบ้ืองต้น ชนิดของข้อมูล การเก็บรวบรวม

ข้อมูล การวเิคราะหข้์อมูล 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 

248331 สถิติและการประเมินผล    3(2-2-5) 

           ทางพลศึกษาและการกีฬา 

           Statistic and Evaluation in  

           Physical Education and Sports 

           ความหมายและองค์ประกอบของสถิติ

และการประเมินผลทางพลศึกษาและการกีฬา  

สถิตเิบ้ืองต้น ชนิดของข้อมูล การเก็บรวบรวม

ข้อมูล การวเิคราะหข้์อมูล 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 

คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่ 

ปรับปรุง 

248496   การพัฒนาหลักสูตรและ 3 (2-2-5) 

              การวิจัยหลักสูตรทางพลศึกษา   

              Curriculum Development and  

              Curriculum Research for  

              Physical  Education 

              หลักสูตรพลศึกษา  มาตราฐาน

หลักสูตรพลศึกษาข้ันพืน้ฐาน การอาชีวศกึษา 

และการการอุดมศกึษา การออกแบบหลักสูตร

และการพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา รูปแบบและ

เทคนิคการวจิัยในการพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา 

สถิตเิพื่อการวจิัยและการจัดท้าโครงการวจิัยเพื่อ

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

หลักสูตรพลศึกษาข้ันพืน้ฐาน การอาชีวศกึษา 

และการการอุดมศกึษา การออกแบบหลักสูตร

และการพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา รูปแบบและ

เทคนิคการวจิัยในการพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา 

สถิตเิพื่อการวจิัยและการจัดท้าโครงการวจิัยเพื่อ

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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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่ 

ปรับปรุง 

248497 การจัดการเรียนรู้และ      2 (2-2-5) 

            ส่ือการสอนพลศึกษา 

            Learning Management and  

            Education Media for Physical  

            Education 

            การออกแบบ เทคนิค และวธิีวทิยา 

การจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา การจัดท้า

แผนการสอน การออกแบบทดสอบ การให้

คะแนนและการตัดสินผลการเรียน  การผลิตสื่อ 

การพัฒนา และใช้สื่อทางพลศึกษาในการจัดการ

เรียนรู ้

  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 

248497 การจัดการเรียนรู้และ      2 (2-2-5) 

            ส่ือการสอนพลศึกษา 

            Learning Management and  

            Education Media for Physical  

            Education 

            การออกแบบ เทคนิค และวธิีวทิยา 

การจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา การจัดท้า

แผนการสอน การออกแบบทดสอบ การให้

คะแนนและการตัดสินผลการเรียน  การผลิตสื่อ 

การพัฒนา และใช้สื่อทางพลศึกษาในการจัดการ

เรียนรู ้

  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 

คงเดิม 

248498  การจัดส่ิงแวดและ         2 (2-2-5) 

            ชั้นเรียนทางพลศึกษา  

            Environment and Classroom  

            Management and Physical   

            Education Program  

            Administration 

            การบริหารจัดการในชั้นเรียน การจัด

โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนทางพล

ศกึษา  เทคนิค การออกแบบแหล่งเรียนรู้และ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ทางพลศึกษา การ

ประเมินการจัดชั้นเรียนและแหล่งเรียนรูไ้ปใช้ใน

การสอนพลศึกษา       

             Classroom management, Academic 

project and activities management for physical 

education learning, learning results center 

technique and design for physical 

248498 การจัดส่ิงแวดและ          2 (2-2-5) 

            ชั้นเรียนทางพลศึกษา  

            Environment and Classroom  

            Management and Physical   

            Education Program  

            Administration 

            การบริหารจัดการในชั้นเรียน การจัด

โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนทางพล

ศกึษา  เทคนิค การออกแบบแหล่งเรียนรู้และ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ทางพลศึกษา การ

ประเมินการจัดชั้นเรียนและแหล่งเรียนรูไ้ปใช้ใน

การสอนพลศึกษา       

             Classroom management, Academic 

project and activities management for physical 

education learning, learning results center 

technique and design for physical 

คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่ 

ปรับปรุง 

248181    กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 
             Health Activities 
             สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทาง

กายท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ การใช้กิจกรรมการออก

ก้าลังกาย กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ การออก

ค่าย เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ  หลักโภชนาการเบ้ืองตน้

ในการควบคุมน้้าหนัก การเสริมสมรรถภาพทางกายท่ี

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

สมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

การใช้กิจกรรมการออกก้าลังกาย กิจกรรม

กีฬา กิจกรรมนันทนาการ การออกค่าย เพื่อ

การส่งเสริมสุขภาพ  หลักโภชนาการเบ้ืองต้น

ในการควบคุมน้้าหนัก การเสริมสมรรถภาพ

ทางกายท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

   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 

 

คงเดิม 

248186   การบริหารพลศึกษา  3(3-0-6) 

            และโปรแกรมพลศึกษา 

             Physical Education and  

             Physical Education Program  

             Administration 

             หลักการบริหาร การประยุกต์ทฤษฎี ในการ

บริหารพลศึกษา และโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียน 

หลักการ วธิกีาร และข้ันตอนในการจัดการแข่งขันกีฬา 

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 วธิกีาร และ

ข้ันตอนในการจัดการแข่งขันกีฬา 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 
 

คงเดิม 



 

 

509 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่ 

ปรับปรุง 

248472  ผู้ก ากับลูกเสือ              3(2-2-5) 
            Scoutmaster  

 ประวัติและความเป็นมาของกิจการของ
ลูกเสือ กิจกรรมลูกเสือ เทคนิคและวธิกีารในการ
เป็นผู้ก้ากับลูกเสือ 
              History and background of scout, 

scout activities, technique and operate in 

scoutmaster 

248472  ผู้ก ากับลูกเสือ              3(2-2-5) 
            Scoutmaster  

 ประวัติและความเป็นมาของกิจการของ
ลูกเสือ กิจกรรมลูกเสือ เทคนิคและวธิกีารในการ
เป็นผู้ก้ากับลูกเสือ 
              History and background of scout, 

scout activities, technique and operate in 

scoutmaster 

คงเดิม 

146111 การอ่านและการเขียน        3(3-0-6) 

           ภาษาองักฤษเชิงปฏิบัติ  

           Practical Reading and Writing 

           หลักการเบ้ืองต้นของการอ่าน และการ

เขียน รวมท้ังฝึกอ่านและเขียนโดยเริ่มศกึษา

หลักการและปัญหาในการอ่านและเขียน ตั้ง

ระดับ ค้า วลี อนุประโยค จนถึงประโยคประเภท

ต่างๆ รวมท้ังฝึกอ่านเพื่อวเิคราะห์ประโยคท่ีไม่

สมบูรณ์ และการใช้เครื่องหมายวรรคตอน และ

การแบ่งประโยค เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่าน

การเขียนตามหลักการเกี่ยวกับการเขียนเบ้ืองต้น 

            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 

146111 การอ่านและการเขียน        3(3-0-6) 

           ภาษาองักฤษเชิงปฏิบัติ  

           Practical Reading and Writing 

           หลักการเบ้ืองต้นของการอ่าน และการ

เขียน รวมท้ังฝึกอ่านและเขียนโดยเริ่มศกึษา

หลักการและปัญหาในการอ่านและเขียน ตั้ง

ระดับ ค้า วลี อนุประโยค จนถึงประโยคประเภท

ต่างๆ รวมท้ังฝึกอ่านเพื่อวเิคราะห์ประโยคท่ีไม่

สมบูรณ์ และการใช้เครื่องหมายวรรคตอน และ

การแบ่งประโยค เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่าน

การเขียนตามหลักการเกี่ยวกับการเขียนเบ้ืองต้น 

            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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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่ 

ปรับปรุง 

146304  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุ      3(3-0-6) 

            ประสงค์เฉพาะ     

            English for Specific Purposes 

 ภาษาอังกฤษในบริบทท่ีเฉพาะเจาะจง

โดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่ม

หัวข้อและประเด็นการพูดและการเขียนท่ีมีความ

เกี่ยวข้องกับศาสตร์ท่ีนสิิตก้าลังศกึษาอยู่ให้มี

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 

 ภาษาอังกฤษในบริบทท่ีเฉพาะเจาะจง

โดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่ม

หัวข้อและประเด็นการพูดและการเขียนท่ีมีความ

เกี่ยวข้องกับศาสตร์ท่ีนสิิตก้าลังศกึษาอยู่ให้มี

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 

คงเดิม 

248160  หลักการฝึกและสอน        1(0-2-1) 

            ยิมนาสติก 

            Training and Teaching  

            Principle in  Gymnastic  

            การสอน การฝึกหัด ทักษะ ความ

ปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บเบ้ืองต้น

ของกีฬายิมนาสติก สมรรถภาพทางกายท่ี

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

และการป้องกันอาการบาดเจ็บเบ้ืองต้นของกีฬา

ยิมนาสติก สมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้อง  และ

การพัฒนาทักษะสมรรถนะ 

            Basic of teaching, training, skill, 

safety and preventing of injury  in gymnastic 

with science principle, Physical fitness and 

skills related fitness development 

คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่ 

ปรับปรุง 

248221   การเรียนรู้ทกัษะกลไก 3(2-2-5) 

             Motor Learning of Skill 

             สรรีวิทยาและจติวิทยา ขบวนการสือ่

ประสาท หลักการเรยีนรู้ และการถ่ายโยงการ

เรยีนรู้ เพื่อการฝกึและสอนกฬีาตา่ง ๆ นยิามและ

หลักการของการเรยีนรู้ทักษะกลไก การพฒันา

ทักษะกลไกการเคลือ่นไหว กระบวนการเรยีนรู้และ

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเรยีนรู้ของทักษะกลไก 

  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   การเรียนรู้ทกัษะกลไก 3(2-2-5) 

             Motor Learning of Skill 

             สรรีวิทยาและจติวิทยา ขบวนการสือ่

ประสาท หลักการเรยีนรู้ และการถ่ายโยงการ

เรยีนรู้ เพื่อการฝกึและสอนกฬีาตา่ง ๆ นยิามและ

หลักการของการเรยีนรู้ทักษะกลไก การพฒันา

ทักษะกลไกการเคลือ่นไหว กระบวนการเรยีนรู้และ

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเรยีนรู้ของทักษะกลไก 

  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 

 

คงเดมิ 

248242  การทดสอบสมรถภาพ      3(2-2-5) 

             ทางกาย    

             Physical Fitness Test 

             หลักการและความส้าคญัของการ

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความรูเ้กี่ยวกับ

องค์ประกอบของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ในกลุม่ตา่ง ๆ เครื่องมือการทดสอบสมรรถภาพ

ทางกายท้ังในห้องปฏิบัตกิารทางวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีการกฬีาและภาคสนาม รูปแบบ        

การทดสอบ การประเมินผล และการให้คา้แนะนา้

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 

             หลักการและความส้าคญัของการ

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความรูเ้กี่ยวกับ

องค์ประกอบของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ในกลุม่ตา่ง ๆ เครื่องมือการทดสอบสมรรถภาพ

ทางกายท้ังในห้องปฏิบัตกิารทางวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีการกฬีาและภาคสนาม รูปแบบ          

การทดสอบ การประเมินผล และการให้คา้แนะนา้

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 

 

 

คงเดมิ 
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หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที ่

ปรับปรุง 

248260 หลักการฝกึและ               1(0-2-1) 

            สอนฟุตบอล  

            Training and Teaching  

            Principle in Football  

            หลักการฝึกและสอนฟุตบอล ประวัติ 

ความส้าคัญ กฎกติกามารยาทส้าหรับกีฬาฟุตบอล 

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และการฝึก

ทักษะเบื้องต้น ส้าหรับกีฬาฟุตบอล เช่น การเตะลูก 

การหยุดลูก การโหม่ง การเลี้ยงลกู การทุม่ลูก การ

ยิงประตู การส่งลูก การเป็นผู้รักษาประตู การเข้า

แย่ง การเล่นฟุตบอลเป็นทมี 

  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 หลักการฝกึและ               1(0-2-1) 

            สอนฟุตบอล  

            Training and Teaching  

            Principle in Football  

            หลักการฝึกและสอนฟุตบอล ประวัติ 

ความส้าคัญ กฎกติกามารยาทส้าหรับกีฬาฟุตบอล 

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และการฝึก

ทักษะเบื้องต้น ส้าหรับกีฬาฟุตบอล เช่น การเตะลูก 

การหยุดลูก การโหม่ง การเลี้ยงลกู การทุม่ลูก     

การยิงประตู การส่งลูก การเป็นผู้รักษาประตู     

การเข้าแย่ง การเลน่ฟุตบอลเป็นทมี 

  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  หลักการฝกึและสอน        1(0-2-1) 

            วอลเลย์บอล    

            Training and Teaching Principle  

             in Volleyball  

ประวัติ  ประโยชน์ สมรรถภาพนักกีฬา 

ทักษะพืน้ฐานในการเคลื่อนที่การเล่นลูกมือล่าง    

การเล่นลูกมือบน การเสิร์ฟ การตั้งลกู การตบ และ

การเล่นทีม กติกา  มารยาทการแข่งขันการบาดเจ็บ

และความปลอดภัยในการเล่นการเก็บรักษาอุปกรณ์ 

การสอนและฝกึหัด กีฬาวอลเลยบ์อล โดยหลักการ

ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยกีารกีฬา 

             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  หลักการฝกึและสอน        1(0-2-1) 

             วอลเลยบ์อล    

             Training and Teaching Principle  

             in Volleyball  

 ประวัติ  ประโยชน์ สมรรถภาพนักกีฬา 

ทักษะพืน้ฐานในการเคลื่อนที่การเล่นลูกมือล่าง      

การเล่นลูกมือบน การเสิร์ฟ การตั้งลกู การตบ และ

การเล่นทีม กติกา  มารยาทการแข่งขันการบาดเจ็บ

และความปลอดภัยในการเล่นการเก็บรักษาอุปกรณ์ 

การสอนและฝกึหัด กีฬาวอลเลยบ์อล 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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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่ 

ปรับปรุง 

248266 หลักการฝึกและ               1(0-2-1) 

           สอนว่ายน้ า               

           Training and Teaching Principle in  

           Swimming 

           การสอนและฝึกหัด กีฬาว่ายน้้า          

โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกาย

ท่ีเกี่ยวข้อง และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ 

 Teaching and training in swimming 

with science principles, Physical fitness and 

skills related fitness development 

 

248266 หลักการฝึกและ               1(0-2-1) 

           สอนว่ายน้ า               

           Training and Teaching Principle in  

           Swimming 

            การสอนและฝึกหัด กีฬาวา่ยน้้า             

โดยหลักการทางวทิยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกาย 

ท่ีเกี่ยวข้อง และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ 

 Teaching and training in swimming 

with science principles, Physical fitness and 

skills related fitness development 

คงเดิม 

248361 หลักการฝึกและสอน      1(0-2-1) 

           บาสเกตบอล   

           Training and Teaching  

           Principle in  Basketball 

ประวัติ ประโยชน์ สมรรถภาพทางกาย

นักกีฬาบาสเกตบอล ทักษะพืน้ฐานในการเคลื่อนท่ี 

การรับบอล ส่งบอล การเลีย้งลูก การยิงประตู 

และการเล่นทีม กติกา มารยาท การแข่งขันการ

บาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นกีฬา

บาสเกตบอล  การเก็บรักษาอุปกรณ์การสอนและ

ฝึกหัด กีฬาบาสเกตบอล โดยหลักการทาง

วทิยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา  

              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 ทักษะพืน้ฐานในการเคลื่อนท่ี 

การรับบอล ส่งบอล การเลีย้งลูก การยิงประตู 

และการเล่นทีม กติกา มารยาท การแข่งขันการ

บาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นกีฬา

บาสเกตบอล  การเก็บรักษาอุปกรณ์การสอนและ

ฝึกหัด กีฬาบาสเกตบอล โดยหลักการทาง

วทิยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา  

              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 

คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระ 

ที่ปรับปรุง 

248266 หลักการฝึกและ               1(0-2-1) 

            สอนว่ายน้ า               

            Training and Teaching  

            Principle in Swimming 

            การสอนและฝึกหัด กีฬาวา่ยน้้า โดย

หลักการทางวทิยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายท่ี

เกี่ยวข้อง  และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ 

 Teaching and training in swimming 

with science principles, Physical fitness and 

skills related fitness development 

 

248266 หลักการฝึกและ               1(0-2-1) 

            สอนว่ายน้ า               

            Training and Teaching  

            Principle in Swimming 

            การสอนและฝึกหัด กีฬาวา่ยน้้า โดย

หลักการทางวทิยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายท่ี

เกี่ยวข้อง  และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ 

 Teaching and training in swimming 

with science principles, Physical fitness and 

skills related fitness development 

คงเดิม 

248411หลักการฝึกการออก          3(2-2-5) 

          โปรแกรมการฝึกเพื่อ  

          เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย   

          Principles of Sport training and  

          Program Design for Physical   

          enhancing  

           สรีรวทิยาการออกก้าลังกาย ชีวกล

ศาสตร์ โภชนาการ จิตวิทยาการกีฬา มาใช้ใน

การฝึกบุคคลท่ัวไป 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  

           สรีรวทิยาการออกก้าลังกาย ชีวกล

ศาสตร์ โภชนาการ จิตวิทยาการกีฬา มาใช้ใน

การฝึกบุคคลท่ัวไป 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     

รายวชิาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่ 

ปรับปรุง 

248431   ระเบียบวิธีวิจัย  3(2-2-5) 

   Research Methodology  

   ระเบียบวิธกีารวจิัย ประเภทของการ

วจิัยและกระบวนการท้าวจิัย การก้าหนดปัญหา

ของการวจิัย ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ี

เกี่ยวข้อง การสร้างกรอบแนวคิดและออกแบบ

วจิัย การเขียนข้อเสนอโครงร่างวจิัย การสร้าง

เครื่องมือในการวจิัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การ

ประมวลผลและวเิคราะห์ข้อมูล การเขียน

รายงานการวจิัย และการน้าเสนอผลงานวิจัย 

ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ

ของนักวิจัย ในหลักการทางวทิยาศาสตร์และ

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  

   ระเบียบวิธกีารวจิัย ประเภทของการ

วจิัยและกระบวนการท้าวจิัย การก้าหนดปัญหา

ของการวจิัย ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ี

เกี่ยวข้อง การสร้างกรอบแนวคิดและออกแบบ

วจิัย การเขียนข้อเสนอโครงร่างวจิัย การสร้าง

เครื่องมือในการวจิัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การ

ประมวลผลและวเิคราะห์ข้อมูล การเขียน

รายงานการวจิัย และการน้าเสนอผลงานวิจัย 

ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ

ของนักวิจัย ในหลักการทางวทิยาศาสตร์และ

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 

คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่ 

ปรับปรุง 

248441 นวัตกรรมและเทคโนโลย ี3(2-2-5) 

           ทางการกฬีา   

           Sports Innovation and Technology  

           บทบาท ความส้าคัญของนวัตกรรมและ

เทคโนโลยทีางการกีฬา นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการกีฬาของเครื่องมือ อุปกรณ์ สนามกีฬา

และสิ่งอ้านวยความสะดวก การอภิปรายความรู้

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการกีฬา      

หลักและวิธีการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยทีางการกีฬา 

 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 นวัตกรรมและเทคโนโลย ี3(2-2-5) 

           ทางการกฬีา                         

           Sports Innovation and Technology  

           บทบาท ความส้าคัญของนวัตกรรมและ

เทคโนโลยทีางการกีฬา นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการกีฬาของเครื่องมือ อุปกรณ์ สนามกีฬาและ     

สิ่งอ้านวยความสะดวก การอภิปรายความรู้ด้าน

นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการกีฬา 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)

   Basic Anatomy 

              บทน้าสู่กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐานและ

เซลล์วิทยา เนือ้เย่ือบุผิวและเนือ้เย่ือเกี่ยวพัน 

ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงรา่งของรา่งกาย 

ระบบกล้ามเนือ้ ระบบประสาท ระบบรับ

ความรู้สึกและอวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ ระบบ

หัวใจและหลอดเลือด เลือดและระบบน้้าเหลือง 

ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย

ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุเ์พศชาย 

และระบบสืบพันธุเ์พศหญิง 

 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 

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน  3(2-3-6)

   Basic Anatomy 

              บทน้าสู่กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐานและเซลล์

วิทยา เนือ้เย่ือบุผิวและเนือ้เย่ือเกี่ยวพัน ระบบปกคลุม

ร่างกาย ระบบโครงรา่งของรา่งกาย ระบบกล้ามเนือ้ 

ระบบประสาท ระบบรับความรู้สึกและอวัยวะรับ

ความรู้สึกพิเศษ ระบบหัวใจและหลอดเลือด เลือดและ

ระบบน้้าเหลือง ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบ

ขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุเ์พศชาย 

และระบบสืบพันธุเ์พศหญิง 

 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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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่ 

ปรับปรุง 

367200   สรีรวิทยาพื้นฐาน       3(2-2-5) 

   Basic Physiology 

   บทบาทหนา้ท่ีและกลไกการท้างาน

ของร่างกายมนุษย์ในระบบต่าง ๆ ได้แก่ 

สรีรวทิยาเซลล์ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ 

ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ 

ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 

ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ ์และการควบคุม

อุณหภูมิของร่างกาย ตลอดจนการท้างาน

ร่วมกันของระบบเหลา่นีใ้นการควบคุมและ

รักษาสมดุลของร่างกายใหอ้ยู่ภาวะปกติ 

     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   

   บทบาทหนา้ท่ีและกลไกการท้างานของ

ร่างกายมนุษย์ในระบบต่าง ๆ ได้แก่ สรีรวทิยาเซลล์

ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและ

หลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร 

ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบ

สืบพันธุ ์และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย 

ตลอดจนการท้างานร่วมกันของระบบเหล่านีใ้นการ

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 

คงเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Human
http://en.wikipedia.org/wiki/Gastrointestinal_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Human
http://en.wikipedia.org/wiki/Gastrointestinal_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Gastrointestinal_system
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่

ปรับปรุง 

365212 ชีวเคมีพื้นฐาน                3(2-3-6)  

Basic Biochemistry    

นิยามและหลักการของชีวเคมี ชนิด 

โครงสร้างและคุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล 

ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิดและกรด

นิวคลีอิก การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม  

การสร้างโปรตีน และการควบคุมการ กลไก       

การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน บทบาทของ

โภชนาการต่อการด้ารงชีวิต ชีวพลังงานศาสตร์ 

ความสัมพันธข์องวถิีเมแทบอลิซึม 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 ชีวเคมีพื้นฐาน                3(2-3-6)  

Basic Biochemistry    

นิยามและหลักการของชีวเคมี ชนิด 

โครงสร้างและคุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล 

ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิดและกรด

นิวคลีอิก การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม   

การสร้างโปรตีน และการควบคุมการ กลไก     

การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน บทบาทของ

โภชนาการต่อการด้ารงชีวิต ชีวพลังงานศาสตร์ 

ความสัมพันธข์องวถิีเมแทบอลิซึม 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  

คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่ 

ปรับปรุง 

248491   การฝึกงาน              6 หน่วยกิต 

   Professional Training 
   การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูน

ประสบการณ์และทักษะในงานท่ีเกี่ยวข้องกับ

วทิยาศาสตร์การกีฬา 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

ประสบการณ์และทักษะในงานท่ีเกี่ยวข้องกับ

วทิยาศาสตร์การกีฬา 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  

คงเดิม 

248492  การศึกษาอิสระ    6 หน่วยกิต 

   Independent Study 

   การค้นควา้ การรวบรวมข้อมูล       

การวเิคราะห ์การเขียนรายงาน การน้าเสนอ 

และการอภิปราย ในหัวข้อทางทางด้าน

วทิยาศาสตร์การกีฬา 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 

  การค้นควา้ การรวบรวมข้อมูล       

การวเิคราะห ์การเขียนรายงาน การน้าเสนอ 

และการอภิปราย ในหัวข้อทางทางด้าน

วทิยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมสุขภาพและ

การออกก้ากังกาย พลศึกษา 

  Studying, collecting, data, analyzing, 

report writing, presenting and discussing in 

sport science, health promotion and exercise , 

physical education 

คงเดิม 

248493   สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต 

   Co-operative Education 

   การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูน

ประสบการณ์และทักษะในงานท่ีเกี่ยวข้องกับ

วทิยาศาสตร์การกีฬา 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  สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต 

   Co-operative Education 

   การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูน

ประสบการณ์และทักษะในงานท่ีเกี่ยวข้องกับ

วทิยาศาสตร์การกีฬา 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 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่ 

ปรับปรุง 

248494 หลักสูตรและการสอน      3 (2-2-5)               

           พลศึกษาระดับประถมศึกษา    

 Curriculum and Teaching in    

           Physical Education in Elementary  

           School 

ปรัชญา  แนวคิด  ทฤษฎีการศกึษา 

ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศกึษา

ไทยวสิัยทัศนแ์ละแผนพัฒนาการศกึษาไทย  

ทฤษฎีหลักสูตร  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตร มาตรฐานและมาตรฐาน ช่วงชั้นของ

หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา  

ความสัมพันธร์ะหว่างหลักสูตรกับการจัดการ

เรียนรู้ การประเมินหลักสูตร การบริหารจัดการ

หลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา

หลักสูตร และวธิกีารสอน 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  ทฤษฎีการศกึษา 

ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศกึษา

ไทยวสิัยทัศนแ์ละแผนพัฒนาการศกึษาไทย  

ทฤษฎีหลักสูตร  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตร มาตรฐานและมาตรฐาน ช่วงชั้นของ

หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา  

ความสัมพันธร์ะหว่างหลักสูตรกับการจัดการ

เรียนรู้ การประเมินหลักสูตร การบริหารจัดการ

หลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา

หลักสูตร และวธิกีารสอน 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 

 

คงเดิม 

 

 



 

 

521 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่ 

ปรับปรุง 

248495    หลักสูตรและการสอน  3 (2-2-5) 

              พลศึกษาระดับมัธยมศึกษา            

              Curriculum and Teaching in  

              Physical Education in High   

              School 

   ปรัชญา แนวคิด  ทฤษฎีการศกึษา 

ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศกึษา

ไทยวสิัยทัศนแ์ละแผนพัฒนาการศกึษาไทย  

ทฤษฎีหลักสูตร  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตร  มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของ

หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

ความสัมพันธร์ะหว่างหลักสูตรกับการจัดการ

เรียนรู้ การประเมินหลักสูตร การบริหารจัดการ

หลักสูตร  ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา

หลักสูตร และวธิกีารสอน 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, 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 

 

 

248495    หลักสูตรและการสอน  3 (2-2-5) 

              พลศึกษาระดับมัธยมศึกษา            

              Curriculum and Teaching in  

              Physical Education in High   

              School 

   ปรัชญา แนวคิด  ทฤษฎีการศกึษา 

ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศกึษา

ไทยวสิัยทัศนแ์ละแผนพัฒนาการศกึษาไทย  

ทฤษฎีหลักสูตร  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตร  มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของ

หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

ความสัมพันธร์ะหว่างหลักสูตรกับการจัดการ

เรียนรู้ การประเมินหลักสูตร การบริหารจัดการ

หลักสูตร  ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา

หลักสูตร และวธิกีารสอน 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, 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 

 

คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่ 

ปรับปรุง 

หมวดวิชาเอกเลือก หมวดวิชาเอกเลือก  

248162   หลักการฝึกและสอน       1(0-2-1) 

             กิจกรรมเข้าจังหวะและแอโรบคิ 

  Training and Teaching Principle  

             in Rhythmic Activities  

             and Aerobic Dance 

   การสอน การฝึกหัด ทักษะ           

ความปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บ

เบ้ืองต้นของกีฬากิจกรรมเข้าจังหวะและแอโรบิค 

โดยหลักการทางวทิยาศาสตร์ สมรรถภาพทาง

กาย ท่ีเกี่ยวข้อง  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 

248162  หลักการฝึกและสอน        1(0-2-1) 

            กิจกรรมเข้าจังหวะและแอโรบคิ 

  Training and Teaching Principle  

            in Rhythmic Activities and    

            Aerobic Dance 

  การสอน การฝึกหัด ทักษะ ความ

ปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บเบ้ืองต้น

ของกีฬากิจกรรมเข้าจังหวะและแอโรบิค          

โดยหลักการทางวทิยาศาสตร์ สมรรถภาพทาง

กายท่ี 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 

คงเดิม 

248163   หลักการฝึกและสอน       1(0-2-1) 

              กระบี่กระบอง   

   Training and Teaching  

              Principle in Krabi Krabong 

    การสอนและฝึกหัด กีฬากระบ่ี

กระบอง โดยหลักการทางวทิยาศาสตร์ 

สมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้อง  และการพัฒนา

ทักษะสมรรถนะ    

     Teaching and training in krabi 

krabong 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 กีฬากระบ่ี

กระบอง โดยหลักการทางวทิยาศาสตร์ 

สมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้อง  และการพัฒนา

ทักษะสมรรถนะ    

     Teaching and training in krabi 

krabong with science principle, Physical fitness 

and skills related fitness development 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่ 

ปรับปรุง 

248164   หลักการฝึกและสอน       1(0-2-1) 

              แบดมนิตัน   

   Training and Teaching  

              Principle in Badminton  

    การสอน การฝึกหัด ทักษะ ความ

ปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บเบ้ืองต้น

ของกีฬาแบดมินตัน โดยหลักการทาง

วทิยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้อง  

และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ  

                Basic of teaching, training, skill, 

safety and preventing of injury in badminton 

with science principles, Physical fitness and 

skills related fitness 

248164   หลักการฝึกและสอน       1(0-2-1) 

              แบดมนิตัน   

   Training and Teaching  

              Principle in Badminton  

    การสอน การฝึกหัด ทักษะ ความ

ปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บเบ้ืองต้น

ของกีฬาแบดมินตัน โดยหลักการทาง

วทิยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้อง  

และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ  

                Basic of teaching, training, skill, 

safety and preventing of injury in badminton 

with science principles, Physical fitness and 

skills related fitness 
คงเดิม 248165   หลกัการฝึกและสอน       1(0-2-1) 

              เทนนิส      

Training and Teaching  

              Principle in Tennis 

   ประวัตแิละความรูพ้ืน้ฐานการฝึกกฬีา

เทนนิส การเตรียมพรอ้มในการตี การตีลูกบอล

ดว้ยหนา้มือและหลังมอื การตีลูกวอลเลย์ การตบ

ลูกบอล การเสริฟ์ การแข่งขันประเภทเดี่ยวและ

ประเภทคู ่กตกิาการแข่งขันเทนนิส มารยาทในการ

ชมและเลน่เทนนิส 

     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 

248165   หลกัการฝึกและสอน       1(0-2-1) 

              เทนนิส      

Training and Teaching  

              Principle in Tennis 

   ประวัตแิละความรูพ้ืน้ฐานการฝึกกฬีา

เทนนิส การเตรียมพรอ้มในการตี การตีลูกบอล

ดว้ยหนา้มือและหลังมอื การตีลูกวอลเลย์ การตบ

ลูกบอล การเสริฟ์ การแข่งขันประเภทเดี่ยวและ

ประเภทคู ่กตกิาการแข่งขันเทนนิส มารยาทในการ

ชมและเลน่เทนนิส 

     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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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่ 

ปรับปรุง 

248166   หลกัการฝึกและสอน        1(0-2-1) 

             เทเบลิเทนนิส   

  Training and Teaching Principle  

             in Table Tennis  

  หลักการฝึกและสอนเทเบิลเทนนิส 

ประวัต ิความส้าคัญ กฎกตกิามารยาทสา้หรับ

กีฬาเทเบิลเทนนิส  การเสรมิสรา้งสมรรถภาพ

ทางกาย และการฝึกทักษะเบ้ืองต้น ส้าหรับกฬีาเท

เบิลเทนนิส เช่น การจับไม้เทเบิลเทนนิส โฟร์แฮนด์ 

จับแบบจนี ทักษะการเดาะลกูโฟร์แฮนด์  ทักษะ

การเดาะลูกแบคแฮนด์ ทักษะการยืน และการวาง

เท้าในการตีลูก การตีโต ้การตบลูก การตัดลูก 

การบล็อกลูกการโยนลูก การเสรฟิลกู 

   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   หลกัการฝึกและสอน        1(0-2-1) 

             เทเบลิเทนนิส   

  Training and Teaching Principle  

             in Table Tennis  

  หลักการฝึกและสอนเทเบิลเทนนิส ประวัต ิ

ความสา้คญั กฎกตกิามารยาทส้าหรับกฬีาเทเบิลเทนนิส  

การเสรมิสรา้งสมรรถภาพทางกาย และการฝกึทักษะ

เบ้ืองต้น ส้าหรับกฬีาเทเบิลเทนนิส เช่น การจับไม้เทเบิล

เทนนิส โฟร์แฮนด ์จับแบบจนี ทักษะการเดาะลูกโฟร์

แฮนด ์ ทักษะการเดาะลูกแบคแฮนด์ ทักษะการยืน และ

การวางเท้าในการตีลูก การตีโต ้การตบลูก การตัดลูก 

การบล็อกลูกการโยนลูก การเสรฟิลกู 

   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 

คงเดมิ 

248167  หลักการฝึกและสอนมวย 1(0-2-1) 

             ไทยและมวยสากล  

  Training and Teaching  

             Principle in Muay Thai and   

             Boxing  

   การสอนและฝึกหัด กีฬามวยไทยและ

มวยสากล โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์  

สมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้อง  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  

สมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้อง  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 
 

คงเดมิ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่ 

ปรับปรุง 

248168   หลักการฝึกและ            1(0-2-1) 

              สอนกอล์ฟ   

   Training and Teaching  

              Principle in Golf 

   การสอนและฝึกหัด กีฬากอล์ฟ       

โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกาย 

ท่ีเกี่ยวข้อง 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 

ท่ีเกี่ยวข้อง และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ 

   Teaching and training in golf with 

science and technology in sport principles 

science principles, Physical fitness and skills 

related fitness development 

 

คงเดิม 

248169   หลกัการฝึกและสอน       1(0-2-1) 

              ตะกร้อ        

              Training and Teaching  

              Principle in Takraw 

   หลักการฝึกและสอนตะกรอ้ ประวัต ิ

ความสา้คญั กฎกตกิามารยาทส้าหรับกฬีาตะกรอ้  

การเสรมิสรา้งสมรรถภาพทางกาย และการฝกึ

ทักษะเบ้ืองต้น ส้าหรับกฬีาตะกรอ้ เช่น ขา้งเท้า

ดา้นใน หลังเท่า ลูกเข่า ลูกศีรษะ การฝึกเลน่ 2 คน  

การฝึกเล่น 3 คน การเลน่เป็นทีม 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   หลกัการฝึกและสอน       1(0-2-1) 

              ตะกร้อ        

              Training and Teaching  

              Principle in Takraw 

   หลักการฝึกและสอนตะกรอ้ ประวัต ิ

ความสา้คญั กฎกตกิามารยาทส้าหรับกฬีาตะกรอ้  

การเสรมิสรา้งสมรรถภาพทางกาย และการฝกึ

ทักษะเบ้ืองต้น ส้าหรับกฬีาตะกรอ้ เช่น ขา้งเท้า

ดา้นใน หลังเท่า ลูกเข่า ลูกศีรษะ การฝึกเลน่ 2 คน  

การฝึกเล่น 3 คน การเลน่เป็นทีม 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  

คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่ 

ปรับปรุง 

248263 หลกัการฝึกและ               1(0-2-1) 

            สอนซอฟต์บอล   

 Training and Teaching  

            Principle in Soft – ball  

    ประวัต ิ ประโยชน ์ สมรรถภาพนักกฬีา 

ทักษะพืน้ฐานในการเคลือ่นท่ี การเลน่ทีม   กตกิา  

การบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเลน่การเก็บ

รักษาอุปกรณ์ การสอนและฝึกหัด กฬีา

วอลเลย์บอล โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ 

สมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้อง  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 หลกัการฝึกและ               1(0-2-1) 

            สอนซอฟต์บอล   

 Training and Teaching  

            Principle in Soft – ball  

    ประวัต ิ ประโยชน ์ สมรรถภาพนักกฬีา 

ทักษะพืน้ฐานในการเคลือ่นท่ี การเลน่ทีม   กตกิา  

การบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเลน่การเก็บ

รักษาอุปกรณ์ การสอนและฝึกหัด กฬีา

วอลเลย์บอล โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ 

สมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้อง  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 

คงเดิม 

248264 หลักการฝึกและ               1(0-2-1) 

            สอนฟุตซอล    

 Training and Teaching  

            Principle in futsal 

  ประวัติและความรู้พืน้ฐานการฝึกกีฬา

ฟุตซอล การเคลื่อนท่ีเบ้ืองต้น การท้า

ความคุ้นเคยกับ  ลูกฟุตซอล   การเตะและหยุด

ลูกฟุตซอล การเลีย้งลูกฟุตซอล 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 

  ประวัติและความรู้พืน้ฐานการฝึกกีฬา

ฟุตซอล การเคลื่อนท่ีเบ้ืองต้น การท้า

ความคุ้นเคยกับ  ลูกฟุตซอล   การเตะและหยุด

ลูกฟุตซอล การเลีย้งลูกฟุตซอล 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 

คงเดิม 

 

 

 

http://www.sahavicha.com/?name=test&file=readtest&id=269
http://www.sahavicha.com/?name=test&file=readtest&id=271
http://www.sahavicha.com/?name=test&file=readtest&id=271
http://www.sahavicha.com/?name=test&file=readtest&id=354
http://www.sahavicha.com/?name=test&file=readtest&id=362
http://www.sahavicha.com/?name=test&file=readtest&id=362
http://www.sahavicha.com/?name=test&file=readtest&id=376
http://www.sahavicha.com/?name=test&file=readtest&id=378
http://www.sahavicha.com/?name=test&file=readtest&id=269
http://www.sahavicha.com/?name=test&file=readtest&id=271
http://www.sahavicha.com/?name=test&file=readtest&id=271
http://www.sahavicha.com/?name=test&file=readtest&id=354
http://www.sahavicha.com/?name=test&file=readtest&id=362
http://www.sahavicha.com/?name=test&file=readtest&id=362
http://www.sahavicha.com/?name=test&file=readtest&id=376
http://www.sahavicha.com/?name=test&file=readtest&id=378
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่ 

ปรับปรุง 

248265 หลักการฝึกและสอนลีลาศ 1(0-2-1) 

 Training and Teaching  

            Principle in Social Dance 

 การสอนและฝึกหัด กีฬาลีลาศ โดย

หลักการทางวทิยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกาย 

ท่ีเกี่ยวข้อง  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

หลักการทางวทิยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกาย 

ท่ีเกี่ยวข้อง  และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ 

    Teaching and training in social 

dance with science principles, Physical fitness 

and skills related fitness development 

คงเดิม 

248268 หลักการฝึกและ            1(0-2-1) 

            สอนฮอกก้ี   

 Training and Teaching  

            Principle in Hockey 

            การสอนและฝึกหัด กีฬาฮอกกี้        

โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกาย

ท่ีเกี่ยวข้อง  และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ 

 Teaching and training in hockey with 

science principles, Physical fitness and skills 

related fitness development 

 

248268  หลักการฝึกและ            1(0-2-1) 

             สอนฮอกก้ี   

 Training and Teaching  

            Principle in Hockey 

             การสอนและฝึกหัด กีฬาฮอกกี้ โดย

หลักการทางวทิยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายท่ี

เกี่ยวข้อง  และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ 

    Teaching and training in hockey 

with science principles, Physical fitness and 

skills related fitness development 

คงเดิม 

248269  หลักการฝึกและสอนโยคะ 1(0-2-1) 

             Training and Teaching  

             Principle in Yoga 

             การสอนและฝึกหัด โยคะ โดย

หลักการทางวทิยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกาย 

ท่ีเกี่ยวข้อง  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

หลักการทางวทิยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกาย 

ท่ีเกี่ยวข้อง และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ 

   Teaching and training in yoga with 

science principles, Physical fitness and skills 

related fitness development 

คงเดิม 
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   ตารางการเปรียบเทียบแผนการศึกษาหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2557 

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น 

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน

หน่วยกติ 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 001111 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

161171 หลักการศกึษาและความเป็นคร ู

มืออาชีพ 

3(3-0-6) 161111 ปรัชญาการศกึษา 3(3-0-6) 

248111 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับพลศึกษาและ

วิทยาศาสตร์การกีฬา            

3(3-0-6) 248111 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับพลศึกษาและ

วิทยาศาสตร์การกีฬา            

3(3-0-6) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย    1(x-x-x) 004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย    1(x-x-x) 

 รวม    16 หน่วยกติ  รวม    16 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน

หน่วยกติ 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 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) 

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 การวัดและประเมินผลทางการศกึษา   

                                

 3(2-2-5) 161112 ความเป็นครูมอือาชพี  

                               

3(3-0-6) 

248160 หลักการฝึกและสอนยิมนาสติก    1(0-2-1) 248160 หลักการฝึกและสอนยิมนาสติก    1(0-2-1) 

363218 กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน 

 

3(2-3-6) 363218 กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน 

 

3(2-3-6) 

 รวม    18 หน่วยกติ  รวม    18 หน่วยกิต 

*ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชาเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา *ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน

หน่วยกติ 
161133 จิตวิทยาส้าหรับครู 3(3-0-6) 161113 หลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5) 

248181 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 

 

3(2-2-5) 248181 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 

 

3(2-2-5) 

 รวม 6 หน่วยกติ  รวม 6 หน่วยกติ 
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แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2557 

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น 

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน

หน่วยกติ 
146111 การอ่านและการเขียน 

ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ 

 

3(2-2-5) 146111 การอ่านและการเขียน 

ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ 

 

3(2-2-5) 

161221 การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 1 3(2-2-5) 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 ชีวเคมีพืน้ฐาน 3(2-3-6) 365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 3(2-3-6) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 

 

3(x-x-x) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 

 

3(x-x-x) 

 รวม    16 หน่วยกติ  รวม    16 หน่วยกติ 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน

หน่วยกติ 
161211 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา 

3(2-2-5) 

248221 การเรียนรู้ทักษะกลไก  
 

3(2-2-5) 248221 การเรียนรู้ทักษะกลไก  
 

3(2-2-5) 

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 หลักการฝึกและสอนวอลเลยบ์อล  1(0-2-1)  248261 หลักการฝึกและสอน
วอลเลยบ์อล 

 1(0-2-1)  

248262 หลักการฝึกและสอนกรีฑา  1(0-2-1)  248262 หลักการฝึกและสอนกรีฑา  1(0-2-1)  

367200 สรีรวิทยาพืน้ฐาน  3(2-2-5) 367200 สรีรวิทยาพืน้ฐาน  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 

 

3(x-x-x) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 

 

3(x-x-x) 

 รวม    22 หน่วยกติ  รวม    22 หน่วยกติ 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน

หน่วยกติ 
161261 นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศและ        

การสื่อสารทางการศึกษา 

3(2-2-5) 161211 การจัดการเรียนรู้และ 

การจัดการชั้นเรียน 

3(2-2-5) 

248481 เพศศึกษาและโครงการสวัสดิศกึษา       

ในโรงเรียน  
3(2-2-5) 
 

248481 เพศศึกษาและโครงการ 

สวัสดิศกึษาในโรงเรียน  
3(2-2-5) 
 

 รวม 

 

 

 

 

 

6 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 



530 

 

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2557 

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น 

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิช

า 

ช่ือวิชา 
จ านวน

หน่วยกติ 
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์

เฉพาะ  

 

 

3(3-0-6) 

 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์

เฉพาะ  

 

 

3(3-0-6) 

 
161322 การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 2 

    

3(2-2-5) 

 

161311 การวัดและประเมินผล 

การเรียนรู ้  

3(2-2-5) 

 

248321 ชีวกลศาสตร์การกีฬา 3(2-2-5) 

 

248321 ชีวกลศาสตร์การกีฬา 3(2-2-5) 

 248322 สรีรวิทยาการออกก้าลังกาย 3(2-2-5) 

 

24832

2 

สรีรวิทยาการออกก้าลังกาย 3(2-2-5) 

 248331 สถิติและการประเมินผลทาง       

พลศึกษาและการกีฬา 

3(2-2-5) 

 

248331 สถิติและการประเมินผลทางพล

ศึกษาและการกีฬา 

3(2-2-5) 

 

248361 หลักการฝึกและสอนบาสเกตบอล 

   

1(0-2-1) 

 

248361 หลักการฝึกและสอน

บาสเกตบอล    

1(0-2-1) 

 

248497 การจัดการเรียนรู้และสื่อการสอน 

พลศึกษา 

2(2-2-5) 

 

248497 การจัดการเรียนรู้และสื่อการ

สอนพลศึกษา 

2(2-2-5) 

 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

  รวม    21 หน่วยกติ  รวม    21 หน่วยกติ 

      
ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิช

า 

ช่ือวิชา 
จ านวน

หน่วยกติ 

161351             การจัดการชั้นเรียนและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  

 3(2-2-5) 161312             การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้  3(2-2-5) 

248323 เวชศาสตร์การกีฬา 3(2-2-5) 24832

3 

เวชศาสตร์การกีฬา 3(2-2-5) 

248351 วิทยาศาสตร์การกีฬา 

และพลศึกษาสา้หรับผู้พิการ 

3(2-2-5) 248351 วิทยาศาสตร์การกีฬา 

และพลศึกษาสา้หรับผู้พิการ 

3(2-2-5) 

248381 โภชนาการเพื่อสุขภาพและ 

การกีฬา 

3(2-2-5) 248381 โภชนาการเพื่อสุขภาพและ 

การกีฬา 

3(2-2-5) 

248496 การพัฒนาหลักสตูรและการวิจัย

หลักสูตรทางพลศึกษา 

3(2-2-5) 248496 การพัฒนาหลักสตูรและ 

การวิจัยหลักสูตรทางพลศึกษา 

3(2-2-5) 

248xxx วิชาเอกเลือก 1(x-x-x) 248xxx วิชาเอกเลือก 1(x-x-x) 

248xxx วิชาเอกเลือก 1(x-x-x) 248xxx วิชาเอกเลือก 1(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

 รวม    20 หน่วย

กิต 

 รวม    20 หน่วยกติ 
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แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2557 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน

หน่วยกติ 
161342 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 

 

161313 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

 161xxx วิชาชีพครูเลือก  3(x-x-x)    

161342 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 

 

   

 รวม 9 หน่วยกติ  รวม 3 หน่วยกติ 
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แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2557 

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น 

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน

หน่วยกติ 

248411 หลักการฝึก การออกโปรแกรม 

การฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ

ทางกาย 

3(2-2-5) 248411 หลักการฝึก การออกโปรแกรม     

การฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ

ทางกาย 

3(2-2-5) 

248431 ระเบยีบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 248431 ระเบยีบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 

248441 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ทางการกีฬา 

3(2-2-5) 248441 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ทางการกีฬา 

3(2-2-5) 

248494 หลักสูตรและการสอนพลศึกษา

ระดับประถมศึกษา 

3(2-2-5) 161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ 

วิชาชีพครู 

1(30 ชั่วโมง) 

248498 การจัดสิ่งแวดล้อมและชั้นเรียน 

ทางพลศึกษา  

2(2-2-5) 161412 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

248xxxx วิชาเอกเลือก 1(x-x-x) 248498 การจัดสิ่งแวดล้อมและชั้นเรียน 

ทางพลศึกษา  

2(2-2-5) 

248xxxx วิชาเอกเลือก 1(x-x-x) 248xxxx วิชาเอกเลือก 1(x-x-x) 

   248xxxx วิชาเอกเลือก 1(x-x-x) 

 รวม    16 หน่วยกติ  รวม    17 หน่วยกติ 

 
ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน

หน่วยกติ 
248495 หลักสูตรและการสอนพลศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา 

3(2-2-5) 248494 หลักสูตรและการสอนพลศึกษา

ระดับประถมศึกษา 

3(2-2-5) 

248185 ยาและสิ่งเสพติด 3(3-0-6) 161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพคร ู 1(60 ชั่วโมง) 

248186 การบรหิารพลศึกษาและ

โปรแกรม 

พลศึกษา 

3(3-0-6) 248185 ยาและสิ่งเสพติด 3(3-0-6) 

248472 ผู้ก้ากับลกูเสือ 3(2-2-5) 248186 การบรหิารพลศึกษาและโปรแกรม

พลศึกษา 

3(3-0-6) 

248491 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 248472 ผู้ก้ากับลกูเสือ 3(2-2-5) 

248492 การศึกษาอิสระ*  6 หน่วยกิต 248492 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 

248493 สหกิจศกึษา* 6 หน่วยกิต    

*ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้1 รายวิชา    

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 19 หน่วยกติ 
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แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2557 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน

หน่วยกติ 
161481 การบรหิารและการประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

3(3-0-6) 248495 หลักสูตรและการสอนพล

ศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

3(2-2-5) 

161xxx วิชาชีพครูเลือก  3(x-x-x) 161xxx วิชาชีพครูเลือก  3(x-x-x) 

 รวม 6 หน่วยกติ  รวม 6 หน่วยกติ 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557 

ช้ันปีท่ี 5 ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

161591 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

ในสถานศึกษา 1 

6(320 ชั่วโมง) 161591 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

ในสถานศึกษา 1 

6(360 ชั่วโมง) 

161593 สัมมนา 1 1(0-2-1)    

 รวม 7 หน่วยกติ  รวม 6 หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

161592 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

ในสถานศึกษา 2 

6(320 ชั่วโมง) 161592 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

ในสถานศึกษา 2 

6(360 ชั่วโมง) 

161594 สัมมนา 2 1(0-2-1)    

 รวม 7 หน่วยกติ  รวม 6 หน่วยกติ 
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ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557  

สาขาวิชาภาษาไทย 
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ตาราง เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับ

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

หมวดวิชา 
เกณฑ์ 

สกอ. 

เกณฑ์ 

 คุรุสภา 

หลักสูตร

ปรบัปรุง 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตร 

ปรบัปรุง  

พ.ศ. 2557 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 30 30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 124 124 149 146 

2.1 วิชาชีพครู 46 46 50 47 

      2.1.1 วิชาชีพครู  - 34 38 35 

      2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา - 12 12 12 

2.2 วิชาเอก 78 78 99 99 

   2.2.1 กลุ่มวิชาแกน 

         2.2.1.1 วิชาพืน้ฐานคณิตศาสตร ์

                   และวิทยาศาสตร์ 

  6 

- 

6 

- 

         2.2.1.2 วิชาพืน้ฐานเฉพาะดา้น   - - 

   2.2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   39 39 

        2.2.2.1 วิชาเอกบังคับ   39 39 

        2.2.2.2 วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม 

  2.2.3 การสอนวิชาเอก 

 

6 

 

- 

- 

6 

- 

6 

  2.2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก 4  48 48 

         2.2.4.1 วิชาเอกเลือก 

         2.2.4.2 วิชาเอกเลือกในกลุ่ม 

  - 

30 

- 

30 

         2.2.4.3 วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา    18 18 

3. หมวดวิชาเลอืกเสรี  6 6 6 6 

รวม (หน่วยกติ)ตลอดหลักสูตร 160 160 185 182 

68  
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2557  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

สาระที่

ปรับ 

ปรุง 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   บังคับ              

กลุ่มวิชาภาษา                      9  หน่วยกติ 

001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

3(3-0) 001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

3(3-0-6) 

คงเดิม 
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Fundamental English                                

3(3-0) 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Fundamental English                                

3(3-0-6) 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

3(3-0) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                       3  หน่วยกติ 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

Civilization and Indigenous 

Wisdom       

3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  

Civilization and Indigenous 

Wisdom       

3(3-0-6) 

คงเดิม 

003136 พะเยาศึกษา 

Phayao Studies 

3(2-2-5) 003136 พะเยาศึกษา 

Phayao Studies 

3(2-2-5) 
คงเดิม 

กลุ่มวิชาพลานามัย                        1 หน่วยกติ        บังคับเลอืก          1 หน่วยกติ 

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1) 004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1) 

คงเดิม 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1) 004151 เกม 

Game 

1(0-2-1) 

004152 บริหารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1) 004152 บริหารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1) 

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1) 004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1) 

004154 ว่ายน้ า     

Swimming 

1(0-2-1) 004154 ว่ายน้ า     

Swimming 

1(0-2-1) 

004155 ลีลาศ    

Social Dance 

1(0-2-1) 004155 ลีลาศ    

Social Dance 

1(0-2-1) 

004156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2-1) 004156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2-1) 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1) 004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1) 

004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1) 

004159 เทนนิส   1(0-2-1) 004159 เทนนิส   1(0-2-1) 
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Tennis Tennis 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่

ปรับปรุง 

004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1) 004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1) 

คงเดิม 

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

        1(0-2-1) 

004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1) 

004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1) 

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1) 

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self-Defense           

1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2-1) 

กลุ่มวิชาสหศาสตร์                        8 หน่วยกติ 

005171 ชีวติและสุขภาพ    

Life  and  Health              

3(3-0-6) 005171 ชีวติและสุขภาพ    

Life  and  Health              

3(3-0-6) 

คงเดิม 
005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 

3(2-2-5) 005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 

3(2-2-5) 

005173 ทักษะชวีิต  

Life Skills  

2(1-2-3) 005173 ทักษะชวีิต  

Life Skills  

2(1-2-3) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   เลอืก          9 หน่วยกติ              

กลุ่มวิชาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
English for Academic 
Purposes 

3(3-0-6) 001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
English for Academic 
Purposes 

      3(3-0-6) 
คงเดิม 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อ

การศึกษาค้นคว้า 

Information Science for 

Study and Research 

   3(3-0-6) 002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อ

การศึกษาค้นคว้า 

Information Science for 

Study and Research 

       3(3-0-6) 

คงเดิม 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวติ 

Philosophy for Life 

3(3-0-6) 002122 ปรัชญาเพื่อชีวติ 

Philosophy for Life 

      3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and 

Culture 

3(3-0-6) 002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and 

Culture 

       3(3-0-6) 

002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

      3(3-0-6) 

002125 ดุริยางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6) 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

      3(3-0-6) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่

ปรับปรุง 

002126 ศิลปะในชีวติประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6) 002126 ศิลปะในชีวติประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6) 
คงเดิม 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

003131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวติ      

Fundamental Laws for Quality 

of Life       

3(3-0-6) 003131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวติ      

Fundamental Laws for Quality 

of Life       

3(3-0-6) 

คงเดิม 

003132 ไทยกับประชาคมโลก    

Thai and the World Community                          

3(3-0-6) 003132 ไทยกับประชาคมโลก    

Thai and the World Community                          

3(3-0-6) 

003133 วิถีไทย วิถีทัศน ์

Thai Way and Vision 

3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน ์

Thai Way and Vision 

3(3-0-6) 

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics Economy and Society             

3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics Economy and Society             

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม    

Man and Environment 

    3(3-0-6) 006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม    

Man and Environment 

      3(3-0-6) 

คงเดิม 

 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศ         

ข้ันพื้นฐาน 

Introduction to Computer 

Information Science 

    3(2-2-5) 006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศ              

ข้ันพื้นฐาน 

Introduction to Computer 

Information Science 

      3(2-2-5) 

006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุค

สารสนเทศ   

Mathematics for Life in the 

Information Age   

   3(3-0-6) 006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุค

สารสนเทศ   

Mathematics for Life in the 

Information Age   

      3(3-0-6) 

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน    

Drugs and Chemicals in  

Daily Life             

3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน    

Drugs and Chemicals in  

Daily Life             

3(3-0-6) 

006144 อาหารและวิถีชีวติ 

Food and Life Style 

    3(3-0-6) 006144 อาหารและวิถีชีวติ 

Food and Life Style 

      3(3-0-6)  

006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 

Energy and Technology   

Around Us 

   3(3-0-6) 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 

Energy and Technology  

Around Us 

       3(3-0-6) 

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวติประจ าวัน 

Science in Daily Life 

  3(3-0-6) 006245 วิทยาศาสตร์ในชีวติประจ าวัน 

Science in Daily Life 

      3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาบูรณาการ กลุ่มวิชาบูรณาการ  

005170 พฤติกรรมมนุษย์   

Human Behavior                  

3(3-0-6) 005170 พฤติกรรมมนุษย์   

Human Behavior                  

3(3-0-6) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระท่ี

ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                       99 หน่วยกติ หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                          93 หน่วยกติ 

กลุ่มวิชาแกน                                  6 หน่วยกติ กลุ่มวิชาแกน                                                     6 หน่วยกติ 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์

เฉพาะ  

English for Specific Purposes  

3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ   

English for Specific Purposes  

3(3-0-6) 

คงเดิม 

146398 ระเบียบวิธวีิจัย                                 

Research Methodology 

3(3-0-6) 146398 ระเบียบวิธวีิจัย                                 

Research Methodology 

3(3-0-6) 
คงเดิม 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ                         42 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                           39 หน่วยกิต 

      วิชาเอกบังคับ                         36 หน่วยกิต         วิชาเอกบังคับ                                             39 หน่วยกิต 

144111 ทักษะการรับสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ      

Effective  Information  Receiving  

Skills 

ทฤษฎีการสื่ อสาร หลั กการ กลวิ ธี 

รูปแบบ การฟังและการอ่านประเภท

ต่างๆ การวิเคราะห์ วินิจ วิจารณ์และ

ประเมินคา่ 

            Theory of communication, 

the principles, strategies, and 

feature of listening and reading in a 

variety patterns, analysis, 

interpretation, criticism and 

evaluation   

3(2-2-5) 144113 ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ   

Effective Communication Skills 

ทฤษฎีการสื่อสาร หลักการ กลวิธี รูปแบบ 

การพูด การเขียน การฟัง และการอ่าน

ประเภท ต่าง ๆ การพัฒนาบุคลิกภาพใน

การพูดและการพัฒนาทักษะการเขียน 

การวิเคราะห์ วินิจวิจารณ์และประเมินค่า

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 

3(2-2-5) 

 

รายวิชา

ใหม ่

รวมเนือ้หา

รายวิชา 

144111 

และ 

144112 

144112 ทักษะการส่งสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

Effective  Information  

Transferring  Skills 

         ทฤษฎีการสื่อสาร หลักการ 

กลวิธี  รูปแบบ  การพูดและการเขียน

ประเภทต่างๆ การพัฒนาบุคลิกภาพ

ในการพูด และการพัฒนาทักษะการ

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 

 

3(2-2-5)    

รวมเนือ้หา

กับรายวิชา 

144111 

เป็น

รายวิชา

ใหม ่

144113 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระท่ี

ปรับปรุง 

   144114 การพูด                                            

Speaking  

    หลักการพูด กลวิธีพัฒนาทักษะการ

พูดให้มีประสิทธิภาพ การพูดเพื่อพัฒนา

บุคลิกภาพ  รูปแบบการพูดประเภทต่าง 

ๆ ทั้งที่เป็นพิธีการและไม่เป็นพิธีการ   

    Principle of speaking, strategies of 

speaking skill development, speaking for 

personality development, patterns of 

speaking in formal and non-formal 

3(2-2-5) ย้ายจาก

วิชาเอก

เลือก 

ปรับรหัส

รายวิชา  

ชื่อรายวิชา

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา  

144121 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย  

Thai Linguistic 

       ความรู้พืน้ฐานทางภาษาศาสตร์ 

ป ร ะ วั ติ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ษ า แ ล ะ

ภาษาศาสตร์ อวัยวะที่ใช้ในการออก

เสียงและขบวนการออกเสียง ลักษณะ

ของเสียงและสัท อักษร เสียงและ

ระบบเสียงในภาษาไทย  หน่วยเสียง

ในภาษาไทย  พยางค์และโครงสร้าง

พยางค์ของค าไทย  ค าและหน่วยค า

ไท ย  ก า ร เ รี ย งค า แ ล ะป 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 

3(3-0-6) 144122 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย  

Thai Linguistic 

ความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์ ประวัติ

การศึกษาภาษาและภาษาศาสตร์ อวัยวะ

ที่ใช้ในการออกเสียงและขบวนการออก

เสียง ลักษณะของเสียงและสัทอักษร 

เสียงและระบบเสียงในภาษาไทย  หน่วย

เสียงในภาษาไทย  พยางค์และโครงสร้าง

พยางค์ของค าไทย ค าและหน่วยค าไทย 

การเรียงค าและประโยคภาษาไทย  

          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 

 

3(3-0-6) 

ปรับรหัส

รายวิชา 

   144130 วรรณคดีเอกของไทย                              

Masterpieces of Thai Literature 

      เนือ้หา รูปแบบ ลักษณะ การประพันธ์ 

การอ่านวรรณคดีเอกของไทย คุณคา่และ

สุนทรยีภาพทางวรรณกรรม  

      Content, pattern, characteristics, 

composition, reading masterpieces of 

Thai literature, value and aesthetics of 

literature 

3(3-0-6)   

รายวิชา

ใหม ่ 
ตาม  

มคอ.1 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระท่ี

ปรับปรุง 

   144140 ภาษากับวัฒนธรรม 

Language  and  Culture 

    ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม

ในแง่มุมต่างๆ ภาษาไทยกับความเชื่อ ค่านิยม 

โลกทัศน์  การใช้ภาษาไทยในป ริบทของ

วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของภาษาใน

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   

3(3-0-6) ปรับรหัส

รายวิชาตาม 

มคอ.1 และ 

ย้ายมาจาก

วิชาลือก

เฉพาะสาขา 

  

 

144214 การเขียนเชิงวิชาการ 

Academic Writing 

     หลักการเขียนและขั้นตอนการเขียน

เชิงวิชาการประเภทต่างๆ การผลิตงาน

เขียนเชิงวิชาการที่มคีุณค่า 

     Principle and process of academic 

writing, useful academic writing creating 

3(2-2-5) 144210 การเขียนเชิงวิชาการ 

Academic Writing 

     การเขียน เชิ งวิชาการประเภทต่ าง  ๆ 

หลักการเขียนและขั้นตอนการเขียนเชิ ง

วิชาการประเภทต่าง ๆ การผลิตงานเขียนเชิง

วิชาการที่มคีุณค่า 

    Feature of academic writing, principle and 

process of academic writing, writing creating  

for useful academic writing 

3(2-2-5)  

 

ปรับรหัส

รายวิชาและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

144216 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 

Critical Reading 

      ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการอา่นและ

การวิ เคราะห์   การวิ เคราะห์สารคดี 

บันเทิงคดี และสาระบันเทิง การน าเสนอ

ผลการวิเคราะห์ด้วยการพูดและการเขียน 

         Introduction to reading and 

analysis, feature, fiction and entertainment 

analysis, oral and written presentation to 

analysis outcome 

3(2-2-5) 144211 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 

Critical Reading 

      ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการอา่นและการ

วิเคราะห์  การวิเคราะห์สารคดี บันเทิงคดี 

แล ะส าระบั น เทิ ง  การน าเส นอผล การ

วิเคราะห์ด้วยการพูดและการเขียน 

         Introduction to reading and 

analysis, feature, fiction and entertainment 

analysis, oral and written presentation to 

analysis outcome 

3(2-2-5) 

ปรับรหัส

รายวิชา 

144222 หลักภาษาไทยและการประยุกต์ใช้

Thai Grammar and Application  

      ตระกูลของภาษาไทย ประวัติและ

พัฒนาการของการศึกษาหลักภาษาไทย 

อักษรและเสียง พยางค์ ค าและการสร้าง

ค า ประโยคและวลีภาษาไทย ค าราชา

ศัพท์และค าสุภาพ หลักการเขียนและ

อา่นค าไทย  

      Thai language Family, History and 

development of  Thai Grammar study, 

alphabets and sounds, syllables, words and word 

formation, sentences and  phrases in  

 

3(2-2-5)    

ปิดรายวิชา 
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 Thai, royal and polite words, Principles 

of writing and reading in Thai words 

    
 

   144221 ไวยากรณ์ไทย   

Grammar in Thai Language 

          แน วคิ ด ด้ าน ไว ย าก รณ์ ไท ย  วิ ธี

การศึกษาระบบต่างๆ ของภาษาไทยตามแนว

การศึกษาด้านไวยากรณ์ไทย การวิเคราะห์

ข้อมูลภาษาไทยตามแนวการศึกษาด้าน

ไวยากรณ์ไทย 

           Concepts of Thai grammar, 

methodology for studying of Thai language 

systems and analyzing Thai text in Thai 

grammar 

3(3-0-6) 

รายวิชาใหม่  

ตาม มคอ.1 

144332 วรรณกรรมวิจารณ ์

Literary Criticism 

       ประวัติความเป็นมา ทฤษฎีการ

วิจารณ์วรรณกรรม การวิจารณ์วรรณคดี

และวรรณกรรมไทยร่วมสมัยประเภทร้อย

แก้วและร้อยกรอง 

     History and theory of literary 

criticism, analyzing and criticising Thai 

traditional and contemporary literary 

works, pose and poetry   

 

3(2-2-5) 144330 วรรณกรรมวิจารณ ์

Literary Criticism 

       ประวัติความเป็นมา ทฤษฎีการวิจารณ์

วรรณ กรรม  การวิจารณ์ วรรณคดี แล ะ

วรรณกรรมไทยร่วมสมัยประเภทร้อยแก้ว

และร้อยกรอง 

     History and theory of literary criticism, 

analyzing and criticising Thai traditional and 

contemporary literary works, pose and 

poetry   

3(2-2-5) 

ปรับรหัส

รายวิชา 

144333   คติชนวทิยา 

Folklore  

        ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับคติชนวิทยา 

การจ าแนกประเภทของข้อมูลคติชน 

ระเบียบวิธีศึกษาคติชนวิทยา แนวคิด

ทฤษฎีในการวิเคราะห์ การศึกษาค้นคว้า

ตามระเบียบวิธีคติชนวิทยาภาคปฏิบัติ  

       Meaning and general knowledge 

related to folklore, classification of 

folklore data categories, ideas and 

theory of analysis, research 

methodology 

 

3(2-2-5) 144339   คติชนวทิยา 

Folklore  

        ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับคติชนวิทยา การ

จ าแนกประเภทของข้อมูลคติชน ระเบียบวิธี

ศึกษาคติชนวิทยา แนวคิดทฤษฎีในการ

วิเคราะห์ การศึกษาค้นคว้าตามระเบียบวิธี

คติชนวิทยาภาคปฏิบัติ  

       Meaning and general knowledge 

related to folklore, classification of folklore 

data categories, ideas and theory of 

analysis, research methodology 

3(2-2-5) 

ปรับรหัส

รายวิชา 

144451 การฝึกงาน 

Professional Training 

6 หน่วยกิต    
ปิดรายวิชา 

144452 สหกิจศึกษา 

Co-Operative Education 

6 หน่วยกิต    
ปิดรายวิชา 

144453 การศึกษาอิสระ 

Independent Study 

6 หน่วยกิต 144453 การศึกษาอิสระ 

Independent Study 

6 หน่วยกิต 
คงเดิม 
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144133 วรรณศิลป์ไทย 

The Art of Thai Literature 

    หลักและวิธีการแต่งค าประพันธ์ การ

วิเคราะห์ ฉันทลักษณ์ ภาษาวรรณศิลป์ 

หลักการประเมินค่าค าประพันธ์ การอา่น

ค าประพันธ์ประเภทต่าง ๆ  

     Priciples and strategies of poetry 

writing, analysis of prosodies, rhythm 

and ideas, the value of poetry 

evaluation and poetry reading 

3(2-2-5) 144430 วรรณศิลป์ไทย                              

The Art of Thai Literature 

    หลักและวิธีการแต่งค าประพันธ์ การ

วิเคราะห์ ฉันทลักษณ์ ภาษาวรรณศิลป์ 

หลักการประเมินค่าค าประพันธ์ การอา่นค า

ประพันธ์ประเภทต่างๆ  

     Priciples and strategies of poetry 

writing, analysis of prosodies, rhythm and 

ideas, the value of poetry evaluation and 

poetry reading 

3(2-2-5) 

ปรับรหัส

รายวิชา 

การสอนวชิาเอก                                  6 หน่วยกิต การสอนวชิาเอก                                                   6 หน่วยกิต  

144462 วธิีสอนและนวัตกรรมทาง  

การสอนภาษาไทย 

Method and Innovation in Thai 

Teaching 

     ปรัชญาและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

ภาษาไทย การวิเคราะห์หลักสูตร        การ

ก าหนดจุดประสงค์และหลักการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ เทคนิควิธีการ

จัดการเรียนการสอนภาษาไทย  การจัด

กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การวัดและ

ประเมินผลการเรียน ลักษณะและ

ประเภทของนวัตกรรมที่จะน ามา

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 

 

3(2-2-5) 144462 วธิีสอนและนวัตกรรมทาง  

การสอนภาษาไทย 

Method and Innovation in Thai 

Teaching 

     ปรัชญาและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

ภาษาไทย การวิเคราะห์หลักสูตร   การก าหนด

จุดประสงค์และหลักการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน

ภาษาไทย  การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

การวัดและประเมินผลการเรียน ลักษณะและ

ประเภทของนวัตกรรมที่จะน ามาประยุกต์ใช้

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 

 

3(2-2-5) 

คงเดิม 

144463 การสอนจุลภาคในภาษาไทย 

Micro Teaching in Thai Language 

      การสอนภาษาไทยด้วยนวัตกรรม 

ในรูปแบบต่าง ๆ การน าวิธีการสอน

ภาษาไทยสู่การปฏิบัต ิ

      Teaching Thai Language with 

innovations, turning the theories of Thai 

teaching  into actions 

 

3(2-2-5) 144463 การสอนจุลภาคในภาษาไทย 

Micro Teaching in Thai Language 

      การสอนภาษาไทยด้วยนวัตกรรม 

ในรูปแบบต่าง ๆ การน าวิธีการสอน

ภาษาไทยสู่การปฏิบัต ิ

      Teaching Thai Language with 

innovations, turning the theories of Thai 

teaching  into actions 

 

3(2-2-5) 

คงเดิม 
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ปรับปรุง 

กลุ่มวิชาเอกเลือก                                    51  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก                                       48  หน่วยกิต  

      วชิาเอกเลือกในกลุ่ม                           33  หน่วยกิต        วชิาเอกเลือกในกลุ่ม                              30  หน่วยกิต  

        กลุ่มวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย    33  หน่วยกิต         กลุ่มวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย        30  หน่วยกิต  

  ก.  กลุ่มวิชาทักษะ   

 144224 พัฒนาการภาษาไทย 

Development of Thai Language 

        แนวการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ

ภาษา ลักษณะเด่นของภาษาไทยสมัยสุโขทัย 

อยุธยา และรัตนโกสินทร์ การเปลี่ยนแปลง

ของภาษาไทยกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจ 

การเมื อ ง  และวัฒ นธรรม  เทค โน โล ยี

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 

3(3-0-6) 

รายวิชาใหม่ 

ตาม มคอ.1 

144338 วรรณกรรมเด็กและเยาวชน 

Literature  for  Children  and  

Adolescents 

       ประวัติ  ประเภท รูปแบบการเขียน 

สารัตถะ และภาพสะท้ อนสั งคมของ

วรรณกรรม การประเมิ นค่ าและการ

สร้างสรรค์วรรณกรรมเด็กและเยาวชน    

       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  

literature for children  and  dolescents  

3(3-0-6) 144231 วรรณกรรมเด็กและเยาวชน 

Literature  for  Children  and  

Adolescents 

       ประวัติ  ประเภท  รูปแบบการเขียน 

ส า รัต ถะ  แล ะภ าพส ะท้ อน สั งค มขอ ง

วรรณ กรรม  ก ารป ระ เมิ น ค่ า แล ะการ

สร้างสรรค์วรรณกรรมเด็กและเยาวชน    

       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  literature for children  and   

adolescents   

3(3-0-6) 

ปรับรหัส

รายวิชา 

144317 การเขียนเอกสารส านักงาน 

Office Document Writing 

    ลักษณะ รูปแบบ องคป์ระกอบ  

การใช้ภาษา และหลกัการเขียนเอกสาร

ส านักงานประเภทต่างๆ  การพัฒนา

ทักษะการเขียนหนงัสือราชการ 

จดหมายธรุกิจ และรายงานการประชุม 

      Characteristics, patterns, 

components, wordings and principles     

3(2-2-5) 144310 การเขียนเอกสารส านักงาน 

Office Document Writing 

            ลักษณะ รปูแบบ องคป์ระกอบ 

การใช้ภาษา และหลกัการเขียนเอกสาร

ส านักงานประเภทต่างๆ  การพัฒนาทักษะ

การเขียนหนงัสือราชการ จดหมายธรุกิจ 

และรายงานการประชุม 

            Characteristics, patterns, 

components, wordings and principles of 

3(2-2-5) 

ปรับรหสั

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

      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 ภาษาศาสตร์สังคม                 

Sociolinguistic 

          ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ

สังคม ปัจจัยทางสังคมที่ท าให้เกิดการแปร

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 

3(3-0-6)  

 

 

รายวิชาใหม่ 

ตาม  

มคอ.1 

144324 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

Foreigner Languages on the Thai 

Language 

     ตระกูลของภาษาโลก หลักและวิธี

ยืมภาษา ลักษณะเสียง ค า ประโยค

และส านวนภาษาต่ างประเท ศ ใน

ภาษาไทย การแปลและเขียนทับศัพท์

ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยและ

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 

3(3-0-6) 144321 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

Foreigner Languages on the Thai 

Language 

       ตระกูลของภาษาโลก ภาษาใน

อาเซียน หลักและวิธียืมภาษา ลักษณะ

เสียง ค า ประโยคและส านวน

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย การแปล

และเขียนทับศพัท์ภาษาต่างประเทศเป็น

ภาษาไทยและภาษาไทยเปน็

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 

3(3-0-6) 

ปรับรหสั

รายวิชา 

และ 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

144223 อักษรและอักขรวธีิล้านนา 

Lanna  Alphabets and 

Orthography 

     ประเภทและลักษณะของตัวอักษร

ล้านนา การผสมอักษรเพื่อสร้างศัพท์ 

ฝึกการอ่านเอกสารที่จารึกด้วยอักษร  

3(2-2-5) 144223 อักษรและอักขรวธีิล้านนา 

Lanna  Alphabets and Orthography 

     ประเภทและลักษณะของตัวอักษร

ล้านนา การผสมอักษรเพื่อสร้างศัพท์ ฝึก

การอ่านเอกสารที่จารึกด้วยอักษรล้านนา

และปริวรรตอักษรล้านนาเป็นอักษรไทย  

3(2-2-5) 

ปรับรหสั

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

 ล้านนาและปริวรรตอักษรล้านนาเป็น

อักษรไทยกลางที่ก าหนด 

    Types and characteristics of Lanna 

Alpha-bets.  Words 

construction.Reading informations 

written by  Lanna terms and changing 

Lanna terms into central Thai  terms   

  กลางที่ก าหนด 

    Types and characteristics of Lanna 

Alpha-bets.  Words construction.Reading 

informations written by  Lanna terms and 

changing Lanna terms into central Thai  

terms   

 

 

 

144226 หลักการเขียนการอ่านค าไทย 

Thai Principles in writing  and 

reading   

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

144234 วรรณกรรมพระราชนิพนธ์ 

Literature if Royal Highness 

 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

144326 ภาษาเฉพาะกิจ 

Language  for  Special 

 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

144327 ภาษาไทยถิ่น 

Thai Dialects 

     ลกัษณะเฉพาะของภาษาถิ่นต่างๆ ใน

ประเทศไทย ความหมายของค าศัพท์ใน

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 

3(3-0-6) 144323 ภาษาไทยถิ่น 

Thai Dialects 

     ความหมาย ขอบเขต การกระจาย 

ลักษณะของภาษาตระกูลไท ลักษณะและ

ลักษณะเฉพาะของภาษาถิ่นต่าง ๆ ใน

ประเทศไทย ความหมายของค าศัพท์ในแต่

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) 

ปรับรหสั

รายวิชา 

หน่วยกติ 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

144331 ส านวนไทย  

Thai Idioms 

 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

144335 วัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา 

Lanna Folk Culture 

 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

144336 วรรณกรรมลา้นนา 

Lanna  Literary Works 

 

 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 
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ปรับปรุง 

144131 พัฒนาการวรรณกรรมไทย   

Development of Thai Literary 

Works 

          พัฒนาการของวรรณกรรมตั้งแต่

สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน โดยเน้นรูปแบบ

เนื้อหา  แนวคิด การศึกษาภูมิหลังทาง

ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมที่มี

อทิธิพลต่อผู้แต่ง 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 พัฒนาการวรรณกรรมไทย   

Development of Thai Literary Works 

       ค ว าม รู้ พ้ื น ฐ า น ท าง ว รรณ กรรม 

พัฒนาการของวรรณกรรมตั้งแต่สมัยสุโขทัย

ถึงปัจจุบัน โดยเน้นรูปแบบเนื้อหา  แนวคิด 

การศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ สังคม 

และวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อผู้แต่ง รวมทั้ง

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 

3(3-0-6) 

ปรับรหัส

รายวิชา 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

   144410 การสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ  

Teaching Thai As a Foreign Language 

           ระบบเสียงและระบบไวยากรณ์ของ

ภาษาแม่ภาษาที่สอง และปัจจัยเก่ียวข้องกับ

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(2-2-5) 

รายวิชาใหม่  

ตาม 

 มคอ.1 

144318 การเขียนบันเทิงคดี 

Fiction Writing 

      ความ รู้ทั่ ว ไป เก่ียวกับบัน เทิ งคดี 

หลักการเขียน นวนิยาย เร่ืองสั้น และงาน

บั น เทิ งคดี ป ระ เภทอื่ นๆ  การศึ กษ า

ลักษณะ กลวิธีเขียน การวิเคราะห์และ

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 

3(2-2-5)    

ปิดรายวิชา

และน า

เนือ้หาไป

รวมกับวิชา 

144319 
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ปรับปรุง 

144319 การเขียนสารคด ี

Feature  Writing 

       ความรู้ ทั่ ว ไป เกี่ ยวกับสารคดี  

หลักการเขียนสารคดีประเภทต่าง ๆ 

การวิเคราะห์และวิจารณ์งานเขียนสาร

คดี   

       General knowledge of features, 

principles of feature writing in 

different types, analyzing and 

criticizing of feature writing 

3(2-2-5)    

ปิดรายวิชา

และน า

เนื้อหาไป

รวมกบัวิชา 

144318 

   144411   การเขียนสารคดีและบันเทิงคดี                     

Feature and Fiction Writing  

     ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับสารคดีและบันเทงิ

คดี หลักการเขียนสารคดีประเภทต่าง ๆ 

และหลักการเขียนนวนิยาย เรื่องสั้น และ

งานบันเทงิคดีประเภทอ่ืน ๆ  การวิเคราะห์

และวิจารณ์งานเขียนสารคดี การศกึษา

ลักษณะ กลวิธีเขียน การวิเคราะห์และ

วิจารณ์งานเขียนบนัเทิงคด ี

     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 

3(2-2-5) 

รายวิชาใหม่  

รวมเนื้อหา

รายวิชา 

144318 

และ144319 

144215 การพดูเพื่อกิจธุระ 

Speaking for Special Purposes 

       หลักการพูด กลวิธีพัฒนาทักษะ

การพูดให้มีประสิทธิภาพ การพูดเพื่อ

พัฒนาบุคลิกภาพ  รูปแบบการพู ด

ประเภทต่างๆ การพูดแบบโน้มน้าวใจ 

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 

3(2-2-5) 144114 การพูด                                            

Speaking  

           หลักการพูด กลวิธีพัฒนาทักษะ

การพูดให้ มีประสิทธิภาพ การพูดเพื่ 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 

 

 

3(2-2-5) ปรับเปน็

วิชาเอก

บังคับ 

ปรับรหสั

รายวิชา  

ชื่อรายวิชา

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา  
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ปรับปรุง 

144216 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 

Critical Reading 

    ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการอ่านและ

การวิ เคราะห์   การวิ เคราะห์สารคดี 

บันเทิงคดี และสาระบันเทิง การน าเสนอ

ผลการวิเคราะห์ด้วยการพูดและการ

เขียน 

      Introduction to reading and 

analysis, feature, fiction and entertainment 

analysis, oral and written presentation 

to analysis outcome 

3(2-2-5) 144211 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 

Critical Reading 

    ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการอ่านและการ

วิเคราะห์  การวิเคราะห์สารคดี บันเทิงคดี 

และส าระบั น เทิ ง  การน าเส นอผลการ

วิเคราะห์ด้วยการพูดและ           การเขียน 

      Introduction to reading and 

analysis, feature, fiction and entertainment 

analysis, oral and written presentation to 

analysis outcome 

3(2-2-5) 

ปรับรหัส

รายวิชา 

144334 วรรณกรรมท้องถ่ิน 

Local Literary Works 

       ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับวรรณกรรม

ท้องถ่ิน รูปแบบ เนือ้หา แนวคิด คุณค่า 

และศิลปะการใช้ภาษา และแนวทาง

การศึกษาวรรณกรรมท้องถ่ินประเภท

ต่าง ๆ  

       General knowledge of the local 

literature, patterns, contents, ideas, 

values, language arts and The study of 

local literature 

3(3-0-6) 144433 วรรณกรรมท้องถ่ิน 

Local Literary Works 

       ความ รู้ทั่ ว ไป เก่ียว กับ วรรณกรรม

ท้องถ่ิน รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด คุณค่า และ

ศิลปะการใช้ภาษา และแนวทางการศึกษา

วรรณกรรมท้อง ถ่ินประเภทต่ าง ๆ การ

เปรียบเทียบวรรณกรรมท้องถ่ินแต่ละท้องถ่ิน 

        General knowledge of the regional 

literature, patterns, contents, ideas, values, 

language arts and the study of regional 

literature, comparative study of regional 

literature 

3(3-0-6) 

ปรับรหัส

รายวิชา 

และ 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

144337 วรรณกรรมปัจจุบัน 

Contemporary  Literature 

     พัฒนาการของวรรณกรรมไทยหลัง

ได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตก เนื้อหา 

รูปแบบ  แนวคิด  การวิ เคราะห์และ

วิจารณ์วรรณกรรมปัจจุบัน 

     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) 144230 วรรณกรรมปัจจุบัน 

Contemporary  Literature 

     พัฒนาการของวรรณกรรมไทยหลังได้รับ

อิทธิพลจากชาติตะวันตก เนื้อหา รูปแบบ  

แ น ว คิ ด   ก า รวิ 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 

144431 วรรณกรรมค าสอน  

Didactic Literature 

3(3-0-6)    
ปิดรายวิชา 

144442 ทักษะการจัดประชุมและฝึกอบรม 

Conference and  Training setting 

skills    

3(2-2-5)    

ปิดรายวิชา 

144444 ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน 

Language for Mass Communication  

  

3(2-2-5) 

 

   

ปิดรายวิชา 
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ปรับปรุง 

144445 บรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์   

Editorial of Printed Media 
 

3(2-2-5)    
ปิดรายวิชา 

   144446 ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชนและ

บรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์              

Language  for  Mass  Communication 

and Editorial of Printed Media 

      ความรู้เก่ียวกับงานสื่อสารมวลชน 

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 

 

3(2-2-5) 

รายวิชาใหม่ 

รวมเนือ้หา

รายวิชา 

144444 และ

144445 

            วชิาเลือกเฉพาะสาขา              18 หน่วยกิต             วชิาเลือกเฉพาะสาขา              18 หน่วยกิต  

กลุ่มภาษาจนี  กลุ่มภาษาจนี   

142111 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1 

Chinese for Communication I 
 

3(2-2-5) 142111 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1 

Chinese for Communication I 

3(2-2-5) 
คงเดิม 

142112 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 2 

Chinese for Communication II 
 

3(2-2-5) 142112 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 2 

Chinese for Communication II 

3(2-2-5) 
คงเดิม 

142211 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 3 

Chinese for Communication III 
 

3(2-2-5) 142211 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 3 

Chinese for Communication III 

3(2-2-5) 
คงเดิม 

142121 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด

ภาษาจนี 1 

Chinese Listening and Speaking 

Development I 

3(2-2-5) 142121 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจนี 

1 

Chinese Listening and Speaking 

Development I 

3(2-2-5) 

คงเดิม 

142122 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด

ภาษาจนี 2 

Chinese Listening and Speaking 

Development II 
 
 

3(2-2-5) 

 

142122 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจนี 

2 

Chinese Listening and Speaking 

Development II 

3(2-2-5) 

 
คงเดิม 
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142231 การพัฒนาทักษะการอ่าน  

การเขียนภาษาจนี 1 

Chinese Reading and Writing 

Development I    

3(2-2-5) 

 

142231 การพัฒนาทักษะการอ่าน  

การเขียนภาษาจนี 1 

Chinese Reading and Writing 

Development I    

3(2-2-5) 

 
คงเดิม 

กลุ่มภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มภาษาญ่ีปุ่น   

143381 ทักษะภาษาญ่ีปุ่น 1  

Japanese Skills I 

3(2-2-5) 

 

143381 ทักษะภาษาญ่ีปุ่น 1  

Japanese Skills I 

3(2-2-5) 

 
คงเดิม 

143382

  

ญ่ีปุ่นศึกษา   

Japanese studies 

3(3-0-5) 

 

143382

  

ญ่ีปุ่นศึกษา   

Japanese studies 

3(3-0-5) 

 
คงเดิม 

143383

  

ทักษะภาษาญ่ีปุ่น 2   

Japanese Skills II 

3(2-2-5) 

 

143383

  

ทักษะภาษาญ่ีปุ่น 2   

Japanese Skills II 

3(2-2-5) 

 
คงเดิม 

143481 ทักษะภาษาญ่ีปุ่น 3   

Japanese Skills III 

3(2-2-5) 143481 ทักษะภาษาญ่ีปุ่น 3   

Japanese Skills III 

3(2-2-5) 
คงเดิม 

143384 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 1 

Japanese Conversation 1 

3(2-2-5) 

 

143384 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 1 

Japanese Conversation 1 

3(2-2-5) 

 
คงเดิม 

143482 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 2   

Japanese Conversation II 

3(2-2-5) 143482 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 2   

Japanese Conversation II 

3(2-2-5) 
คงเดิม 

กลุ่มภาษาไทย กลุ่มภาษาไทย  

144439 วรรณกรรมกบัสังคม 

Literary  works  and  Society 

      ลักษณะสังคมไทย ความสัมพันธ์

ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม วัฒนธรรม 

สังคมและการเมืองในวรรณกรรมไทย 

อทิธิพลของวรรณกรรมและสังคมที่มตี่อกัน 

     Thai society, correlation  between  

Thai literature  and  society, culture, 

society and politic in Thai literature, the 

impacts between literature and society 

3(3-0-6) 144432 วรรณกรรมกบัสังคม 

Literary  works  and  Society 

      ลักษณะสังคมไทย ความสัมพันธ์ระหว่าง

วรรณกรรมกับสังคม วัฒนธรรม สังคมและ

การเมอืงในวรรณกรรมไทย สังคมใน

วรรณกรรมคัดสรรจากกลุ่มประเทศอาเซียน 

อทิธิพลของวรรณกรรมและสังคมที่มตี่อกัน 

     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) 

ปรับรหัส

รายวิชา 

และ 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

144442 ทักษะการจัดประชุมและฝึกอบรม 

Meeting  and  Seminar  setting 

skill 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

144443 ภาษากับวัฒนธรรม 

Thai  Language  and  Culture 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม

ในแง่มุมต่างๆ ภาษาไทยกับความเชื่อ 

ค่านิยม โลกทัศน์ การใช้ภาษาไทยใน

ปริบทของวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลง

ของภาษาในปริบทของวัฒนธรรม 

 

 

3(3-0-6)    

ปรับเป็น

วิชาเอก

บังคับ  

ตาม มคอ.1 

และปรับ

รหัสรายวิชา 
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 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   

    

 

144444 ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน 

Thai  for  Mass  Media 

     ความรู้เก่ียวกับงานสื่อสารมวลชน  

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 ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชนและ

บรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์  

Language  for  Mass  Communication 

and Editorial of Printed Media 

    ความรู้เก่ียวกับงานสื่อสารมวลชน 

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 

3(2-2-5) 

รายวิชาใหม่ 

รวมเนือ้หา

รายวิชา 

144444 และ

144445 

กลุ่มภาษาฝรั่งเศส กลุ่มภาษาฝรั่งเศส  

145103 ภาษาฝรั่งเศส 1 

French I 

3(2-2-5) 145103 ภาษาฝรั่งเศส 1 

French I 

3(2-2-5) 
คงเดิม 
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145104 ภาษาฝรั่งเศส 2 

French II 

3(2-2-5) 145104 ภาษาฝรั่งเศส 2 

French II 

3(2-2-5) 
คงเดิม 

145111 การฟัง การพูดภาษาฝรั่งเศส 1 

French Listening and Speaking I 

3(2-2-5) 145111 การฟัง การพูดภาษาฝรั่งเศส 1 

French Listening and Speaking I 

3(2-2-5) 
คงเดิม 

145112 การฟัง การพูดภาษาฝรั่งเศส 2 

French Listening and Speaking II 

3(2-2-5) 145112 การฟัง การพูดภาษาฝรั่งเศส 2 

French Listening and Speaking II 

3(2-2-5) 
คงเดิม 

145121 การอ่าน การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1 

French Reading and Writing I 

 

3(2-2-5) 

 

145121 การอ่าน การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1 

French Reading and Writing I 

 

3(2-2-5) 

 คงเดิม 

145122 การอ่าน การเขียนภาษาฝรั่งเศส 2 

French Reading and Writing II 

 

3(2-2-5) 

 

145122 การอ่าน การเขียนภาษาฝรั่งเศส 2 

French Reading and Writing II 

3(2-2-5) 

 คงเดิม 

กลุ่มภาษาเกาหลี กลุ่มภาษาเกาหลี  

   144261 ภาษาเกาหลีเบือ้งต้น 1                              

Basic Korean I 

   ตัวอักษร ระบบเสียง ค าศัพท์พ้ืนฐาน วลี 

ประโยค การเติมหน่วยค า การฟัง การพูด 

การอา่น และการเขียนภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 

   Korean characters, phonological system, 

basic vocabulary, phrase, sentence 

structure, affixation, basic listening, 

speaking, reading, and writing 

3(2-2-5) 

รายวิชาใหม่ 

 

   144262   ภาษาเกาหลีเบือ้งต้น 2                              

Basic Korean II 

   ค าศัพท์ การผันค า รูปแบบประโยคภาษา

เกาหลีเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การ

แนะน าตนเอง การอธิบายสิ่งรอบตัว การ

แสดงความคิดเห็น 

    Vocabulary, conjugation, sentence 

patterns for communication in daily life, 

self-introduction, surrounding explanation, 

expressing opinion 

3(2-2-5) 

 รายวิชา

ใหม่ 

   

   144363 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร                       

Korean for Communication 

       การผันกริยาตามกาลและโอกาส ชนิด

และการสร้างประโยคที่ซับซ้อน การใช้ภาษา

แบบบูรณาการโดยมีพ้ืนฐานจากโครงสร้าง

ประโยคแบบต่าง ๆ การใช้ภาษาสุภาพ การ

ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษา

เกาหลี 

       Verb transformation according to 

tenses and contraposition, types and 

construction of sentence structure,  

3(2-2-5) 

 รายวิชา

ใหม่ 
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    integrated language use based on different 

types of sentence structures, polite 

expression, listening, speaking, reading, 

and writing 

 

 

 

   144364 เกาหลีศึกษา                                          

Korean Studies 

            ความรู้ พ้ืนฐาน เก่ียวกับประเทศ

เกาหลีด้านประชากร วัฒนธรรม ประเพณี 

มารยาทและจารีตต่าง ๆ ในสังคม วิถีชีวิต 

ศาสนา เศรษฐกิจ เหตุการณ์และสถานที่

ท่องเที่ยวที่ส าคัญ 

            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) 

 รายวิชา

ใหม่ 

   

   144365 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี                   

Korean Listening and Speaking 

      การฟั งแล ะการพูดภาษ าเกาหลี ใน

สถานการณ์ต่างๆ การให้ข้อมูล การน าเสนอ

ข้อมูล 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) 

 รายวิชา

ใหม่ 

   

   144466   การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลี               

            Korean Reading and Writing 

             การอ่ านข้อความสั้นชนิดต่างๆ 

หนังสือพิมพ์ โฆษณา ประกาศ ข้อความสั้นที่

ใช้โครงสร้างประโยคซับซ้อน การเขียน  ย่อ

หน้าอย่างสั้น การเชื่อมประโยค ค าศัพท์ที่ใช้

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 
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 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  

   146111 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิง

ปฏิบัติ                                                  

Practical Reading and Writing 

      หลักการเบื้องต้นการอ่าน การเขียน

หลักการและปัญหาในการอ่านและการเขียน 

ระดับ ค า วลี  อนุประโยคจนถึงประโยค

ประเภทต่าง ๆ การอา่นเพ่ือวิเคราะห์ประโยค

ที่ไม่สมบูรณ์ การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน 

การแบ่งประโยค เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ผ่านการเขียนตามหลักการเก่ียวกับการเขียน

เบือ้งต้น 

      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) 

รายวิชาใหม่ 

 

   146112 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิง

วิวัฒน ์

Progressive Reading and  Writing          

     การอ่านเพื่อความเข้าใจและการ

วิเคราะห ์การเขียนในระดับประโยค ย่อหน้า 

ความเรียงเชิงแสดงความคิดเห็น ความเรียง

เชงิพรรณนา 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 

3(2-2-5) 

รายวิชาใหม่ 

 

   146211   การอ่านและการเขียนข้ันสูง                   

Advance Reading and Writing  

          ก า ร อ่ า น เพื่ อ ก า ร วิ เค ร า ะ ห์

องค์ประกอบของ เนื้ อห าหลากหลาย

ป ร ะ เภ ท เพื่ อ ให้ เกิ ด ค ว าม เข้ า ใจ ใ น

องคป์ระกอบของเนื้อหาประเภทตา่ง ๆ  อาทิ

เช่น โน้ตย่อ บทความ รายงานการวิจัย 

รวมถึ งก ารท าค วามความ เข้ า ใจ เชิ ง

สร้างสรรค์  

3(2-2-5) 

รายวิชาใหม่ 
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               English in more specific contexts 

through listening, speaking, reading, and 

writing skill with additions of various 

speaking and writing topics 

 

 

   146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                

English for Communication 

           ทักษะการการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ 

โดยเน้นที่การออกเสียงสระ พยัญชนะ การ

เน้นเสียง ทั้งในระดับค าและระดับประโยค 

การท าความเข้าใจบทสนทนา การฟังเพ่ือจับ

ค าส าคัญ รายละเอยีด และใจความส าคัญ 

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 

3 (2-2-5) 

รายวิชาใหม่ 

 

   146231  ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย         

 English for Discussion   

         ศึ ก ษ าภ าษ าอั ง ก ฤ ษ ใน บ ริบ ท ที่

เฉพาะเจาะจงโดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน 

และเขียน โดยเพ่ิมหัวข้อและประเด็นการพูด

และการเขียนที่มีความเก่ียวข้องกับศาสตร์ที่

นิสิตก าลังศึกษาอยู่ให้มีความสอดคล้องกับ

ค าศัพท์เฉพาะทางมากขึน้   

           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 

3 (2-2-5) 

รายวิชาใหม่ 

 

   146232 การพูดและการน าเสนอในที่สาธารณะ    

Public Speaking and Presentation 

           การน าเสนอในที่สาธารณะในรูปแบบ

ต่าง ๆ การโต้วาที การกล่าวสุนทรพจน์ การ

พูดแบบฉับพลัน ดว้ยการวางองค์ประกอบ

เนือ้หาที่กระชับและชัดเจน 

            Oral presentation in public with 

clear and concise organization of content in 

various forms of presentation, debating, 

giving speech, and impromptu speaking 

3(2-2-5) 

รายวิชาใหม่ 

 



558 

 

ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาไทย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557  

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557 

ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวนหน่วย

กิต 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

001111 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(3-0-6) 001111 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(3-0-6) 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

144111 ทักษะการรับสารอย่างมี

ประสิทธภิาพ 

3(2-2-5) 144111 ทักษะการรับสารอย่างมี

ประสิทธภิาพ 

3(2-2-5) 

144133 วรรณศลิป์ไทย 3(2-2-5) 144133 วรรณศลิป์ไทย 3(2-2-5) 

004xxx กลุ่มวชิาพลานามัย 1(0-2-1) 004xxx กลุ่มวชิาพลานามัย 1(0-2-1) 

161171 หลักการศกึษาและความเป็น

ครูมืออาชีพ 

3(3-0-6) 161111 ปรัชญาการศกึษา 3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัส

รายวิชา 
ชื่อวิชา 

จ านวน

หน่วยกิต 

รหัส

รายวิชา 
ชื่อวิชา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น* 

3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น* 

3(3-0-6) 

003136 พะเยาศกึษา* 3(2-2-5) 003136 พะเยาศกึษา* 3(2-2-5) 

144112 ทักษะการส่งสารอย่างมี 

ประสิทธภิาพ 

3(2-2-5) 144112 ทักษะการส่งสารอย่างมี 

ประสิทธภิาพ 

3(2-2-5) 

144121 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 3(3-0-6) 144121 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 3(3-0-6) 

144131 พัฒนาการวรรณกรรมไทย 3(3-0-6) 144131 พัฒนาการวรรณกรรมไทย 3(3-0-6) 

   161241 การวัดและประเมินผลทาง 

การศึกษา 

3(2-2-5) 161112 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(3-0-6) 

 รวม 21 หน่วยกติ  รวม 21 หน่วยกติ 

*ใหน้ิสติเลือกเรียนเพียง 1 รายวชิา *ใหน้ิสติเลือกเรียนเพียง 1 รายวชิา 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

161133 จิตวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) 161113 หลักสูตรสถานศกึษา 3(2-2-5) 

 รวม 3 หน่วยกติ  รวม 3 หน่วยกติ 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557 

ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์

เฉพาะ 

3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์

เฉพาะ 

3(3-0-6) 

144222 หลักภาษาไทยและการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 144222 หลักภาษาไทยและการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 

144xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 144xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

14xxxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 14xxxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

001xxx วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x) 001xxx วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x) 

001xxx วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x) 001xxx วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x) 

161221 การออกแบบและจัดการเรียนรู้1 3(2-2-5) 161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศกึษา 

3(2-2-5) 

 รวม 21 หน่วยกติ  รวม 21 หน่วยกติ 
 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

144214 การเขียนเชิงวชิาการ 3(2-2-5) 144214 การเขียนเชิงวชิาการ 3(2-2-5) 

144216 การอ่านเชิงวเิคราะห์ 3(2-2-5) 144216 การอ่านเชิงวเิคราะห์ 3(2-2-5) 

144xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 144xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

14xxxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 14xxxx  วชิาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

001xxx วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x) 001xxx วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x) 

161311 การออกแบบและพัฒนา

หลักสูตร 

3(2-2-5) 161212 จิตวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) 

 รวม 21 หน่วยกิต  รวม 21 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

144xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 144xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

161261 นวัตกรรม เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

ทางการศกึษา 

3(3-0-6) 161211 การจัดการเรียนรู้และการ

จัดการชั้นเรียน 

3(2-2-5) 

 รวม 6 หน่วยกติ  รวม 6 หน่วยกติ 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557 

ช้ันปีท่ี 3 ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวนหน่วย

กิต 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

144332 วรรณกรรมวจิารณ ์ 3(2-2-5) 144330 วรรณกรรมวจิารณ ์ 3(2-2-5) 

144xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 144xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

14xxxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 14xxxx วชิาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

14xxxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 14xxxx วชิาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

00xxxx วชิาเลือกเสร ี 3(x-x-x) xxxxxx วชิาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

161322 การออกแบบและจัดการ

เรียนรู้ 2 

3(2-2-5) 161311 การวัดและประเมินผล        

การเรียนรู้ 

3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกติ  รวม 18 หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

161351 การจัดการชั้นเรียนและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู ้

3(2-2-5) 161312 การวจิัยเพื่อพัฒนา 

การเรียนรู้ 

3(2-2-5) 

144333 คติชนวิทยา 3(2-2-5) 144333 คติชนวิทยา 3(2-2-5) 

144398 ระเบียบวธิวีจิัย 3(2-2-5) 144398 ระเบียบวธิวีจิัย 3(2-2-5) 

14xxxx วชิาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 14xxxx วชิาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

14xxxx วชิาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 14xxxx วชิาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

00xxxx วชิาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 00xxxx วชิาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกติ  รวม 18 หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

14xxxx วชิาเอกบังคับเลือก 3(x-x-x) 14xxxx วชิาเอกบังคับเลือก 3(x-x-x) 

161XXX วชิาชีพครูเลือก 3(x-x-x) 161313 การประกันคุณภาพการศกึษา 3(2-2-5) 

161342 การวจิัยเพื่อพัฒนา               

การเรียนรู้ 

3(2-2-5)    

 รวม 9  หน่วยกติ  รวม 6  หน่วยกติ 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557 

ช้ันปีท่ี 4 ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

144xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 144xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

144xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 144xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

144xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 144xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

144xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 144xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

144xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 144xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

144462 วธิสีอนและนวัตกรรม

ทางการสอนภาษาไทย 

3(2-2-5) 161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ

วชิาชีพครู 

1(30 ชั่วโมง) 

   161412 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกติ  รวม 19 หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

144451 การศึกษาอิสระ*      6 หน่วยกิต 144451 การศกึษาอิสระ      6 หนว่ยกิต 

144452 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 161413 การฝึกปฏิบัติการวชิาชีพคร ู 1(60 ชั่วโมง) 

144453 สหกิจศกึษา* 6 หน่วยกิต 144462 วธิสีอนและนวัตกรรม

ทางการสอนภาษาไทย 

3(2-2-5) 

144463 การสอนจุลภาค 

ในภาษาไทย 

3(2-2-5)    

 รวม 9 หน่วยกติ  รวม 7 หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

161xxx         วิชาชีพครูเลือก  3(x-x-x) 161xxx         วิชาชีพครูเลือก  3(x-x-x) 

   161481         การบรหิารและการประกนั

คุณภาพการศึกษา 

3(3-0-6) 144463 การสอนจุลภาคในภาษาไทย 3(2-2-5) 

 รวม 6 หน่วยกติ  รวม 9 หน่วยกติ 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557 

ช้ันปีท่ี 5 ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

161591 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพใน

สถานศึกษา 1 

6 (320 ชั่วโมง) 161511 การปฏิบัติการสอน 

ในสถานศึกษา  1 

6 (360 ชั่วโมง) 

161593 สัมมนา 1 1(0-2-1)    

 รวม 7 หน่วยกติ  รวม 6 หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

161592 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

ในสถานศึกษา 2 

6 (320 ชั่วโมง) 161512 การปฏิบัติการสอน 

ในสถานศึกษา 2 

6 (360 ชั่วโมง) 

161594 สัมมนา 2 1(0-2-1)    

 รวม 7 หน่วยกติ  รวม 6 หน่วยกติ 
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ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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ตาราง 1 เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับ  

            โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

หมวดวิชา 
เกณฑ์ 

สกอ. 

เกณฑ์ 

 คุรุสภา 

หลักสูตร

ปรบัปรุง 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตร 

ปรบัปรุง  

พ.ศ. 2557 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 30 30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 124 124 149 146 

2.1 วิชาชีพครู 46 46 50 47 

      2.1.1 วิชาชีพครู  - 34 38 35 

      2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา - 12 12 12 

2.2 วิชาเอก 78 78 99 99 

   2.2.1 กลุ่มวิชาแกน 

         2.2.1.1 วิชาพืน้ฐานคณิตศาสตร ์

                   และวิทยาศาสตร์ 

  3 

- 

3 

- 

         2.2.1.2 วิชาพืน้ฐานเฉพาะดา้น   - - 

   2.2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   60 60 

        2.2.2.1 วิชาเอกบังคับ   48 48 

        2.2.2.2 วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม 

  2.2.3 การสอนวิชาเอก 

 

6 

 

- 

12 

6 

12 

6 

  2.2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก 4  30 30 

         2.2.4.1 วิชาเอกเลือก 

         2.2.4.2 วิชาเอกเลือกในกลุ่ม 

  - 

12 

- 

12 

         2.2.4.3 วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา    18 18 

3. หมวดวิชาเลอืกเสรี  6 6 6 6 

รวม (หน่วยกติ)ตลอดหลักสูตร 160 160 185 182 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2557  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

สาระที่

ปรับ 

ปรุง 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   บังคับ              

กลุ่มวิชาภาษา                      9  หน่วยกติ 

001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

3(3-0) 001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

3(3-0-6) 

คงเดิม 
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Fundamental English                                

3(3-0) 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Fundamental English                                

3(3-0-6) 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

3(3-0) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                       3  หน่วยกติ 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

Civilization and Indigenous 

Wisdom       

3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

Civilization and Indigenous 

Wisdom       

3(3-0-6) 

คงเดิม 

003136 พะเยาศึกษา 

Phayao Studies 

3(2-2-5) 003136 พะเยาศึกษา 

Phayao Studies 

3(2-2-5) 
คงเดิม 

กลุ่มวิชาพลานามัย                        1 หน่วยกติ        บังคับเลอืก          1 หน่วยกติ 

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1) 004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1) 

คงเดิม 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1) 004151 เกม 

Game 

1(0-2-1) 

004152 บริหารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1) 004152 บริหารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1) 

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1) 004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1) 

004154 ว่ายน้ า     

Swimming 

1(0-2-1) 004154 ว่ายน้ า     

Swimming 

1(0-2-1) 

004155 ลีลาศ    

Social Dance 

1(0-2-1) 004155 ลีลาศ    

Social Dance 

1(0-2-1) 

004156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2-1) 004156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2-1) 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1) 004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1) 

004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1) 

004159 เทนนิส   

Tennis 

1(0-2-1) 004159 เทนนิส   

Tennis 

1(0-2-1) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่

ปรับปรุง 

004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1) 004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1) 

คงเดิม 

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

        1(0-2-1) 

004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1) 

004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1) 

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1) 

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self-Defense           

1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2-1) 

กลุ่มวิชาสหศาสตร์                        8 หน่วยกติ 

005171 ชีวติและสุขภาพ    

Life  and  Health              

3(3-0-6) 005171 ชีวติและสุขภาพ    

Life  and  Health              

3(3-0-6) 

คงเดิม 
005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 

3(2-2-5) 005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 

3(2-2-5) 

005173 ทักษะชวีิต  

Life Skills  

2(1-2-3) 005173 ทักษะชวีิต  

Life Skills  

2(1-2-3) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   เลอืก          9 หน่วยกติ              

กลุ่มวิชาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
English for Academic 
Purposes 

3(3-0-6) 001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
English for Academic 
Purposes 

      3(3-0-6) 
คงเดิม 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อ

การศึกษาค้นคว้า 

Information Science for 

Study and Research 

   3(3-0-6) 002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อ

การศึกษาค้นคว้า 

Information Science for 

Study and Research 

       3(3-0-6) 

คงเดิม 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวติ 

Philosophy for Life 

3(3-0-6) 002122 ปรัชญาเพื่อชีวติ 

Philosophy for Life 

      3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and 

Culture 

3(3-0-6) 002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and 

Culture 

       3(3-0-6) 

002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

      3(3-0-6) 

002125 ดุริยางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6) 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

      3(3-0-6) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่

ปรับปรุง 

002126 ศิลปะในชีวติประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6) 002126 ศิลปะในชีวติประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6) 
คงเดิม 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

003131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวติ      

Fundamental Laws for Quality 

of Life       

3(3-0-6) 003131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวติ      

Fundamental Laws for Quality 

of Life       

3(3-0-6) 

คงเดิม 

003132 ไทยกับประชาคมโลก    

Thai and the World Community                          

3(3-0-6) 003132 ไทยกับประชาคมโลก    

Thai and the World Community                          

3(3-0-6) 

003133 วิถีไทย วิถีทัศน ์

Thai Way and Vision 

3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน ์

Thai Way and Vision 

3(3-0-6) 

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics Economy and Society             

3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics Economy and Society             

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม    

Man and Environment 

    3(3-0-6) 006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม    

Man and Environment 

      3(3-0-6) 

คงเดิม 

 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศ         

ข้ันพื้นฐาน 

Introduction to Computer 

Information Science 

    3(2-2-5) 006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศ              

ข้ันพื้นฐาน 

Introduction to Computer 

Information Science 

      3(2-2-5) 

006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุค

สารสนเทศ   

Mathematics for Life in the 

Information Age   

   3(3-0-6) 006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุค

สารสนเทศ   

Mathematics for Life in the 

Information Age   

      3(3-0-6) 

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน    

Drugs and Chemicals in  

Daily Life             

3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน    

Drugs and Chemicals in  

Daily Life             

3(3-0-6) 

006144 อาหารและวิถีชีวติ 

Food and Life Style 

    3(3-0-6) 006144 อาหารและวิถีชีวติ 

Food and Life Style 

      3(3-0-6) 

006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 

Energy and Technology   

Around Us 

   3(3-0-6) 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 

Energy and Technology  

Around Us 

       3(3-0-6) 

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวติประจ าวัน 

Science in Daily Life 

  3(3-0-6) 006245 วิทยาศาสตร์ในชีวติประจ าวัน 

Science in Daily Life 

      3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาบูรณาการ กลุ่มวิชาบูรณาการ  

005170 พฤติกรรมมนุษย์   

Human Behavior                  

3(3-0-6) 005170 พฤติกรรมมนุษย์   

Human Behavior                  

3(3-0-6) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระท่ี

ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                       84 หน่วยกติ หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                93 หนว่ยกติ 

กลุ่มวิชาแกน                                  3 หน่วยกติ กลุ่มวิชาแกน                                            3 หนว่ยกติ 

146398 ระเบียบวิธีวิจัย                  3(3-0-6)  

Research Methodology 

 ความหมาย ความส าคัญ ประเภทการวจิัย 

ปัญหาและสมมุติฐานการวจิัย ประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่าง เครื่องมือการวจิัย วธิกีารเก็บรวบรวมข้อมูล

และการวเิคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณนักวิจัย การ

เขียนโครงร่างและรายงานการวจิัย  

 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 ความส าคัญ ประเภทการวจิัย 

ปัญหาและสมมุติฐานการวจิัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เครื่องมือการวจิัย วธิกีารเก็บรวบรวมข้อมูลและการ

วเิคราะหข้์อมูล จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียนโครงร่าง

และรายงานการวจิัย  

 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 

 

 

คงเดิม 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ                             57 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                        57 หน่วยกิต 

      วิชาเอกบังคับ                             42 หน่วยกิต       วิชาเอกบังคับ                                        42 หน่วยกิต 

146111 การอ่านและการเขียน              3(2-2-5) 

          ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ            

          Practical Reading and Writing 

          หลักเบ้ืองต้นการอ่าน การเขียน ปัญหาใน 

การอ่านและการเขียน ระดับ ค า วลี อนุประโยค 

ประโยคประเภทต่างๆ การอ่านเพื่อวเิคราะห์ประโยค 

ท่ีไม่สมบูรณ์ การใชเ้ครื่องหมายวรรคตอน การแบ่ง

ประโยค การเขียนตามหลักการเกี่ยวกับการเขียน

เบ้ืองต้น 

 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  

 

 

146111 การอ่านและการเขียน              3(2-2-5) 

          ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ            

          Practical Reading and Writing 

          หลักเบ้ืองต้นการอ่าน การเขียน ปัญหาใน การ

อ่านและการเขียน ระดับ ค า วลี อนุประโยค ประโยค

ประเภทต่างๆ การอ่านเพื่อวเิคราะห์ประโยค ท่ีไม่สมบูรณ์ 

การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การแบ่งประโยค การเขียน

ตามหลักการเกี่ยวกับการเขียนเบ้ืองต้น 

 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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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระท่ี

ปรับปรุง 

146112  การอ่านและการเขียน           3(2-2-5) 

           ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์   

           Progressive Reading and  

           Writing     

           การอ่านเพือ่ความเขา้ใจและการวิเคราะห์ การ

เขียนในระดับประโยค ย่อหนา้ ความเรยีงเชิงแสดงความ

คิดเห็น ความเรยีงเชิงพรรณนา ความเรยีงเชิงอภิปราย 

ความเรยีงแบบเลา่ความ ความเรยีงเชิงประเมินคา่ 

 Reading for comprehension and analysis, 

writing sentences paragraph, persuasive, comparison 

and contrast essay, descriptive essay, definition 

essay, narrative essay, evaluation essay 
 

146112  การอ่านและการเขียน                 3(2-2-5) 

           ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์   

           Progressive Reading and  

           Writing     

           การอ่านเพือ่ความเขา้ใจและการวิเคราะห์ การ

เขียนในระดับประโยค ย่อหนา้ ความเรยีงเชิงแสดงความ

คิดเห็น ความเรยีงเชิงพรรณนา ความเรยีงเชิงอภิปราย 

ความเรยีงแบบเลา่ความ ความเรยีงเชิงประเมินคา่ 

 Reading for comprehension and analysis, writing 

sentences paragraph, persuasive, comparison and 

contrast essay, descriptive essay, definition essay, 

narrative essay, evaluation essay 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

146131  ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร   3(2-2-5) 

  English for Communication 

 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ การออกเสียงสระ 

พยัญชนะ การเนน้เสยีงในระดับค าและระดับประโยค 

การท าความเข้าใจบทสนทนา การฟังเพือ่จับค าส าคัญ 

รายละเอียด และใจความส าคญั และพูดโตต้อบบท

สนทนาอย่างเหมาะสม 

 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 
 

146131  ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร   3(2-2-5) 

  English for Communication 

 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ การออกเสียงสระ 

พยัญชนะ การเนน้เสยีงในระดับค าและระดับประโยค  การ

ท าความเข้าใจบทสนทนา การฟังเพือ่จับค าส าคัญ 

รายละเอียด และใจความส าคญั และพูดโตต้อบบทสนทนา

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 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

146211  การอ่านและการเขียนขั้นสูง    3(2-2-5) 

 Advance Reading and Writing 

 การอา่นเพือ่วิเคราะห์ การอ่านบทความทาง

วิชาการ การทบทวนวรรณกรรม การสังเคราะห์ขอ้มลู 

การเขียนอ้างอิง การเขียนบรรณานกุรม 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 

 การอา่นเพือ่วิเคราะห์ การอ่านบทความทาง

วิชาการ การทบทวนวรรณกรรม การสังเคราะห์ขอ้มลู 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 
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146231  ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย 3(2-2-5) 

 English for Discussion 

 การอภิปรายในหัวข้ออภิปรายท่ีหลากหลาย 

การให้ข้อมูลสนับสนุนความคิดเห็น การใช้ค าศัพท์และ

โครงสร้างท่ีถูกต้องเหมาะสม 

 Discussion of various topics, giving 

evidence to support one’s own idea, using 

appropriate vocabulary and structure 

146231  ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย     3(2-2-5) 

 English for Discussion 

 การอภิปรายในหัวข้ออภิปรายท่ีหลากหลาย  

การให้ข้อมูลสนับสนุนความคิดเห็น การใช้ค าศัพท์และ

โครงสร้างท่ีถูกต้องเหมาะสม 

 Discussion of various topics, giving evidence to 

support one’s own idea, using appropriate vocabulary 

and structure 

  

 

 

 

คงเดิม 

146232  การพูดและการน าเสนอในที่    3(2-2-5) 

           สาธารณะ  

 Public Speaking and  

            Presentation 

 ความส าคัญ ประเภทของการพูดในท่ี

สาธารณะ หลักการพูดในท่ีสาธารณะ วิธกีารน าเสนอ 

การเรียบเรียงความคิด การน าเสนอผลงานทาง

วชิาการ การน าเสนอทางธุรกิจ การโต้วาที การกล่าว

สุนทรพจน์ การพูดแบบฉับพลัน การใช้สื่อน าเสนอ

อย่างมีประสิทธภิาพ การวเิคราะหผ์ู้ฟัง 

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 

146232  การพูดและการน าเสนอในที่       3(2-2-5) 

           สาธารณะ  

 Public Speaking and  

            Presentation 

 ความส าคัญ ประเภทของการพูดในท่ีสาธารณะ 

หลักการพูดในท่ีสาธารณะ วธิกีารน าเสนอ การเรียบ

เรียงความคิด การน าเสนอผลงานทางวชิาการ การ

น าเสนอทางธุรกิจ การโต้วาที การกล่าวสุนทรพจน์ การ

พูดแบบฉับพลัน การใช้สื่อน าเสนออย่างมีประสิทธภิาพ 

การวเิคราะหผ์ู้ฟัง 

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 

 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

146241  วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน   3(3-0-6) 

            เบ้ืองต้น   

 Introduction to British and  

            American Literature   

  ค าศัพท์ส าคัญในการอ่านวรรณคดีท้ังร้อย

แก้วและร้อยกรอง ลักษณะส าคัญ รูปแบบ กลวธิกีาร

ประพันธ ์การใช้สัญลักษณ์ แนวคิดส าคัญท่ีน าเสนอ 

ในงานเขียน คุณค่าของวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน

ประเภทต่าง ๆ ท้ังบทประพันธป์ระเภทร้อยแก้วและ

ร้อยกรอง 

146241  วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน       3(3-0-6) 

            เบ้ืองต้น   

 Introduction to British and  

            American Literature   

  ค าศัพท์ส าคัญในการอ่านวรรณคดีท้ังร้อยแก้ว

และร้อยกรอง ลักษณะส าคัญ รูปแบบ กลวธิกีารประพันธ์ 

การใช้สัญลักษณ์ แนวคิดส าคัญท่ีน าเสนอในงานเขียน 

คุณค่าของวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันประเภทต่าง ๆ 

ท้ังบทประพันธ์ประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง 

 

 

 

  

 

 

คงเดิม 
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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  ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น      3(3-0-6) 

Introduction to Linguistics 

ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับภาษา การก าเนิด

ภาษา ภาษาสัตว์ ภาษาและสมอง ระบบเสียง            

ระบบค า 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  ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น      3(3-0-6) 

Introduction to Linguistics 

ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับภาษา การก าเนิดภาษา 

ภาษาสัตว ์ภาษาและสมอง ระบบเสียง ระบบค า ระบบ

ไวยากรณ์  ระบบความหมาย ระบบปฏิบัติการของภาษา 

ภาษาและวัฒนธรรม  การเปลี่ยนแปลงของภาษา 

ลักษณะของภาษาและตัวเขยีนต่าง 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 

 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

146262  สัทศาสตร์เบ้ืองต้น        3(3-0-6) 

Introduction to Phonetics 

 กระบวนการของอวัยวะท่ีใช้ผลิตเสียงพูด 

ระบบเสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ การถ่าย

ถอดเสียงด้วยสัทอักษรสากล รวมถึงระบบสัทลักษณ์

ร่วม ท านองเสียง การเน้นเสียงในระดับค า วล ี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  สัทศาสตร์เบ้ืองต้น             3(3-0-6) 

Introduction to Phonetics 

 กระบวนการของอวัยวะท่ีใช้ผลิตเสียงพูด ระบบ

เสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ การถ่ายถอดเสียง

ด้วยสัทอักษรสากล รวมถึงระบบสัทลักษณ์ร่วม ท านอง

เสียง การเน้นเสียงในระดับค า วล ี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    

 

 

 

 

 

คงเดิม 
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146263  วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

            เบ้ืองต้น  

Introduction to English Syntax 

 โครงสร้างชนิดของค าแต่ละชนิด โครงสร้าง

วล ีโครงสร้างประโยคความเดียว ความรวม ความ

ซ้อน การวเิคราะหป์ระโยคด้วยกฏโครงสร้างวล ีและ

แผนภูมิตน้ไม้ 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 

146263  วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 

            เบ้ืองต้น  

Introduction to English Syntax 

 โครงสร้างชนิดของค าแต่ละชนิด โครงสร้างวล ี

โครงสร้างประโยคความเดียว ความรวม ความซ้อน การ

วเิคราะหป์ระโยคด้วยกฏโครงสร้างวล ี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 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

146271  ภาษาอังกฤษเพื่อ                  3(2-2-5) 

            การส่ือสารทางธุรกิจ 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 

146271  ภาษาอังกฤษเพื่อ                  3(2-2-5) 

            การส่ือสารทางธุรกิจ 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 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

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 

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 

 

 

 

 

คงเดิม 
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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 

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 ในระดับข้อความท่ียาก

และยาวข้ึน 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  วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม  3(3-0-6) 

  English Literature and Society 

 คุณค่าของวรรณคดีท่ีเขียนในภาษาอังกฤษ 

ความสัมพันธร์ะหวา่งวรรณคดี สังคม และศาสนา  

ต านาน ความเชื่อท่ีมีอิทธพิลต่อวรรณคดีในยุคต่างๆ  

  Values of British and American literature, 

relationships to society and religions, legends and 

beliefs influencing literary works in each period 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

146342  การอ่านเร่ืองส้ัน        3(3-0-6) 

Reading Short Stories 

โครงเรื่อง ลักษณะส าคัญ มุมมองในการเล่า

เรื่อง ลักษณะตัวละคร แก่นเรื่อง คุณค่าของงาน

ประพันธป์ระเภทเรื่องสั้นของนักเขียนชาวอังกฤษและ

อเมริกัน แนวความคิดส าคัญท่ีน าเสนอในงานเขียน 

 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  การอ่านร้อยกรองเพื่อ               3(3-0-6) 

            ความซาบซ้ึง    

Poetry Appreciation 

กวีนพินธภ์าษาอังกฤษตั้งแต่ศตวรรษท่ีสิบหก

จนถึงศตวรรษท่ีย่ีสบิ ประเภท ลักษณะส าคัญ โครงสร้าง

ของบทประพันธ ์การใช้ค าอุปมาอุปมัย การใช้ภาษา

ภาพพจน์ การใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติ การใช้ค าเสียดสี 

น้ าเสียง สัญลักษณ์ แก่นเรื่อง คุณค่าของงานประพันธ์

ประเภทร้อยกรองของกวีชาวอังกฤษและอเมริกัน อิทธพิล

ของสภาพสังคมและวัฒนธรรมท่ีสะท้อนในบทประพันธ์ 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 
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146344  นวนยิายอังกฤษและอเมริกัน   3(2-2-5) 

 British and American Novels  

 องค์ประกอบ ลักษณะส าคัญ ศลิปะการ

ประพันธ ์เค้าโครงเรื่อง พัฒนาการของตัวละคร 

ลักษณะการเล่าเรื่อง การใช้ภาพพจน์ คุณค่าของงาน

ประพันธป์ระเภทนวนิยายของนักเขียนชาวอังกฤษและ

อเมริกัน ความสัมพันธร์ะหว่างนวนิยายอังกฤษและ

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 

146344  นวนยิายอังกฤษและอเมริกัน       3(2-2-5) 

 British and American Novels  

 องค์ประกอบ ลักษณะส าคัญ ศลิปะการ

ประพันธ ์เค้าโครงเรื่อง พัฒนาการของตัวละคร ลักษณะ

การเล่าเรื่อง การใช้ภาพพจน์ คุณค่าของงานประพันธ์

ประเภทนวนิยายของนักเขียนชาวอังกฤษและอเมริกัน 

ความสัมพันธร์ะหว่างนวนิยายอังกฤษและอเมริกันและ

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 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

146361  สรวิทยาเบื้องต้น        3(2-2-5) 

Introduction to Phonology  

 หนว่ยเสียง หนว่ยเสียงย่อย ระบบเสียง

พยัญชนะ และสระในภาษาอังกฤษ กฎทางเสียง    

การแปรหนว่ยเสียงย่อย การกลมกลืนเสียง การลด

เสียง กฎการปริวรรต รวมถึงการวเิคราะหร์ะบบเสียง

ตามหลักสรวทิยา 

 Phoneme, allophone, consonants and 

vowels sound system in English, phonological rules, 

allophonic variations, assimilation, deletion, 

transformational rules, sound system analysis with 

phonological criteria 

146361  สรวิทยาเบื้องต้น        3(2-2-5) 

Introduction to Phonology  

 หนว่ยเสียง หนว่ยเสียงย่อย ระบบเสียงพยัญชนะ 

และสระในภาษาอังกฤษ กฎทางเสียง การแปรหนว่ยเสียง

ย่อย การกลมกลืนเสียง การลดเสียง กฎการปริวรรต 

รวมถึงการวเิคราะหร์ะบบเสียงตามหลักสรวทิยา 

 Phoneme, allophone, consonants and vowels 

sound system in English, phonological rules, allophonic 

variations, assimilation, deletion, transformational rules, 

sound system analysis with phonological criteria 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

146362  ระบบค าภาษาอังกฤษ            3(2-2-5) 

            เบ้ืองต้น  

 Introduction to English  

            Morphology 

 หนว่ยค า ชนิดและประเภทของหนว่ยค า  

รากค า การเติมวภิัติปัจจัย การวเิคราะหโ์ครงสร้างค า  

การสร้างค าใหม่และประเภทของการสร้างค าใหม่ 

รูปแบบของค าประสมในภาษาอังกฤษ   

146363  อรรถศาสตร์ภาษาอังกฤษ           3(3-0-6) 

            เบ้ืองต้น  

 Introduction to English  

            Semantics  

 ความหมายความแนวทฤษฎีตา่ง ๆ องค์ประกอบ

ของความหมาย ประเภทของความหมาย ความหมายใน

ระดับค า ประโยค การเปลี่ยนแปลงความหมายในระดับ

ต่างๆของภาษา 

 

 

 

 

คงเดิม 



 

 

575 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระท่ี

ปรับปรุง 

 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) 

            การส่ือสารทางธุรกิจ 2   

English for Business Communication II 

การแปลเอกสารทางธุรกิจ การสนทนาใน

เนื้อหาเชิงธุรกิจ การติดตอ่ธุรกิจทางโทรศัพท์ การ

เจรจาท าการตกลงทางธุรกิจ การเตรียมความพร้อม

ก่อนสอบเพื่อเข้าท างานและ/หรือใช้ในการสมัครงาน 

Business document translation; discussion 

in business contexts; making business calls; 

business dealing; test preparations for job 

applications 

 

 

146371  ภาษาอังกฤษเพื่อ                 3(2-2-5) 

            การส่ือสารทางธุรกิจ 2   

English for Business Communication II 

การแปลเอกสารทางธุรกิจ การสนทนาในเนื้อหา

เชิงธุรกิจ การติดตอ่ธุรกิจทางโทรศัพท์ การเจรจาท าการ

ตกลงทางธุรกิจ การเตรียมความพร้อมก่อนสอบเพื่อเข้า

ท างานและ/หรือใช้ในการสมัครงาน 

Business document translation; discussion in 

business contexts; making business calls; business 

dealing; test preparations for job applications 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

146372  ภาษาอังกฤษเพื่อ                3(2-2-5) 

            การท่องเที่ยว 1   

English for Tourism 1 

 ค าศัพท์ส าคัญทางวชิาชีพเพื่อการท่องเท่ียว 

การใช้ภาษาอังกฤษในการติดตอ่และการใหบ้ริการใน

ธุรกิจท่องเท่ียวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณี

ท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเท่ียวของประเทศไทย 

 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 

ค าศัพท์พืน้ฐานส าหรับแผนกต่างๆในโรงแรม 

ความรู้ดา้นเอกสารภาษาอังกฤษท่ีใช้ในโรงแรม ทักษะการ

ฟังและพูดในสถานการณ์ท่ีหลากหลายในโรงแรม ทักษะ

การอ่านและเขียนเอกสารท่ัวไปในโรงแรม  

 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 

 

 

 

 

 

คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระท่ี

ปรับปรุง 

146441  บทละครอังกฤษและอเมริกัน 3(2-2-5) 

British and American Drama  

องค์ประกอบ ลักษณะส าคัญ ศลิปะการ

ประพันธ ์เค้าโครงเรื่อง พัฒนาการของตัวละคร 

ลักษณะการเล่าเรื่อง การใช้ภาพพจน์ คุณค่าของงาน

ประพันธป์ระเภทบทละครของนักเขียนชาวอังกฤษและ

อเมริกัน ความสัมพันธร์ะหว่างบทละครอังกฤษและ

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  

146441  บทละครอังกฤษและอเมริกัน 3(2-2-5) 

British and American Drama  

องค์ประกอบ ลักษณะส าคัญ ศลิปะการ

ประพันธ ์เค้าโครงเรื่อง พัฒนาการของตัวละคร ลักษณะ

การเล่าเรื่อง การใช้ภาพพจน์ คุณค่าของงานประพันธ์

ประเภทบทละครของนักเขียนชาวอังกฤษและอเมริกัน 

ความสัมพันธร์ะหว่างบทละครอังกฤษและอเมริกันและ

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  

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

146461  วัจนปฏิบัติศาสตร์               3(3-0-6) 

           ภาษาองักฤษเบ้ืองต้น   

Introduction to English  

Pragmatics  

 ขอบเขตของวัจนปฏิบัติศาสตร์ ความหมาย

และการใช้ในบริบทของการสื่อสาร ดัชนีพจน์ 

ความหมายบ่งชีเ้ป็นนัยทางการสนทนา มูลบท 

ทฤษฎีวัจนกรรม การวเิคราะหโ์ครงสร้างบทสนทนา  

 Criteria of pragmatic study, meaning and 

usage in particular of communication contexts, lexis, 

conversation implicature, presupposition, speech act 

theory and conversation analysis 

146461  วัจนปฏิบัติศาสตร์               3(3-0-6) 

           ภาษาองักฤษเบ้ืองต้น   

Introduction to English  

Pragmatics  

 ขอบเขตของวัจนปฏิบัติศาสตร์ ความหมายและ

การใช้ในบริบทของการสื่อสาร ดัชนีพจน์ ความหมายบ่งชี้

เป็นนัยทางการสนทนา มูลบท ทฤษฎีวัจนกรรม การ

วเิคราะหโ์ครงสร้างบทสนทนา  

 Criteria of pragmatic study, meaning and 

usage in particular of communication contexts, lexis, 

conversation implicature, presupposition, speech act 

theory and conversation analysis 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

146471  ภาษาอังกฤษเพื่อ                 3(2-2-5) 

            การท่องเที่ยว 2   

English for Tourism II 

ค าศัพท์และส านวนท่ีซับซ้อนในการบริการ

ท่องเท่ียวและโรงแรม การเขียนเอกสารส าคัญท่ีใช้ใน

โรงแรม การแกไ้ขปัญหาท่ีซับซ้อนข้ึนในสถานการณ์ท่ี

เกิดขึน้ในการท่องเท่ียวและโรงแรม การน าเสนอและ

การอธบิายความเป็นมาและความส าคัญของสถานท่ี

146471  ภาษาอังกฤษเพื่อ                 3(2-2-5) 

            การท่องเที่ยว 2   

English for Tourism II 

ค าศัพท์และส านวนท่ีซับซ้อนในการบริการ

ท่องเท่ียวและโรงแรม การเขียนเอกสารส าคัญท่ีใช้ใน

โรงแรม การแกไ้ขปัญหาท่ีซับซ้อนข้ึนในสถานการณ์ท่ี

เกิดขึน้ในการท่องเท่ียวและโรงแรม การน าเสนอและการ

อธบิายความเป็นมาและความส าคัญของสถานท่ีท่องเท่ียว

 

 

 

 

คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระท่ี

ปรับปรุง 

ท่องเท่ียวภายในประเทศในสถานท่ีจริง  

 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 

ภายในประเทศในสถานท่ีจริง  

 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                                  6 หน่วยกิต การสอนวิชาเอก                                               6 หน่วยกิต  

146451  การสอนจุลภาคส าหรับ         3(2-2-5) 

           ครูภาษาอังกฤษ   

 Micro – Teaching for  

           English Teachers  

          หลักการของการสอน ฝึกฝนและประยุกต์ใช้

กลวิธีในการสอน และ พัฒนาทักษะการสอนท่ีส าคัญ

ของความเป็นครู 

          Principles of teaching, practice or apply 

strategies needed to teaching, develop 

indispensable teaching skills for teachers 

 

146451  การสอนจุลภาคส าหรับ         3(2-2-5) 

           ครูภาษาอังกฤษ   

 Micro – Teaching for  

           English Teachers  

          หลักการของการสอน ฝึกฝนและประยุกต์ใช้กลวิธี

ในการสอน และ พัฒนาทักษะการสอนท่ีส าคัญของความ

เป็นครู 

          Principles of teaching, practice or apply 

strategies needed to teaching, develop indispensable 

teaching skills for teachers 

 

คงเดิม 

146452  การสอนภาษาอังกฤษ             3(2-2-5) 

           เชิงบูรณาการส าหรับครูภาษาอังกฤษ   

            Integrated Skills for English Teachers 

           แนวคิด วิธีการสอนภาษาอังกฤษในด้าน

ไวยากรณ์ ทักษะการเขียน การอ่านและการฟัง -พูด  

กิจกรรม  สื่อการสอน วิธีการประเมินความสามารถ

ทักษะพื้ น ฐ าน   ฝึ ก บู รณ าการ ทักษะก ารสอน

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) 

            เชิงบูรณาการส าหรับครูภาษาอังกฤษ  

Integrated Skills for English Teachers 

           แน ว คิด  วิธี ก ารสอนภ าษาอั งกฤษ ในด้ าน

ไวยากรณ์ ทักษะการเขียน การอ่านและการฟัง -พูด  

กิจกรรม  สื่อการสอน วิธีการประเมินความสามารถ

ทักษะพืน้ฐาน  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 

 

คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระท่ี

ปรับปรุง 

กลุ่มวิชาเอกเลือก                                    3  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก                                         3  หน่วยกิต  

146442  บทละครเช็คสเปียร์                3(3-0-6) 

 Shakespeare Drama   

ชีวิตและงานของเช็คสเปียร์ ประเภท 

องค์ประกอบ ลักษณะส าคัญ คุณค่าของบทละคร

ประเภทต่างๆของเช็คสเปียร์ ความสัมพันธร์ะหว่างบท

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 

146442  บทละครเช็คสเปียร์                    3(3-0-6) 

 Shakespeare Drama   

ชีวิตและงานของเช็คสเปียร์ ประเภท 

องค์ประกอบ ลักษณะส าคัญ คุณค่าของบทละครประเภท

ต่างๆของเช็คสเปียร์ ความสัมพันธร์ะหว่างบทละครของ

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 

คงเดิม 

146443  งานประพันธ์เอกของโลก      3(3-0-6) 

  Masterpieces of World  

             Literature  

 วรรณกรรมชิน้เอกของโลกท่ีเขียนเป็น

ภาษาอังกฤษ โครงเรื่อง ลักษณะส าคัญ ลักษณะตัว

ละคร แก่นเรื่อง แนวความคิดท่ีส าคัญของเรื่อง 

คุณค่าของวรรณกรรมชิน้เอกของโลกท่ีเป็น

ภาษาอังกฤษท้ังร้อยแก้วและร้อยกรองท่ีมีตอ่สังคม  

  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 

146443  งานประพันธ์เอกของโลก      3(3-0-6) 

  Masterpieces of World  

             Literature  

 วรรณกรรมชิน้เอกของโลกท่ีเขียนเป็น

ภาษาอังกฤษ โครงเรื่อง ลักษณะส าคัญ ลักษณะตัวละคร 

แก่นเรื่อง แนวความคิดท่ีส าคัญของเรื่อง คุณค่าของ

วรรณกรรมชิน้เอกของโลกท่ีเป็นภาษาอังกฤษท้ังร้อยแก้ว

และร้อยกรองท่ีมีตอ่สังคม  

  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 

คงเดิม 

146462  ภาษาศาสตร์และ                  3(3-0-6) 

            การประยกุต์ใช ้  

 Linguistics and Its Application  

 ความส าคญัและทฤษฎีทางภาษาศาสตร์

เบ้ืองต้น ระบบค า เสียงและระบบเสยีง ระบบไวยากรณ์ 

ระบบความหมาย การวิเคราะห์ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์

เพื่อเชือ่มโยงกับศาสตรท่ี์เกี่ยวข้อง ในการเรยีนการสอน

ภาษาท่ี 1 และ ภาษาตา่งประเทศ การแปล  

146462  ภาษาศาสตร์และ                  3(3-0-6) 

            การประยกุต์ใช ้  

 Linguistics and Its Application  

 ความส าคญัและทฤษฎีทางภาษาศาสตรเ์บ้ืองต้น 

ระบบค า เสียงและระบบเสยีง ระบบไวยากรณ์ ระบบ

ความหมาย การวิเคราะห์ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์เพื่อ

เชื่อมโยงกับศาสตรท่ี์เกี่ยวข้องในการเรยีนการสอนภาษา ท่ี 

1 และ ภาษาตา่งประเทศ การแปล  

คงเดิม 
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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 

 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 การใชค้ า 

ข้อความ ส านวน ลลีาการพูด และการเขียน ปัญหาด้าน

ภาษาท่ีเป็นอุปสรรคตอ่การสือ่สารและปัญหาการ

สื่อสารท่ีเกิดจากความแตกตา่งด้านระบบความเชือ่

ทัศนคต ิ 

 Concept and principle of communication; use 

of word, text, expression; speaking and writing style; 

problem obstructing communication; problem 

occurring from different concept 

146463 ภาษากับการสื่อสาร   3(3-0-6) 

           Language and Communication   

           แนวคิดและหลักการในการสื่อสาร การใชค้ า 

ข้อความ ส านวน ลีลาการพูด และการเขียน ปัญหาดา้น

ภาษาท่ีเป็นอุปสรรคตอ่การสือ่สารและปัญหาการสื่อสารท่ี

เกิดจากความแตกตา่งด้านระบบความเชือ่ทัศนคต ิ 

 Concept and principle of communication; use of 

word, text, expression; speaking and writing style; 

problem obstructing communication; problem occurring 

from different concept 

คงเดิม 

146472  ภาษาอังกฤษส าหรับ             3(2-2-5) 

           งานบริการ  

English for Services  

           การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับ

ธุรกิจบรกิาร รา้นอาหาร แผนกอาหารเครือ่งดื่มของ

โรงแรม งานบรกิารและการต้อนรับบนเครือ่งบิน  

           Listening, speaking, reading and writing 

English for services, restaurants, foods and beverages 

department, airline services 

146472  ภาษาอังกฤษส าหรับ             3(2-2-5) 

           งานบริการ  

English for Services  

           การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับธุรกิจ

บรกิาร รา้นอาหาร แผนกอาหารเครือ่งดื่มของโรงแรม งาน

บรกิารและการต้อนรับบนเครือ่งบิน  

           Listening, speaking, reading and writing English 

for services, restaurants, foods and beverages 

department, airline services 

คงเดิม 

146473  การจดบันทึกและ                3(2-2-5) 

             การสรุปความเพื่อการอาชีพ   

 Note-taking and Summarizing  

 for Career 

 การบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์

ตา่ง ๆ การประชุม การบรรยาย การย่อความจาก

บทความ หนังสอื และสื่อสิ่งพิมพ์ชนดิต่าง ๆ  

Effective note-taking and summarizing of various 

setting including lectures, meetings, articles and 

journals 

146473  การจดบันทึกและ                3(2-2-5) 

             การสรุปความเพื่อการอาชีพ   

 Note-taking and Summarizing  

 for Career 

 การบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์

ตา่ง ๆ การประชุม การบรรยาย การย่อความจากบทความ 

หนังสอื และสื่อสิ่งพิมพ์ชนดิต่าง ๆ  

Effective note-taking and summarizing of various setting 

including lectures, meetings, articles and journals 

คงเดิม 
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ปรับปรุง 

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา             18 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา                  18 หน่วยกิต  

กลุ่มภาษาจีน กลุ่มภาษาจีน  

142111 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 

           Chinese for Communication 

           ทักษะพืน้ฐาน 4 ทักษะของภาษาจีน พูด ฟัง 

เขียน อ่าน การออกเสียงภาษาจีนตามระบบสัทอักษร

ภาษาจีน Chinese Phonetic Alphabet (CPA) (PINYIN) 

ทักษะการเขียนตัวอักษรจีนอย่างถูกต้องตามระบบ

การเขียนอักษรจีนแบบบรรจง ศัพท์พื้นฐานต่าง ๆ 

เกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัวและค าศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน

ประมาณ 300 ค า สนทนาข้ันพืน้ฐาน ไวยากรณ์จนี

พืน้ฐาน 

            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 

 142111  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1     3(2-2-5) 

            Chinese for Communication 

            ทักษะพืน้ฐาน 4 ทักษะของภาษาจีน พูด ฟัง 

เขียน อ่าน การออกเสียงภาษาจีนตามระบบสัทอักษร

ภาษาจีน Chinese Phonetic Alphabet (CPA) (PINYIN) 

ทักษะการเขียนตัวอักษรจีนอย่างถูกต้องตามระบบการ

เขียนอักษรจีนแบบบรรจง ศัพท์พื้นฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับ

สิ่งใกล้ตัวและค าศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันประมาณ 300 

ค า สนทนาข้ันพืน้ฐาน ไวยากรณ์จนีพืน้ฐาน 

            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 

คงเดิม 

142112  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2 3(2-2-5)            

  Chinese for Communication  

ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวันประมาณ 400 ค า การออก

เสียงในระดับค าหลายพยางค์ วลี และระดับประโยค 

ไวยากรณ์จีนพืน้ฐานระดับประโยค โครงสร้างประโยค

แบบต่าง ๆ ประโยคท่ีใช้กริยาช่วย ประโยคภาคแสดง

เป็นกริยาวลี  ประโยคภาคแสดงเป็นคุณศัพ ท์วลี 

ประโยคภาคแสดงเป็นนามวลี โครงสร้างประโยค

ค าถามแบบต่าง ๆ  การใช้ค าบอกต าแหน่ง การบอก

เวลา วันเดือนปี การใช้กริยาช่วยต่าง ๆ หน่วยค า

ไวยากรณ์ ท่ีแสดงความสมบรูณ์ ของการกระท า           

การเขียนอักษรอย่างถูกต้องและคล่องแคล่วมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

142112  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2 3(2-2-5)            

  Chinese for Communication  

ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวันประมาณ 400 ค า การออกเสียง

ในระดับค าหลายพยางค์ วลี และระดับประโยค ไวยากรณ์

จีนพื้นฐานระดับประโยค โครงสร้างประโยคแบบต่าง ๆ 

ประโยคท่ีใช้กริยาช่วย ประโยคภาคแสดงเป็นกริยาวลี 

ประโยคภาคแสดงเป็นคุณศัพท์วลี ประโยคภาคแสดงเป็น

นามวลี โครงสร้างประโยคค าถามแบบต่าง ๆ  การใช้ค า

บอกต าแหน่ง การบอกเวลา วันเดือนปี การใช้กริยาช่วย

ต่าง ๆ หน่วยค าไวยากรณ์ท่ีแสดงความสมบรูณ์ของการ

กระท า การเขียนอักษรอย่างถูกต้องและคล่องแคล่วมาก

ย่ิงขึ้น 

 

 

 

คงเดิม 
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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  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 3  3(2-2-5) 

             Chinese for Communication II 

             ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวันและศัพท์เฉพาะ

ต่าง ๆ ประมาณ 500 ค า การใช้ค าบอกจ านวนเงิน 

ส่วนขยายภาคแสดง หนว่ยค าไวยากรณ์ท่ีใช้เชื่อมภาค

แสดงกับสว่นขยายภาคแสดง การซ้ าค าคุณศัพท์

พยางค์เดี่ยวและสองพยางค์ หนว่ยค าท่ีแสดงการ

ด าเนินต่อเนื่องไปของภาคแสดง หนว่ยค าไวยากรณ์ท่ี

แสดงการเน้นประสบการณ์ การซ้ าค ากริยาสอง

พยางค์ ประโยคท่ีภาคแสดงมีหลายกริยาวลี การใช้ค า

บุพบทต่าง ๆ ท่ีส าคัญ รวมท้ังค าเชื่อมของประโยค

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 

 

142211  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 3      3(2-2-5) 

             Chinese for Communication II 

              ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวันและศัพท์เฉพาะต่าง ๆ 

ประมาณ 500 ค า การใช้ค าบอกจ านวนเงิน ส่วนขยาย

ภาคแสดง หนว่ยค าไวยากรณ์ท่ีใช้เชื่อมภาคแสดงกับสว่น

ขยายภาคแสดง การซ้ าค าคุณศัพท์พยางค์เดี่ยวและสอง

พยางค์ หนว่ยค าท่ีแสดงการด าเนินต่อเนื่องไปของภาค

แสดง หนว่ยค าไวยากรณ์ท่ีแสดงการเน้นประสบการณ์ 

การซ้ าค ากริยาสองพยางค์ ประโยคท่ีภาคแสดงมีหลาย

กริยาวล ีการใช้ค าบุพบทต่าง ๆ ท่ีส าคัญ รวมท้ังค าเชื่อม

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 

คงเดิม 
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142121  การพัฒนาทักษะการฟัง      3(2-2-5) 

             การพูดภาษาจีน 1            

  Chinese Listening and   

             Speaking Development I 

           การฟัง และการพูดบทสนทนาภาษาจีนใน

ชีวิตประจ าวันอย่างง่าย ๆ โดยเน้นท่ีการออกเสียงให้

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 

142121  การพัฒนาทักษะการฟัง           3(2-2-5) 

             การพูดภาษาจีน 1            

  Chinese Listening and   

             Speaking Development I 

            การฟั ง และการพูดบทสนทนาภาษาจีนใน

ชีวิตประจ าวันอย่างง่าย ๆ โดยเน้นท่ีการออกเสียงให้

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 

คงเดิม 

142122  การพัฒนาทักษะการฟัง        3(2-2-5) 

             การพูดภาษาจีน 2        

  Chinese Listening and  

             Speaking Development II 

             การฟังและพูดบทสนทนาภาษาจีนใน

ชีวิตประจ าวัน ในระดับกลาง และสูง โดยเน้นการใช้

ถ้อยค าใหถู้กต้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ 

 Listening and speaking Chinese daily life 

dialogues in intermediate and advanced levels by 

emphasis on using 

142122  การพัฒนาทักษะการฟัง        3(2-2-5) 

             การพูดภาษาจีน 2        

  Chinese Listening and  

             Speaking Development II 

             การฟังและพูดบทสนทนาภาษาจีนใน

ชีวิตประจ าวัน ในระดับกลาง และสูง โดยเน้นการใช้

ถ้อยค าใหถู้กต้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ 

  Listening and speaking Chinese daily life 

dialogues in intermediate and advanced levels by 

emphasis on using 

คงเดิม 

142231  การพัฒนาทักษะการอ่าน     3(2-2-5) 

             การเขียนภาษาจีน 1       

  Chinese Reading and  

             Writing Development I 

             ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีนขนาด

สั้นท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันท่ัวไป บันทึกประจ าวัน นิทาน 

จดหมาย แนะน าตนเอง ประวัติสว่นตัว บัตรเชิญ 

ประกาศ โฆษณา 

  Reading and writing skills in Chinese in 

term of diary, stories, letters, self introduction, 

resume, invitation card, announcement, 

advertisement 

 

142231  การพัฒนาทักษะการอ่าน     3(2-2-5) 

             การเขียนภาษาจีน 1       

  Chinese Reading and  

             Writing Development I 

             ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีนขนาดสั้นท่ี

ใช้ในชีวิตประจ าวันท่ัวไป บันทึกประจ าวัน นิทาน จดหมาย 

แนะน าตนเอง ประวัติสว่นตัว บัตรเชิญ ประกาศ โฆษณา 

  Reading and writing skills in Chinese in term 

of diary, stories, letters, self introduction, resume, 

invitation card, announcement, advertisement 

คงเดิม 
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ปรับปรุง 

กลุ่มภาษาญี่ปุ่น กลุ่มภาษาญี่ปุ่น  

143381    ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1             3(2-2-5) 

              Japanese Skills I 

              อักษรฮิรางานะและคาตาคานะ การออก

เสียงภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้อง   โครงสร้างประโยค

ภาษาญี่ปุ่นข้ันพืน้ฐานส าหรับการแนะน าตัวและ

สนทนาทักทายในชีวิตประจ าวัน 

 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 

143381    ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1                 3(2-2-5) 

              Japanese Skills I 

              อักษรฮิรางานะและคาตาคานะ การออกเสียง

ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้อง   โครงสร้างประโยค

ภาษาญี่ปุ่นข้ันพืน้ฐานส าหรับการแนะน าตัวและสนทนา

ทักทายในชีวิตประจ าวัน 

 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 

คงเดิม 

143383    ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2           3(2-2-5)               

             Japanese Skills II 

  โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นข้ันพื้นฐานใน

ระดับท่ีสูงข้ึน  ฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นท้ังสี่ด้านโดยเน้น

การฝึกทักษะการฟังและการพูด 

   Basic Japanese structure at a higher level 

and practice in four skills of Japanese language 

emphasizing on listening and speaking skills 

 

143383    ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2           3(2-2-5)               

             Japanese Skills II 

  โครงสร้างประโยคภาษาญี่ ปุ่นข้ันพื้นฐานใน

ระดับท่ีสูงข้ึน  ฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นท้ังสี่ด้านโดยเน้นการ

ฝึกทักษะการฟังและการพูด 

   Basic Japanese structure at a higher level 

and practice in four skills of Japanese language 

emphasizing on listening and speaking skills 

คงเดิม 

143481    ทักษะภาษาญี่ปุ่น 3            3(2-2-5) 

             Japanese Skills III 

โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นท่ีมีความซับซ้อน พร้อม

กับฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นท้ังสี่ด้านโดยเน้นการฝึกทักษะ

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 

โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นท่ีมีความซับซ้อน พร้อมกับ

ฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นท้ังสี่ด้านโดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง

และการพูด 

             Complex structure of Japanese language and 

practice in the four language skills emphasizing on 

listening and speaking skills 

คงเดิม 
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ปรับปรุง 

143382   ญี่ปุ่นศึกษา                        3(3-0-5) 

             Japanese studies 

  ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในแง่

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  ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคม การเมือง 

เศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

  Basic knowledge about Japan in terms of 

history, geography, society, politic, economy and 

culture 

 

คงเดิม 

143384    การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) 

             Japanese Conversation 1 

การฟั งแล ะก ารพู ดบทสนทนาภ าษาญี่ ปุ่ น ใน

ชีวิตประจ าวัน โดยเน้นการออกเสียงให้ชัดเจนถูกต้อง

และสามารถโต้ตอบสนทนากับชาวญี่ ปุ่นในหัวข้อท่ี

ก าหนดได้ 

              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 

การฟังและการพูดบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวติประจ าวัน 

โดยเน้นการออกเสียงให้ชัดเจนถูกต้องและสามารถ

โต้ตอบสนทนากับชาวญ่ีปุ่นในหัวข้อท่ีก าหนดได้ 

              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 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

143482    การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2      3(2-2-5)              

             Japanese Conversation II  

            ทักษะการฟั งและการพูดบทสนทนาใน

ชีวิตประจ าวัน โดยเน้นการเลือกใช้ถ้อยค าและส านวน

ท่ีถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์และเป็นธรรมชาติ 

             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 ารฟั ง แ ล ะก ารพู ด บทส นทน าใน

ชีวิตประจ าวัน โดยเน้นการเลือกใช้ถ้อยค าและส านวนท่ี

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 

 

 

 

 

 

คงเดิม 
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ปรับปรุง 

กลุ่มภาษาไทย กลุ่มภาษาไทย  

144112 ทักษะการส่งสาร                        3(3-0-6) 

          อย่างมีประสิทธิภาพ  

          Effective information Transferring Skills 

          ทฤษฎีการสื่อสาร หลักการ  กลวธิ ี รูปแบบ  การ

พูดและการเขียนประเภทต่างๆท้ังนี้เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

ในการพูดและเพื่อเพิม่ทักษะในการเขียนอย่างมี

ประสิทธภิาพ     

          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 

144112 ทักษะการส่งสาร                        3(3-0-6) 

          อย่างมีประสิทธิภาพ  

          Effective information Transferring Skills 

          ทฤษฎีการสื่อสาร หลักการ  กลวธิ ี รูปแบบ  การ

พูดและการเขียนประเภทต่างๆท้ังนี้เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

ในการพูดและเพื่อเพิม่ทักษะในการเขียนอย่างมี

ประสิทธภิาพ     

          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 

 

 

 

คงเดิม 

144111  ทักษะการรับสาร                        3(3-0-6) 

           อย่างมีประสิทธิภาพ  

           Effective information  

           Receiving Skills 

ทฤษฎีการสื่อสาร หลักการ  กลวธิ ี รูปแบบ  

การฟังและการอ่านประเภทต่างๆ ท้ังนี้เพื่อพัฒนาทักษะ

ด้านการวเิคราะห ์ตีความ การจับใจความส าคัญ  การ

สรุปความ และประเมินค่าได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

           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   

144111  ทักษะการรับสาร                        3(3-0-6) 

           อย่างมีประสิทธิภาพ  

           Effective information  

           Receiving Skills 

ทฤษฎีการสื่อสาร หลักการ  กลวธิ ี รูปแบบ  

การฟังและการอ่านประเภทต่างๆ ท้ังนี้เพื่อพัฒนาทักษะ

ด้านการวเิคราะห ์ตีความ การจับใจความส าคัญ  การ

สรุปความ และประเมินค่าได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

           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   

 

 

 

 

คงเดิม 

144442    ทักษะการจัดประชุม               3(3-0-6) 

             และฝึกอบรม  

   Meeting  and  Seminar   

             setting skill 

  หลักการ  การวางแผน และการด าเนินการ

จัดการประชุมและการสัมมนา  บทบาทและหนา้ท่ีท่ัวไป

และเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการ

ประชุมและการสัมมนา   

 

144442    ทักษะการจัดประชุม               3(3-0-6) 

             และฝึกอบรม  

   Meeting  and  Seminar   

             setting skill 

  หลักการ  การวางแผน และการด าเนินการ

จัดการประชุมและการสัมมนา  บทบาทและหนา้ท่ีท่ัวไป

และเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการ

ประชุมและการสัมมนา   

 

 

 

 

คงเดิม 
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ปรับปรุง 

              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   

            ความสัมพันธร์ะหว่างภาษากับวัฒนธรรมใน 

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   

            ความสัมพันธร์ะหว่างภาษากับวัฒนธรรมใน 

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   

 

 

 

 

 

คงเดิม 

144444  ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน 3(3-0-6) 

            Thai  for  Mass  Media 

ความรู้เกี่ยวกบังานสื่อสารมวลชน  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   

 

144446 ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชนและ 

           บรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์             3(2-2-5) 

             Language  for  Mass  Communication and Editorial of 

Printed Media 

ความรู้เกี่ยวกับงานสื่อสารมวลชน ลักษณะภาษาที่ใช้

สื่อสารในงานสื่อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ หลักการเขียนและพูดใน

งานสื่อสารมวลชน ความหมายและประเภทของสื่ อสิ่ งพิมพ์ 

ขอบข่ายของงานบรรณาธิการ บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ 

หลักการบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ  และการเตรียมตัว

สู่อาชีพบรรณาธิการ  

              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 

  

รายวิชา

ใหม ่
รวมเนือ้หา

รายวิชา 

144444 
และ

144445 

144445     บรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์          3(2-2-5) 

               Editorial of Printed Media 

               ความหมายและประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ ขอบข่ายของ

งานบรรณาธิการ บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ จรรยาบรรณ

ของบรรณาธิการ หลักการบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ 

กฎหมายการพิมพ์ และการเตรียมตัวสู่อาชีพบรรณาธิการ 

               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 

             ความสัมพันธร์ะหว่างวรรณกรรมกับสังคม 

แนวคิดทางวรรณกรรมของไทยท้ังในอดีตและปัจจุบันใน

ด้านวัฒนธรรม สังคมและการเมือง อิทธพิลของสังคมท่ีมี

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 

144439   วรรณกรรมกับสังคม  3(3-0-6) 

             Literary  works  and  Society 

             ความสัมพันธร์ะหว่างวรรณกรรมกับสังคม 

แนวคิดทางวรรณกรรมของไทยท้ังในอดีตและปัจจุบันใน

ด้านวัฒนธรรม สังคมและการเมือง อิทธพิลของสังคมท่ีมี

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 

 

 

 

 

คงเดิม 

กลุ่มภาษาฝร่ังเศส กลุ่มภาษาฝร่ังเศส  

145103  ภาษาฝร่ังเศส 1                     3(2-3-5) 

  French I 

             ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

ไวยากรณ์ฝรั่งเศสเบ้ืองต้นโดยเน้นโครงสร้างประโยคท่ีไม่

ซับซ้อน 

            French for everyday communicative skills, 

elementary French grammar focusing on the structure 

of simple sentences 

145103  ภาษาฝร่ังเศส 1                     3(2-3-5) 

  French I 

             ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

ไวยากรณ์ฝรั่งเศสเบ้ืองต้นโดยเน้นโครงสร้างประโยคท่ีไม่

ซับซ้อน 

            French for everyday communicative skills, 

elementary French grammar focusing on the structure 

of simple sentences 

 

 

 

คงเดิม 

145104  ภาษาฝร่ังเศส 2                     3(2-3-5) 

  French II 

            ภาษาฝรั่งเศสในระดับสูงข้ึนเพื่อการสื่อสารใน

สถานการณ์ต่างๆ  ไวยากรณ์ฝรั่งเศสโดยเน้นโครงสร้าง

ประโยคท่ีซับซ้อนข้ึน  

            French in all advanced skills for communication 

in various situations, French grammar focusing on more 

complex sentence structures 

145104  ภาษาฝร่ังเศส 2                     3(2-3-5) 

  French II 

            ภาษาฝรั่งเศสในระดับสูงข้ึนเพื่อการสื่อสารใน

สถานการณ์ต่างๆ  ไวยากรณ์ฝรั่งเศสโดยเน้นโครงสร้าง

ประโยคท่ีซับซ้อนข้ึน  

            French in all advanced skills for communication 

in various situations, French grammar focusing on more 

complex sentence structures 

 

 

 

 

คงเดิม 

145111  การฟัง การพูดภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 

            French Listening and Speaking I  

            การฟัง-พูดในสถานการณ์ตา่ง ๆ 

ในชีวิตประจ าวัน 

             Listening and speaking in various situations in 

everyday life 

 

145111  การฟัง การพูดภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 

            French Listening and Speaking I  

            การฟัง-พูดในสถานการณ์ตา่ง ๆ 

ในชีวิตประจ าวัน 

             Listening and speaking in various situations in 

everyday life 

 

 

 

คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระท่ี

ปรับปรุง 

145112  การฟัง การพูดภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5) 

             French Listening and Speaking II 

            การฟัง-พูดในระดับท่ีสูงข้ึนเพื่อจับใจความ เล่า

เรื่อง สรุปและแสดงความคิดเห็น 

             Listening and speaking at higher level in 

order to summarize, retelling and expressing of 

opinions  

 

145112  การฟัง การพูดภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5) 

             French Listening and Speaking II 

            การฟัง-พูดในระดับท่ีสูงข้ึนเพื่อจับใจความ เล่า

เรื่อง สรุปและแสดงความคิดเห็น 

             Listening and speaking at higher level in 

order to summarize, retelling and expressing of 

opinions  

 

 

 

 

คงเดิม 

145121  การอ่าน การเขียนภาษาฝร่ังเศส1 3(2-2-5) 

 French Reading and Writing I 

            การอ่านบทความภาษาฝรั่งเศสประเภทต่างๆ 

เพื่อใหเ้ข้าใจเนื้อหาและจับใจความส าคัญ การเขียนความ

เรียงขนาดสั้น 

            Reading French passages in different types to 

understand content and important idea, writing short 

compositions 

 

145121  การอ่าน การเขียนภาษาฝร่ังเศส1 3(2-2-5) 

 French Reading and Writing I 

            การอ่านบทความภาษาฝรั่งเศสประเภทต่างๆ 

เพื่อใหเ้ข้าใจเนื้อหาและจับใจความส าคัญ การเขียนความ

เรียงขนาดสั้น 

            Reading French passages in different types to 

understand content and important idea, writing short 

compositions 

 

 

 

คงเดิม 

145221  การอ่าน การเขียนภาษาฝรั่งเศส 2  3(2-2-5) 

           French Reading and Writing II 

           การอ่านบทความภาษาฝรั่งเศสในระดับท่ีสูงข้ึน

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 

145221  การอ่าน การเขียนภาษาฝรั่งเศส 2  3(2-2-5) 

           French Reading and Writing II 

           การอ่านบทความภาษาฝรั่งเศสในระดับท่ีสูงข้ึน

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 

   

 

 

 

คงเดิม 

กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ และการฝึกงาน   กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ และการฝึกงาน    

146481   การฝึกงาน                           6 หนว่ยกิต 

             Professional Training 

 ปิด 

146482   สหกิจศกึษา                         6 หนว่ยกิต 

             Co-operative Education 

 ปิด 

146483   การศกึษาอิสระ                    6 หนว่ยกิต 

             Independent Study 

146483   การศกึษาอิสระ                    6 หนว่ยกิต 

             Independent Study 

คงเดิม 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557  
 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557 

ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

001111 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(3-0-6) 001111 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(3-0-6) 

146111 การอ่านและการเขียน

ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ 

3(2-2-5) 146111 การอ่านและการเขียน

ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ 

3(2-2-5) 

005171 ชิวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005171 ชิวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

004xxx กลุ่มวชิาพลานามัย 1(0-2-1)  004xxx  กลุ่มวชิาพลานามัย 1(0-2-1) 

161171 หลักการศกึษาและความเป็น

ครูมืออาชีพ 

3(3-0-6) 161111 ปรัชญาการศกึษา 3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกติ  รวม 18 หน่วยกติ 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

146112 การอ่านและการเขียน

ภาษาอังกฤษเชิงววิัฒน์ 

3(2-2-5) 146112 การอ่านและการเขียน

ภาษาอังกฤษเชิงววิัฒน์ 

3(2-2-5) 

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

   161241 การวัดและประเมินผลทาง 

การศกึษา 

3(2-2-5) 161112 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(3-0-6) 

00xxxx วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x) 00xxxx วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x) 

00xxxx วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x) 00xxxx วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x) 

 รวม 21 หน่วยกติ  รวม 21 หน่วยกติ 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

161133 จิตวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) 161113 หลักสูตรสถานศกึษา 3(2-2-5) 

 รวม 3 หน่วยกติ  รวม 3 หน่วยกติ 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557 

ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

142261 ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น 3(3-0-6) 142261 ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

146262 สัทศาสตร์เบ้ืองต้น 3(3-0-6) 146262 สัทศาสตร์เบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

146231 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย 3(2-2-5) 146231 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย 3(2-2-5) 

146211 การอ่านและการเขียนข้ันสูง 3(2-2-5) 146211 การอ่านและการเขียนข้ันสูง 3(2-2-5) 

00xxxx วชิาศกึษาท่ัวไป เลือก 3(x-x-x) 00xxxx วชิาศกึษาท่ัวไป เลือก 3(x-x-x) 

xxxxxx วชิาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) xxxxxx วชิาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

161221 การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 1 3(2-2-5) 161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศกึษา 

3(2-2-5) 

 รวม 21 หน่วยกติ  รวม 21 หน่วยกติ 
 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

0013134 อารยธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น* 3(3-0-6) 0013134 อารยธรรมและภมูิปัญญา

ท้องถิ่น* 

3(3-0-6) 

003136 พะเยาศกึษา* 3(2-2-5) 003136 พะเยาศกึษา* 3(2-2-5) 

146232 การพูดและการน าเสนอ 

ในท่ีสาธารณะ 

3(2-2-5) 146232 การพูดและการน าเสนอ 

ในท่ีสาธารณะ 

3(2-2-5) 

146241 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน

เบ้ืองต้น 

3(3-0-6) 146241 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน

เบ้ืองต้น 

3(3-0-6) 

146263 วากยสัมพันธภ์าษาอังกฤษ

เบ้ืองต้น 

3(3-0-6) 146263 วากยสัมพันธภ์าษาอังกฤษ

เบ้ืองต้น 

3(3-0-6) 

146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ทางธุรกิจ 

3(2-2-5) 146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ทางธุรกิจ 

3(2-2-5) 

161311 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 161212 จิตวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) 

xxxxxx วชิาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) xxxxxx วชิาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

 รวม 21 หน่วยกิต  รวม 21 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

161261 นวัตกรรม เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารทาง

การศกึษา 

3(3-0-6) 161211 การจัดการเรียนรู้และการ

จัดการชั้นเรียน 

3(2-2-5) 

 รวม 3 หน่วยกติ  รวม 3 หน่วยกติ 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557 

ช้ันปีท่ี 3 ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

146341 วรรณคดีภาษาอังกฤษ 

กับสังคม 

3(3-0-6) 146341 วรรณคดีภาษาอังกฤษ 

กับสังคม 

3(3-0-6) 

146321 หลักการแปล 1 3(3-0-6) 146321 หลักการแปล 1 3(3-0-6) 

146xxx วชิาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม 3(x-x-x) 146xxx วชิาเอกบังคับเฉพาะ 3(x-x-x) 

xxxxxx วชิาเลือกเสร ี 3(x-x-x) xxxxxx วชิาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

xxxxxx วชิาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) xxxxxx วชิาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

xxxxxx วชิาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) xxxxxx วชิาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

161322 การออกแบบและจัดการ

เรียนรู้ 2 

3(2-2-5) 161311 การวัดและประเมินผล        

การเรียนรู้ 

3(2-2-5) 

 รวม 21 หน่วยกติ  รวม 21 หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

161351 การจัดการชั้นเรียนและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู ้

3(2-2-5) 161312 การวจิัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู ้

3(2-2-5) 

146322 หลักการแปล 2 3(3-0-6) 146322 หลักการแปล 2 3(3-0-6) 

146xxx วชิาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม 3(x-x-x) 146xxx วชิาเอกบังคับเฉพาะ 3(x-x-x) 

146xxx วชิาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม 3(x-x-x) 146xxx วชิาเอกบังคับเฉพาะ 3(x-x-x) 

xxxxxx วชิาเลือกเสร ี 3(x-x-x) xxxxxx วชิาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

xxxxxx วชิาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) xxxxxx วชิาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

xxxxxx วชิาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) xxxxxx วชิาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

 รวม 21 หน่วยกติ  รวม 21 หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

161XXX วชิาชีพครูเลือก 3(x-x-x) 161313 การประกันคุณภาพการศกึษา 3(2-2-5) 

161342 การวจิัยเพื่อพัฒนา               

การเรียนรู้ 

3(2-2-5)    

 รวม 6  หน่วยกติ  รวม 3  หน่วยกติ 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557 

ช้ันปีท่ี 4 ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

146398 ระเบียบวธิวีจิัย 3(3-0-6) 146398 ระเบียบวธิวีจิัย 3(3-0-6) 

146xxx วชิาเอกเฉพาะ 3(x-x-x) 146xxx วชิาเอกเฉพาะ 3(x-x-x) 

146xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 146xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

146xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 146xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

146451 การสอนจุลภาคส าหรับ

ครูภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 146451 การสอนจุลภาคส าหรับครู

ภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 

   161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ

วชิาชีพครู 

1(30 ชั่วโมง) 

   161412 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  

 รวม 15 หน่วยกติ  รวม 19 หน่วยกติ 
 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวิชา 
ช่ือวิชา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

146483 การศกึษาอิสระ*      6 หนว่ยกิต 144451 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 

146481 การฝึกงาน* 6 หนว่ยกิต 146xxx วชิาเอกบังคับเลือก 3(x-x-x) 

146482 สหกิจศกึษา* 6 หนว่ยกิต 146xxx วชิาเอกบังคับเลือก 3(x-x-x) 

146xxx วชิาเอกบังคับเลือก 3(x-x-x) 161413 การฝึกปฏิบัติการวชิาชีพคร ู 1(60 ชั่วโมง) 

146xxx วชิาเอกบังคับเลือก 3(x-x-x) 146452 การสอนภาษาอังกฤษเชิง

บูรณาการส าหรับครู

ภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 

146452 การสอนภาษาอังกฤษเชิง

บูรณาการส าหรับครู

ภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5)    

 รวม 15 หน่วยกติ  รวม 16 หน่วยกติ 

*ใหเ้ลือกเพียง 1 รายวชิา    

 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161481         การบรหิารและการประกนั

คุณภาพการศึกษา 

3(3-0-6) 161xxx         วิชาชีพครูเลือก  3(x-x-x) 

161xxx         วิชาชีพครูเลือก  3(x-x-x)    

 รวม 6 หน่วยกติ  รวม 3 หน่วยกติ 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557 

ช้ันปีท่ี 5 ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

รหัส

รายวิชา 
ชื่อวิชา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

รหัส

รายวิชา 
ชื่อวิชา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

161591 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

ในสถานศกึษา 1 

6 (320 ชั่วโมง) 161511 การปฏิบัติการสอน 

ในสถานศกึษา  1 

6 (360 ชั่วโมง) 

161593 สัมมนา 1 1(0-2-1)    

 รวม 7 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัส

รายวิชา 
ชื่อวิชา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

รหัส

รายวิชา 
ชื่อวิชา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

161592 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

ในสถานศกึษา 2 

6 (320 ชั่วโมง) 161512 การปฏิบัติการสอน 

ในสถานศกึษา 2 

6 (360 ชั่วโมง) 

161594 สัมมนา 2 1(0-2-1)    

 รวม 7 หน่วยกติ  รวม 6 หน่วยกติ 
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ภาคผนวก ค  

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

และค าสั่งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง  

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

แบบรายงานผลการพจิารณาร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

------------------------------------- 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 รหัสและชื่อหลักสูตร 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 

             

             

              
1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 

             

             

              
1.3 วิชาเอก 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 

             

             

              
1.4 จ านวนหนว่ยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 
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1.5 รูปแบบของหลักสูตร 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 

             

              

              
1.6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 

             

             

              
1.7 ความพรอ้มในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 

             

             

              
1.8 อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศกึษา 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 

             

             

              
1.9 ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 
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1.10 สถานที่จัดการเรียนการสอน 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 

             

             

              
1.11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 

             

             

              
1.12 ผลกระทบจากข้อ 1.11 และ 1.12 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 

             

             

              
1.13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 

             

             

              

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

2.1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 
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2.2 แผนพัฒนาปรับปรุง 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 

             

              

              

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

3.1 ระบบการจัดการศกึษา 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 

              

              
3.2 การด าเนินการหลักสูตร 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 

      1. หัวข้อ 2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศกึษาในระยะ 5 ปี  หน้า  20  เสนอแนะให้ระบุ    . 

         จ านวนรับแยก   แต่ละสาขาวิชาเอกเพื่อพิจารณาให้สอดคล้องกับจ านวนอาจารย์ผู้สอน และ  . 

         จ านวนอาจารย์นเิทศก์  ตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา                          .           

 2. หัวข้อ 3.1.4 แผนการศกึษา หน้า 65 และแผนการศึกษาทุกวิชาเอก ควรก าหนดใหน้ิสติ        . 
          เรียนวิชาการศกึษาอิสระให้ชัดเจน เนื่องจากไม่อนุญาตใหน้ิสิตเลือกเรียนรายวิชาฝึกงาน และ      

          รายวิชาสหกิจศกึษา อยู่แล้ว                           . 
3.3 หลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 

 1. หัวข้อ 3.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตรการศกึษาบัณฑติของแต่ละสาขาวิชาเอก หน้า 22           . 

          ในหัวข้อ 2.1  วชิาชีพครูบังคับ ควรปรับเพิ่มเป็น 34 หนว่ยกิต จากเดิม 32 หน่วยกิต โดยเพิ่ม      

          ไว้ในรายวิชาที่เป็นการฝึกประสบการณร์ะหว่างเรียน จ านวน 2 รายวิชา  ดังนี้                   . 

                - การสังเกตการณ์ปฏิบัติการวิชาชีพครู จากเดิม 1 หนว่ยกิต   เป็น 2 หนว่ยกิต    . 

                - การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู  จากเดิม 1 หน่วยกิต   เป็น 2 หน่วยกิต          . 

          ในหัวข้อ 2.1  วชิาชีพครูบังคับ ควรปรับเพิ่มเป็น 34 หนว่ยกิต จากเดิม 32 หน่วยกิต โดยเพิ่ม      

          หมายเหตุ มีความผิดพลาดข้อมูลในการน าเสนอเนื่องจากตาราง แยกเป็นวิชาชีพครูบังคับและ. 

                       วิชาชีพครูเลือก ท าให้สับสนในการนับหนว่ยกิตเมื่อรวมแลว้จะได้ 50 หนว่ยกิต       .                

                       เกินเกณฑ์จึงตัดรายวิชาเลือกออก 1 รายวิชา จะเหลือวชิาชีพครู 47 หนว่ยกิต        .                         

                       โดยคงรายวิชา 1 หน่วยกิต ไว้ตามเดิม                         .            
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 2. หัวข้อ 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา หน้า  152 – 153 มีการปรับแก้ไขเพื่อให้ตรงตามที่เกณฑ ์     . 

          มาตรฐานหลักสูตรที่คุรุสภาก าหนด ดังนี้                                                                 . 

     2.1 รายวิชา 161111 ปรัชญาการศึกษา โดยเพิ่มเติมข้อความที่เป็นสมรรถนะ ขอ้ (1) ในหัวข้อ  

               ปรัชญาการศกึษา ไว้ในค าอธิบายรายวิชา                                                           .  

          2.2 รายวิชา 161112 ความเป็นครูมอือาชีพ โดยเพิ่มเติมข้อความที่เป็นสมรรถนะ ข้อ (1) และ   

                ข้อ (2) ในหัวข้อคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ ไว้ในค าอธิบายรายวิชา             .           

 3. หัวข้อ 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา หน้า 158 รายวิชา 161425 การสอนวิชาเอกเป็นภาษาอังกฤษ 

          ให้ปรับแก้ไข ค าอธิบายรายวิชา โดยเพิ่มเติมข้อความ “แนวคิดของเนื้อหาวิชาเอก”  ไว้สว่นแรก 

          ของค าอธิบายรายวิชา                                                                                     .  

3.4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณภ์าคสนาม 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 

             

              

              
3.5 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงการหรอืงานวิจัย 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 

              

              

              
3.6 หลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน  

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 

          ควรตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ให้เป็นปัจจุบัน

และมีกรณีที่มีรายชื่อซ้ าเดิม                                                                                      .          

              
3.7 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณภ์าคสนาม  

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 
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3.8 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงการหรอืงานวิจัย  

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

              

              

 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนสิิต 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 

             

              

              

              

              
4.2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตล่ะด้าน 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 

             

              

              

              

              
4.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 

  ควรตรวจสอบวิชาแต่ละแขนงวชิา  มีครบทุกด้านหรือไม่    
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

5.1 กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 

              

              

              
5.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิิต 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 

             
  หัวข้อ 2.3  และ หัวข้อ 2.4 หนา้ 297 จะด าเนินการอย่างไร (อธิบายเพิ่มเติม)   

              
5.3 เกณฑก์ารส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 

              

              

              

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 

6.1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 

             

              

              
6.2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

7.1 การบริหารหลักสูตร 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 

              

              

              
7.2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 

             
 หนา้ 299  ควรมกีารส ารวจความต้องการของนสิิตในระดับคณะดว้ย                     

              
7.3 การบริหารคณาจารย์ 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 

             

              

              
7.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 

              

              

              
7.5 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสติ 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 

             

              

              
7.6 ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 
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7.7 ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 

              

              

              

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

8.1 การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 

  หนา้ 303 หัวข้อ 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน ควรแก้ไขค าว่า “ประมวลการสอน”    . 

 เป็น “รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)          

              
8.2 การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 

              

              

              
8.3 การประเมนิผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 

              

              

              

 
8.4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรแผนปรับปรุง 

  ผา่น  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 

  มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างไร       
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. การวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชากับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาใน 2 รายวิชา คือ       

   1.1) รายวิชา 161111 ปรัชญาศึกษา เพิ่มส่วนของสมรรถนะ 2 ขอ้ คือ                                     . 

                             (1) ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศกึษา                                                 . 

                             (2) วเิคราะหเ์กี่ยวกับการศกึษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                             .       

   1.2) รายวิชา 161112 ความเป็นครูมอือาชีพ ปรับค าอธิบายรายวิชาโดยเพิ่มสมรรถนะ 2 ขอ้   คือ  

                             (1) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม 

                             (2) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ                                           . 

2. รายวิชาชีพครูเลือก ช่ือวิชา การจัดการศกึษาแบบเรียนร่วม ใช้ค าว่า เรยีนร่วม หรอืเรียนรวม     .   

ให้ศกึษารายละเอียดและปรับใช้ใหถู้กต้อง                                                                  
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หลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 

ลงนาม      ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

     (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก) 

 วันที ่      /                /       

 

 

ลงนาม      กรรมการพัฒนาหลักสูตร 

     (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สนิลารัตน์) 

 วันที ่      /                /       

 

 
ลงนาม      กรรมการพัฒนาหลักสูตร 

     (ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ ์) 

 วันที ่      /                /       

 

 
ลงนาม      กรรมการพัฒนาหลักสูตร 

                 (ดร.พรศรี ฉิมแก้ว ) 

 วันที ่      /                /       

 

 

ลงนาม      กรรมการพัฒนาหลักสูตร 

                (ดร.สุลาวัลย์ ยศธนู ) 

 วันที ่      /                /       

 

 
ลงนาม      กรรมการพัฒนาหลักสูตร 

                (ดร.น้ าฝน กันมา ) 

 วันที ่      /                /       
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ลงนาม      กรรมการและเลขานุการ 

 (     ดร.สันติ บูรณะชาติ ) 

 วันที ่      /                /       

 

 

ลงนาม      กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 (   นางสาวเพียงออ ฟุ้งเฟื่อง   ) 

 วันที ่      /                /       
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ภาคผนวก จ  

ประวัตแิละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัต ิผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต  สาขาวิชาการศึกษา 

ประวัตสิ่วนตวั 

ชื่อ สกุล (ภาษาไทย)  รองศาสตราจารย์กิติมา ศศะนาวิน 

ภูมลิ าเนา   899/28 ถ.บรมไตรโลกนาถ 2 ต.ในเมอืง  อ.เมอืงพิษณุโลก จ.พษิณุโลก    

สถานทีท่ างาน     มหาวทิยาลัยพะเยา 

    โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา มหาวทิยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมอืง  

จ.พะเยา 56000   

โทรศัพท์  081-3796003   E-mail   kitima_sa@up.ac.th 

ประวัตกิารศกึษา 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปีที่จบ

การศึกษา 

ปริญญาโท จิตวทิยาการแนะแนว มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ ไทย 2517 

ปริญญาตรี มัธยมศกึษา วทิยาลัยวชิาการศึกษา บางแสน ไทย 2506 

 

ประวัตกิารท างาน (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

2507  - 2528    อาจารย์หัวหนา้งานแนะแนวและผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพษิณุโลก 

2528 - 2531 ผู้อ านวยการโรงเรียนเนนิกุ่มวทิยา  จังหวัดพษิณโุลก 

2531 - 2532   ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์ 

2533 - 2545  อาจารย์ประจ าคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร  

2544 - 2545   ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2546 – 2554 อาจารย์ผู้มคีวามรู้ความสามารถพิเศษ ประจ าโรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 – 2557 อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญประจ าวิทยาลัยการศึกษา และโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 

 

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเขา้ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) - 

งานวิจัย - 

ต าราวชิาการ 

กิตมิา ศศะนาวนิ, รศ. (2543). อาชีพศึกษา. พษิณุโลก: ภาควชิาการศึกษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร. 

กิตมิา ศศะนาวนิ, รศ. (2543). การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน. พษิณโุลก: ภาควิชาการศกึษา  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร. 

กิตมิา ศศะนาวนิ, รศ. (2540). การสอนกจิกรรมแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา. พิษณุโลก: ภาควิชาการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร. 

 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพเิศษหรือมคีวามสนใจเป็นพิเศษ 

จิตวทิยาการศึกษา, กิจกรรมการแนะแนว , อาชพีศึกษา 
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ประวัต ิผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต  สาขาวิชาการศึกษา 

 

ประวัตสิ่วนตวั 

ชื่อ สกุล  (ภาษาไทย) นางสาวโสภา  อ านวยรัตน์ 

    (ภาษาอังกฤษ) Miss. Sopa Amnuayrat 

ภูมลิ าเนา  4 หมู ่5 ต าบลสารภี อ าเภอสารภี จังหวัดเชยีงใหม ่

สถานทีท่ างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา วทิยาลัยการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมอืง จ.พะเยา 56000  

E-mail  u_sopa@yahoo.com 

 

ประวัตกิารศกึษา 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปีที่จบการศกึษา 

ปริญญาเอก การบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา ไทย 2555 

ปริญญาโท อาชีวศกึษา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ไทย 2542 

ปริญญาตรี การบริหารงานบุคคล มหาวทิยาลัยพายัพ ไทย 2540 

 

ประวัตกิารท างาน (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

มหาวทิยาลัยพะเยา 2556-ปัจจุบัน อาจารย์และหัวหนา้สาขาวิชาการศึกษา วทิยาลัยการศึกษา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 2555-2556 อาจารย์ประจ าโปรแกรมวชิาบริหารการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 

วทิยาลัยการอาชีพบ้านตาก 2552-2555 พนักงานราชการ (ครู) แผนกพณิชยการ 

หัวหน้างานวจิัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนล าปางเทคโนโลยี 2545-2552 อาจารย์แผนกบริหารธุรกิจ  

ผู้ช่วยครูใหญ ่

หัวหน้างานนวัตกรรม โครงการวิจัยและบทความ 

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศกึษา 

หัวหน้างานบุคลากร 

วทิยาลัยเทคนิคล าพูน 2542-2544 อาจารย์แผนกเลขานกุาร 

 
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเขา้ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

งานวิจัย 

โสภา อ านวยรัตน์. (2556). “การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร.” คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

โสภา อ านวยรัตน์. (2554). “การพัฒนารูปแบบการมสี่วนร่วมของสถานประกอบการในการบริหารสถานศกึษาสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา.” ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ. 
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โสภา อ านวยรัตน์. (2554) “การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพของสถานศกึษาสังกัดส านกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศกึษา กรณีศึกษาอาชวีศึกษาจังหวัดตาก.” ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา. 

โสภา อ านวยรัตน์. (2551). “ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนแบบ Group Investigation โดยใชห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง         

ในวชิาการขาย 1 ของนักศกึษาคณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนล าปางเทคโนโลย.ี” โรงเรียนล าปางเทคโนโลย.ี  

โสภา อ านวยรัตน์. (2549). “ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรายวชิาการโฆษณาโดยการสอนแบบ เอส ท ีเอ ดี (Student 

Teams Achievement Divisions) ของนักศึกษา คณะวิชาบริหารธุรกิจ.” โรงเรียนล าปางเทคโนโลย.ี 

โสภา อ านวยรัตน์. (2548) “ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตีอ่โรงเรียนล าปางเทคโนโลย.ี” โรงเรียน

ล าปางเทคโนโลย.ี 

โสภา อ านวยรัตน์. (2547). “ผลการสอนของครูผู้สอนโดยผู้เรียนประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2546.” โรงเรียน

ล าปางเทคโนโลย.ี 

โสภา อ านวยรัตน์. (2547). “การใชเ้วลาของนักศกึษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง”. โรงเรียนล าปางเทคโนโลย.ี 

โสภา อ านวยรัตน์. (2546). “ผลการสอนของครูผู้สอนโดยผู้เรียนประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2546.” โรงเรียน

ล าปางเทคโนโลย.ี 

โสภา อ านวยรัตน์. (2546). “ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อโรงเรียนล าปางเทคโนโลย.ี” โรงเรียนล าปาง

เทคโนโลย.ี 

โสภา อ านวยรัตน์. (2546). “ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพอาหารโรงเรียนล าปางเทคโนโลยี.” โรงเรียนล าปาง

เทคโนโลย.ี 

โสภา อ านวยรัตน์. (2545).“ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนของครูผู้สอนคณะวิชาบริหารธุรกิจ.” โรงเรียนล าปาง

เทคโนโลย.ี 

โสภา อ านวยรัตน์. (2545). “ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนของครูผู้สอนคณะวิชาชา่งอตุสาหกรรม.” โรงเรียน

ล าปางเทคโนโลย.ี 

โสภา อ านวยรัตน์. (2545). “การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืง กรณศีกึษากองทุนหมู่บ้านปากกอง หมู่

ท่ี 5 ต.สารภ ีอ.สารภ ีจ.เชยีงใหม.่” มหาวทิยาลัยราชภัฎเชยีงใหม่. 

 
สาขาวิชาที่มีความช านาญพเิศษหรือมคีวามสนใจเป็นพิเศษ 

การบริหารการศึกษา 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

การวจิัย 
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ประวัต ิผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต   

ประวัตสิ่วนตวั 

ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) นางสาวกญัจนี  ศรีโสภา 

   (ภาษาอังกฤษ) Ms.  Kanchanee  Srisopha 

ภูมลิ าเนา อ าเภอ เมอืง  จงัหวดั  พษิณุโลก 

สถานทีท่ างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา 

  วทิยาลัยการศึกษา  มหาวทิยาลัยพะเยา ต.แมก่า อ.เมอืง จ.พะเยา 56000  

โทรศัพท์  054-466-691   โทรสาร.......................... E-mail  kanchanee_s@hotmail.com 

ประวัตกิารศกึษา 

 คุณวุฒ ิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปีที่จบการศกึษา 

ปริญญาเอก - - - - 

ปริญญาโท จิตวทิยาพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย 

ไทย 2549 

ปริญญาตรี สุขศึกษา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ ไทย 2545 

 

ประวัตกิารท างาน (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

มหาวทิยาลัยพะเยา  2556 – ปัจจุบัน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสมีา  2555 – 2556 

มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   2554 – 2555 

ผลงานทางวิชาการ กจิกรรมหรือการเขา้ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

 

งานวิจัย 

_ 

ต าราวชิาการ 

 _ 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพเิศษหรือมคีวามสนใจเป็นพิเศษ 

จิตวทิยาพัฒนาการ 

จิตวทิยาการศึกษา 

จิตวทิยาสังคม 

 

 

 

 

 



610 
 

ประวัต ิผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต  สาขาวิชาการศึกษา 

ประวัตสิ่วนตวั 

 

ชื่อ – นามสกุล(ภาษาไทย)  นางสาวเมทิกา  เลิศปฐมา 

(ภาษาอังกฤษ) Miss Matika Lerdpathama 

ภูมลิ าเนา  อ าเภอ เมอืง จังหวัด  อุตรดิตถ ์

สถานทีท่ างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา 

    วทิยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมอืง จ.พะเยา 56000 

  โทรศัพท์  1665   โทรสาร.........-................. E-mail pf_mameaw@outlook.com 

ประวัตกิารศกึษา 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปีที่จบ

การศึกษา 

ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน   

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร ไทย 2549 

ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวทิยาลัยนเรศวร ไทย 2552 

 

ประวัตกิารท างาน (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

- อาจารย์ ประจ าสาขาวิชาการศกึษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา ป ี2556 – ปัจจุบัน 

- ผู้ช่วยคณบดี ฝา่ยวชิาการ วทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา ป ี2556 – 2557 

- อาจารย์ ประจ าสาขาวิชาการศกึษา คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ป ี2555 – 2556 

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ป ี2555 -2556 

- รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (รับผิดชอบงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและงานกิจการนิสติ) คณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสมีา  ปี  2555  

- คณะกรรมการร่างหลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลกัสตูรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัย

ราชภัฏนครราชสมีา   หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555 

- อาจารย์ ประจ าสาขาวิชาหลักสตูรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

ปี  2553 – 2555 
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ประวัต ิผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ประวัตสิ่วนตวั 

ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) นางสาวนโิลบล ค ายันต ์

   (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Nilobol Kamyun 

ภูมลิ าเนา   

สถานทีท่ างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา 

  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัพะเยา ต.แมก่า อ.เมอืง จ.พะเยา 56000  

โทรศัพท์  1792   โทรสาร 054-466664  E-mail  pury_avil@hotmail.com 

ประวัตกิารศกึษา 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปีที่จบการศกึษา 

ปริญญาโท วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวทิยาลัยศลิปากร ไทย 2554 

ปริญญาตรี วท.ม. คณิตศาสตร์

ประยุกต ์

มหาวทิยาลัยมหดิล ไทย 2550 

 

ประวัตกิารท างาน (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

มหาวทิยาลัยพะเยา  2555 –  ปัจจุบัน 
 

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเขา้ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 
  

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.  การประชุมวชิาการ 

“ผลงานวจิัยของมูลนธิิโครงการหลวง 2555 เฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ เนื่องในโอกาส

พระราชพธีิมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา”, October 31, 2011, Royal Project Foundation; The Empress Hotel, 

Chiang Mai, Thailand. 
 

ต าราวชิาการ 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพเิศษหรือมคีวามสนใจเป็นพิเศษ 

- 
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ประวัต ิผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ประวัตสิ่วนตวั 

ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) นางสาวศรัณยา  ฟองจันทร์ 

   (ภาษาอังกฤษ)  

ภูมลิ าเนา  อ.พาน จ.เชียงราย 

สถานทีท่ างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา 

  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัพะเยา ต.แมก่า อ.เมอืง จ.พะเยา 56000  

โทรศัพท์  1792   โทรสาร 054-466664  E-mail   

ประวัตกิารศกึษา 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปีที่จบการศกึษา 

ปริญญาโท คณิตศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ไทย 2555 

ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ไทย 2549 

 

ประวัตกิารท างาน (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

มหาวทิยาลัยพะเยา  2551 –  ปัจจุบัน 

 

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเขา้ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

 ON CAYLEY ISOMORPHISMS OF CLIFFORD SEMIGROUPS. International Journal of Pure and Applied 

Mathematics. Volume 79 No. 4 2012, 667-682. 
 

งานวิจัย 

- 

ต าราวชิาการ 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพเิศษหรือมคีวามสนใจเป็นพิเศษ 

- 
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ประวัต ิผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ประวัตสิ่วนตวั 

ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) นางสาวศิริลักษณ์  เผ่ากันทะ 

   (ภาษาอังกฤษ)  

ภูมลิ าเนา  อ.เมอืงเชยีงใหม่  จ. เชยีงใหม่ 

สถานทีท่ างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา 

  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัพะเยา ต.แมก่า อ.เมอืง จ.พะเยา 56000  

โทรศัพท์  1792   โทรสาร 054-466664  E-mail  siriluk.pao@gmail.com 

ประวัตกิารศกึษา 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปีที่จบการศกึษา 

ปริญญาโท คณิตศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 2557 

ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ไทย 2554 

 

ประวัตกิารท างาน (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

มหาวทิยาลัยพะเยา  2557 –  ปัจจุบัน 

 

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเขา้ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

  

 

งานวิจัย 

A GENERAL SOLUTION OF A GENERALIZED MIXED TYPE OF POLYNOMIAL FUNCTIONAL 

EQUATIONS.Thai Journal of Science and Technology.Thailand.1(2013) 

 

ต าราวชิาการ 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพเิศษหรือมคีวามสนใจเป็นพิเศษ 

- 
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ประวัต ิผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต  สาขาวิชาเคมี 

ประวัตสิ่วนตวั 

ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) ดร.จิตรยุทธ์  จิตออ่นนอ้ม 

   (ภาษาอังกฤษ)  

ภูมลิ าเนา  อ.เมอืงพิจิตร จ.พจิติร 

สถานทีท่ างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา 

  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัพะเยา ต.แมก่า อ.เมอืง จ.พะเยา 56000  

โทรศัพท์  1894   โทรสาร 054-466664  E-mail  jitrayut.018@gmail.com  

ประวัตกิารศกึษา 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปีที่จบการศกึษา 

ปริญญาเอก เคม ี มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ไทย 2553 

ปริญญาตรี เคม ี มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ไทย 2548 

 

ประวัตกิารท างาน (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

มหาวทิยาลัยพะเยา  2554 –  ปัจจุบัน 

 

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเขา้ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

 

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  

- 

ต าราวชิาการ 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพเิศษหรือมคีวามสนใจเป็นพิเศษ 

- 
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ประวัต ิผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต  สาขาวิชาเคม ี

ประวัตสิ่วนตวั 

ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) ศุภชัย  วันประโคน 

   (ภาษาอังกฤษ) Supachai  Wanprakhon  

ภูมลิ าเนา  51 หมู ่4 ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์  

สถานทีท่ างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา 

  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัพะเยา ต.แมก่า อ.เมอืง จ.พะเยา 56000  

โทรศัพท์  3833  โทรสาร 054-466666  E-mail  supachai_wanprakhon@yahoo.com 

ประวัตกิารศกึษา 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปีที่จบการศกึษา 

ปริญญาเอก เคม ี มหาวทิยาลัย 

เทคโนโลยสีุรนารี 

ไทย 2555 

ปริญญาตรี เคม ี มหาวทิยาลัย

อุบลราชธานี 

ไทย 2549 

 

ประวัตกิารท างาน (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

2555 – ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิชาเคม ีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 

 

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเขา้ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

- 

  

งานวิจัย 

- 

 

ต าราวชิาการ 

- 

 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพเิศษหรือมคีวามสนใจเป็นพิเศษ 

Computational Chemistry 
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ประวัต ิผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต  สาขาวิชาเคมี 

ประวัตสิ่วนตวั 

ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) นางสาวผกาสุคนธ์  เมฆรัตนชัย 

   (ภาษาอังกฤษ) Mrs.Pagasukon  Mekrattanachai 

ภูมลิ าเนา   

สถานทีท่ างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา 

  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัพะเยา ต.แมก่า อ.เมอืง จ.พะเยา 56000  

โทรศัพท์  1712   โทรสาร 054-466664   

E-mail  pagasukm@gmail.com, pagasukon.me@up.ac.th 

ประวัตกิารศกึษา 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปีที่จบการศกึษา 

ปริญญาโท เคมีอินทรีย์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย 

ไทย 2553 

ปริญญาตรี เคมีอินทรีย์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย 

ไทย 2549 

 

ประวัตกิารท างาน (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

มหาวทิยาลัยพะเยา  2555 –  ปัจจุบัน 

 

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเขา้ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

- 

งานวิจัย 

- 

ต าราวชิาการ 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพเิศษหรือมคีวามสนใจเป็นพิเศษ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pagasukm@gmail.com


618 
 

ประวัต ิผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต  สาขาวิชาชวีวิทยา 

ประวัตสิ่วนตวั 

ชื่อ สกุล   (ภาษาไทย) ดร. พรพมิล ทรัพย์พิพัฒนา 

   (ภาษาอังกฤษ) Dr. PORNPIMOL SUBPIPATTANA 

ภูมลิ าเนา  ชลบุรี 

สถานทีท่ างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา 

  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัพะเยา ต.แมก่า อ.เมอืง จ.พะเยา 56000  

โทรศัพท์  085-9010474  โทรสาร 054-466666  E-mail  pornpimol_203@yahoo.com 

ประวัตกิารศกึษา 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปีที่จบการศกึษา 

ปริญญาเอก ชวีวทิยา มหาวทิยาลัยมหดิล ไทย 2554 

ปริญาตรี ชวีวทิยา มหาวทิยาลัยมหดิล ไทย 2545 
 

ประวัตกิารท างาน (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

2555-ปัจจุบัน มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

 

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเขา้ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

2557 –  กรรมการตัดสนิการน าเสนอแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ  
“วทิยาศาสตร์วิจัย” ครัง้ท่ี 6  (20-21 ม.ีค. 2557 ม.บูรพา) 

  

งานวิจัย 

- 

 

ต าราวชิาการ 

- 

 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพเิศษหรือมคีวามสนใจเป็นพิเศษ 

Molecular Parasitology 
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ประวัต ิผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต  สาขาวิชาชวีวิทยา 

ประวัตสิ่วนตวั 

ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) ดร.สุกัญญา  สบืแสน 

   (ภาษาอังกฤษ) Dr. Sugunya  suebsan 

ภูมลิ าเนา   

สถานทีท่ างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา 

  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัพะเยา ต.แมก่า อ.เมอืง จ.พะเยา 56000  

โทรศัพท์  1722   โทรสาร 054-466664  E-mail  spitakrattana@gmail.com 

ประวัตกิารศกึษา 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปีที่จบการศกึษา 

ปริญญาเอก ชวีวทิยา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ไทย 2556 

ปริญญาโท ชวีวทิยา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ไทย 2545 

ปริญญาตรี จุลชวีวทิยา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ไทย 2542 
 

ประวัตกิารท างาน (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

มหาวทิยาลัยพะเยา  2548 –  ปัจจุบัน 
 

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเขา้ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

Poster: กิตติญา พรรณนา, อพธิาน ทรัพย์วิจิต และ สุกัญญา พทิักษ์รัตนานุกูล. 2556. การพัฒนาสาย

พันธ์ุขา้วขาวดอกมะลิ 105 สายพันธ์ุกลายต้านทานตอ่เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล. วทิยาศาสตร์วิจยั ครัง้ท่ี 5, 

มหาวทิยาลัยพะเยา, 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 

- 

 

mailto:t_jatuporn@hotmail.com
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ประวัต ิผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต  สาขาวิชาชวีวิทยา 

ประวัตสิ่วนตวั 

ชื่อ สกุล นางสาวธันยาภรณ์  บุญโพธ์ิแกว้  

 Miss THANYAPORN  BOONPHOKAEW   

ภูมลิ าเนา  จังหวัดพะเยา  

สถานทีท่ างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา 

  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัพะเยา ต.แมก่า อ.เมอืง จ.พะเยา 56000  

โทรศัพท์  ............   โทรสาร 054-466666  E-mail  : thanyaporn.boonpho18@gmail.com 

ประวัตกิารศกึษา 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปีที่จบการศกึษา 

ปริญญาโท ชวีวทิยา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ไทย 2553 

ปริญญาตรี ชวีวทิยา มหาวทิยาลัยนเรศวร ไทย 2549 

 

ประวัตกิารท างาน (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

2555  อาจารย์คณะครุศาสตร์ ณ มหาวทิยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 

2554  เจ้าหนา้ที่ปฏบัิตกิารวทิยาศาสตร์ ณ โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย 

2553  อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีณ มหาวิทยาลยัราชภัฎเชยีงใหม่ 

 

 

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเขา้ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

 

  

งานวิจัย 

 

 

ต าราวชิาการ 

 

 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพเิศษหรือมคีวามสนใจเป็นพิเศษ 

จุลชวีวทิยา 

 

 

 

 



621 
 

ประวัต ิผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต  สาขาวิชาการศึกษา 

ประวัตสิ่วนตวั 

ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) นายรักษติ  สุทธิพงษ์ 

 (ภาษาอังกฤษ) Mr.Ruksit Suttipong 

ภูมลิ าเนา 385/1 หมู ่7 ต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมอืง จังหวัดพษิณโุลก 

สถานทีท่ างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา 

  วทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลยัพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000  

โทรศัพท์/โทรสาร 054-466691 E-mail: ruksit_s@hotmail.com 

ประวัตกิารศกึษา 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปีที่จบการศกึษา 

ปริญญาเอก ปร.ด. (การศึกษา) ม.นเรศวร ไทย 2557 

ปริญญาโท กศ.ม. (การบริหารจัดการกีฬา) ม.นเรศวร ไทย 2550 

ปริญญาตรี กศ.บ. (พลศึกษา) ม.ศรีนครนิทรวโิรฒ ไทย 2548 

 

ประวัตกิารท างาน (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

วทิยาลัยการศึกษา   มหาวิทยาลัยพะเยา   1 ก.ค.2557 – ปัจจบัุน 

โรงเรียนมัธยมสาธติ มหาวิทยาลัยนเรศวร  1 พ.ค.2550 – 30 ม.ิย.2557 

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเขา้ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

1.เข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัยเร่ือง “A Risk Management Model for Sports and Recreation in 

the Demonstration Schools under the Office of Higher Education Commission” ในงานประชุมวิชาการ

นานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครัง้ท่ี 4 ระหว่างวันท่ี 3-5 กันยายน 2557 ณ โรงแรมทวนิทาวเวอร์ กรุงเทพฯ  

งานวิจัย 

-ไมม่ี- 

ต าราวชิาการ 

-ไมม่ี- 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพเิศษหรือมคีวามสนใจเป็นพิเศษ 

1.การศึกษา 

2.ปรัชญาการศึกษา 

3.ภาวะผู้น าและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

4.การบริหารความเสี่ยง 

5.การจัดการกีฬา 

6.พลศกึษา 
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ประวัต ิผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ 

ประวัตสิ่วนตวั 

ชื่อ สกุล (ภาษาไทย)       นายมนัส  ภูทวี 

   (ภาษาอังกฤษ)  Manus  Poothawee 

ภูมลิ าเนา  26/3 หมู ่3 ต.ปากน้ า อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย  64110  

สถานทีท่ างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา 

  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัพะเยา ต.แมก่า อ.เมอืง จ.พะเยา 56000  

โทรศัพท์  3833  โทรสาร 054-466666  

 E-mail  iammanus@hotmail.com 

ประวัตกิารศกึษา 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปีที่จบการศกึษา 

ปริญญาโท ฟิสิกสศ์กึษา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี 

ไทย 2551 

ปริญญาตรี ฟิสิกส ์ มหาวทิยาลัยนเรศวร ไทย 2545 
 

ประวัตกิารท างาน (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

2555-ปัจจุบัน    อาจารย์สอนฟิสกิส์และดาราศาสตร์  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยาและคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

2553-2555 อาจารย์สอนฟิสกิส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนมัธยมสาธติมหาวิทยาลัยนเรศวร 

2547-2553        อาจารย์สอนฟิสกิส์และดาราศาสตร์    โรงเรียนกรุงเทพคริสเตยีนวทิยาลัย 
 

 

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเขา้ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

  

งานวิจัย 

 

ต าราวชิาการ 

 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพเิศษหรือมคีวามสนใจเป็นพิเศษ 

การสอนฟิสกิส์และดาราศาสตร์ 
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ประวัต ิผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส ์

ประวัตสิ่วนตวั 

ชื่อ สกุล นายอุกฤษฏ์ ไชยมงคล 

   Mr. Ukrit Chaimongkon   

ภูมลิ าเนา  212 หมู ่5 ต าบล ดอนศรีชุม อ. ดอกค าใต ้จงัหวัดพะเยา 56120 

สถานทีท่ างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา 

  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัพะเยา ต.แมก่า อ.เมอืง จ.พะเยา 56000  

โทรศัพท์  3833   โทรสาร 054-466666  E-mail  thephysboy@hotmail.cpm 

ประวัตกิารศกึษา 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปีที่จบการศกึษา 

ปริญญาโท ฟิสิกสป์ระยุกต ์ มหาวทิยาลัยนเรศวร ไทย 2555 

ปริญญาตรี ฟิสิกส ์ มหาวทิยาลัยนเรศวร ไทย 2553 
 

ประวัตกิารท างาน  

2555 – ปัจจุบัน สาขาวิชาฟิสกิส์  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมอืง จ.พะเยา  

 

 

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเขา้ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

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 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. 

9-10 March, 2009 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 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. 

19 February, 2010 Presented in the topic of “The Preparation of Lead Barium Titanate (Pb1-

xBax)TiO3 Ceramics by the Combustion Technique” presented at the project of 

the undergraduate students meeting (2010), Naresuan University. 

12 February, 2010 Presented in the topic of “The Preparation of Lead 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. 

17-19 August, 2009 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. 

18-20 August, 2008 Presented in the topic of “The Preparation of Lead Barium Titanate Powders By 

Combustion Technique” presented at national science week (2008), Naresuan 

University. 

 

Training experiences: 

1 Nov. – 1 March, 2012 Received the scholarship to be teaching assistant (TA). 

1 Nov. – 1 March, 2012 Teaching assistance (TA) in Physics Experimental I & II 

30 April – 5 May, 2012 Participated to train with The 2nd CERN (The European Organization for Nuclear 

Research) School Thailand 2012 at Suranaree University of Technology, 

Thailand.  

1 June – 1 Oct., 2011 Received the scholarship to be teaching assistant (TA). 

1 Nov. – 1 March, 2011 Received the scholarship to be teaching assistant (TA). 

1 June – 1 Oct., 2010 Received the scholarship to be teaching assistant (TA). 

 

Other Awards: 

1  January 2012 - Present Received the research assistantship (NRCT) of THAI - THE PEOPLE’S 

REPUBLIC OF CHINA RESEARCH. 

1 June – October 2011 Received the research assistantship of The Thailand Center of Excellence in 

Physics (ThEP)  

3 Mar., 2008 - 2 Mar., 2010 The RPUS (TRF) research grants of Year 2009 

12 February, 2010 3rd Prize for the poster presentation in the topic of “The Preparation of Lead 



625 
 

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. 

10 August, 2009 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 

 

ต าราวชิาการ 

- 

 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพเิศษหรือมคีวามสนใจเป็นพิเศษ 

- Nuclear Physics 

- Particle Physics 

- Heavy ion collisions  
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ประวัต ิผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ 

ประวัตสิ่วนตวั 

ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) รองศาสตราจารย์ ดร.ชยัน  บุญยรักษ ์

   (ภาษาอังกฤษ) Assoc. Dr.Chayan Boonyarak           

ภูมลิ าเนา  อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 

สถานทีท่ างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา 

  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัพะเยา ต.แมก่า อ.เมอืง จ.พะเยา 56000  

โทรศัพท์  1833  โทรสาร 054-466666  E-mail  chayan.bo@up.ac.th 
 

ประวัตกิารศกึษา 

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. 
 

ประวัตกิารท างาน (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

  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 กิจกรรมหรือการเขา้ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

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 

- 

ต าราวชิาการ 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพเิศษหรือมคีวามสนใจเป็นพิเศษ 

- 
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ประวัต ิผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ 

ประวัตสิ่วนตวั 

ชื่อ สกุล (ภาษาไทย)  นายณัฐภูมิ  จันทราช 

   (ภาษาอังกฤษ)  Mr.NUTTAPOOM  JANTARAJ 

ภูมลิ าเนา   45/4 หมู่ 1 ถ.ห้วยแกว้ ต.ช้างเผอืก อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 50300 

สถานทีท่ างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา 

  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัพะเยา ต.แมก่า อ.เมอืง จ.พะเยา 56000  

โทรศัพท์  3827   โทรสาร 054-466666  E-mail  bee_pe47@hotmail.com 

ประวัตกิารศกึษา 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปีที่จบการศกึษา 

ศกึษาศาสตร์บัณฑิต พลศึกษา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ ไทย 2552 

วทิยาศาสตร

มหาบัณฑิต 

วทิยาศาสตร์การกฬีา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ ไทย 2555 

 

ประวัตกิารท างาน (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

 2555 – ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

 2552 – 2555 อาจารย์สอนพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  
 

 

 

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเขา้ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

 - 

  

งานวิจัย 

 - 

 

ต าราวชิาการ 

 - 

 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพเิศษหรือมคีวามสนใจเป็นพิเศษ 

 การสอนพลศึกษาและหลักการฝึกกีฬา 
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ประวัต ิผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 

ประวัตสิ่วนตวั 

ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) นายมณินทร  รักษบ์ ารุง 

   (ภาษาอังกฤษ) Mr. maninthorn  Rugbumrung 

ภูมลิ าเนา  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 

สถานทีท่ างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา 

  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัพะเยา ต.แมก่า อ.เมอืง จ.พะเยา 56000  

โทรศัพท์  1801  โทรสาร 054-466664  E-mail  supernovascience@hotmail.com 

ประวัตกิารศกึษา 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปีที่จบการศกึษา 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรก์ารออก

ก าลงักายและการกฬีา  

มหาวิทยาลยับูรพา 

 

ไทย 2547 

ปริญญาตรี พลศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา ไทย 2541 

 

ประวัตกิารท างาน (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

มหาวทิยาลัยพะเยา  2550 –  ปัจจุบัน 

 

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเขา้ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

 - 

 

งานวิจัย 

- 

ต าราวชิาการ 

- 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพเิศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ 

- 
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ประวัต ิผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 

ประวัตสิ่วนตวั 

ชื่อ สกุล (ภาษาไทย)  นายวัชรินทร์ แก่นจันทร์ 

ภูมลิ าเนา    อ าเภอแมใ่จ  จงัหวัดพะเยา 

สถานทีท่ างาน     มหาวทิยาลัยพะเยา 

   คณะศลิปศาสตร์  มหาวทิยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมอืง จ.พะเยา 56000  

โทรศัพท์  1385  โทรสาร 054-466664  E-mail  ……….-……………… 

ประวัตกิารศกึษา 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปีที่จบการศกึษา 

ปริญญาโท ภาษาไทย มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไทย 2555 

ปริญญาตรี ภาษาไทย มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไทย 2549 

 

ประวัตกิารท างาน (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

2554 – ปัจจุบัน   อาจารย์ประจ าสาขาวชิาภาษาไทย คณะศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

2554 – 2549   อาจารย์ประจ าสาขาวชิาภาษาไทย คณะศิลปะศาสตร์ วิทยาลัยอนิเตอร์เทคล าปาง 

 

ผลงานทางวิชาการ กจิกรรมหรือการเขา้ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

 - 

งานวิจัย 

- 

ต าราวชิาการ 

- 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพเิศษหรือมคีวามสนใจเป็นพิเศษ 

การสอนภาษาไทย 

 การอา่นเชงิวชิาการ 

 ภาษากับสังคม และวัฒนธรรม 
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ประวัต ิผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 

ประวัตสิ่วนตวั 

ชื่อ สกุล (ภาษาไทย)  นายอนุรักษ ์ ไชยฮั่ง 

  (ภาษาอังกฤษ)  Mr.  Anurak  Chaihang 

ภูมลิ าเนา อ าเภอ  เมอืง  จังหวดั  นา่น 

สถานทีท่ างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา 

  คณะศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมอืง จ.พะเยา 56000  

โทรศัพท์  1322    E-mail  anurak_chaihang@hotmail.com 

 

ประวัตกิารศกึษา 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปีที่จบการศกึษา 

ปริญญาเอก - - - - 

ปริญญาโท การสอนภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ไทย 2556 

ปริญญาตรี ภาษาไทย มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ไทย 2550 

 

ประวัตกิารท างาน (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

มหาวทิยาลัยพะเยา  2553 – ปัจจุบัน 

โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชยีงใหม่ 2550-2553 

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเขา้ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

       - 

งานวิจัย 

       ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ลวิธีเอสซีพซีีและแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมอืท่ีมีต่อความสามารถ 

ในการเขียนร้อยแก้วเชงิสร้างสรรค์และเมตาคอกนชิันในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนมัธยมศกึษาปีท่ี 4 

ต าราวชิาการ 

       - 

สาขาวิชาที่มคีวามช านาญพิเศษหรือมคีวามสนใจเป็นพิเศษ 

            การสอนภาษาไทย 

ทักษะการใชภ้าษาไทย 

ไวยากรณ์ไทย 

วรรณคดีไทย  

คติชนวทิยา 
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ประวัต ิผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 

ประวัตสิ่วนตวั 

ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) นางสาวเอ้ือมพร  จรนามล 

   (ภาษาอังกฤษ) Miss  Uamporn  Jornnamon 

ภูมลิ าเนา อ าเภอ ดอกค าใต ้ จงัหวัด  พะเยา 

สถานทีท่ างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา 

    คณะศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลัยพะเยา ต.แมก่า อ.เมอืง จ.พะเยา 56000 

 โทรศัพท์  1322   โทรสาร.........-................. E-mail  uampon@hotmail.com 

ประวัตกิารศกึษา 

 คุณวุฒ ิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปีที่จบการศกึษา 

ปริญญาเอก - - - - 

ปริญญาโท ภาษาไทย ม.เชยีงใหม่ ไทย 2552 

ปริญญาตรี ภาษาไทย ม.เชยีงใหม่ ไทย 2548 

 

ประวัตกิารท างาน (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

-อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวทิยาลัยพะเยา    ปี 2552 - ปัจจุบัน 

-อาจารย์พิเศษ  สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่  ปี 2550 - 2552 

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเขา้ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

-โครงการผลิตสื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาไทย  คณะศลิปศาสตร์   

  มหาวทิยาลัย  พะเยา 

-นทิานพื้นบ้านไทลือ้  อ าเภอเชยีงค า  จงัหวัดพะเยา 

-งานวจิัยเร่ืองค าสี่พยางค์ในภาษาไทลื้อ : วิเคราะห์ด้านภาษาและโลกทัศน ์ โดยศึกษาข้อมูลจาก  

  เอกสารไทลื้อและผู้บอกภาษาท่ีอาศัยอยู่ในสิบสองปันนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ต าราวชิาการ 

- หนังสือรายวชิาทักษะภาษาไทย 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพเิศษหรือมคีวามสนใจเป็นพิเศษ 

- การสอนภาษาไทย 

- ภาษาตระกูลไท, ภาษาลา้นนา 

- คติชนวทิยา 
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ภาคผนวก ฉ 

ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ า 
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ภาคผนวก ค  

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

และค าสั่งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 
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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  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

             

             

              

1.2 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

             

             

              

1.3 วิชาเอก 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

             

             

              

1.4 จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 
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1.5 รูปแบบของหลักสูตร 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

             

              

              
1.6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

             

             

              

1.7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

             

             

              
1.8 อาชีพที่สามารถปฏิบัติไดห้ลังส าเร็จการศึกษา 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

             

             

              

1.9 ช่ือ-นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 
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1.10 สถานที่จัดการเรียนการสอน 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

             

             

              
1.11 สถานการณภ์ายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

             

             

              

1.12 ผลกระทบจากขอ้ 1.11 และ 1.12 ตอ่การพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของ

สถาบัน 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

             

             

              

1.13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

             

             

              

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

2.1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 
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2.2 แผนพัฒนาปรับปรุง 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

             

              

              

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

3.1 ระบบการจัดการศึกษา 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

              

              

3.2 การด าเนนิการหลักสูตร 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

      1. หัวข้อ 2.5 แผนการรับนสิติและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  หน้า  20  เสนอแนะให้ระบุ    . 

         จ านวนรับแยก   แตล่ะสาขาวิชาเอกเพือ่พิจารณาให้สอดคล้องกับจ านวนอาจารย์ผู้สอน และ  . 

         จ านวนอาจารย์นิเทศก์  ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา                          .           

 2. หัวข้อ 3.1.4 แผนการศึกษา หน้า 65 และแผนการศึกษาทุกวิชาเอก ควรก าหนดให้นิสิต        . 

          เรียนวิชาการศึกษาอิสระให้ชัดเจน เน่ืองจากไมอ่นุญาตให้นิสิตเลอืกเรยีนรายวิชาฝึกงาน และ      

          รายวิชาสหกิจศึกษา อยู่แลว้                           . 

3.3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

 1. หัวข้อ 3.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตของแตล่ะสาขาวิชาเอก หน้า 22           . 

          ในหัวข้อ 2.1  วิชาชีพครูบังคับ ควรปรบัเพ่ิมเป็น 34 หน่วยกิต จากเดมิ 32 หน่วยกิต โดยเพ่ิม      

          ไว้ในรายวิชาที่เป็นการฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียน จ านวน 2 รายวิชา  ดังนี ้                  . 

                - การสังเกตการณ์ปฏิบัตกิารวิชาชีพครู จากเดมิ 1 หน่วยกิต   เป็น 2 หน่วยกิต    . 

                - การฝึกปฏิบัตกิารวิชาชีพครู  จากเดมิ 1 หน่วยกิต   เป็น 2 หน่วยกิต          . 

          ในหัวข้อ 2.1  วิชาชีพครูบังคับ ควรปรบัเพ่ิมเป็น 34 หน่วยกิต จากเดมิ 32 หน่วยกิต โดยเพ่ิม      

          หมายเหตุ มีความผิดพลาดข้อมูลในการน าเสนอเน่ืองจากตาราง แยกเป็นวิชาชีพครูบังคับและ. 

                       วิชาชีพครูเลอืก ท าให้สับสนในการนับหน่วยกิตเมื่อรวมแลว้จะได้ 50 หน่วยกิต       .                

                       เกินเกณฑ์จงึตัดรายวิชาเลอืกออก 1 รายวิชา จะเหลอืวิชาชีพครู 47 หน่วยกิต        .                         

                       โดยคงรายวิชา 1 หน่วยกิต ไว้ตามเดมิ                         .            
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 2. หัวข้อ 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา หน้า  152 – 153 มีการปรับแก้ไขเพื่อให้ตรงตามที่เกณฑ์      . 

          มาตรฐานหลักสูตรที่คุรุสภาก าหนด ดังน้ี                                                                 . 

     2.1 รายวิชา 161111 ปรัชญาการศึกษา โดยเพ่ิมเตมิข้อความที่เป็นสมรรถนะ ข้อ (1) ในหวัข้อ  

               ปรัชญาการศึกษา ไว้ในค าอธิบายรายวิชา                                                           .  

          2.2 รายวิชา 161112 ความเป็นครูมืออาชีพ โดยเพ่ิมเตมิข้อความที่เป็นสมรรถนะ ข้อ (1) และ   

                ขอ้ (2) ในหัวข้อคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ ไว้ในค าอธิบายรายวิชา             .           

 3. หัวข้อ 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา หน้า 158 รายวิชา 161425 การสอนวิชาเอกเป็นภาษาอังกฤษ 

          ให้ปรับแก้ไข ค าอธิบายรายวิชา โดยเพ่ิมเตมิข้อความ “แนวคิดของเนือ้หาวิชาเอก”  ไว้สว่นแรก 

          ของค าอธิบายรายวิชา                                                                                     .  

3.4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณภ์าคสนาม 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

             

              

              

3.5 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงการหรืองานวิจัย 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

              

              

              

3.6 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

          ควรตรวจสอบรายช่ืออาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ให้เป็นปัจจุบัน

และมีกรณีที่มีรายช่ือซ้ าเดมิ                                                                                      .          

              

3.7 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณภ์าคสนาม  

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 
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3.8 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงการหรืองานวิจัย  

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

              

              

 

หมวดที่ 4 ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

             

              

              

              

              

4.2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแต่ละด้าน 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

             

              

              

              

              

4.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ รายวิชา 

(Curriculum Mapping) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

  ควรตรวจสอบวิชาแต่ละแขนงวิชา  มีครบทุกดา้นหรอืไม่    
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

5.1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

              

              

              

5.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

             

  หัวข้อ 2.3  และ หัวขอ้ 2.4 หน้า 297 จะด าเนนิการอย่างไร (อธิบายเพ่ิมเตมิ)   

              

5.3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

              

              

              

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 

6.1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

             

              

              

6.2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

7.1 การบรหิารหลักสูตร 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

              

              

              

7.2 การบรหิารทรัพยากรการเรียนการสอน 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

             

 หน้า 299  ควรมีการส ารวจความต้องการของนิสิตในระดับคณะดว้ย                     

              

7.3 การบรหิารคณาจารย์ 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

             

              

              

7.4 การบรหิารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

              

              

              

7.5 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านสิิต 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

             

              

              

7.6 ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 
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7.7 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

              

              

              

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของหลักสูตร 

8.1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

  หน้า 303 หัวขอ้ 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน ควรแก้ไขค าว่า “ประมวลการสอน”    . 

 เป็น “รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)          

              

8.2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

              

              

              

8.3 การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

              

              

              

 
8.4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรแผนปรับปรุง 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

  มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้อยา่งไร       
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. การวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชากับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาใน 2 รายวิชา คือ       

   1.1) รายวิชา 161111 ปรัชญาศึกษา เพ่ิมส่วนของสมรรถนะ 2 ข้อ คือ                                     . 

                             (1) ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา                                                 . 

                             (2) วิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน                             .       

   1.2) รายวิชา 161112 ความเป็นครูมืออาชีพ ปรับค าอธิบายรายวิชาโดยเพ่ิมสมรรถนะ 2 ข้อ   คือ  

                             (1) ปฏบิัตตินเป็นแบบอย่างที่ดีมจีิตส านึกสาธารณะ และเสยีสละให้สังคม 

                             (2) ปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ                                           . 

2. รายวิชาชีพครูเลอืก ช่ือวิชา การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ใช้ค าว่า เรียนร่วม หรือเรียนรวม     .   

ให้ศึกษารายละเอียดและปรับใช้ให้ถูกต้อง                                                                  
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หลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว 

 

 

ลงนาม      ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

     (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก) 

 วันที ่      /                /       

 

 

ลงนาม      กรรมการพัฒนาหลักสูตร 

     (ศาสตราจารย์กติติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์) 

 วันที ่      /                /       

 

 

ลงนาม      กรรมการพัฒนาหลักสูตร 

     (ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ ) 

 วันที ่      /                /       

 

 

ลงนาม      กรรมการพัฒนาหลักสูตร 

                 (ดร.พรศรี ฉิมแกว้ ) 

 วันที ่      /                /       

 

 

ลงนาม      กรรมการพัฒนาหลักสูตร 

                (ดร.สุลาวัลย์ ยศธนู ) 

 วันที ่      /                /       

 

 

ลงนาม      กรรมการพัฒนาหลักสูตร 

                (ดร.น้ าฝน กันมา ) 

 วันที ่      /                /       
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ลงนาม      กรรมการและเลขานุการ 

 (     ดร.สันติ บูรณะชาติ ) 

 วันที ่      /                /       

 

 

ลงนาม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 (   นางสาวเพียงออ ฟุ้งเฟ่ือง   ) 

 วันที ่      /                /       
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ภาคผนวก จ  

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรอืการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ สกุล (ภาษาไทย)  รองศาสตราจารย์กิตมิา ศศะนาวนิ 

ภูมิล าเนา   899/28 ถ.บรมไตรโลกนาถ 2 ต.ในเมือง  อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก    

สถานที่ท างาน     มหาวทิยาลัยพะเยา 

    โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง  

จ.พะเยา 56000   

โทรศัพท์  081-3796003   E-mail   kitima_sa@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปทีี่จบ

การศึกษา 

ปริญญาโท จิตวิทยาการแนะแนว มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ไทย 2517 

ปริญญาตรี มัธยมศกึษา วทิยาลัยวชิาการศกึษา บางแสน ไทย 2506 

 

ประวัติการท างาน (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

2507  - 2528    อาจารย์หัวหนา้งานแนะแนวและผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลมิขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก 

2528 - 2531 ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินกุ่มวทิยา  จังหวัดพิษณุโลก 

2531 - 2532   ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์ 

2533 - 2545  อาจารย์ประจ าคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร  

2544 - 2545   ผู้ช่วยอธกิารบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2546 – 2554 อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ประจ าโรงเรียนสาธติมัธยม มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2554 – 2557 อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญประจ าวทิยาลัยการศกึษา และโรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยพะเยา 

 

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) - 

งานวิจัย - 

ต าราวิชาการ 

กิติมา ศศะนาวนิ, รศ. (2543). อาชีพศึกษา. พิษณุโลก: ภาควชิาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

กิติมา ศศะนาวนิ, รศ. (2543). การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน. พิษณุโลก: ภาควชิาการศกึษา  

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

กิติมา ศศะนาวนิ, รศ. (2540). การสอนกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา. พิษณุโลก: ภาควชิาการศกึษา  

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษหรอืมีความสนใจเป็นพิเศษ 

จิตวิทยาการศกึษา, กิจกรรมการแนะแนว , อาชีพศกึษา 
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรอืการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา 

 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ สกุล  (ภาษาไทย) นางสาวโสภา  อ านวยรัตน์ 

    (ภาษาอังกฤษ) Miss. Sopa Amnuayrat 

ภูมิล าเนา  4 หมู่ 5 ต าบลสารภี อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

สถานที่ท างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา วทิยาลัยการศึกษา  มหาวทิยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000  

E-mail  u_sopa@yahoo.com 

 

ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปทีี่จบการศึกษา 

ปริญญาเอก การบริหารการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา ไทย 2555 

ปริญญาโท อาชีวศกึษา มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ ไทย 2542 

ปริญญาตรี การบริหารงานบุคคล มหาวทิยาลัยพายัพ ไทย 2540 

 

ประวัติการท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 

มหาวทิยาลัยพะเยา 2556-ปัจจุบัน อาจารย์และหัวหน้าสาขาวชิาการศกึษา วิทยาลัยการศกึษา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 2555-2556 อาจารย์ประจ าโปรแกรมวชิาบริหารการศกึษา 

คณะครุศาสตร์ 

วทิยาลัยการอาชีพบ้านตาก 2552-2555 พนักงานราชการ (ครู) แผนกพณิชยการ 

หัวหนา้งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

หัวหนา้งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา 

โรงเรียนล าปางเทคโนโลยี 2545-2552 อาจารย์แผนกบริหารธุรกิจ  

ผู้ช่วยครูใหญ่ 

หัวหนา้งานนวัตกรรม โครงการวจิัยและบทความ 

หัวหนา้งานประกันคุณภาพการศกึษา 

หัวหนา้งานบุคลากร 

วทิยาลัยเทคนิคล าพูน 2542-2544 อาจารย์แผนกเลขานุการ 

 
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

งานวิจัย 

โสภา อ านวยรัตน์. (2556). “การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร.” คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

โสภา อ านวยรัตน์. (2554). “การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการบริหารสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา.” ส านักงานคณะกรรมการการวจิัยแหง่ชาติ. 
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โสภา อ านวยรัตน์. (2554) “การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพของสถานศกึษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศกึษา กรณีศึกษาอาชีวศกึษาจังหวัดตาก.” ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา. 

โสภา อ านวยรัตน์. (2551). “ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนแบบ Group Investigation โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง         

ในวิชาการขาย 1 ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนล าปางเทคโนโลยี.” โรงเรียนล าปางเทคโนโลยี.  

โสภา อ านวยรัตน์. (2549). “ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรายวชิาการโฆษณาโดยการสอนแบบ เอส ที เอ ดี (Student 

Teams Achievement Divisions) ของนักศึกษา คณะวิชาบริหารธุรกิจ.” โรงเรียนล าปางเทคโนโลยี. 

โสภา อ านวยรัตน์. (2548) “ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอ่โรงเรียนล าปางเทคโนโลยี.” โรงเรียน

ล าปางเทคโนโลยี. 

โสภา อ านวยรัตน์. (2547). “ผลการสอนของครูผู้สอนโดยผู้เรียนประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2546.” โรงเรียน

ล าปางเทคโนโลยี. 

โสภา อ านวยรัตน์. (2547). “การใช้เวลาของนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง”. โรงเรียนล าปางเทคโนโลยี. 

โสภา อ านวยรัตน์. (2546). “ผลการสอนของครูผู้สอนโดยผู้เรียนประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2546.” โรงเรียน

ล าปางเทคโนโลยี. 

โสภา อ านวยรัตน์. (2546). “ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อโรงเรียนล าปางเทคโนโลยี.” โรงเรียนล าปาง

เทคโนโลยี. 

โสภา อ านวยรัตน์. (2546). “ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพอาหารโรงเรียนล าปางเทคโนโลยี.” โรงเรียนล าปาง

เทคโนโลยี. 

โสภา อ านวยรัตน์. (2545).“ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนของครูผู้สอนคณะวชิาบริหารธุรกิจ.” โรงเรียนล าปาง

เทคโนโลยี. 

โสภา อ านวยรัตน์. (2545). “ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนของครูผู้สอนคณะวชิาช่างอุตสาหกรรม.” โรงเรียน

ล าปางเทคโนโลยี. 

โสภา อ านวยรัตน์. (2545). “การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านปากกอง หมู่
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สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษหรอืมีความสนใจเป็นพิเศษ 

การบริหารการศกึษา 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

การวจิัย 
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรอืการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต   

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) นางสาวกัญจนี  ศรีโสภา 

   (ภาษาอังกฤษ) Ms.  Kanchanee  Srisopha 

ภูมิล าเนา อ าเภอ เมือง  จังหวัด  พิษณุโลก 

สถานที่ท างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา 

  วทิยาลัยการศกึษา  มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000  

โทรศัพท์  054-466-691   โทรสาร.......................... E-mail  kanchanee_s@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา 

 คุณวุฒิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปทีี่จบการศึกษา 

ปริญญาเอก - - - - 

ปริญญาโท จิตวิทยาพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย 

ไทย 2549 

ปริญญาตรี สุขศกึษา มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ ไทย 2545 

 

ประวัติการท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 

มหาวทิยาลัยพะเยา  2556 – ปัจจุบัน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  2555 – 2556 

มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   2554 – 2555 

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

 

งานวิจัย 

_ 

ต าราวิชาการ 

 _ 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษหรอืมีความสนใจเป็นพิเศษ 

จิตวิทยาพัฒนาการ 

จิตวิทยาการศกึษา 

จิตวิทยาสังคม 
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรอืการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา 

ประวัติส่วนตัว 

 

ชื่อ – นามสกุล(ภาษาไทย)  นางสาวเมทิกา  เลิศปฐมา 

(ภาษาอังกฤษ) Miss Matika Lerdpathama 

ภูมิล าเนา  อ าเภอ เมือง จังหวัด  อุตรดิตถ์ 

สถานที่ท างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา 

    วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

  โทรศัพท์  1665   โทรสาร.........-................. E-mail pf_mameaw@outlook.com 

ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปทีี่จบ

การศึกษา 

ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน   

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร ไทย 2549 

ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวทิยาลัยนเรศวร ไทย 2552 

 

ประวัติการท างาน (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

- อาจารย์ ประจ าสาขาวชิาการศกึษา วิทยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา ปี 2556 – ปัจจุบัน 

- ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวชิาการ วทิยาลัยการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2556 – 2557 

- อาจารย์ ประจ าสาขาวชิาการศกึษา คณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ปี 2555 – 2556 

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2555 -2556 

- รองคณบดีฝ่ายวเิทศสัมพันธ ์(รับผิดชอบงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและงานกิจการนิสติ) คณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ปี  2555  

- คณะกรรมการร่างหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา   หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555 

- อาจารย์ ประจ าสาขาวชิาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

ปี  2553 – 2555 
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรอืการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) นางสาวนิโลบล ค ายันต์ 

   (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Nilobol Kamyun 

ภูมิล าเนา   

สถานที่ท างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา 

  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000  

โทรศัพท์  1792   โทรสาร 054-466664  E-mail  pury_avil@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปทีี่จบการศึกษา 

ปริญญาโท วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวทิยาลัยศลิปากร ไทย 2554 

ปริญญาตรี วท.ม. คณิตศาสตร์

ประยุกต์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล ไทย 2550 

 

ประวัติการท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 

มหาวทิยาลัยพะเยา  2555 –  ปัจจุบัน 
 

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 
  

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.  การประชุมวชิาการ 

“ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง 2555 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ เนื่องในโอกาส

พระราชพิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา”, October 31, 2011, Royal Project Foundation; The Empress Hotel, 

Chiang Mai, Thailand. 
 

ต าราวิชาการ 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษหรอืมีความสนใจเป็นพิเศษ 

- 

 



621 
 

ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรอืการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) นางสาวศรัณยา  ฟองจันทร์ 

   (ภาษาอังกฤษ)  

ภูมิล าเนา  อ.พาน จ.เชียงราย 

สถานที่ท างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา 

  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000  

โทรศัพท์  1792   โทรสาร 054-466664  E-mail   

ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปทีี่จบการศึกษา 

ปริญญาโท คณิตศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ ไทย 2555 

ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ ไทย 2549 

 

ประวัติการท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 

มหาวทิยาลัยพะเยา  2551 –  ปัจจุบัน 

 

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

 ON CAYLEY ISOMORPHISMS OF CLIFFORD SEMIGROUPS. International Journal of Pure and Applied 

Mathematics. Volume 79 No. 4 2012, 667-682. 
 

งานวิจัย 

- 

ต าราวิชาการ 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษหรอืมีความสนใจเป็นพิเศษ 

- 
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรอืการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) นางสาวศิริลักษณ์  เผ่ากันทะ 

   (ภาษาอังกฤษ)  

ภูมิล าเนา  อ.เมืองเชียงใหม่  จ. เชียงใหม่ 

สถานที่ท างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา 

  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000  

โทรศัพท์  1792   โทรสาร 054-466664  E-mail  siriluk.pao@gmail.com 

ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปทีี่จบการศึกษา 

ปริญญาโท คณิตศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 2557 

ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ ไทย 2554 

 

ประวัติการท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 

มหาวทิยาลัยพะเยา  2557 –  ปัจจุบัน 

 

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

  

 

งานวิจัย 

A GENERAL SOLUTION OF A GENERALIZED MIXED TYPE OF POLYNOMIAL FUNCTIONAL 

EQUATIONS.Thai Journal of Science and Technology.Thailand.1(2013) 

 

ต าราวิชาการ 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษหรอืมีความสนใจเป็นพิเศษ 

- 
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรอืการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) ดร.จิตรยุทธ์  จิตอ่อนน้อม 

   (ภาษาอังกฤษ)  

ภูมิล าเนา  อ.เมืองพิจติร จ.พิจติร 

สถานที่ท างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา 

  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000  

โทรศัพท์  1894   โทรสาร 054-466664  E-mail  jitrayut.018@gmail.com  

ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปทีี่จบการศึกษา 

ปริญญาเอก เคมี มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ ไทย 2553 

ปริญญาตรี เคมี มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ ไทย 2548 

 

ประวัติการท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 

มหาวทิยาลัยพะเยา  2554 –  ปัจจุบัน 

 

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

 

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  

- 

ต าราวิชาการ 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษหรอืมีความสนใจเป็นพิเศษ 

- 
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรอืการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) ศุภชัย  วันประโคน 

   (ภาษาอังกฤษ) Supachai  Wanprakhon  

ภูมิล าเนา  51 หมู่ 4 ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์  

สถานที่ท างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา 

  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000  

โทรศัพท์  3833  โทรสาร 054-466666  E-mail  supachai_wanprakhon@yahoo.com 

ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปทีี่จบการศึกษา 

ปริญญาเอก เคมี มหาวทิยาลัย 

เทคโนโลยีสุรนารี 

ไทย 2555 

ปริญญาตรี เคมี มหาวทิยาลัย

อุบลราชธานี 

ไทย 2549 

 

ประวัติการท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 

2555 – ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

 

 

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

- 

  

งานวิจัย 

- 

 

ต าราวิชาการ 

- 

 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษหรอืมีความสนใจเป็นพิเศษ 

Computational Chemistry 
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรอืการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) นางสาวผกาสุคนธ ์ เมฆรัตนชยั 

   (ภาษาอังกฤษ) Mrs.Pagasukon  Mekrattanachai 

ภูมิล าเนา   

สถานที่ท างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา 

  คณะวทิยาศาสตร์  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 ปทีี่จบการศึกษา 

ปริญญาโท เคมีอินทรีย์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย 

ไทย 2553 

ปริญญาตรี เคมีอินทรีย์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย 

ไทย 2549 

 

ประวัติการท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 

มหาวทิยาลัยพะเยา  2555 –  ปัจจุบัน 

 

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

- 

งานวิจัย 

- 

ต าราวิชาการ 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษหรอืมีความสนใจเป็นพิเศษ 

- 
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรอืการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ สกุล   (ภาษาไทย) ดร. พรพิมล ทรัพย์พพิัฒนา 

   (ภาษาอังกฤษ) Dr. PORNPIMOL SUBPIPATTANA 

ภูมิล าเนา  ชลบุรี 

สถานที่ท างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา 

  คณะวทิยาศาสตร์  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 ปทีี่จบการศึกษา 

ปริญญาเอก ชีววทิยา มหาวทิยาลัยมหดิล ไทย 2554 

ปริญาตรี ชีววทิยา มหาวทิยาลัยมหดิล ไทย 2545 
 

ประวัติการท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 

2555-ปัจจุบัน มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

 

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

2557 –  กรรมการตัดสินการน าเสนอแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ การประชุมวชิาการระดับชาติ  
“วทิยาศาสตร์วิจัย” ครั้งท่ี 6  (20-21 มี.ค. 2557 ม.บูรพา) 

  

งานวิจัย 

- 

 

ต าราวิชาการ 

- 

 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษหรอืมีความสนใจเป็นพิเศษ 

Molecular Parasitology 
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรอืการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) ดร.สุกัญญา  สืบแสน 

   (ภาษาอังกฤษ) Dr. Sugunya  suebsan 

ภูมิล าเนา   

สถานที่ท างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา 

  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000  

โทรศัพท์  1722   โทรสาร 054-466664  E-mail  spitakrattana@gmail.com 

ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปทีี่จบการศึกษา 

ปริญญาเอก ชีววทิยา มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ ไทย 2556 

ปริญญาโท ชีววทิยา มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ ไทย 2545 

ปริญญาตรี จุลชีววทิยา มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ ไทย 2542 
 

ประวัติการท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 

มหาวทิยาลัยพะเยา  2548 –  ปัจจุบัน 
 

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

Poster: กิตติญา พรรณนา, อพิธาน ทรัพย์วิจติ และ สุกัญญา พิทักษ์รัตนานุกูล. 2556. การพัฒนาสาย

พันธุข้์าวขาวดอกมะลิ 105 สายพันธุก์ลายต้านทานต่อเพลีย้กระโดดสีน้ าตาล. วทิยาศาสตร์วิจัย ครั้งท่ี 5, 

มหาวทิยาลัยพะเยา, 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 

- 

 

mailto:t_jatuporn@hotmail.com
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรอืการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ สกุล นางสาวธันยาภรณ์  บุญโพธิ์แก้ว  

 Miss THANYAPORN  BOONPHOKAEW   

ภูมิล าเนา  จังหวัดพะเยา  

สถานที่ท างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา 

  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000  

โทรศัพท์  ............   โทรสาร 054-466666  E-mail  : thanyaporn.boonpho18@gmail.com 

ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปทีี่จบการศึกษา 

ปริญญาโท ชีววทิยา มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ ไทย 2553 

ปริญญาตรี ชีววทิยา มหาวทิยาลัยนเรศวร ไทย 2549 

 

ประวัติการท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 

2555  อาจารย์คณะครุศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 

2554  เจ้าหนา้ท่ีปฏิบัติการวทิยาศาสตร์ ณ โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย 

2553  อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวทิยาลัยราชภัฎเชียงใหม ่

 

 

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

 

  

งานวิจัย 

 

 

ต าราวิชาการ 

 

 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษหรอืมีความสนใจเป็นพิเศษ 

จุลชีววทิยา 
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรอืการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) นายรักษติ  สุทธพิงษ์ 

 (ภาษาอังกฤษ) Mr.Ruksit Suttipong 

ภูมิล าเนา 385/1 หมู่ 7 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

สถานที่ท างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา 

  วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000  

โทรศัพท์/โทรสาร 054-466691 E-mail: ruksit_s@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปทีี่จบการศึกษา 

ปริญญาเอก ปร.ด. (การศกึษา) ม.นเรศวร ไทย 2557 

ปริญญาโท กศ.ม. (การบริหารจัดการกีฬา) ม.นเรศวร ไทย 2550 

ปริญญาตรี กศ.บ. (พลศึกษา) ม.ศรีนครินทรวโิรฒ ไทย 2548 

 

ประวัติการท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 

วทิยาลัยการศกึษา   มหาวทิยาลัยพะเยา   1 ก.ค.2557 – ปัจจุบัน 

โรงเรียนมัธยมสาธติ มหาวทิยาลัยนเรศวร  1 พ.ค.2550 – 30 มิ.ย.2557 

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

1.เข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “A Risk Management Model for Sports and Recreation in 

the Demonstration Schools under the Office of Higher Education Commission” ในงานประชุมวิชาการ

นานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งท่ี 4 ระหว่างวันท่ี 3-5 กันยายน 2557 ณ โรงแรมทวนิทาวเวอร์ กรุงเทพฯ  

งานวิจัย 

-ไม่ม-ี 

ต าราวิชาการ 

-ไม่ม-ี 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษหรอืมีความสนใจเป็นพิเศษ 

1.การศกึษา 

2.ปรัชญาการศกึษา 

3.ภาวะผู้น าและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

4.การบริหารความเสี่ยง 

5.การจัดการกีฬา 

6.พลศึกษา 

 

 



631 
 

ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรอืการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ สกุล (ภาษาไทย)       นายมนัส  ภูทวี 

   (ภาษาอังกฤษ)  Manus  Poothawee 

ภูมิล าเนา  26/3 หมู่ 3 ต.ปากน้ า อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย  64110  

สถานที่ท างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา 

  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000  

โทรศัพท์  3833  โทรสาร 054-466666  

 E-mail  iammanus@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปทีี่จบการศึกษา 

ปริญญาโท ฟิสิกส์ศกึษา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี 

ไทย 2551 

ปริญญาตรี ฟิสิกส ์ มหาวทิยาลัยนเรศวร ไทย 2545 
 

ประวัติการท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 

2555-ปัจจุบัน    อาจารย์สอนฟิสิกส์และดาราศาสตร์  โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยพะเยาและคณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

2553-2555 อาจารย์สอนฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนมัธยมสาธติมหาวทิยาลัยนเรศวร 

2547-2553        อาจารย์สอนฟิสิกส์และดาราศาสตร์    โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
 

 

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

  

งานวิจัย 

 

ต าราวิชาการ 

 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษหรอืมีความสนใจเป็นพิเศษ 

การสอนฟิสิกส์และดาราศาสตร์ 
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรอืการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ สกุล นายอุกฤษฏ์ ไชยมงคล 

   Mr. Ukrit Chaimongkon   

ภูมิล าเนา  212 หมู่ 5 ต าบล ดอนศรีชุม อ. ดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 56120 

สถานที่ท างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา 

  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000  

โทรศัพท์  3833   โทรสาร 054-466666  E-mail  thephysboy@hotmail.cpm 

ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปทีี่จบการศึกษา 

ปริญญาโท ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวทิยาลัยนเรศวร ไทย 2555 

ปริญญาตรี ฟิสิกส ์ มหาวทิยาลัยนเรศวร ไทย 2553 
 

ประวัติการท างาน  

2555 – ปัจจุบัน สาขาวชิาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวทิยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา  

 

 

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

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 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. 

9-10 March, 2009 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 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. 

19 February, 2010 Presented in the topic of “The Preparation of Lead Barium Titanate (Pb1-

xBax)TiO3 Ceramics by the Combustion Technique” presented at the project of 

the undergraduate students meeting (2010), Naresuan University. 

12 February, 2010 Presented in the topic of “The Preparation of Lead 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. 

17-19 August, 2009 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. 

18-20 August, 2008 Presented in the topic of “The Preparation of Lead Barium Titanate Powders By 

Combustion Technique” presented at national science week (2008), Naresuan 

University. 

 

Training experiences: 

1 Nov. – 1 March, 2012 Received the scholarship to be teaching assistant (TA). 

1 Nov. – 1 March, 2012 Teaching assistance (TA) in Physics Experimental I & II 

30 April – 5 May, 2012 Participated to train with The 2nd CERN (The European Organization for Nuclear 

Research) School Thailand 2012 at Suranaree University of Technology, 

Thailand.  

1 June – 1 Oct., 2011 Received the scholarship to be teaching assistant (TA). 

1 Nov. – 1 March, 2011 Received the scholarship to be teaching assistant (TA). 

1 June – 1 Oct., 2010 Received the scholarship to be teaching assistant (TA). 

 

Other Awards: 

1  January 2012 - Present Received the research assistantship (NRCT) of THAI - THE PEOPLE’S 

REPUBLIC OF CHINA RESEARCH. 

1 June – October 2011 Received the research assistantship of The Thailand Center of Excellence in 

Physics (ThEP)  

3 Mar., 2008 - 2 Mar., 2010 The RPUS (TRF) research grants of Year 2009 

12 February, 2010 3rd Prize for the poster presentation in the topic of “The Preparation of Lead 
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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. 

10 August, 2009 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 

 

ต าราวิชาการ 

- 

 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษหรอืมีความสนใจเป็นพิเศษ 

- Nuclear Physics 

- Particle Physics 

- Heavy ion collisions  
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรอืการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) รองศาสตราจารย์ ดร.ชยัน  บุญยรักษ์ 

   (ภาษาอังกฤษ) Assoc. Dr.Chayan Boonyarak           

ภูมิล าเนา  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

สถานที่ท างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา 

  คณะวทิยาศาสตร์  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. 
 

ประวัติการท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 

  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 (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

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 

- 

ต าราวิชาการ 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษหรอืมีความสนใจเป็นพิเศษ 

- 
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรอืการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ สกุล (ภาษาไทย)  นายณัฐภูมิ  จันทราช 

   (ภาษาอังกฤษ)  Mr.NUTTAPOOM  JANTARAJ 

ภูมิล าเนา   45/4 หมู่ 1 ถ.หว้ยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

สถานที่ท างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา 

  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000  

โทรศัพท์  3827   โทรสาร 054-466666  E-mail  bee_pe47@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปทีี่จบการศึกษา 

ศกึษาศาสตร์บัณฑิต พลศึกษา มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ ไทย 2552 

วทิยาศาสตร

มหาบัณฑิต 

วทิยาศาสตร์การกีฬา มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ ไทย 2555 

 

ประวัติการท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 

 2555 – ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 2552 – 2555 อาจารย์สอนพลศึกษา โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยเชียงใหม่  
 

 

 

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

 - 

  

งานวิจัย 

 - 

 

ต าราวิชาการ 

 - 

 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษหรอืมีความสนใจเป็นพิเศษ 

 การสอนพลศึกษาและหลักการฝึกกีฬา 
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรอืการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) นายมณินทร  รักษ์บ ารุง 

   (ภาษาอังกฤษ) Mr. maninthorn  Rugbumrung 

ภูมิล าเนา  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 

สถานที่ท างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา 

  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000  

โทรศัพท์  1801  โทรสาร 054-466664  E-mail  supernovascience@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปทีี่จบการศึกษา 

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การออก

ก าลังกายและการกีฬา  

มหาวทิยาลัยบูรพา 

 

ไทย 2547 

ปริญญาตรี พลศึกษา มหาวทิยาลัยบูรพา ไทย 2541 

 

ประวัติการท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 

มหาวทิยาลัยพะเยา  2550 –  ปัจจุบัน 

 

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

 - 

 

งานวิจัย 

- 

ต าราวิชาการ 

- 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษหรอืมีความสนใจเป็นพิเศษ 

- 
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรอืการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ สกุล (ภาษาไทย)  นายวัชรินทร์ แก่นจันทร์ 

ภูมิล าเนา    อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 

สถานที่ท างาน     มหาวทิยาลัยพะเยา 

   คณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000  

โทรศัพท์  1385  โทรสาร 054-466664  E-mail  ……….-……………… 

ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปทีี่จบการศึกษา 

ปริญญาโท ภาษาไทย มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ไทย 2555 

ปริญญาตรี ภาษาไทย มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ไทย 2549 

 

ประวัติการท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 

2554 – ปัจจุบัน   อาจารย์ประจ าสาขาวชิาภาษาไทย คณะศลิปะศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

2554 – 2549   อาจารย์ประจ าสาขาวชิาภาษาไทย คณะศลิปะศาสตร์ วทิยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง 

 

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

 - 

งานวิจัย 

- 

ต าราวิชาการ 

- 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษหรอืมีความสนใจเป็นพิเศษ 

การสอนภาษาไทย 

 การอ่านเชิงวชิาการ 

 ภาษากับสังคม และวัฒนธรรม 
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรอืการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ สกุล (ภาษาไทย)  นายอนุรักษ์  ไชยฮั่ง 

  (ภาษาอังกฤษ)  Mr.  Anurak  Chaihang 

ภูมิล าเนา อ าเภอ  เมือง  จังหวัด  น่าน 

สถานที่ท างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา 

  คณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000  

โทรศัพท์  1322    E-mail  anurak_chaihang@hotmail.com 

 

ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปทีี่จบการศึกษา 

ปริญญาเอก - - - - 

ปริญญาโท การสอนภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ไทย 2556 

ปริญญาตรี ภาษาไทย มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ ไทย 2550 

 

ประวัติการท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 

มหาวทิยาลัยพะเยา  2553 – ปัจจุบัน 

โรงเรียนดาราวทิยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 2550-2553 

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

       - 

งานวิจัย 

       ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ลวธิเีอสซีพีซแีละแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมีตอ่ความสามารถ 

ในการเขียนร้อยแก้วเชิงสร้างสรรค์และเมตาคอกนิชันในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนมัธยมศกึษาปีท่ี 4 

ต าราวิชาการ 

       - 

สาขาวชิาท่ีมีความช านาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ 

            การสอนภาษาไทย 

ทักษะการใช้ภาษาไทย 

ไวยากรณ์ไทย 

วรรณคดีไทย  

คติชนวิทยา 
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรอืการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) นางสาวเอื้อมพร  จรนามล 

   (ภาษาอังกฤษ) Miss  Uamporn  Jornnamon 

ภูมิล าเนา อ าเภอ ดอกค าใต้  จังหวัด  พะเยา 

สถานที่ท างาน   มหาวทิยาลัยพะเยา 

    คณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

 โทรศัพท์  1322   โทรสาร.........-................. E-mail  uampon@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา 

 คุณวุฒิ สาขาวิชา จบจากสถาบัน ประเทศ ปทีี่จบการศึกษา 

ปริญญาเอก - - - - 

ปริญญาโท ภาษาไทย ม.เชียงใหม ่ ไทย 2552 

ปริญญาตรี ภาษาไทย ม.เชียงใหม ่ ไทย 2548 

 

ประวัติการท างาน (เรียงล าดับจากปลี่าสุด) 

-อาจารย์ สาขาวชิาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยพะเยา    ปี 2552 - ปัจจุบัน 

-อาจารย์พิเศษ  สาขาวชิาภาษาไทย  มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปี 2550 - 2552 

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 

-โครงการผลิตสื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาไทย  คณะศลิปศาสตร์   

  มหาวิทยาลัย  พะเยา 

-นิทานพืน้บ้านไทลื้อ  อ าเภอเชียงค า  จังหวัดพะเยา 

-งานวิจัยเรื่องค าสี่พยางค์ในภาษาไทลื้อ : วเิคราะหด์้านภาษาและโลกทัศน ์ โดยศกึษาข้อมูลจาก  

  เอกสารไทลือ้และผู้บอกภาษาท่ีอาศัยอยู่ในสิบสองปันนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ต าราวิชาการ 

- หนังสือรายวชิาทักษะภาษาไทย 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษหรอืมีความสนใจเป็นพิเศษ 

- การสอนภาษาไทย 

- ภาษาตระกูลไท, ภาษาล้านนา 

- คติชนวิทยา 
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ภาคผนวก ฉ 

ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

และอาจารย์ประจ า 
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ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑติ 

ล าดับ

ที่ 

ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระการสอน ชม./ ปกีารศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

1 นายจิตระยุทธ ์  

จิตอ่อนน้อม 

3669900203991 - วท.บ. เคมี มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ 528 528 528 528 528 

2 นางสาวเมทิกา 

เลิศปฐมา 

15399000xxxxx - กศ.ม.   

 

กศ.บ.  

  หลักสูตรและ  

  การสอน 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

480 480 480 480 480 

3 นางสาวเอือ้มพร 

จรนามล 

35605001XXXXX - ศศ.ม. 

ศษ.บ. 

ภาษาไทย

ภาษาไทย 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

420 420 420 420 420 

4 นายชาญศักดิ์ 

เสียงเย็น 

152050000xxxxx - ค.ม.  

 

 

ค.บ. 

(เกียรติ

นิยม

อันดับ1) 

Teaching 

English as a 

Forign 

Language 

ภาษาอังกฤษ 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 

 

360 360 360 360 360 

5 นายวัชรินทร์   

แก่นจันทร์ 

356070002XXXX 

 

- ศศ.ม. 

ศษ.บ. 

ภาษาไทย

ภาษาไทย 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

420 420 420 420 420 
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ภาระการสอนของอาจารย์ประจ า หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ 

ล าดับ 

ที่ 
ชื่อ สกุล 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ ปกีารศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

1 นางปรียานันท์   

แสนโภชน ์

36599005xxxxx รองศาสตราจารย์ วท  .ม.  

วท  .บ.  

พันธุศาสตร์ 

พืชศาสตร ์

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

20 20 20 20 20 

2 นายเปรมวทิย์   

ววิัฒนเศรษฐ์ 

36599005xxxxx รองศาสตราจารย์ กศ.ม. 

กศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 

420 420 420 420 420 

3 นายกมลรัตน์   

แนมมณ ี

36405000XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด.  คณิตศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 360 360 360 360 360 

4 นายด ารงศักดิ์  

แย้มบางหวาย 

31601007xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด.  

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

คณิตศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

มหาวิทยาลัยเกษศาสตร ์

360 360 360 360 360 

5 นายธนกฤต   

เทียนหวาน 

3609900xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด.  

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

360 360 360 360 360 

6 นายภพเก้า  

พุทธรักษ์ 

36406001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท  .ด.  

วท  .ม.  

ค  .บ .  

วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

ราชภัฏจันทรเกษม 

192 192 192 192 192 

7 นายไวพจน์ 

งามสอาด 

55309900XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร .ด .  

วท .ม .  

วท .บ .  

ฟิสิกส์  

ฟิสิกส ์

ฟิสิกส ์

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

360 360 360 360 360 
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ล าดับ 

ที่ 
ชื่อ สกุล 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ ปกีารศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

8 นายสิทธศิักดิ์   

ป่ินมงคลกุล 

33099006XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร  .ด.  

วท  .ม.  

วท  .บ.  

ชีววทิยาสิ่งแวดล้อม

ชีววทิยาสิ่งแวดล้อม 

เทคโนโลยีการผลติสตัว์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 

280 280 280 280 280 

9 นายอัยเรศ   

เอ่ียมพันธ์ 

 

36002001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด.  คณิตศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 360 360 360 360 360 

10 นางสาวนิรมล   

รังสยาธร 

36099009xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท  .ด.  

วท  .บ.  

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

 

270 270 270 270 270 

11 นายสนิท ยืนศักดิ์ 

 

 

55009000xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ M.A.  

(First Class 

Horn.) 

ศน.บ. 

(เกียรตินยิม

อันดับ1) 

Linguistics 

 

 

ภาษาอังกฤษ 

Delhi University 

 

 

มหาวทิยาลัย 

มหามกุฎราชวทิยาลัย 

360 360 360 360 360 

12 นางสาวกมลาวดี 

บุรณวัณณะ 
35307000xxxxx - 

ศศ.ม.  

ศศ.บ.  

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาฝรั่งเศส 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

360 360 360 360 360 

13 นายกรธัช 

ปัญญาจันทร์  

 

35601006xxxxx - ศษ.ม. 

ศศ.บ.  

การสอนภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

มหาวยิาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 360 
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ล าดับ 

ที่ 
ชื่อ สกุล 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ ปกีารศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

14 นางสาวกรรณิการ์   

ข าพึ่งสน 

31019007XXXXX - ปร.ด.  คณิตศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล 360 360 360 360 360 

15 นายกรีฑา แก้วคง 

 

36009001XXXXX - ปร .ด .  

 

วท .บ .  

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีศึกษา 

ฟิสิกส ์

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

360 360 360 360 360 

16 นางสาวกัญญาภัค 

เลี่ยมอยู่ 

33099013XXXXX - วท.ม.  คณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ 360 360 360 360 360 

17 นางสาวกัลยา   

จ าปาทอง 

3510100320112 - วท .ด . เคมี มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ 502 502 502 502 502 

18 นายเขตไทย 

วงศ์วิชัย 

31014020xxxxx - ค.ม.  

ศศ.บ.  

การสอนภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

สถาบันราชภัฏล าปาง 

360 360 360 360 360 

19 นางสาวจตุพร  

ตั้งจิตรวทิยากูล 

35701004XXXXX - วท. ด.  

วท. ม.  

วท. บ.  

ชีววทิยา 

ชีววทิยา  

สัตววิทยา 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

282 282 282 282 282 

20 นางสาวจติติพร 

ไชยรินค า 

35601005xxxxx - ศษ.ม.  

ศษ.บ.  

การสอนภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

360 360 360 360 360 

21 นางสาวจติติมา 

กาวรีะ 

36399000xxxxx - 

 

ศศ.ด.  

 

ศศ.ม.  

ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 

 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี  

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 360 
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ล าดับ 

ที่ 
ชื่อ สกุล 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ ปกีารศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

22 นายจิตระยุทธ ์  

จิตอ่อนน้อม 

 

36699002XXXXX - วท.ม. 

วท.บ. 

เคมี 

เคมี 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

528 528 528 528 528 

23 นางสาวจุฑารัตน์  

ก๋าวนิจันทร์ 
 

15099002XXXXX .- วท.ม. 

วท.บ. 

 

เคมี 

เคมี 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

506 506 506 506 506 

24 นางสาวชนาภา 

ดวงไฟ  

35012001XXXXX - อ.ม.  

ศศ.บ 

(เกียรตินยิม 

อันดับ1)  

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

 

360 360 360 360 360 

25 นางสาวชลธชิา 

กฤษณ์เพช็ร ์

31002036XXXXX - วท .ม .  

วท .บ .  

เทคโนโลยีนวิเคลียร์

ฟิสิกส ์

 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 360 

26 นายชัยพัฒน์  

ลาพิน ี

39099004XXXXX .- วท .ม  เคมีวิเคราะห์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 668 668 668 668 668 

27 นายชิดพงษ์ 

โพธริังสิยากร 

36599003XXXXX - ศศ.ม.  

 

ศศ.บ.  

English for Specific 

Purposes 

ภาษาอังกฤษ 
 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 360 

28 นางสาวณัชชา 

อินจันทร์ 

36704005XXXXX - ปร.ด. 

วท.บ.  

เคมี 

เคมี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

490 490 490 490 490 



 

 

649 

ล าดับ 

ที่ 
ชื่อ สกุล 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ ปกีารศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

29 นางสาวดารินทร 

อินทับทิม 

36501000XXXXX - Ed.D.  

ศศ.ม.  

ศศ.บ.  

TESOL 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาไทย 
 

University of South Australia 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

360 360 360 360 360 

30 นายเด่น  เครือสาร 35601001XXXXX - วท  .ม.  

วท  .บ.  

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 
 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

190 190 190 190 190 

31 นางสาวทิพย์วรรณ   

สรรพสัตย์ 

 

32202000XXXXX - วท .ด.  

วท .ม.  

วท .บ.  

วทิยาศาสตร์ชีวภาพ  

สัตววิทยา 

ชีววทิยา 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

292 292 292 292 292 

32 นางสาวธรณ์

ธนนันท์ 

ไชยวงค์ษา 

15099000XXXXX - ศศ.บ. 

(เกียรตินยิม 

อันดับ 2) 

ภาษาอังกฤษ มหาวทิยาลัยบูรพา 360 360 360 360 360 

33 นางธัญพร 

มูลกาวลิ 

35208001XXXXX 

  

- ศษ.ม. 

ศษ.บ 

(เกียรตินยิม 

อันดับ 2) 
 

การสอนภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

360 360 360 360 360 

34 นายนราธปิ สงมี 35199000XXXXX - วท .ด .  

วท.ม. 

วท .บ .  

วัสดุศาสตร์ 

ฟิสิกส์ประยุกต์  

ฟิสิกส ์
 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

360 360 360 360 360 



 

 

 

650 

ล าดับ 

ที่ 
ชื่อ สกุล 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ ปกีารศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

35 นางสาวนริศา 

ไพเจริญ 

35699002XXXXX - ศศ.ม.  

 

ศศ.บ.  

(เกียรตินยิม 

อันดับ 2) 
 

ภาษาศาสตร์ 

เพื่อการสื่อสาร 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

 

 

360 360 360 360 360 

36 นางสาวนฤภร 

แสงศรีจันทร์ 

35605005XXXXX - ศศ.บ.  ภาษาอังกฤษ มหาวทิยาลัยนเรศวร 360 360 360 360 360 

37 นางสาวนฤมล  

เสทธยะ 

35005000XXXXX - วท.ม. 

วท.บ. 

เคมีอุตสาหกรรม 

เคมี 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 
 

 

 

 

482 482 482 482 482 

38 นายนิยม โฮ่งสิทธิ์ 35103000XXXXX - วท .ด .  

วท.ม. 

วท .บ .  

ฟิสิกส ์

ฟิสิกส์ประยุกต์ 

ฟิสิกส ์
 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

360 360 360 360 360 

39 นางสาวนุจิรา  

ทาตัน 

36701009XXXXX - วท  .ด.  

วท  .ม.  

วท  .บ.  

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 
 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

284 284 284 284 284 

40 นางสาวเนรัฐชลา     

สุวรรณคนธ ์

56201001XXXXX - วท. ด.  

วท. ม.  

วท. บ.  

ชีวเคม ี

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

290 290 290 290 290 



 

 

651 

ล าดับ 

ที่ 
ชื่อ สกุล 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ ปกีารศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

41 นายบรรจง 

ไชยรินค า 

35601004xxxxx - ศษ.ด. 

 

M.Ed.  

 

ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน

ภาษาอังกฤษ 

TESOL 

 

การสอนภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

University of Tasmania 

Austral 

วทิยาลัยครูเชียงใหม ่

360 360 360 360 360 

42 นายประลองยุทธ  

ศรีปาลวทิย์ 

35603002xxxxx - วท  .ด.  

วท  .ม.  

วท  .บ.  

ชีววทิยา 

สัตววิทยา 

ชีววทิยา 

 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

290 290 290 290 290 

43 นางปาริชาติ โปธิ 

 

 

15799000XXXXX - ค.ม. 

นศ.บ. 

ศษ.บ. 

การสอนภาษาไทย 

วทิยุและโทรทัศน์

ภาษาไทย 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

420 420 420 420 420 

44 นายปิยชนน์ 

เกษสุวรรณ           

35009006xxxxx - วท .ด .  

วท .ม .  

วท .บ .  

วัสดุศาสตร์ฟิสิกส์

ประยุกต์   

ฟิสิกส ์

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 360 

45 นางสาวพนิดา 

เกษมวรพงศก์ุล 

35099010XXXXX - ศศ.ม.  

 

ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

เพื่อการสื่อสาร 

นานาชาติภาษาอังกฤษ 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

360 360 360 360  



 

 

 

652 

ล าดับ 

ที่ 
ชื่อ สกุล 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ ปกีารศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

46 นางสาวพัชรพรรณ 

จ านงนิจ 

41011000XXXXX - วท.บ. 

วท.ม. 

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

360 360 360 360 360 

47 นางสาวพัชรินทร์ 

สัจจญาต ิ

35603000XXXXX - ศศ.ม.  

ศศ.บ.  

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย 

มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

360 360 360 360 360 

48 นางสาวพาณี 

ศรีวิภาต 

35699000XXXXX - อ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

420 420 420 420 420 

49 นางสาวพิชญ์สนิี 

เสถียรธราดล 

21603000XXXXX - ศศ.ม.  

ศศ.บ.  

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยพายัพ 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

360 360 360 360 360 

50 นางสาวเพ็ญนภา 

คล้ายสิงห์โต 

31601002XXXXX - อ.ด.  

ศศ.ม.  

กศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 360 

51 นางสาวเพียงชนม ์

ราษฎร์ดุษฎี 

 

 

 

35203003XXXXX - 

 

M.A.  

 

 

M.A.  

 

 

ศศ.บ. 

(เกียรตินยิม 

อันดับ 2) 

Communications and 

Language Studies 

International 

Relations(English 

Programme) 

การสือ่สาร 

มวลชน 

University of East Anglia, UK 

 

 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

360 360 360 360 360 



 

 

653 

ล าดับ 

ที่ 
ชื่อ สกุล 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ ปกีารศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

52 นายไพศาล  

ดวงจักร ณ อยุธยา 

37798000XXXXX - วท.ม. 

วท.บ. 

ฟิสิกส์ประยุกต์ ฟิสิกส์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

360 360 360 360 360 

53 นางสาวภัทรา 

ลือชัย 

37601004XXXXX - ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

420 420 420 420 420 

54 นายมานะ  

ดงอนนท์ 

14106000XXXXX - วท.บ. 

วท.ม. 

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

360 360 360 360 360 

55 นางสาวรติ 

หอมลา 

15799055XXXXX - ศษ.ม.  

ศศ.บ.  

การสอนภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

360 360 360 360 360 

56 นายรักสกุล   

แก่นเรณ ู

35308001XXXXX 

 

- วท .ม . เคมี มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ 490 490 490 490 490 

57 นางสาวรัชนาพร  

โชคชัยสิร ิ

58303000XXXXX .- ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เคมีประยุกต์ 

เคมีประยุกต์ 

เคมี 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

522 522 522 522 522 

58 นายรัฐภาคย์ 

หัทยาวลิัยพรรณ 

15299001XXXXX - ศศ.บ.  

 

ภาษาอังกฤษ มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

360 360 360 360 360 

59 นายวรวรรธน ์  

ศรียาภัย 

38411001XXXXX - ปร.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

จารึกภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

สถาบันราชภฏัครศรธีรรมราช 

420 420 420 420 420 

60 นางสาววรัญญา  

ย่ิงยงศักดิ์ 

36504001XXXXX - ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

420 420 420 420 420 



 

 

 

654 

ล าดับ 

ที่ 
ชื่อ สกุล 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ ปกีารศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

61 นายวัลลพ อยู่ดี 

 

 

15601000XXXXX - ศษ.ม.  

 

ศษ.บ 

(เกียรตินยิม 

อันดับ 2) 

การสอนภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

360 360 360 360 360 

62 นายวรีะชัย   

ศลิประกอบ 

14209000XXXXX 

 

- วท.ม. 

วท.บ. 

เคมีอินทรีย์ 

เคมี 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

468 468 468 468 468 

63 นางสาวแวววรรณ

พุทธรักษา 

 

 

55099000XXXXX - ศศ.ม.  

 

 

ศศ.บ. 

(เกียรตินยิม 

อันดับ1) 

ภาษาและวัฒนธรรม

เพื่อการสื่อสารและ

พัฒนา 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

 

360 360 360 360 360 

64 นางสาวศุภาวรรณ 

ปิงใจ 

35404001XXXXX - M.A.  

 

Diploma of 

Arts  

ศษ.บ. 

(เกียรตินยิม 

อันดับหนึ่ง) 

Linguistics  

Specialization 

Linguistics 

Specialization 

ภาษาอังกฤษ 

Australian National 

University 

Australian National 

University  

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

360 360 360 360 360 



 

 

655 

ล าดับ 

ที่ 
ชื่อ สกุล 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ ปกีารศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

65 นายสมพงษ์ 

รูปทรง 

36408000XXXXX - ศศ.ม.  

กศ.บ.  

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร  

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

360 360 360 

 

360 360 

66 นายสมหมาย 

รอดแป้น  

36501003xxxxx - ศศ.ม.  

 

ศศ.บ.  

ภาษาอังกฤษ 

เพื่อการสื่อสาร 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

 

มหาวยิาลัยนเรศวร  

360 360 360 360 360 

67 นายสิงห์ค า รักปา่ 35701016XXXXX - Ph.D.  

M.A.  

 

กศ.ม. 

 

ศศ.ม.  

B.A.  

English 

Buddhist Studies 

 

ภาษาและวรรณกรรม

ล้านนา 

ภาษาอังกฤษ 

Buddhist Thoughts 

University of Pune, India 

Buddhist and Pali University 

of Sri Lanka 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร  

Buddhist and Pali University 

of Sri Lanka  

360 360 360 360 360 

68 นายสิริวัฒน์  

บุญชัยศรี 

35101002XXXXX - วท  .บ .

MPhil.  

ชีววทิยา 

Biology  

 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

U of Essex 

272 272 272 272 272 

69 นางสาวสุกัญญา 

เกาะววิัฒนากุล 

31006003XXXXX - Ph.D.   

M.A.  

ศศ.ม.  

ศศ.บ.   

Applied Linguistics 

Applied Linguistics 

การสอนภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

University of Southampton, UK 

University of Southampton, UK 

มหาวทิยาลัยชียงใหม่ 

มหาวทิยาลัยชียงใหม่ 

360 360 360 360 360 



 

 

 

656 

ล าดับ 

ที่ 
ชื่อ สกุล 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ ปกีารศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

70 นางเสาวลักษณ์ 

บุญมา 

 

36608004XXXXX - วท  .ม.  

วท  .บ.  

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

272 272 272 272 272 

71 นางอนงนาฏ 

เพชรประเสริฐ 

36599007XXXXX - Ph.D.  

 

 

 

 

 

M.A.  

 

B.A.  

Curriculum and 

Instruction with a 

Specialization in 

Language Education 

Applied Linguistics 

English 

ภาษาอังกฤษ 

 

English 

Indiana State University, 

USA 

 

 

 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าฯลาดกระบัง  

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 360 

72 นางสาวเอกสุรีย์   

ศักดิ์ศรชัย 

 

35699000XXXXX - วท.ม. 

วท.บ. 

เคมี 

เคมี 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

532 532 532 532 532 

73 Ms. Brigette O. 

Pasking 

0366371XXXXX - M.A. 

 

B.Ed 

English as a Second 

Language 

English  

Benguet State University, 

Philppines 

Saint Louis University, 

Philippines 

 

450 450 450 450 450 



 

 

657 

ล าดับ 

ที่ 
ชื่อ สกุล 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ ปกีารศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

74 Mr.Chris  Beard 42643XXXXX - M.A. 

(ABD/Ph.D)  

B.A.  

 

A.S.  

 

Organizational  

Communication 

Communication 

 

Computer Science 

University of Colorado, 

Boulder 

University of Colorado, 

Denver  

Northern Essex Community 

College, Haverhill 

450 450 450 450 450 

75 Mrs.Emily Alberca 

Solmayor 

1212127XXXXX - B.Ed.  

 

B.S. 

 

English 

 

Commerce 

Notre Dame of Kidapawan 

University 

Notre Dame of Kidapawan 

University 

450 450 450 450 450 

76 Mr. Matthew Alan  

Smith 

0780XXXXX - B.S.  Business 

Administration 

 

Oregon State University 

 

450 450 450 450 450 

77 Mr.Rex  Weylin 

Tyrone 

420637XXXX - 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 
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