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 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
คณะ   :  ครุศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัส        :    25511431102694 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   :    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4ปี)

ภาษาอังกฤษ  :    Bachelor of Education Program   
   in General Science (4 years) 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย)    :    ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
ชื่อย่อ (ไทย)     :    ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)  
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   :    Bachelor of Education (General Science) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :    B.Ed. (General Science) 

 
3. วิชาเอก   

 ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

5.3 ภาษาที่ใช้  
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
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5.4 การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทยและต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้  

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

5.7 สาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 
 ส านักงานเลขาธิการครุสภา 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ทั่วไป (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558 
 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 

ในการประชุม ครั้งที่4/ 2562 เมื่อวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 5/ 2562 เมื่อวันที่ 29 เดือน 

มีนาคม พ.ศ. 2562 
 เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 2564 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1  ครูสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไปในทุกสังกัด 
8.2  นักวิชาการทางด้านการศึกษา 
8.3  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
8.4 พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน 
8.5  ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา 
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9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
 
  

ล าดับ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 นางสาวแสงระวี  ณ ล าพูน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 (สาขาวิชาเคมี) 

ปร.ด. 
วท.ม. 
ค.บ. 

การศึกษาและการพัฒนาสังคม 
เคมีอินทรีย ์
เคม ี

มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงราย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบันราชภฎัเชียงใหม ่

2552 
2543 
2541 

2 นางสาวณัตฐยิา ชัยชนะ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์) 

วท.ด. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2556 
2550 

3 นางสาวจิราภรณ์ ปาล ี อาจารย ์ วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2556 
2550 
2547 

4 นายสมชาย ใจบาน อาจารย ์ วท.ม. 
ค.บ. 

การสอนวิทยาศาสตร ์
เคม ี

มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงราย 
สถาบันราชภฎัเชียงราย 

2550 
2544 

5 นายวัฒนา ปัญญามณีศร 
 

อาจารย ์ วท.ม. 
 
 

วท.บ. 

การใช้ที่ดินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
 
 
สถาบันราชภฏัเชียงใหม ่

2551 
 
 

2546 
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*****  ขอมูลหลักสูตรเพ่ิมเติม  ***** 
ระดับ ปริญญาตรี ติดตอเจาหนาท่ีฝายหลักสูตร สํานักงานคณบดี คณะครุศาสตร 

ระดับ บัณฑิตศึกษา ติดตอเจาหนาท่ีฝายหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
   


