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 ง. สําเนาคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 141 
 จ. เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร 142 

 



รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (5 ป) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 คณะวิทยาศาสตร  ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย : การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in General Science 
 
2. ชื่อปริญญา 
  ภาษาไทย : ช่ือเต็ม การศึกษาบัณฑิต (วิทยาศาสตรท่ัวไป) 
    ช่ือยอ กศ.บ. (วิทยาศาสตรท่ัวไป) 
  ภาษาอังกฤษ : ช่ือเต็ม Bachelor of Education (General Science) 
    ช่ือยอ B.Ed. (General Science) 
 
3. วิชาเอก : 
  - 
 
4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร: 
   ไมนอยกวา 160 หนวยกิต  
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป 
 5.2 ภาษาท่ีใช : ภาษาไทย และเอกสารและตําราท่ีประกอบการเรียนมีท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 
 5.3 การรับเขาศึกษา : รับนิสิตไทยและนิสิตตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 
 
 
 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน : 
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เปนหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตรและคณะรวมผลิต คณะวิทยาศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะ
มนุษยศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร และคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีจัดการเรียน
การสอนโดยตรง รวมท้ังโรงเรียนท่ีใชฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา : ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 เร่ิมใชหลักสูตรใน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2553 
 สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2554 เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2554 
 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2554 เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2554 
 มีผลบังคับใชกับนิสิต ปการศึกษา 2553 เปนตนไป 
 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
หลังจากเปดสอนเปนเวลา 3 ป 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 8.1 ครูอาจารยสาขาวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 8.2 นักวิชาการศึกษาท้ังในและนอกสถานศึกษา 
 8.3 นักวิจัยดานวิทยาศาสตรศึกษา 
 8.4 นักพัฒนาชุมชนทางการศึกษา 
 8.5 ผูจัดการอบรมและสัมมนาในองคกรสนับสนุนและสงเสริมการศึกษา 
 8.6 อาชีพอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาดานวิทยาศาสตร 
 
9. ชื่อ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยประจําหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/ปท่ีสําเร็จการศึกษา/
สถาบันท่ีจบ 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

1) นางสุภาภรณ ศิริโสภณา** ผูชวยศาสตราจารย กศ.บ. (เคมี)  
พ.ศ. 2519 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

  วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)  
พ.ศ. 2524 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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2) นายทนง อัครธีรานนท * ผูชวยศาสตราจารย กศ.บ. (ฟสิกส) (เกียรตินิยม) 

พ.ศ. 2519 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

  กศ.ม. (ฟสิกส) 
พ.ศ. 2522 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

3) นางสาวสมปรารถนา   
วงศบุญหนัก** 

อาจารย ค.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป)  
พ.ศ. 2529 
วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา 

xxxxxxxxxxxxx 

  กศ.ม. (การมัธยม)  
พ.ศ. 2537 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

  กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)  
พ.ศ. 2540 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

4) นางสาวนํ้าฝน คูเจริญไพศาล** ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เคมี)  
พ.ศ. 2537 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

  วท.ม. (เคมี)  
พ.ศ. 2540 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

  กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)  
พ.ศ. 2548 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

5) นายสุรศักด์ิ ละลอกนํ้า** อาจารย วท.บ. (ชีววิทยา)  
พ.ศ. 2537 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

  วท.ม. (ชีวเคมี)  
พ.ศ. 2541 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

  วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
พ.ศ. 2549 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

6) นายชายชาติ ธรรมครองอาตม อาจารย วท.บ. (พฤกษศาสตร)  
พ.ศ. 2520 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

xxxxxxxxxxxxx 
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  วท.ม. (วิทยาศาสตรสภาวะแวดลอม)  

พ.ศ. 2524 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

หมายเหตุ  *อาจารยจากคณะศึกษาศาสตร 
   **อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
 
10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
  ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ปจจุบันโลกเคล่ือนเขาสูยุคของคล่ืนลูกท่ี 4 “ยุคสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู กระแสโลกาภิวัตน” 
เปนยุคของการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วรุนแรงในทุกดาน ไมวาจะเปนในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม รวมท้ังการเปดการคาเสรีซ่ึงทําใหการศึกษากลายเปนธุรกิจมากข้ึน (สํานัก
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2551: 1) อันจะสงผลตอคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
ตลอดจนการแขงขันทางดานการศึกษาระหวางสถาบันในประเทศกับตางประเทศ  
  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ท่ีมุงสูสังคมอยูเย็น
เปนสุขรวมกัน คนไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคม
สันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม ส่ิงแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติ
ยั่งยืนอยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศท่ีมีธรรมาภิบาล ดํารงไวซ่ึงระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระ-
มหากษัตริยทรงเปนประมุข และอยูในประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี  ภายใตแนวปฏิบัติของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (2550: ม-ย) เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดดทางเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี ซ่ึงสรางความ
เปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมทั้งในดานโอกาสและภัยคุกคาม ดวยเหตุนี้ ประเทศไทยใน
ฐานะท่ีเปนสมาชิกของสังคมโลกจึงหลีกเล่ียงไมไดท่ีจะตองรับมือกับผลกระทบดังกลาวท่ีมีท้ังความ
รวมมือ ความขัดแยงและการแขงขัน 
 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  การปฏิรูปทางการศึกษา ในป พ.ศ. 2540 ทําใหประเทศไทยไดมีการตราพระราชบัญญัติการ 
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 การประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติฯ สงผลใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาตองมีการปรับปรุงและดําเนินกิจกรรม
ปฏิรูปการศึกษาตามสาระสําคัญท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 อันไดแก การ
จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนศูนยกลาง การประกัน
คุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง 
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การระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา การสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา การ
ผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการดําเนินการเพื่อปฏิรูปการศึกษา  (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2552: 78)  เพื่อใหการจัดการศึกษาสอดคลองกับสังคมไทยในอนาคต  ซ่ึงไดมี
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ข้ึนเพื่อเปนแกนนําและกําหนดแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของชาติไปสูการปฏิบัติ 
  จากผลของการปฏิรูปการศึกษา สงผลใหการศึกษาพัฒนาไปสูการเปนกลไกเพ่ือการพัฒนาคน  
พัฒนาสังคม  เปนพลังขับเคล่ือนและเปนภูมิคุมกัน  โดยการสรางและพัฒนาเด็กใหมีความพรอมดาน
สติปญญา อารมณและศีลธรรม  พัฒนาเยาวชนกอนเขาสูตลาดแรงงานใหมีคุณภาพ  พัฒนากําลังคนใหมี
สมรรถนะสูงข้ึน  นอกจากนี้ยังสงเสริมใหผูรู ปราชญ และผูสูงอายุท่ีมีประสบการณ นําความรูมาถายทอด 
จัดการความรู ในระดับชุมชนและเสริมสรางการมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน สถาบันการศึกษา ให
เปนกลไกในการพัฒนาการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2551: 78) 
  ภายใตบริบทการเปล่ียนแปลงท่ีประเทศไทยตองเผชิญในอนาคต แมวาความมุงหวังของการ
ปฏิรูปการศึกษาจะตองการพัฒนาคุณภาพ สมรรถนะของเยาวชนใหมีคุณภาพสูงข้ึน ผลของการพัฒนา
คุณภาพคนดานการศึกษามีการขยายตัวอยางรวดเร็วโดยจํานวนปการศึกษาเฉล่ียเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องจาก 
8.5 ป ในป พ.ศ. 2548 เปน 8.8 ป ในป พ.ศ. 2551 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดใหจํานวนป
การศึกษาเฉลี่ยเปน 9.5 ป ก็ยังไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
2552) นอกจากนี้ความสามารถในการเช่ือมโยงความรูกับการนําไปใชของคนไทยยังอยูในระดับตํ่า 
คุณภาพการศึกษาทุกระดับลดลงอยางตอเนื่อง ตลอดท้ังกําลังคนระดับกลางและระดับสูงยังขาดแคลนท้ัง
ปริมาณและคุณภาพ จึงเปนจุดออนของไทยในการสรางองคความรู นวัตกรรม รวมท้ังการวิจัยเพื่อพัฒนา
ประเทศ และเปนจุดฉุดร้ังการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ 
 
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพนัธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  จากสถานการณทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จําเปนตองพัฒนาคนใหมี
คุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู และรูเทาทันการเปล่ียนแปลง ดวยเหตุนี้ การจัดการศึกษาจึงควรตอบสนอง
พันธกิจเพื่อเตรียมทรัพยากรบุคคลใหรองรับตอการพัฒนาประเทศ และการจัดการศึกษาดังกลาวตองเร่ิม
ปลูกฝงต้ังแตการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีสถาบันการศึกษาและครูเปนกลไกสําคัญในการจัดการศึกษา จึง
จําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตครูท่ีมีความรูความสามารถตอการจัดการศึกษาเพื่อ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศ 
  ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความสามารถในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนอง
การพัฒนาประเทศน้ัน  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ ไดกําหนดใหระบบ กระบวนการผลิต การ
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พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพ
ช้ันสูง โดยการกํากับและประสานใหสถาบันท่ีทําหนาท่ีผลิตและพัฒนาครู คณาจารย รวมท้ังบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีความพรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม และการพัฒนาบุคลากร
ประจําอยางตอเนื่อง อีกท้ังครูและบุคลากรทางการศึกษาตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยตองมี
คุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
  มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบดวย มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน  เพื่อใหเกิดความรู ความสามารถ และความชํานาญ
เพียงพอในการประกอบวิชาชีพ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ  เพื่อใหเกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสรางความเช่ือม่ันศรัทธา
ใหแกผูรับบริการ ตอบสังคมไดวา การท่ีกฎหมายใหความสําคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องจากเปน
วิชาชีพท่ีมีลักษณะเฉพาะ ตองใชความรู ทักษะ และความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพ 
  จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน สถาบันการศึกษาท่ีผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา จําเปนตอง
จัดการศึกษาเพื่อการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยพัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐาน
สอดคลองกับวิชาชีพทางการศึกษาและสอดรับกับความตองการของสังคมในอนาคต 
 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนตนแบบดานการผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาแหงหนึ่งของประเทศนานกวา 60 ป  จึงตระหนักถึงบทบาทความเปนผูนําดานการ
ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหไดครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
สมรรถนะในการบริหารและจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิผล และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณบัณฑิตของ 
มศว  9 ประการ คือ (1) คิดเปน ทําเปน (2) หนักเอาเบาสู (3) รูกาลเทศะ (4) เปยมจิตสํานึกสาธารณะ (5) มี
ทักษะส่ือสาร (6) ออนนอมถอมตน (7) งามดวยบุคลิก  (8) พรอมดวยศาสตรและศิลป (9) ใฝรูตลอดชีวิต 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนหนวยงานรับผิดชอบผลิตบัณฑิตหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต  มาเปนระยะเวลากวา 60 ป คณะศึกษาศาสตรและคณะรวมผลิตจึงตระหนักถึงความสําคัญในการ
จัดทําหลักสูตรเพื่อผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
นโยบายการศึกษาชาติ ความตองการของชุมชนและสังคม รวมท้ังอัตลักษณบัณฑิต มศว ดังนั้น คณะ
ศึกษาศาสตร และคณะรวมผลิต จึงไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เพื่อผลิตบัณฑิตใหมี
ความรูความสามารถในทางวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา สืบสานเจตนารมณในการผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
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13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
 นิสิตเรียนรายวิชาหมวดการศึกษาท่ัวไป จากสํานักการศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย เรียนรายวิชาเอกจาก
คณะท่ีนิสิตสังกัด  และเรียนรายวิชาชีพครูจากคณะศึกษาศาสตร  โดยมีการบริหารจัดการในหมวดวิชาชีพ
ครู ดังนี้ 
 13.1 แตงต้ังคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต และผูประสานงาน
รายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทําหนาท่ีประสานงานกับภาควิชา/สาขาวิชา อาจารยผูสอน และนิสิต ในการ
พิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 
 13.2 มอบหมายคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตดําเนินการเก่ียวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรายวิชา 
 13.3 อาจารยประจําหลักสูตรประสานงานกับอาจารยผูสอน ดานเนื้อหาสาระใหสอดคลองกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู 
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
  1.1.1  ปรัชญาวิชาชีพครู 

ครูท่ีมีความรู คุณธรรม จริยธรรมแหงความเปนครูอยางแทจริงสามารถขับเคล่ือน
สังคมไทยใหเปนสังคมท่ีเขมแข็ง และพัฒนาอยางยั่งยืน โดยธํารงรักษาภูมิปญญาไทยใหม่ันคงสืบไป  
  1.1.2  ปรัชญาสาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 
 “พัฒนาความรูและทักษะทางวิทยาศาสตรใหเขมแข็ง คูจรรยาบรรณวิชาชีพครู บูรณาการ
ความรูพัฒนาไทยอยางยั่งยืน” 
 
 1.2 ความสําคัญ 
  ครูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสังคม กอบกูวิกฤต ผานการพัฒนาคน ดวยการสรางคน สราง
ความรู  เพื่อผลของการพัฒนาท้ังปวง  ครูท่ัวโลกมีพันธกิจและภารกิจรวมกัน ในการแกวิกฤตโลก  โดยการ
ใหการศึกษาที่ดีท่ีสุด  เพื่อสรางคนดี คนเกง คนมีความสุขท่ีเปนพลเมืองและพลโลก เพื่อพรอมเผชิญกับ
การเปล่ียนแปลงของสังคมและโลก 
  วิชาชีพครูเปนวิชาชีพช้ันสูง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมุงผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ใหเปนผูมี
ความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อไปทําหนาท่ีใหความรู สามารถจัดการเรียนรู
และเสริมสรางประสบการณตลอดจนใหการอบรมบมนิสัย ใหแกเยาวชนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ในโรงเรียนท่ัวประเทศ ใหบัณฑิตครูเปนผูมีความรูความสามารถในการรวมคิด รวมใจ รวมทํา กับคนใน
ชุมชน ในสังคม เพื่อสรางสภาพแวดลอมในการหลอหลอมเยาวชนใหเกิดการเรียนรูท่ีเทาเทียมกัน อยาง
เต็มตามศักยภาพของผูเรียนแตละคน เพื่อการดํารงตนใหอยูในสังคมอยางมีคุณภาพ บัณฑิตครูจึงเปน
บุคคลท่ีสําคัญยิ่ง ในการสรางคน สรางชาติ  โดยการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนของ
ประเทศ  หลักสูตรนี้จําเปนตองสรางใหตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม สอดคลองกับ
นโยบายและแผนการศึกษาชาติ 
  การพัฒนารากฐานทางการศึกษาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมีความสําคัญตอการถายทอด
หลักการทางความคิดจิตวิทยาศาสตร เพื่อพัฒนามาตรฐานกระบวนการเรียนรู และการจัดการองคความรู
อยางเปนระบบ เพื่อนําการเรียนรูหลักการที่ไดแปลเปนกระบวนการการคิด และกระบวนการทางสังคม
แหงการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษาไดมีการรวมสาขาวิชาพื้นฐานของวิทยาศาสตร
บริสุทธ์ิกับกระบวนทัศนของวิชาชีพครู เพื่อมุงพัฒนาความเปนเลิศทางการสอนวิทยาศาสตรพื้นฐานดวย
การบูรณาการตรรกะทางดานความคิด และหลักการกลไกธรรมชาติของแตละรายสาขาวิชา ใหมีความ
สอดคลองกันและใหสามารถเขาใจวิทยาศาสตรแขนงอ่ืน ๆ ได และเนื่องจากสรรพวิทยาการปจจุบันมี
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ความรุดหนาอยางรวดเร็ว จึงทําใหความรูใหม ๆ เพิ่มข้ึนในทุกภาคสวนของสังคมไทยและสังคมโลก 
นอกจากนี้หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานยังมีการปรับเปล่ียนเปนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 และเร่ิมใชทุกสถานศึกษาในป พ.ศ. 2553 เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดเรียงลําดับ
เนื้อหาหรือเขียนหลักสูตรเพื่อสอนใหเหมาะสมกับทองถ่ินท่ีสถานศึกษานั้น ๆ ต้ังอยู การปรับปรุงการ
ผลิตครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป) นี้ยังสอดคลองกับปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมาย ยุทธศาสตรการผลิต และการพัฒนาครูแนวใหมของคณะวิทยาศาสตรเชนเดิม แตเพื่อยกระดับ
ครูรุนใหมใหมีความรูความสามารถ มีศักยภาพทางวิชาการกวางไกล ลุมลึก และทันสมัย ใหมีศรัทธาและ
เจตคติท่ีดีตอความเปนครูอยางแทจริง พรอมท้ังเสริมสรางใหมีความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร
ศึกษาเปนสําคัญ และมีเจตคติท่ีดีเหมาะสมกับการเปนครูมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ท่ีกาวทันเทคโนโลยี 
สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และบูรณาการการสอนสูการทําวิจัยในช้ันเรียนได ดังนั้น ภาควิชา
วิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร จึงไดปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชา
วิทยาศาสตรท่ัวไป สําหรับนิสิตท่ีเขาเรียนปการศึกษา 2552 เปนตนไป และใหนิสิตในปการศึกษา 2549 - 
2552 สามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกตาง ๆ เพิ่มข้ึน เพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 
  การปรับปรุงหลักสูตรในคร้ังนี้เปนการปรับปรุงเฉพาะหมวดวิชาชีพครู สวนหมวดวิชาอื่นไม
เปล่ียนแปลง  หลักสูตรหมวดวิชาชีพครู  เปนหลักสูตรแกนกลางสําหรับนิสิตท่ีเขาศึกษาในหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมุงท่ีจะสรางครูและนักการศึกษาใหเปนผูนํา
ทางปญญาและจริยธรรม  มีความสามารถท่ีจะเปนท้ังผูเรียนรู ผูจัด และผูสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู  เพื่อจะนําพาชุมชนและสังคมไทยไปสูการพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน  และอยูรวมกับสังคมโลกได
อยางมีดุลยภาพ นอกจากนี้ยังปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของครู เพื่อใหนิสิตสามารถ
บูรณาการทักษะตาง ๆ และนําไปประยุกตใชในการศึกษาตั้งแตระบบโรงเรียน ระบบทางเลือก หรือ
ระบบตามอัธยาศรัย ท่ีสงเสริมสนับสนุน พัฒนาผูเรียนและชุมชน ใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และ
ครอบคลุมมาตรฐานการขอใบประกอบวิชาชีพเพื่อเปนครูท่ีดีในสังคม 
  เนื่องจากหลักสูตรหมวดวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)  ไดรับการปรับปรุงกอนท่ี  
คุรุสภาจะประกาศสาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพ ในการขอรับรองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547) จาก  
คุรุสภาต้ังแตวันท่ี 15 สิงหาคม 2551 โดยคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการ
ผลิตเพื่อการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา  และในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา 
คร้ังท่ี 3/2552 วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2552 ใหการรับรองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2547) 
  สําหรับนิสิตท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2547 - 2548  (รหัส 47 - 48) ซ่ึงจบการศึกษาในป 2551 
และ 2552 ทําใหนิสิตท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2549 - 2551 (รหัส 49 - 51) ซ่ึงกําลังศึกษาหลักสูตรหมวด
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วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547) จะจบการศึกษาในปการศึกษา 2553  2554 และ 2555 ยังไมได
รับการรับรอง จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาชีพครูเพื่อใหมีสาระความรูและ
สมรรถนะครอบคลุมตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพครูของคุรุสภา  
 จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2552 ไดมีการกําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษาเพื่อใหบัณฑิต มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติในทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา เพื่อเปนกรอบมาตรฐานใหสถาบันอุดมศึกษา
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ใหสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และเพื่อประโยชนตอการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิใน
ระดับอุดมศึกษาและใหคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาตาง ๆ ตองเปนไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและตองครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน คือ (1) 
ดานคุณธรรม จริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ สําหรับสาขา/สาขาวิชาท่ีเนนทักษะทางปฏิบัติตองเพ่ิมมาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย 
โดยใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรท่ีจะรับนักศึกษาใหมเปนคร้ังแรกต้ังแตปการศึกษา 2553 เปน
ตนไปตามประกาศนี้ สําหรับหลักสูตรท่ีเปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลองกับประกาศนี้ภายในป
การศึกษา 2555 ดังนั้นคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดดําเนินการปรบัและเปล่ียนแปลง
คําอธิบายรายวิชาใหไดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และสอดคลองกับสมรรถนะดานตาง ๆ ตามคุรุสภา 
เปนหลักสูตรใหม การศึกษาบัณฑิต หลักสูตร 5 ป หมวดวิชาชีพครู พ.ศ. 2553 เปดใชภาคการศึกษาท่ี 1 ป
การศึกษา 2552 เปนตนไป และมีผลบังคับใชต้ังแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2553 ทําใหทุกหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิตของคณะรวมผลิต ไดแก คณะมนุษยศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะพลศึกษา คณะ
ศิลปกรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตร จึงตองทําการปรับปรุงหลักสูตรในหมวดวิชาชีพครูจาก
หลักสูตรเกา เปนหลักสูตรใหม โดยไมมีการเปล่ียนหมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขา วิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป เปนหลักสูตรท่ีผลิตบัณฑิตทาง
การศึกษาที่มุงเนนการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตรเพื่อปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หรือเปนนักวิชาการ
ทางการศึกษา โดยมุงหวังใหผูเรียนมีความรู ความสามารถดานการเรียนการสอนในช้ันเรียน การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน รวมถึงการจัดทําโครงการหรือกิจกรรม เชน โครงงานวิทยาศาสตร 
ท้ังนี้การเรียนการสอนจะเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีความเหมาะสม ทันสมัยและเปดโอกาสใหนิสิตไดศึกษาดวย
ตนเองมากข้ึนเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติและเกณฑมาตรฐาน
มหาวิทยาลัย 
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป เปนหลักสูตรท่ีผลิตบัณฑิตทาง
การศึกษาดานวิทยาศาสตร เพื่อการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ี
สอดคลองกับสาระการเรียนรูทางวิทยาศาสตรท่ีเช่ือมโยงกับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรง
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ตามความตองการของทองถ่ิน โดยมุงหวังใหผูเรียนมีความรู ความสามารถดานการปฏิบัติการสอนในช้ัน
เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการวิจัยในชั้นเรียนรวมถึงการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูทางวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมกับสภาพทองถ่ินตามเจตนารมณของการปฎิรูปการศึกษาได  
 นอกจากนั้นหลักสูตรนี้ยังชวยพัฒนาและยกระดับครูแนวใหมใหมีความรู  ความสามารถ มี
ศักยภาพทางวิชาการแบบลุมลึกและกวางไกล ใหมีศรัทธาและเจตคติท่ีดีตอความเปนครูท่ีแทจริง  
เนื่องจากเนื้อหารายละเอียดวิชาเปนการบูรณาการดานวิชาวิทยาศาสตรเขากับการเรียนการสอนอยางลง
ตัวท้ังทางภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ รวมถึงการออกภาคสนาม ใหผูเรียนสัมผัสกับชีวิตจริงภายใน
มหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนมีความรูความเขาในการเปนครูวิทยาศาสตร
อยางแทจริง   
 นอกจากนี้หลักสูตรนี้ไดจัดการเรียนการสอนใหแกโครงการครูวิทยาศาสตรคืนถ่ินใน
โครงการพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยคัดเลือกนักเรียนจาก
โรงเรียนในถ่ินทุรกันดารซ่ึงเม่ือสําเร็จการศึกษาแลวใหไปปฏิบัติหนาท่ีครูสอนวิทยาศาสตรในโรงเรียนท่ี
อยูในทองถ่ินของตนเองซ่ึงปจจุบันบัณฑิตท่ีจบในหลักสูตรนี้ไดรับราชการครู ณ จังหวัดนาน และ 
แมฮองสอน และปจจุบันยังมีนิสิตโครงการครูวิทยาศาสตรคืนถ่ิน จากจังหวัดแมฮองสอน และจังหวัด
เชียงใหม 
 การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยเหมาะสมกับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง เพื่อเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของมหาวิทยาลัยศรี
นครีนทรวิโรฒ มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ เพื่อใช
สําหรับนิสิตท่ีจะเขาศึกษาในปการศึกษา 2553 เปนตนไป และสําหรับนิสิตท่ีเขาศึกษาต้ังแตปการศึกษา 2549 
– 2552 สามารถใชวิชาเลือกเฉพาะสาขา เลือกเรียนในกลุมวิชาเอกเลือกไดมากข้ึน นอกจากนี้ในบางรายวิชามี
การปรับเปล่ียนเนื้อหา และเพ่ิมรายวิชาเลือกใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี โดย
เนนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีสอดคลองกับสาระการเรียนรูทาง
วิทยาศาสตรของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามมาตรฐานสํานักงานพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ) 
กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท)  
 1.3 วัตถุประสงค 
  1.3.1  วัตถุประสงคของวิชาชีพครู 
  เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เปนผูนําในการสรางสรรคการ
เรียนรูแนวใหม มีความเปนครูและเปนนักวิชาการที่พรอมดวยคุณธรรม บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจะมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
   1)  มีความรู ใฝรูครอบคลุมท้ังในศาสตรหลายสาขาและศาสตรสาขาวิชาเฉพาะ สามารถ
จัดการความรูในเชิงสหวิทยาการอยางสรางสรรค โดยใชหลักการวิเคราะห สังเคราะห การประยุกตใช
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องคความรู และนวัตกรรมไดอยางเหมาะสม สามารถใชภาษาเพื่อการส่ือสารใหเกิดความรูอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความคิดสรางสรรค และจินตนาการ 
   2)  มีความคิดริเร่ิมและสรางสรรคในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนใหสอดคลองกับสภาพจริง ตลอดจนมีความคิดริเร่ิม และสรางสรรค ในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา 
   3)  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณในวิชาชีพ มีความเปนผูนําทางการศึกษา มี
จิตสํานึกในการทํางานเพ่ือสังคมอยางตอเนื่อง สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนโดยใชหลักประสานประโยชน
สวนรวมตามวิถีประชาธิปไตย เพื่อขับเคล่ือนและพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน ธํารงรักษาไวซ่ึงภูมิปญญาไทย 
  1.3.2  วัตถุประสงคของสาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 
   1)  เพื่อใหไดบัณฑิตท่ีมีความรู ความเขาใจในหลักวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
วิชาชีพครูอยางลึกซ้ึง โดยสามารถจัดการเรียนรูและพัฒนาการเรียน โดยบูรณาการองคความรูดาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐานเพ่ือนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอน อันเปนกระบวนการวิจัย
และพัฒนาตอยอดองคความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรอยางเปนระบบ รวมท้ังสรางความศรัทธา 
และเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพครู 
   2)  เพื่อใหไดบัณฑิตท่ีเปนบุคคลแหงการเรียนรู ประยุกตใชความรูทางดานวิทยาศาสตร
พัฒนาความรู พัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่องเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 
   3)  เพื่อใหไดบัณฑิตท่ีมีอุดมการณรักและศรัทธาในวิชาชีพครู มุงม่ันอุทิศตน เพื่อพัฒนา
ผูเรียน สถานศึกษาและชุมชนอยางเต็มศักยภาพ 
   4)  เพื่อผลิตครูใหเปนผูท่ีมีความรูดี มีคุณธรรมและจริยธรรมดี มนุษยสัมพันธดี สอนดี 
สามารถมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

1.  การพัฒนามาตรฐานการฝก
ปฏิบัติการวิชาชีพครู 

1.1  จัดการปฏิบัติการวิชาชีพ 
       ระหวางเรียน 

1.1.1 เครือขายสถานศึกษาสําหรับการปฏิบัติการ
วิชาชีพระหวางเรียน 

  1.1.2 รายงานผลการผานเกณฑการฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

 1.2  จัดการปฏิบัติการสอนใน 
       สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

1.2.1 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มี
คุณสมบัติตามที่คุรุสภากําหนดเปนเวลา 1 ป 

  1.2.2 รายงานผลการผานเกณฑ 
          การปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะ 

2.    การพัฒนาคุณลักษณะทาง
วิชาชีพครู 

2.1  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
ทางวิชาชีพครู 

2.1.1  คณะกรรมการบริหาร 
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพครู 
 

  2.1.2 โครงการพัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพครู
ตลอดหลักสูตร 

  2.1.3  คูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะทาง
วิชาชีพครู 

  2.1.4  การประเมินและติดตามผลการพัฒนาคุณลักษณะ
ทางวิชาชีพครู 

  2.1.5  สมุดบันทึกผลการพัฒนา 
 คุณลักษณะทางวิชาชีพครูตลอดหลักสูตร 

3. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ที่เนนผลการเรียนรูเปนฐาน 

3.1  ประเมินและพัฒนาหลักสูตร
ดานการสอนที่เนนผลการ
เรียนรูเปนฐาน 

3.1.1 มีการประเมินหลักสูตรที่เนนผลการเรียนรู
เปนฐาน 

 

  3.1.2 มีการประเมินและติดตามผลการสอนที่เนนผล
การเรียนรูเปนฐาน 

 3.2  พัฒนาอาจารยในดานการสอน
ที่เนนผลการเรียนรูเปนฐาน 

3.2.1 จัดโครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน การ
สอนที่เนนผลการเรียนรูเปนฐาน 

 3.3 พัฒนารูปแบบการสอนที่เนนผล
การเรียนรูเปนฐาน 

3.3.1 งานวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนทีเ่นนผล
การเรียนรูเปนฐาน 

4.  มีการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชา
เฉพาะ (วิทยาศาสตรทั่วไป) ทุก 5 
ป โดยพิจารณาจากดัชนีช้ีวัด 
(KPI) ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาทุกปการศึกษา 

 

4.1  มีการประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ 

4.1.1  รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
4.1.2  เอกสารการปรับปรุงหลักสตูร 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

5.  มีการปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับการเปล่ียนแปลง
ของสังคมและเทคโนโลยีตาม
มาตรฐานของครุสภา 

5.1  วิเคราะหหลักสูตรจากบัณฑิต
และผูมีสวนไดสวนเสีย 

5.1.1  รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
5.1.2  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงาน

ทําและการประกอบอาชีพอิสระใน 1 ป 
5.1.3  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับ

เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 
5.1.4  ระดับความพึงพอใจของนายจาง 

ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 15 สัปดาห  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอนใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียง
กันไดกับการศึกษาภาคปกติ (เปนการจัดการศึกษาปละ 1 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 8 
สัปดาห) 
 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 
2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือน มิถุนายน – กันยายน  
  ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือน ตุลาคม – มกราคม  
  ภาคฤดูรอน เดือน กุมภาพันธ - เมษายน 
 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  2.2.1 สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สายวิทยาศาสตร หรือเทียบเทา 
  2.2.2 ตองผานการสอบคัดเลือกตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตอง
ผานการคัดเลือกตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
  จากประสบการณของอาจารยผูสอนและกรรมการผูพัฒนาหลักสูตร พบวา นิสิตแรกเขามีปญหา 
ดังตอไปนี้ 
  2.3.1 มีแรงจูงใจและความเขาใจในความเปนครู คอนขางนอย 
  2.3.2 มีความพรอมในดานความรูและทักษะพื้นฐานดานวิชาการและวิชาชีพครู คอนขางนอย 
  2.3.3 มีความรูและทักษะพื้นฐานดานภาษาและการส่ือสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ คอนขางนอย 
  2.3.4 มีความรูทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐานไมเพยีงพอ และขาดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 
 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
  2.4.1 จัดโครงการปฐมนิเทศ เพื่อสรางแรงจูงใจ ความเขาใจ และความพรอมในการเขาเรียน
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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  2.4.2 จัดรายวิชาชีพครูท่ีเปนวิชาพื้นฐานท่ีจําเปน เพื่อเตรียมความพรอมในดานความเปนครูแก
นิสิต เชน จิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  2.4.3 จัดกิจกรรมเสริมเพื่อใหความรูและทักษะพ้ืนฐานดานภาษาและการส่ือสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศแกนิสิต 
  2.4.4 จัดกิจกรรมใหไดคุนเคยกับสภาพปญหาโรงเรียนในทองถ่ินตาง ๆ เพื่อขยายความคิด ความ
เขาใจในปญหาวิชาชีพครู 
  2.4.5 จัดอบรมรายวิชาพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรกอนเปดเรียน 
 2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

หนวย : คน 

ปการศึกษา ระดับ 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 
ช้ันปท่ี 1 50* 50* 50* 50* 50* 50* 
ช้ันปท่ี 2 - 50 50 50 50 50 
ช้ันปท่ี 3 - - 50 50 50 50 
ช้ันปท่ี 4 - - - 50 50 50 
ช้ันปท่ี 5 - - - - 50 50 
รวม 50 100 150 200 250 250 

ผูท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - - 50 50 

* จํานวนนิสิตท่ีรับรวมนิสิตโครงการครูวิทยาศาสตรคืนถ่ินในโครงการพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  ใชงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดประจําปของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้ 

1 หมวดคาจัดการเรียนการสอน   
 1.1   คาตอบแทนการจัดการเรียนการสอน 17,934 บาท 
 1.2   คาวัสดุ/คาใชสอย การจดัการเรียนการสอน 20,000 บาท 
 1.3   คาบํารุงครุภัณฑ/คาซอมสถานท่ี/คาสาธารณูปโภค 10,000 บาท 
 คาใชจายรวม (หมวดการจดัการเรียนการสอน)/นิสิต 1 คน 47,934 บาท 
2 หมวดคาใชจายสวนกลาง   
 2.1   คาสวนกลางมหาวิทยาลัย(950บาท/ภาคเรียน × 10 ภาคเรียน) 9,500 บาท 
 2.2   คาธรรมเนียมหองสมุด (300 บาท/ภาคเรียน× 10 ภาคเรียน) 3,000 บาท 
 2.3   คาบํารุงกองทุนหองสมุด (400 บาท/ภาคเรียน× 10 ภาคเรียน) 4,000 บาท 
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 2.4   คาธรรมเนียมฝายกิจการนิสิต (350 บาท/ภาคเรียน× 10 ภาคเรียน) 3,500 บาท 
 2.5   คาบํารุงกองทุนคอมพิวเตอร (650 บาท//ภาคเรียน× 10 ภาคเรียน) 6,500 บาท 
 คาใชจายรวม (หมวดคาใชจายสวนกลาง)/นิสิต 1 คน 26,500 บาท 

3. หมวดคาใชจายการจัดการเรียนการสอนวิชาชพีครูและการนิเทศ    
 คาใชจายรวม (หมวดคาใชจายการจัดการเรียนการสอนวชิาชีพครูและ

การนิเทศ)/นิสิต 1 คน/ตอ 2 ภาคเรียน 
5,566 บาท 

คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตรตอคน 80,000 บาท 
*คาธรรมเนียมเหมาจาย/ตอคน/ตอภาคเรียน 8,000 บาท 
หมายเหตุ   * ตองใชตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เร่ือง  การเก็บเงินคาธรรมเนียม

การศึกษาระดบัปริญญาตรี  ประกาศ  ณ วนัท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2549 บังคับใชกับนิสิต
ท่ีเขาศึกษาต้ังแตปการศึกษา 2550 ถึงปการศึกษา 2554 

 
 2.7 ระบบการศึกษา 
  จัดแบบช้ันเรียนเปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2548  จัดการศึกษาระบบทวภิาค โดย 1 ปการศกึษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 15 สัปดาห 
 
 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามสถาบันอุดมศึกษา (ถามี) 
  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
ตามหมวด 7 ขอท่ี 36 ดังนี้ 
  1) เปนรายวิชาในหลักสูตรอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 
  2) เปนรายวิชาท่ีมีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงกันไดหรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในส่ี

ของรายวิชาท่ีขอเทียบ 
  3) เปนรายวิชาท่ีไดศึกษามาแลวไมเกิน  5  ป  นับถึงวันท่ีขอเทียบรายวิชา 
  4) รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเลือกตองไดระดับข้ัน  C   หรือคาระดับข้ัน

เฉล่ีย  2.00  หรือเทียบเทา 
  5) รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน  วิชาเอก  วิชาแกน  หรือวิชาชีพ  ตองสอบไดไมตํ่ากวาระดับ

ข้ัน  B  หรือคาระดับข้ันเฉล่ีย 3.00 หรือเทียบเทา และเปนไปตามเกณฑและขอกําหนด
เพิ่มเติมของคณะท่ีรับเทียบโอน 

  6) การโอนหนวยกิตและการเทียบรายวิชา ใหอยูในดุลยพินิจของภาควิชาหรือสาขาวิชาท่ีนิสิต
ขอโอนหนวยกิตและเทียบรายวิชา  และไดรับอนุมัติจากคณบดี 
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  7) การโอนหนวยกิตและการเทียบรายวิชา  ใหกระทําไดไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวม
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

  8) ในกรณีจําเปนท่ีไมอาจอนุโลมตามเกณฑการเทียบรายวิชาและการโอนหนวยกิตนี้ไดท้ังหมด
ท่ีมิไดระบุไวในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ใหอธิการบดีพิจารณาใหความเห็นชอบ
เปนราย ๆ ไป 

 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 160 หนวยกิต 
  3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

รายละเอียด หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา   30  

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 124  
 2.1 วิชาชีพครู ไมนอยกวา    50 
 2.2 วิชาแกน     25 
 2.2.1 วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน     16 
 2.2.2 วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู     9 
 2.3 วิชาเอก ไมนอยกวา  49 
 2.3.1 วิชาเอกบังคับ    18 

 2.3.2 วิชาเฉพาะสาขา ไมนอยกวา   15 
                2.3.3   วิชาเอกเลือก    16 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา    6  

รวม ไมนอยกวา 160  

   
  3.1.3 รายวิชา 
   3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
    กําหนดใหเรียนไมนอยกวา  30 หนวยกิต  โดยเลือกจากกลุมวิชาตาง ๆ ดังนี้  กลุม
วิชาภาษา กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี กลุมวิชาศิลปศาสตร 
1.  กลุมวิชาภาษา กําหนดใหเรียนไมนอยกวา  9  หนวยกติ  ดังนี ้
 1.1  ภาษาไทย  กําหนดใหเลือกเรียน  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต 
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
SWU 111 Thai for Communication  
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มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน  3(2-2-5) 
SWU 112 Thai Literary Review  
 1.2  ภาษาตางประเทศ  กําหนดใหเลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกติ  จากรายวิชาตอไปน้ี 
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 121 English for Effective Communication I   
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 122 English for Effective Communication II  
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 1  3(2-2-5) 
SWU 123 English for International Communication I  
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 2 3(2-2-5) 
SWU 124 English for International Communication II  
มศว 131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 131 French for Communication I  
มศว 132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสาร 2  3(2-2-5) 
SWU 132 French for Communication II  
มศว 133 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 1  3(2-2-5) 
SWU 133 German for Communication I  
มศว 134 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 134 German for Communication II  
มศว 135 ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร 1  3(2-2-5) 
SWU 135 Chinese for Communication I  
มศว 136 ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร 2  3(2-2-5) 
SWU 136 Chinese for Communication II  
มศว 137 ภาษาญ่ีปุนเพือ่การส่ือสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 137 Japanese for Communication I  
มศว 138 ภาษาญ่ีปุนเพือ่การส่ือสาร 2  3(2-2-5) 
SWU 138 Japanese for Communication II  
 
2.  กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 
 กําหนดใหเลือกเรียน ไมนอยกวา  6  หนวยกิต  จากรายวชิาตอไปนี ้
มศว 141 ทักษะการรูสารสนเทศ  3(2-2-5) 
SWU 141 Information Literacy Skills  
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มศว 142 วิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 
SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment  
มศว 143 พลังงานทางเลือก 3(2-2-5) 
SWU 143 Alternative Energy  
มศว 144 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวนั 3(2-2-5) 
SWU 144 Mathematics in Daily Life  
มศว 145 สุขภาวะและวถีิชีวิตเชิงสรางสรรค 3(2-2-5) 
SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle  
มศว 341 วิทยาศาสตรฟสิกส กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต 3(2-2-5) 
SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit  
3.  กลุมวิชาศิลปศาสตร 
 กําหนดใหเรียนไมนอยกวา  15  หนวยกิต  ดังนี ้
 3.1  วิชาบังคับ  กําหนดใหเรียน  9  หนวยกติ  ดังนี ้  
มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย  3(2-2-5) 
SWU 151 General Education for Human Development  
มศว 251 มนุษยกับสังคม 3(2-2-5) 
SWU 251 Man and Society  
มศว 252 สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
SWU 252 Aesthetics for Life  
 3.2  วิชาเลือก  กําหนดใหเลือกเรียน ไมนอยกวา  6  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี ้
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development  
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(2-2-5) 
SWU 352 Philosophy and Thinking Process  
มศว 353 มนุษยกับการใชเหตุผลและจริยธรรม  3(2-2-5) 
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics  
มศว 354 มนุษยกับสันติภาพ 3(2-2-5) 
SWU 354 Man and Peace  
มศว 355 พุทธธรรม 3(2-2-5) 
SWU 355 Buddhism  
มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปญญา  3(2-2-5) 
SWU 356 Literature for Intellectual Powers  
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มศว 357 ศิลปะและความคิดสรางสรรค 3(2-2-5) 
SWU 357 Art and Creativity  
มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนษุย 3(2-2-5) 
SWU 358 Music and Human Spirit  
มศว 361 ประวัติศาสตรและพลังขับเคลื่อนสังคม  3(2-2-5) 
SWU 361 History and Effects on Society  
มศว 362 มนุษยกับอารยธรรม 3(2-2-5) 
SWU 362 Man and Civilization  
มศว 363 มนุษยกับการเมือง 3(2-2-5) 
SWU 363 Man and Politics  
มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภวิฒัน 3(2-2-5) 
SWU 364 Economy in Globalization  
มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม 3(2-2-5) 
SWU 365 Principles of Modern Management  
มศว 366 จิตวิทยาสังคม  3(2-2-5) 
SWU 366 Social Psychology  
มศว 367 กฎหมายท่ัวไป  3(2-2-5) 
SWU 367 Legal Studies  
มศว 371 ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรม และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
SWU 371 Creativity, Innovation and Technology  
มศว 372 ภูมิปญญาทองถ่ิน 3(2-2-5) 
SWU 372 Local Wisdom  
มศว 373 ภูมิลักษณชุมชน  3(2-2-5) 
SWU 373 Man and Community  
มศว 374 สัมมาชีพเพื่อชุมชน 3(2-2-5) 
SWU 374 Ethical Careers for Community  
มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการชุมชน  3(2-2-5) 
SWU 375 Good Governance in Community Management  
   3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 124 หนวยกิต โดยเลือกจากกลุมวิชา
ตาง ๆ  ดังนี้ 
1.  วิชาชพีครู กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 50 หนวยกิต 
วิชาบังคับ กําหนดใหเรียน  48  หนวยกติ  ดังนี ้  
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ศษ 111 จิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 3(2-2-5) 
ED 111   Consciousness and Ethics for Professional Teacher   
ศษ 211 กระบวนทัศนทางการศึกษา 3(3-0-6) 
ED 211    Educational Paradigm  
ศษ 241 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) 
ED 241 Psychology for Teachers  
ศษ 291 การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 1 2(0-4-2) 
ED 291 Practicum in Profession of Teaching  I  
ศษ 331 วิธีวิทยาการจดัการเรียนรูเชิงบูรณาการ 3(2-2-5) 
ED 331 Methodologies for Creating  Integrated Learning    
ศษ 332 การศึกษาสําหรับผูท่ีมีความตองการพิเศษ 3(2-2-5) 
ED 332 Education for Students with Special Needs  
ศษ 381 ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารการศึกษา 3(2-2-5) 
ED 381 Media Innovation and Information Technology for Educational Communication 
ศษ 391 การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 2 2(0-4-2) 
ED 391 Practicum in Profession of Teaching II  
ศษ 421 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  3(2-2-5) 
ED 421 Methodologies for School-Based Curriculum Development  
ศษ 451 การวัดประเมินทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ED 451 Educational  Assessment  
ศษ 461 การบริหารและการจัดการการศึกษา 3(2-2-5) 
ED 461   Education Administration and Management  
ศษ 471 การวิจยัทางการศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
ED 471 Educational Research for Learning and Teaching Development  
ศษ 491 การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 3 2(0-4-2) 
ED 491 Practicum in Profession of Teaching  III  
ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวชิาชีพ 1 6(0-12-6) 
ED 591 Internship in Education I  
ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวชิาชีพ 2 6(0-12-6) 
ED 592 Internship in Education  II 
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วิชาเลือก กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากรายวิชาตาง ๆ  ดังนี้  
ศษ 201 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 3(1-4-4) 
ED 201 Thai Language for Learning Development  
ศษ 202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู 3(1-4-4) 
ED 202 English Language for Learning Development  
ศษ 212 งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน 3(2-2-5) 
ED 212 Voluntary Works  and Youth Activities  
ศษ 213 จิตสํานึกและการมีสวนรวมทางสังคมและการเมือง 3(2-2-5) 
ED 213 Social and Politics Consciousness and Participation  
ศษ 231 การจัดการเรียนรูเพื่อสรางจิตสํานึกสาธารณะ 3(2-2-5) 
ED 231 Public Concern-Based Learning  
ศษ 232 การศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) 
ED 232 Early Childhood Education  
ศษ 242 การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณคาแหงตน 3(2-2-5) 
ED 242 Guidance for Self-Esteem Development  
ศษ 311 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 3(2-2-5) 
ED 311 Scout, Red Cross Youth, and  Student Activities  
ศษ 312 การตอรองกับวัฒนธรรมการบริโภค 3(2-2-5) 
ED 312 Negotiating  Consumer Culture    
ศษ 333 การจัดการความรู 3(2-2-5) 
ED 333 Knowledge Management  
ศษ 334 การพัฒนาทักษะการคิดและความคิดสรางสรรคในเด็กปฐมวยั 3(3-0-6) 
ED 334 Thinking Skills and Creativity Development in Young Children  
ศษ 335  การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั 3(3-0-6) 
ED 335 Child Rearing and Parenting  

ศษ 336 การมัธยมศึกษา 2(1-2-3) 

ED 336 Secondary Education  
ศษ 341 จิต สมอง และการเรียนรูของมนุษย 3(2-2-5) 
ED 341 Mind, Brain and Human Learning  
ศษ 361 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
ED 361 Quality Assurance in Education 
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ศษ 362 การศึกษาและการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 
ED 362 Education and Community Development  
ศษ 371 สถิติทางการศึกษาเบ้ืองตน 3(2-2-5) 
ED 371 Statistics in Education I  
ศษ 382 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 3(2-2-5) 
ED 382 Work  Career  and  Technology  
ศษ 383 การพัฒนาแหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู 3(2-2-5) 
ED 383 Development of Learning Resources and Learning Networks  
ศษ 401 การออกแบบและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
ED 401 Instructional Media Design and Development  
ศษ 411 การพัฒนาทักษะการคิดระดบัสูง 3(2-2-5) 
ED 411 Developing Higher Order of Thinking Skills    
ศษ 422  การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 3(2-2-5) 
ED 422 Local Curriculum Development  
ศษ 427 การวิจยัทางการศึกษา 2(1-2-3) 
ED 427 Educational Research  
ศษ 431 การจัดการเรียนรูนอกระบบและตามอัธยาศัย 3(2-2-5) 
ED 431 Non-formal and Informal Learning Management  
ศษ 441 การเรียนรูระดบัจิตสํานึกและจิตใตสํานกึ 3(2-2-5) 
ED 441 Conscious and Subconscious Learning  
ศษ 452  การประเมินเพื่อเสริมพลังการเรียนรู 3(2-2-5) 
ED 452 Empowerment Evaluation  
*หมายเหตุ* สามารถเรียนวิชาเลือกจากวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาอ่ืนในคณะ
ศึกษาศาสตรไดโดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู 
เชน   ปถ 311 การประถมศึกษา ลส 301 วาทวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพฯ เปนตน 
 
2. วิชาแกน กําหนดใหเรียน 25 หนวยกิต ดงันี้ 
     2.1 วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพืน้ฐาน  กาํหนดใหเรียน 16 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 
คณ 111 คณิตศาสตร 1 4(4-0-8) 
MA 111 Mathematics I  
คม 100 เคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 
CH 100 General Chemistry  
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คม 190 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-2-1) 
CH 190 General Chemistry Laboratory  
ชว 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
BI 101 Biology I  
ชว 181 ปฏิบัติการชีววิทยา 1  1(0-2-1) 
BI 181 Biology Laboratory I  
ฟส 100 ฟสิกสท่ัวไป 3(3-0-6) 
PY 100 General Physics  
ฟส 180 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1(0-2-1) 
PY 180 General Physics Laboratory  
    2.2 วิชาพฒันาทักษะการเรียนรู กําหนดใหเรียน   9  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี ้
วทศ 303 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรศึกษาและคณิตศาสตรศึกษา 3(3-0-6) 
SCI 303 English for Science Education and Mathematics Education  
วทศ 412 สัมมนาทางวทิยาศาสตรศึกษา 1(0-2-1) 
SCI 412 Seminar for Science Education  
วทศ 423 โครงงานวิทยาศาสตร 1 1(0-3-0) 
SCI 423 Science Project I  
วทศ 424 โครงงานวิทยาศาสตร 2 1(0-3-0) 
SCI 424 Science Project II  
วทศ 431 บูรณาการวิธีสําหรับครูวิทยาศาสตร และ/หรือ ครูคณิตศาสตร 3(2-3-4) 
SCI 431 Integrated Methdology for Science and/or Mathermatic Teachers  
    2.3 วิชาเอก กําหนดใหเรียนไมนอยกวา  49  หนวยกิต 
         2.3.1 วิชาเอกบังคับ กําหนดใหเรียน 33 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 
วท 211 เคมีสําหรับครูวิทยาศาสตร 1 3(2-2-5) 
SC 211 Chemistry for Science Teachers I  
วท 212  เคมีสําหรับครูวิทยาศาสตร 2 3(2-2-5) 
SC 212 Chemistry for Science Teachers II  
วท 221 ชีววิทยาสําหรับครูวิทยาศาสตร 1 3(2-2-5) 
SC 221 Biology for Science Teachers I  
วท 231 ฟสิกสสําหรับครูวิทยาศาสตร 1 3(2-2-5) 
SC 231 Physics for Science Teachers I 
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วท 251 ธรณีวิทยาเบ้ืองตน 3(2-2-5) 
SC 251 Introduction to Geology  
วท 252 ระบบโลกศาสตร และอุตุนยิมวิทยา 4(3-3-6) 
SC 252 Earth Science System and Meteorology  
วท 272 วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมสําหรับครูวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
SC 272 Enviromental Science for Science Teachers  
วท 322 ชีววิทยาสําหรับครูวิทยาศาสตร 2 3(2-2-5) 
SC 322 Biology for Science Teachers II  
วท 332 ฟสิกสสําหรับครูวิทยาศาสตร 2 3(2-2-5) 
SC 332 Physics for Science Teachers II  
วท 442 ดาราศาสตรเบ้ืองตน 3(2-2-5) 
SC 442 Introduction to Astronomy  
วท 466 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร 2(0-6-0) 
SC 466 Special Problems in Science  
         2.3.2 วิชาเอกเลือก กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 16 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 
วท 101 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม 2(2-0-4) 
SC 101 Science Technology and Environment  
วท 323 เคมีชีวภาพ 3(3-0-6) 
SC 323 Biological Chemistry  
วท 324 เทคโนโลยีทางชีวภาพสําหรับครูวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
SC 324 Biological Technology for Science Teachers  
วท 333 อิเล็คทรอนิกสสําหรับครูวิทยาศาสตร 3(2-2-5) 
SC 333 Electronics for  Science  Teachers  
วท 361 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับครูวิทยาศาสตร 2(2-0-4) 
SC 361 Innovation of Science and Technology for Science Teachers  
วท 362 เทคนิคทางชีววิทยาและเคมีสําหรับครูวิทยาศาสตร 3(2-2-5) 
SC 362 Biological and Chemical Techniques for Science Teachers  
วท 371 ภาษาอังกฤษสําหรับครูวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
SC 371 English for Science Teachers  
วท 372 ความปลอดภยัในการใชหองปฏิบัติการวทิยาศาสตร 3(2-0-4) 
SC 372 Safety in Science Laboratory Room 
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วท 373 ปญหาส่ิงแวดลอมในปจจุบัน 2(2-0-4) 
SC 373 Present Environmental Problem  
วท 374 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเกษตรพอเพียง    3(2-2-5) 
SC 374 Science  and  Technology for  Self-Sufficient Agriculture  
วท 375 คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 3(2-2-5) 
SC 375 Computer  for  Science  Teaching  
วท 376 อุทกวิทยาเบื้องตน  2(1-2-3) 
SC 376 Introduction  to  Hydrology  
วท 377 สารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 3(2-1-6) 
SC 377 Science and Technology Information  
วท 378 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ 3(2-2-5) 
SC 378 Biodiversity  and  Conservation  
วท 379 การจัดการของเสียชุมชน            3(2-2-5) 
SC 379 Community  Waste  Management.  
วท 383 สถิติสําหรับครูวิทยาศาสตร 3(2-2-5) 
SC 383 Statistics for Science Teachers  
วท 467 การสรางโปรแกรมส่ิงแวดลอม 2(1-2-3) 
SC 467 Program Construction for Environmental Education  
วท 468 นวัตกรรมและอุปกรณวิทยาศาสตรเพื่อการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
SC 468 Innovations and Science Instructional Equipments  
วท 471 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อภูมิปญญาทองถ่ิน   3(2-3-4) 
SC 471 Science  and  Technology for  Local  Wisdom  
วท 474 กฎหมายส่ิงแวดลอม 2(2-0-4) 
SC 474 Environmental Law  
วท 481 การสังเกตการณสอนวิทยาศาสตร 1 1(0-0-3) 
SC 481 Science Teaching Observation I  
วท 482 การสังเกตการณสอนวิทยาศาสตร 2 1(0-0-3) 
SC 482 Science Teaching Observation II  
    
   3.1.3.3 วิชาเลือกเสรี 
    ไมนอยกวา 6 หนวยกิต ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย 
ยกเวนวิชาท่ีเปนพื้นฐานของวิชาเอกและวิชาศึกษาท่ัวไป 
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ความหมายของเลขรหัสวิชา 
เลขรหัสตัวแรก หมายถึง  ช้ันปท่ีเปดสอน หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา  
เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชา ดังตอไปนี้ 
ความหมายของเลขรหัสตัวกลางวิชาชีพครูทางศึกษา (ศษ) 
0 หมายถึง กลุมภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 5 หมายถึง กลุมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
1 หมายถึง กลุมความเปนครู 6 หมายถึง กลุมการบริหารการศึกษาและการ

จัดการช้ันเรียน 
2 หมายถึง กลุมการพัฒนาหลักสูตร 7 หมายถึง กลุมการวิจยัทางการศึกษา 
3 หมายถึง กลุมการจัดการเรียนรู 8 หมายถึง กลุมส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา 
4 หมายถึง กลุมจิตวิทยาและการแนะแนว

สําหรับครู 
9 หมายถึง กลุมประสบการณวิชาชีพครู 

 
ความหมายของเลขรหัสตัวกลางของสาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (วท) 
1 หมายถึง เคมี 
2 หมายถึง ชีววิทยา 
3 หมายถึง ฟสิกส 
4 หมายถึง ดาราศาสตร 
5 หมายถึง ธรณีวิทยา 
6 หมายถึง การสอน อุปกรณและเคร่ืองมือวิทยาศาสตร 
7 หมายถึง วิทยาศาสตรประยุกต และบูรณาการ 
8 หมายถึง อ่ืนๆ 
เลขรหัสตัวสุดทาย หมายถึง ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 

  3.1.4 แผนการศึกษา 
  

ชั้นป ภาคเรียนท่ี  1 นก. ภาคเรียนท่ี  2 นก. 

1 หมวดวิชาชีพครู 0 หมวดวิชาชีพครู 3 

   
 

วิชาบังคับ 
ศษ 111  จิตสํานึกและจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู  

 
3(2-2-5) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 9 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 9 

 หมวดวิชาวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตรพืน้ฐาน 

8 หมวดวิชาเอกบังคับ 9 

 คม 100 เคมีท่ัวไป 
คณ 111 คณิตศาสตร 1 
คม 190 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป               

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

วท  211 เคมีสําหรับครูวิทยาศาสตร 1
วท 251 ธรณีวทิยาเบ้ืองตน 
วท 252 ระบบโลกศาสตร 

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

 รวม 17 รวม 21 
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ชั้นป ภาคเรียนท่ี  1 นก. ภาคเรียนท่ี  2 นก. 

2 หมวดวิชาชีพครู 5 หมวดวิชาชีพครู 3 
 วิชาบงัคับ (เรียน 5 หนวยกิต) 

ศษ 211  กระบวนทัศนทางการศึกษา 
ศษ 291  การฝกประสบการณวชิาชีพ  

ครูระหวางเรียน 1 

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

วิชาบังคับ (เรียน 3 หนวยกติ) 
ศษ 241  จิตวทิยาสําหรับครู 
 

 
3(2-2-5) 

 

 หมวดวิชาวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตรพืน้ฐาน 

8 หมวดวิชาเอกบังคับ 9 

 ฟส 100 ฟสิกสท่ัวไป 
ชว 101 ชีววิทยา 1 
ฟส 180 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 
ชว 181 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 
 

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

วท 221 ชีววิทยาสําหรับครู
วิทยาศาสตร 1 

วท 231 ฟสิกสสําหรับครู
วิทยาศาสตร 1 

วท 272 วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม
สําหรับครูวิทยาศาสตร 

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

 หมวดวิชาเอกบังคับ 3 หมวดวิชาเอกเลือก (ไมนอยกวา) 4 
 วท  212  เคมีสําหรับครูวิทยาศาสตร 2 3(2-2-5)   
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 
 รวม 22 รวม 22 
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ชั้นป ภาคเรียนท่ี  1 นก. ภาคเรียนท่ี  2  นก. 

3 หมวดวิชาชีพครู 5 หมวดวิชาชีพครู 11 

วิชาบังคับ (เรียน 3 หนวยกติ) 
ศษ 381  ส่ือ นวัตกรรมและ  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
3(2-2-5) 

 
 
 

วิชาบังคับ (เรียน 5  หนวยกติ) 
ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูเชิง

บูรณาการ 
ศษ 332  การศกึษาสําหรับผูท่ีมีความ

ตองการพิเศษ  
ศษ 391  การฝกประสบการณวิชาชีพ

ครูระหวางเรียน 2 
ศษ 421 วิธีวิทยาในการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา 

 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

 
2(0-4-2) 

 
3(2-2-5) 

 

 

วิชาเลือก (เลือกเรียนไมนอยกวา 2 
หนวยกติ) 

2 
 

 
 

 

 หมวดวิชาเอกบังคับ 1 หมวดวิชาเฉพาะสาขา 5 

 วท 465 สัมมนา 
 

1(0-2-1) 
 

วท 464 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
วิทยาศาสตร 

3(3-0-6) 

 หมวดวิชาเอกบังคับ 6 วท 463 โครงงานวิทยาศาสตร 2(0-6-0) 

 วท 322 ชีววิทยาสําหรับครู
วิทยาศาสตร 2 

วท 332 ฟสิกสสําหรับครู
วิทยาศาสตร 2 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 

  

 หมวดวิชาเอกเลือก (ไมนอยกวา) 4 หมวดวิชาเอกเลือก 6 

 หมวดวิชาเลือกเสรี 3   

 รวม 19 รวม 22 
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ชั้นป ภาคเรียนท่ี  1 นก. ภาคเรียนท่ี  2 นก. 
4 หมวดวิชาชีพครู 6 หมวดวิชาชีพครู 5 
 
 
 

 
 

วิชาบังคับ (เรียน 6 หนวยกติ) 
ศษ 451 การวดัและประเมินผล

การศึกษา 
ศษ 471  การวจิัยทางการศึกษาเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน 

 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับ (เรียน 5 หนวยกติ) 
ศษ 461 การบริหารการศึกษาและการ

จัดการการศกึษา 
ศษ 491 การฝกประสบการณวิชาชีพ

ครูระหวางเรียน3 

 
3(2-2-5) 

 
2(0-4-2) 

 หมวดวิชาเอกบังคับรวม 3 หมวดวิชาเลือกเสรี 3 

 วทศ 471 บูรณาการวิธีวิทยาสําหรับ
ครูวิทยาศาสตร 

3(2-2-5) 
 

  

 หมวดวิชาเอกบังคับ 3 หมวดวิชาเอกบังคับ 2 

 วท 442 ดาราศาสตรเบ้ืองตน 3(2-2-5) วท 466 หวัขอพิเศษทางวิทยาศาสตร 2(2-0-4) 

 รวม 12  10 

 

ชั้นป  ภาคเรียนท่ี  1  นก. ภาคเรียนท่ี  2 นก. 
5 หมวดวิชาชีพครู 6 หมวดวิชาชีพครู 6 
 วิชาบังคับ (เรียน 6 หนวยกติ) 

ศษ  591 การปฏิบัติการสอนและฝก
ประสบการณวิชาชีพ 1 

 
6(0-12-6) 

วิชาบังคับ (เรียน 6 หนวยกติ) 
ศษ  592 การปฏิบัติการสอนและฝก   
              ประสบการณวิชาชีพ 2 

 
6(0-12-6) 

 หมวดวิชาชีพบังคับรวม 3   

 วทศ 581 ปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร
ในสถานศกึษา 

3(0-9-0)   

 รวม 9  6 

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 160 หนวยกิต 

 
  3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
   ดูในภาคผนวก ก 
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 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 
  3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร  
 

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/ปท่ีสําเร็จการศึกษา/
สถาบันท่ีจบ 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

1) นางสุภาภรณ ศิริโสภณา** ผูชวยศาสตราจารย กศ.บ. (เคมี)  
พ.ศ. 2519 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

  วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)  
พ.ศ. 2524 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

2) นายทนง อัครธีรานนท * ผูชวยศาสตราจารย กศ.บ. (ฟสิกส) (เกียรตินิยม) 
พ.ศ. 2519 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

  กศ.ม. (ฟสิกส) 
พ.ศ. 2522 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

3) นางสาวสมปรารถนา   
วงศบุญหนัก** 

อาจารย ค.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป)  
พ.ศ. 2529 
วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา 

xxxxxxxxxxxxx 

  กศ.ม. (การมัธยม)  
พ.ศ. 2537 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

  กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)  
พ.ศ. 2540 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

4) นางสาวนํ้าฝน คูเจริญไพศาล** อาจารย วท.บ. (เคมี)  
พ.ศ. 2537 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

  วท.ม. (เคมี)  
พ.ศ. 2540 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

  กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)  
พ.ศ. 2548 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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5) นายสุรศักด์ิ ละลอกนํ้า** อาจารย วท.บ. (ชีววิทยา)  

พ.ศ. 2537 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

  วท.ม. (ชีวเคมี)  
พ.ศ. 2541 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

  วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
พ.ศ. 2549 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

6) นายชายชาติ ธรรมครองอาตม อาจารย วท.บ. (พฤกษศาสตร)  
พ.ศ. 2520 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

  วท.ม. (วิทยาศาสตรสภาวะแวดลอม)  
พ.ศ. 2524 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

หมายเหตุ  *อาจารยจากคณะศึกษาศาสตร 
   **อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
  3.2.2 อาจารยประจํา 
   3.2.2.1 อาจารยประจําวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (วท) 

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/ปท่ีสําเร็จการศึกษา/
สถาบันท่ีจบ 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

1) นายเสรีวัฒน สมินทรปญญา รองศาสตราจารย วท.บ. (ธรณีวิทยา)  
พ.ศ. 2526 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

xxxxxxxxxxxxx 

  
วท.ม. (เทคโนโลยกีารบริหารสิ่งแวดลอม) 
พ.ศ. 2530 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

  
Ph.D. (Geology)  
พ.ศ. 2535 
University of England 

 

2) นางสุภาภรณ ศิริโสภณา** ผูชวยศาสตราจารย กศ.บ. (เคมี)  
พ.ศ. 2519 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

  วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)  
พ.ศ. 2524 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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3) นายทนง อัครธีรานนท * ผูชวยศาสตราจารย กศ.บ. (ฟสิกส) (เกียรตินิยม) 

พ.ศ. 2519 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

  กศ.ม. (ฟสิกส) 
พ.ศ. 2522 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

4) นางสาวนํ้าฝน คูเจริญไพศาล** ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เคมี)  
พ.ศ. 2537 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

  วท.ม. (เคมี)  
พ.ศ. 2540 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

  กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)  
พ.ศ. 2548 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

5) นางสาวสมปรารถนา   
วงศบุญหนัก** 

อาจารย ค.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป)  
พ.ศ. 2529 
วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา 

xxxxxxxxxxxxx 

  กศ.ม. (การมัธยม)  
พ.ศ. 2537 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

  กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)  
พ.ศ. 2540 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

6) นายสุรศักด์ิ ละลอกนํ้า** อาจารย วท.บ. (ชีววิทยา)  
พ.ศ. 2537 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

  วท.ม. (ชีวเคมี)  
พ.ศ. 2541 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

  วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
พ.ศ. 2549 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

7) นายชายชาติ ธรรมครองอาตม อาจารย วท.บ. (พฤกษศาสตร)  
พ.ศ. 2520 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

xxxxxxxxxxxxx 
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  วท.ม. (วิทยาศาสตรสภาวะแวดลอม)  

พ.ศ. 2524 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

หมายเหตุ  *อาจารยจากคณะศึกษาศาสตร 
   **อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
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   3.2.2.2 อาจารยประจําวิชาชีพครู 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขา 
และปท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

1 นางอรพรรณ  พรสีมา รองศาสตราจารย Ph.D. (Distance Learning System) - 
2 นายบุญฤทธิ์  คงคาเพ็ชร ผูชวยศาสตราจารย กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) - 
3 นายธีรบุญฤทธิ์  ควรหาเวชศิษฐ ผูชวยศาสตราจารย กศ.ม. (โสตทัศนศึกษา) - 
4 นางอลิศรา  เจริญวานิช ผูชวยศาสตราจารย กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) - 
5 นายฤทธิชัย  ออนมิ่ง ผูชวยศาสตราจารย กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) - 
6 นายกุศล  อิศดุลย อาจารย กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) - 
7 นางนฤมล  ศิระวงษ อาจารย กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) - 
8 นายรัฐพล  ประดับเวทย อาจารย กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) - 
9 นางสาวขวัญหญงิ  ศรีประเสริฐภาพ อาจารย กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) - 

10 นางเวธนี กรีทอง รองศาสตราจารย ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) - 
11 นางนันทา สูรักษา รองศาสตราจารย Ed.D. (Counseling Education) - 
12 นายทศวร มณีศรีขํา ผูชวยศาสตราจารย กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร)        - 
13 นางพรหมธิดา  แสนคําเครือ   ผูชวยศาสตราจารย M.S. (Student Personnel and Guidance) - 
14 นางสาวพาสนา  จุลรัตน ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Educational Psychology) - 
15 นางมณฑิรา  จารุเพ็ง อาจารย ปร.ด. (จิตวิทยาใหคําปรึกษา) - 
16 นายสกล  วรเจริญศรี อาจารย กศ.ด. (จิตวิทยาการใหคําปรึกษา) - 
17 นายนันทวิทย  เผามหานาคะ อาจารย กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) - 
18 นางสาวพัชราภรณ  ศรีสวัสด์ิ อาจารย กศ.ด. (จิตวิทยาการใหคําปรึกษา) - 
19 นางสาวพวงรัตน  เกษรแพทย 

 
ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Adult & Continuing Ed./Ed 

Administration) 
- 

20 นางจารุวรรณ  พลอยดวงรัตน อาจารย ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) - 
21 นางสรภัคสรณ  ฉัตรกมลทัศน อาจารย กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) - 
22 นายสมชาย เทพแสง อาจารย กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) - 
23 นายองอาจ  นัยพัฒน 

 
รองศาสตราจารย Ph.D. (Educational Administration with 

Concentration in Research & Evaluation) 
- 

24 นางชูศรี  วงศรัตนะ รองศาสตราจารย ค.ม. (การวิจัยการศึกษา) - 
25 นางสาวสุวพร  เซ็มเฮง อาจารย Ph.D. (Educational Research and Evaluation) - 
26 นางสาวสุวิมล  กฤชคฤหาสน อาจารย ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) - 
27 นางสาวรณิดา  เชยชุม อาจารย ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) - 
28 นางอุษณีย   อนุรุทธวงศ ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Special Education, Gifted and 

Talented Children) 
- 

29 นางดารณี  ศักด์ิศิริผล ผูชวยศาสตราจารย กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ) - 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขา 
และปท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

30 นายศิริพันธ  ศรีวันยงค ผูชวยศาสตราจารย กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ)  M.S. (Audiology), 
M.B.A. (General Management), M.C.D. 
(SpeechPathology) 

- 

31 นางสาวกุลยา  กอสุวรรณ อาจารย Ed.D. (Special Education-Intellectual Disabilities) - 
32 นางประพิมพพงศ  วัฒนะรัตน อาจารย กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) - 
33 นายศักด์ิชัย  นิรัญทวี รองศาสตราจารย กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร) - 
34 นางเพ็ญสิริ  จีระเดชากุล ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Education Policy Studies) - 
35 นายชูพินิจ  เกษมณี อาจารย M.A. (Geography) - 
36 นางสาวพิศมัย  รัตนโรจนสกุล อาจารย กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร) - 
37 นางสาวจันทรัศม  ภูติอริยวัฒน อาจารย กศ.ด. (บริหารการศึกษา) - 
38 นางสาวสนอง  โลหิตวิเศษ 

 
รองศาสตราจารย Ph.D. (Adult &Continuing 

Education/Computer Science) 
- 

39 นางสาววัฒนีย  โรจนสัมฤทธิ ์ อาจารย Ph.D.  (Adult and Continuing Education) - 
40 นายกัมปนาท  บริบูรณ อาจารย กศ.ด. (การศึกษาผูใหญ) - 
41 นางประพันธศิริ  สุเสารัจ รองศาสตราจารย กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร) - 
42 นายสน่ัน  มีขันหมาก ผูชวยศาสตราจารย กศ.ม. (การประถมศึกษา) - 
43 นายรังสี  เกษมสุข ผูชวยศาสตราจารย กศ.ม. (การประถมศึกษา) - 
44 นางรุงทิวา  แยมรุง อาจารย กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา) - 
45 นางสาววรินทร  โพนนอย อาจารย กศ.ม. (การวัดและประเมินผลทางการศึกษา) - 
46 นางสาววิลาวัลย   ดานสิริสุข อาจารย กศ.ม. (การประถมศึกษา) - 
47 นายไพรัช  วงศยุทธไกร อาจารย Ed.D. (Industrial Education Management) - 
48 นายโอภาส  สุขหวาน อาจารย วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน) - 
49 นายอัมพร กุญชรรัตน อาจารย ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน) - 
50 นางอัจฉรา  วัฒนาณรงค ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. Higher Education Administration - 
51 นางสุชาดา  สุธรรมรักษ ผูชวยศาสตราจารย Ed.D. (Curriculum & Instruction) - 
52 นางสุวพร  ต้ังสมวรพงษ อาจารย Ph.D. Higher Education Administration - 
53 นางจารุวรรณ  สกุลคู อาจารย Ph.D. Higher Education Administration - 
54 นายอรรณพ  โพธิสุข อาจารย Ph.D. (Admin & Policy Studies) - 
55 นางสาวเยาวพา  เดชะคุปต รองศาสตราจารย Ed.D. (Curriculum and Instruction) - 
56 นางสาวพัฒนา  ชัชพงศ อาจารย Ed.D. (Early Childhood Education) - 
57 นางสิริมา  ภิญโญอนันตพงษ รองศาสตราจารย Ph.D. (Elementary, Earth Childhood & 

Gifted Education) 
- 

58 นางสาวสุจินดา  ขจรรุงศิลป อาจารย Ed.D. (Curriculum and Instruction - 
Early Childhood Education) 

- 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขา 
และปท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

59 นางสาวรังรอง  สมมิตร อาจารย กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) - 
60 นางชุติมา  วัฒนะคีรี รองศาสตราจารย Ed.D. (Curriculum & Instruction) - 
61 นางสาวฉวีวรรณ  เศวตมาลย รองศาสตราจารย Ed.D. (Mathematics Education) - 
62 นางเสาวลักษณ  รัตนวิชช รองศาสตราจารย Ph.D. (Curriculum and Instruction 

Stressing in TESL) 
- 

63 นายสมชาย  ชูชาติ รองศาสตราจารย Ph.D. (Mathematics Education  and 
Computer) 

- 

64 นางสาวสุนีย  เหมะประสิทธิ์ รองศาสตราจารย กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) - 
65 นายทนง  อัครธีรานนท ผูชวยศาสตราจารย กศ.ม. (ฟสิกส) - 
66 นางสุขวสา  ยอดกมล 

 
ผูชวยศาสตราจารย M.Ed. (Community Junior College 

Education) 
- 

67 นายสนอง  ทองปาน อาจารย กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) - 
68 นายสมปอง  ใจดีเฉย อาจารย วท.ม. (เคมีชีวภาพ) - 

  3.2.3 อาจารยพิเศษ 
   3.2.3.1 อาจารยพิเศษวิชาเฉพาะ 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิและสาขา 
เลขประจําตัว
ประชาชน 

1 นายธวัช ดอนสกุล รองศาสตราจารย กศ.บ. (ชีววิทยา) 
กศ.ม. (ชีววิทยา) 

- 

2 นายสมบัติ คงวิทยา นักวิทยาศาสตร วท.บ. (เคมี) 
วท.ม. (ชีวเคมี) 
ปร.ด. (เคมี) 

- 

   3.2.3.2 อาจารยพิเศษวิชาชีพครู 
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิและสาขา สถานท่ีทํางาน 

1 นางชมนาด  เช้ือสุวรรณทวี ผูชวยศาสตราจารย ศศ.ม.(การศึกษาคณิตศาสตร) สาธิต มศว ประสานมิตร 
(ฝายมัธยม) 

2 นางสาวชฎาธาร  คําเนียม อาจารย กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) สาธิต มศว ประสานมิตร 
(ฝายมัธยม) 

3 นางสาวเนตรนภิส  พัฒนเจริญ อาจารย กศ.ม. (การประถมศึกษา) สาธิต มศว ประสานมิตร 
(ฝายประถม) 

4 นางอัจฉรา  จายเจริญ ผูชวยศาสตราจารย กศ.ม. (ชีววิทยา) สาธิต มศว ประสานมิตร 
(ฝายประถม) 

5 นางสุกัญญา  สุพรรณรัตน อาจารย กศ.ม. (การประถมศึกษา) สาธิต มศว ประสานมิตร 
(ฝายประถม) 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิและสาขา สถานท่ีทํางาน 

6 นางสาวพรทิพย  ศิริภัทราชัย อาจารย กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) สาธิต มศว ประสานมิตร 
(ฝายประถม) 

7 นางสาวจิตรา  ดุษฎีเมธา อาจารย กศ.ด. (จิตวิทยาการใหคําปรึกษา) คลินิกใหคําปรึกษา มศว 
8 นางสาวกรรณิกา  เพ็ชรเหลี่ยม อาจารย กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) สาธิต มศว ประสานมิตร 

(ฝายประถม) 
9 นางวิบูลลักษณ  สารวิจิตร ผูชวยศาสตราจารย กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) สาธิต มศว ประสานมิตร 

(ฝายมัธยม) 
10 นางสุคนธ  อักษรชู อาจารย ศศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) สาธิต มศว ประสานมิตร 

(ฝายมัธยม) 
11 นางชูศรี  ศรีมั่นคงธรรม อาจารย กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) สาธิต มศว ประสานมิตร 

(ฝายมัธยม) 
12 นายกิตติคุณ  รุงเรือง ผูชวยศาสตราจารย ศศ.ม.(การสอนสังคมศึกษา) สาธิต มศว ประสานมิตร 

(ฝายมัธยม) 
13 นายชวลิต  สูงใหญ ผูชวยศาสตราจารย กศ.ม.(การมัธยมศึกษา) สาธิต มศว ประสานมิตร 

(ฝายมัธยม) 
14 นายจุลศักด์ิ  สุขสบาย อาจารย กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) สาธิต มศว ปทุมวัน 
15 นางเรณูรัชต  ประสิทธิเกตุ อาจารย กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว) สาธิต มศว ประสานมิตร 

(ฝายประถม) 
16 นางนฤมล  พัชรปยะกุล อาจารย กศ.ม. (การประถมศึกษา) สาธิต มศว ประสานมิตร 

(ฝายประถม) 
17 นางภัทรา  รัตนานนท อาจารย กศ.ม. (ฟสิกส) สาธิต มศว ปทุมวัน 
18 นางศิริลักษณ คงมนต อาจารย วท.ม. (พฤกษศาสตร) สาธิต มศว ปทุมวัน 
19 นางสาวอุไร  จักษตรีมงคล อาจารย กศ.ด.(การทดสอบและวัดผล) สํานักทดสอบ 
20 นางบุญญาพร  อูนากูล ผูชวยศาสตราจารย ค.ม. (การประถมศึกษา) สาธิต มศว ประสานมิตร 

(ฝายประถม) 
21 นางรัศมีจันทร  อินชนบท อาจารย ศศ.ม. (ประวัติศาสตร) สาธิต มศว ปทุมวัน 
22 นางมณีภรณ  ทฤษณาวดี ผูชวยศาสตราจารย ค.ม. (การสอนเคมี) สาธิต มศว ปทุมวัน 
23 นางสาวคณาภรณ  รัศมีมารีย ผูชวยศาสตราจารย วท.ม. (เคมีชีวภาพ) สาธิต มศว ปทุมวัน 
24 นายวัฒนโชติ  เพ็งพริ้ง อาจารย กศ.ม. (ชีววิทยา) สาธิต มศว ปทุมวัน 
25 นางสาวเสาวนีย  ซื่อตรง อาจารย ศศ.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา ) สาธิต มศว ปทุมวัน 
26 นายอธิวัชร  สุขสุเสียง อาจารย วท.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สาธิต มศว ปทุมวัน 
27 นางสุภาภักตร  ปรมาธิกุล อาจารย M.Ed. (ภาษาอังกฤษ) สาธิต มศว ประสานมิตร 

(ฝายมัธยม) 
28 นางสาววนิดา  ยาณรักษา อาจารย ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สาร) 

ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) 
สาธิต มศว ประสานมิตร 
(ฝายมัธยม) 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิและสาขา สถานท่ีทํางาน 

29 นางสาวรสนา  มรรษทวี อาจารย ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต) สาธิต มศว ประสานมิตร 
(ฝายมัธยม) 

30 นางสาวจินตนา  นักบุญ อาจารย กศ.ม. (การมัธยมศึกษา-การสอน
ภาษาอังกฤษ) 

สาธิต มศว ประสานมิตร 
(ฝายมัธยม) 

31 นางสาวขจรศรี  ชาติกานนท ผูชวยศาสตราจารย กศ.ม.(การมัธยมศึกษา-การสอน
ภาษาไทย) 

สาธิต มศว ประสานมิตร 
(ฝายมัธยม) 

32 นางดารกา  วรรณวณิช ผูชวยศาสตราจารย ศศ.ม. (ไทยศึกษา) สาธิต มศว ประสานมิตร 
(ฝายมัธยม) 

33 นางสาววนิษฐา  ดาราสูรย อาจารย ศศ.ม. (ไทยศึกษา) สาธิต มศว ประสานมิตร 
(ฝายมัธยม) 

34 นางสาวสุกัญญา  บุญทวี อาจารย ศษ.ม. (ภาษาไทย) สาธิต มศว ประสานมิตร 
(ฝายมัธยม) 

35 นายปราโมทย  สกุลรักความสุข อาจารย ศศ.บ. (ภาษาไทย) สาธิต มศว ประสานมิตร 
(ฝายมัธยม) 

36 นางสาวทิฆัมพร  สวัสด์ิโยธิน อาจารย ศศ.บ. (ภาษาไทย) สาธิต มศว ประสานมิตร 
(ฝายประถม) 

37 นางสาวสุกัญญา  รอยพิลา อาจารย ค.ม. (การประถมศึกษา) สาธิต มศว ประสานมิตร 
(ฝายประถม) 

38 นางสาวพรรณิภา  สันติพงษ อาจารย กศ.ม. (การประถมศึกษา) สาธิต มศว ประสานมิตร 
(ฝายประถม) 

39 นายนพดล  กองศิลป ผูชวยศาสตราจารย กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) สาธิต มศว ประสานมิตร 
(ฝายประถม) 

40 นางนัยนา  คณานุรักษ อาจารย กศ.ม. (การประถมศึกษา) สาธิต มศว ประสานมิตร 
(ฝายประถม) 

41 นางสาวสมศรี  ปาณะโตษะ อาจารย กศ.ม. (การประถมศึกษา) สาธิต มศว ประสานมิตร 
(ฝายประถม) 

42 นางสาวพัทยา  การะเจดีย ผูชวยศาสตราจารย กศ.ม. (การประถมศึกษา) สาธิต มศว ประสานมิตร 
(ฝายประถม) 

43 นางสาวสุขุมาล  เกษมสุข รองศาสตราจารย กศ.ม. (การประถมศึกษา) สาธิต มศว ประสานมิตร 
(ฝายประถม) 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 
 การจัดใหนิสิตไปฝกปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาเปนเวลา 1 ป ภายใตการนิเทศรวมระหวาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเนนการปฏิบัติงานในหนาท่ีครู ไดแก 
 1) ปฏิบัติการสอนในช้ันเรียน 
 2) การวิจยัในช้ันเรียน 
 3) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 4) งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 5) งานบริการของโรงเรียน 
 6) ศึกษาและบริการชุมชน 
 7) งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 วิธีการจัดการเรียนการสอน 
 1) การปฐมนิเทศนิสิตกอนไปปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณ 
 2) การสังเกตการณสอนแบบมีสวนรวมและศึกษางานอาจารยนิเทศประจําโรงเรียน 
 3) การปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและงานการวิจยัในช้ันเรียน  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  งานบริการของโรงเรียน  ศึกษาและบริการชุมชน งานอ่ืน ๆท่ีไดรับมอบหมาย 
 4) การทดลองวิธีการจัดการเรียนการสอน  โดยใชส่ือการสอนท่ีสรางสรรค 
 5) การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของนิสิตโดยอาจารยนิเทศการศึกษา  อาจารยนิเทศวิชาเฉพาะ  
อาจารยนิเทศประจําโรงเรียน  รวมถึงผูอํานวยการโรงเรียน 
 6) การสัมมนากลุมยอยระหวางการปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณ 
 7) การใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลแกนิสิต  โดยอาจารยนิเทศการศึกษา  อาจารยนิเทศวิชาเฉพาะ  
อาจารยนิเทศประจําโรงเรียน  รวมถึงผูอํานวยการโรงเรียน 
 8) การสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณ  เพื่อสรุปเปนบทเรียนสําคัญสําหรับ
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูในอนาคต 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
  4.1.1 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยูในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 4.1.2 มีสมรรถนะในการปฏิบัติหนาท่ีรวมท้ังพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหบังเกดิผล
ตอการศึกษาและผูเรียน 
 4.1.3 มีสมรรถนะประจําสายงานและสมรรถนะเฉพาะของแตละกลุมสาระการเรียนรู ไดแก 
  4.1.3.1 ความรูเกี่ยวกับหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู 
  4.1.3.2 การออกแบบการจัดการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอนตามกลุมสาระ 
  4.1.3.3 การเรียนรูเพื่อสงเสริมพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  4.1.3.4 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
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  4.1.3.5 การแกปญหาและพัฒนางานดวยกระบวนการวิจัย 
 4.2 ชวงเวลา 
 4.2.1 การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ 2 ของช้ันปท่ี 2 – 4 
 4.2.2 การฝกประสบการณวิชาชีพครู ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของช้ันปท่ี 5 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 4.3.1 การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน  จัดใหฝกประสบการณในภาคสนาม 4 - 5 
ช่ัวโมง/สัปดาห 
 4.3.2 การฝกประสบการณวิชาชีพครู จัดใหฝกประสบการณในภาคสนาม 2 ภาคการศึกษา เต็มเวลา 
 4.4 การเตรียมการ 
  คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร ดําเนินการต้ังแตการเตรียมการ
คัดเลือกโรงเรียนท่ีไดมาตรฐาน กําหนดรูปแบบการฝกประสบการณวิชาชีพครู ระบบการนิเทศ การวิจัย
เชิงประเมินและติดตามผล 
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 คําอธิบายโดยยอ 
  เพื่อใหนิสิตทุกคนไดเรียนรูการทําวิจัยในช้ันเรียนท้ังสองประเภท  คือ  ประเภทการวิจัยเพื่อรูและ
เขาใจปญหา  และประเภทการวิจัยเพื่อพัฒนา/แกปญหา  จึงกําหนดใหนิสิตแตละคนตองฝกประสบการณ
การทําวิจัยท้ังสองประภท  โดยในภาคการศึกษาที่ 1  ใหฝกทําวิจัยประเภทที่ 1  การวิจัยเพื่อรูและเขาใจ
ปญหา  ในกรณีท่ีนิสิตคนใดทําวิจัยสํารวจเพื่อรู/เขาใจปญหาแลว  ประสงคท่ีจะทําวิจัยทดลองเพ่ือพัฒนา/
แกไขปญหาภายในภาคการศึกษาท่ี 1  ก็สามารถทําได  ท้ังนี้ตองไดรับการเห็นชอบจากอาจารยนิเทศ
การศึกษา  สําหรับในภาคการศึกษาท่ี 2  ใหนิสิตฝกทําวิจัยประเภทที่ 2  การวิจัยเพื่อพัฒนา/แกไขปญหา
รายงานการวิจัยแตละประเภทใหมีสาระครอบคลุมตามท่ีกําหนด 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
  1) มีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย 
  2) สามารถทํางานวิจัยเบ้ืองตนเพื่อใชในการแกปญหาการจัดการเรียนรูได 
  3) สามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการส่ือสารได 
  4) สามารถพัฒนางานวิจัยและประยุกตใชผลงานวิจัยเพื่อเปนประโยชนในการประกอบวิชาชีพ 
 5.3 ชวงเวลา 
  ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของช้ันปท่ี 5  
 5.4 จํานวนหนวยกิต 
  รวมอยูในรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพครู จํานวน 12 หนวยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
  5.5.1 นิสิตตองลงทะเบียนเรียน วิชา การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
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  5.5.2 กําหนดใหมีอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย ประกอบดวยอาจารยนิเทศประจําโรงเรียน อาจารย
นิเทศวิชาเฉพาะ และอาจารยนิเทศการศึกษา ของนิสิตแตละคน 
  5.5.3 อาจารยท่ีปรึกษาใหคําปรึกษาในการกําหนดประเด็นหัวขอท่ีจะศึกษา และกระบวนการวิจัย
ทุกข้ันตอน 
  5.5.4 ใหนิสิตจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณท้ังเอกสารและแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส และ
จัดนิทรรศการแสดงผลงานเพ่ือเผยแพรตอสาธารณชน 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  5.6.1 ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําวิจัย 
  5.6.2 ประเมินงานวิจัยของนิสิต ดวยแบบประเมินงานวิจัย 
  5.6.3 ประเมินการจัดนิทรรศการของนิสิต 
  5.6.4 อาจารยท่ีปรึกษาประเมินงานวิจัยของนิสิตรวมกันตามเกณฑท่ีกําหนด 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต (อัตลักษณนิสิต มศว) 

อัตลักษณนิสิต มศว กลยุทธการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา 
ใฝรูตลอดชีวิด คิดเปนทําเปน หนักเอา
เบาสู รูกาละเทศะ เปยมจิตสํานึกสาธารณะ  
มีทักษะส่ือสาร ออนนอมถอมตน งามดวย
บุคลิก  พรอมดวยศาสตรและศิลป 

สอดแทรกอัตลักษณท้ัง 9 ประการในการเรียนการสอนทุก
รายวิชา โดยอธิบายใหนิสิตเขาใจความหมายและความสําคัญ
ของอัตลักษณท้ัง 9 ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกับการเรียน การทํางาน 
และการดํารงชีวิต จัดกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียนอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหนิสิตมีโอกาสฝกฝนและพัฒนาตนเองใหมี  
อัตลักษณท้ัง 9 และใหนิสิตอภิปรายแสดงความคิดเห็นวาการ
เรียนในแตละรายวิชาชวยกระตุนนิสิตใหพัฒนาอัตลักษณใน
ดานใดบาง พรอมยกตัวอยางการนําไปใชในชีวิตประจําวัน
และประโยชนท่ีไดรับ 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

     2.1  ดานคณุธรรม จริยธรรม : มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทยและ
ประชาคมนานาชาติ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.มีคุณธรรม จริยธรรม
ในการดํารงชีวิต มี
ความซ่ือสัตยสุจริต 
และมีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ 

- สอดแทรกเนื้อหาในมิติทางคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ
ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
- ใชกรณีศึกษา และมอบหมายงานใหนิสิต
ฝกนําหลักธรรมมาใชในการแกปญหาชีวิต 
- มีกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมอยางตอเนื่อง 

- ประเมินจากพฤติกรรมความซ่ือสัตย
ในการทํารายงาน การอางอิงผลงาน และ
การสอบ 
- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย
ท่ีแสดงถึงการคิด วิเคราะห และการ
เลือกใชหลักธรรมท่ีเหมาะสมใน
การแกปญหาตาง ๆ และการพัฒนา
ตนเอง 
- ประเมินจากการมีสวนรวมของนิสิต
ในกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีมีการจัดข้ึน 

2. มีจิตสาธารณะ 
เสียสละเพื่อสวนรวม 

- ใหนิสิตเรียนรูการเสียสละเพ่ือสวนรวม
จากกรณีศึกษาบุคคลตัวอยางท่ีไดรับการ
ยกยองในสังคม เพื่อกระตุนใหเกิดจิตสํานึก
สาธารณะ 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียน
ความความคิดเห็นในช้ันเรียน 
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 - ใหนิสิตฝกเขียนโครงการ และทํากิจกรรม
เสียสละเพ่ือสวนรวม เชน โครงการจิตอาสา 
เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกสาธารณะ 
- ใหนิสิตเขียนรายงานความรูสึกท่ีมีตอ
การทํากิจกรรมโครงการจิตอาสา เพื่อให
ตระหนักถึงความสุขท่ีเกิดจากการให 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย 
และสังเกตจากพฤติกรรมการมีสวน-
รวม การวางแผน การปฎิบัติ และ
การนําเสนอผลงาน 
- ประเมินจากความภาคภูมิใจของ
นิสิตท่ีไดทําประโยชนใหสังคม 

3. รับผิดชอบตนเอง 
ผูอ่ืน สังคม และ 
ส่ิงแวดลอม 

ใหความรูความเขาใจถึงผลกระทบจากการ
กระทําของตนเองตอตนเอง ผูอ่ืน สังคม
และส่ิงแวดลอม โดยใชกรณีศึกษา และ
มอบหมายงานรายบุคคล/งานกลุม 

- ประเมินความรับผิดชอบตอตนเอง
จากคุณภาพรายงานรายบุคคล 
- ประเมินความรับผิดชอบตอผูอ่ืน
จากการทํารายงานกลุม และจากผล
การประเมินกันเองของนิสิตในกลุม 
- ประเมินความรับผิดชอบตอสังคม
และส่ิงแวดลอมจากการอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
และพัฒนาการทางความคิดและ
พฤติกรรมของนิสิต 

4. มีวินัย ตรงตอเวลา 
เคารพกฎ ระเบียบของ
องคกรและสังคม 

- กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อให
นิสิตมีคานิยมพื้นฐานท่ีถูกตอง 
- ช้ีแจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการ
เรียนการสอนใหชัดเจนในทุกรายวิชา 

ประเมินจากพฤติกรรมในช้ันเรียน 
การตรงตอเวลาในการเขาช้ันเรียน การ
สงรายงานตามเวลาท่ีกําหนด การ
แตงกาย และการปฏิบัติตนตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 

5. ตระหนักในคุณคา
ของศิลปวัฒนธรรมท้ัง
ของไทยและประชาคม
นานาชาติ 

- มีรายวิชาท่ีสงเสริมใหนิสิตมีแนวคิด
ทางดานสุนทรียศาสตร และตระหนักใน
คุณคาของศิลปวัฒนธรรมท่ีมีตอการดํารง- 
ชีวิต โดยใหเขารวมกิจกรรมสรางเสริม
ประสบการณท้ังในและนอกเวลาเรียน 
และใหทํารายงานแสดงความคิดเห็นท้ัง
รายบุคคลและงานกลุม 
- สอดแทรกเนื้อหาในดานศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีท่ีดีงามท้ังของไทยและนานา 
ชาติในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ประเมินจากงานท่ีไดรับมอบหมาย
ท่ีแสดงถึงการนําแนวคิดทางสุนทรีย- 
ศาสตร/ศิลปวัฒนธรรมมาใช และ
การอภิปรายในช้ันเรียน 
- สังเกตจากการประพฤติตนอยูใน
ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดีงามของ
ไทย  
- สังเกตจากการรูเทาทัน สามารถปรับตัว
และเลือกรับวัฒนธรรมท่ีดีงามของ
นานาชาติได 
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2.2 ดานความรู : มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนท่ีกวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติของตนเอง 
ผูอ่ืน และสังคม 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความรอบรูอยาง
กวางขวาง มีโลกทัศน
กวางไกล และสามารถ
เรียนรูดวยตนเอง 

- จัดหลักสูตรใหมีรายวิชาบังคับท่ีครอบ-
คลุมความรูในสาขาตาง ๆ อยางกวางขวาง 
โดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ  
และมีรายวิชาเลือกท่ีหลากหลายเพ่ือให
นิสิตมีโอกาสเลือกเรียนไดตามความสนใจ 
- มีการแนะนําวิธีการเรียนรู/การสืบคน
ขอมูลดวยตนเอง และใหฝกปฏิบัติในทุก
รายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย 
ท่ีแสดงถึงการคิด/วิเคราะห การหา
ความรูเพิ่มเติม โดยอาศัยขอมูล/หลัก
ความรูจากแหลงท่ีนาเช่ือถือมาประกอบ
ไดอยางเหมาะสมและมีจรรยาบรรณ
ในการอางอิง 
- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

2. มีความรูและความ
เขาใจธรรมชาติของ
ตนเอง รูเทาทันการ
เปล่ียนแปลงและดํารง 
ชีวิตอยางมีความสุข
ท ามกลางกระแส
โลกาภิวัตน 

- ให เ รียนรูหลักธรรมท่ีสําคัญในการ
ดํารงชีวิต โดยใชหนังสือและกรณีศึกษา 
- ใหทํากิจกรรม Who am I เพื่อใหเขาใจ/
ทราบท่ีมาของลักษณะนิสัย/วิเคราะหขอดี
ขอดอยของตนเอง พรอมต้ังเปาหมายใน
การพัฒนาตนเอง 
- มอบหมายงานใหนิสิตฝกนําหลักธรรม
มาใชในชีวิตประจําวัน 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย 
ท่ีแสดงถึงการคิด/วิเคราะห และการ
เลือกใชหลักธรรมท่ีเหมาะสมใน
การดําเนินชีวิต 
- ประเมินจากพัฒนาการดานความ 
คิดและพฤติกรรมการเรียนรูในช้ัน
เรียน 

3. มีความรู ความเขาใจ
เพื่อนมนุษย/สังคมท้ัง
ไทยและนานาชาติ/
กฏหมายในชีวิต ประจํา-
วัน และสามารถนํา
ความรูไปใชในการ
แกปญหาและสราง 
สรรคสังคม 

- ใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับมนษุย/สังคมไทย
และนานาชาติเพื่อใหนิสิตเขาใจพฤติกรรม
ของมนุษยในการอยูรวมกัน และกฏหมาย
ท่ีเกี่ยวของกับชีวิต ประจําวัน รวมท้ังแนะนํา
แหลงอางอิงใหนิสิตคนควาเพิ่มเติม 
- ใหนิสิตเรียนรูการดํารงชีวิตในสังคม
อยางมีคุณคาจากกรณีศึกษา 
- มอบหมายงานกลุมใหนิสิตวิเคราะห
ปญหาสังคมและนําสนอแนวทางแกไข
อยางสรางสรรค 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ันเรียน 

- ประเมินจากพฤติกรรมการมีสวน
รวม การวางแผน การปฎิบัติ และ
การนําเสนอผลงาน 
-ประเมินจากคุณภาพงานท่ีแสดงถึง
ความคิดสรางสรรคในการแกปญหา
สังคมโดยเร่ิมจากตนเอง 
- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียน
ความความคิดเห็นในช้ันเรียน 
 

4. มีความรู ความเขาใจ 
และตระหนักถึงความ

- ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับผลกระทบ
ของพฤติกรรมของมนุษยตอส่ิงแวดลอม 

- ประเมินจากคุณภาพงานท่ีมอบหมาย 
- ประเมินจากกความรับผิดชอบใน
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จําเปนในการมีความ 
สัมพันธท่ีถูกตองกับ
ธรรมชาติแวดลอม 

โดยใชกรณีศึกษา เพื่อใหตระหนักถึงความ
จําเปนในการมีความสัมพันธท่ีถูกตองกับ
ส่ิงแวดลอม 
- มอบหมายงานใหนิสิตฝกวิเคราะหปญหา
ส่ิงแวดลอม อภิปรายหาสาเหตุและวิธีแก 
ปญหาโดยเร่ิมจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของนิสิตเอง และนําเสนอในช้ันเรียน 

การทํารายงานรายบุคคล และการทํางาน
กลุม 
- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียน
ความความคิดเห็นในช้ันเรียน 
- สังเกตจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ในการบริโภค 

5. มีความรูพื้นฐาน
และทักษะในการดํารง 
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  

- ใหความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
- มอบหมายงานกลุมใหนิสิตสืบคนกรณีศึกษา
มาอภิปรายในช้ันเรียน 
- มอบหมายงานรายบุคคลใหนิสิตฝกคิด
และนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต
ในการดํารงชีวิต 

- ประเมินจากรายงานท่ีแสดงใหเห็น
วานิสิตไดนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใชในชีวิตประจําวัน และสามารถ
เลือกสรรความรูในศาสตรตาง ๆ ใน
กระแสหลักมาบูรณาการใชอยาง
รูเทาทัน  
- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียน
ความความคิดเห็นในช้ันเรียน 

 
2.3 ดานทักษะทางปญญา : เปนผูใฝรู คิดอยางมีเหตุผล และสามารถนําความรูไปใชในการดําเนนิชีวิตได
เปนอยางด ี

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. เปนผูใฝรู และมี
วิจารณญาณในการ
เลือกรับขอมูลขาวสาร 

- สอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนให
นิสิตฝกคนควาหาความรูดวยตนเองในทกุ
รายวิชา 
- ใหนิสิตฝกใชหลักกาลามสูตรในการ
พิจารณาเลือกรับขอมูลขาวสาร 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย 
ท่ีแสดงถึงการคนหาความรูเพิ่มเติม
อยางตอเนื่องและมีวิจารณญาณใน
การเลือกรับขอมูลขาวสารโดยใช
หลักกาลามสูตร 
- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียน
ความความคิดเห็นในช้ันเรียน 

2. สามารถคิดอยาง
มีเหตุผลและเปนระบบ 

- ใหนิสิตฝกคิดวิเคราะห/หาแนวทางแกไข
ปญหาโดยใชหลักธรรม เชน อริยสัจ โยนิโส- 
มนสิการ  
- นําเสนอและอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน  

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย 
ท่ีแสดงถึงการคิดอยางมีเหตุผลและ
เปนระบบ 
- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียน
ความความคิดเห็นในช้ันเรียน 
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3. สามารถเช่ือมโยง
ความรูสูการใชประ-
โยชนเพื่อพัฒนาคุณ- 
ภาพชีวิตของตนเอง 
และสังคมในทุกมิติ
ไดอยางสมดุล  

- ใชตัวอยางท่ีดีเปนกรณีศึกษาเพื่อใหนิสิต
ไดเรียนรูวิธีวิเคราะหปญหาและแนวทาง 
แกไขอยางเปนระบบโดยอาศัยความรูแบบ
บูรณาการ 
- กําหนดประเด็นปญหาสังคมท่ีเปน
ประเด็นสาธารณะเพ่ือฝกใหนิสิตรูจักใช
ความรูในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา และ
เสนอแนะแนวทางแกไข เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเอง และสังคมในทุกมิติได
อยางสมดุล 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย
ท่ีแสดงถึงการนําขอมูลความรู ท่ี
ถูกตองมาใชในการคิดวิเคราะหอยาง
มีเหตุผล เปนระบบ และสรางสรรค 
- สังเกตพัฒนาการในดานตาง ๆ จาก
พฤติกรรมการมีสวนรวมในกิจกรรม
กลุม และการแสดงความคิดเห็นใน
ช้ันเรียน 

 
2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ : สามารถติดตอส่ือสารและดํารงตนอยู
รวมกับผูอ่ืนในสังคมไดเปนอยางดี 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.ใชภาษาในการติดตอ 
ส่ือสารและสรางความ 
สัมพันธกับผูอ่ืนได
เปนอยางดี 

- มีรายวิชาท่ีพัฒนาทักษะการใชภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ เพื่อใหนิสิตไดฝก
ใชภาษาในการติดตอส่ือสารและสราง
ความสัมพันธกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
- ใชกรณีศึกษาเปนตัวอยางเพื่อใหนิสิต
วิเคราะหเปรียบเทียบการส่ือสารท่ีดีและ
ไมดี 

- ประเมินจากงานท่ีไดรับมอบหมาย
และการมีสวนรวมในช้ันเรียน 
- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

2. สามารถปรับตัว
ทํางานรวมกับผูอ่ืน
ท้ังในฐานะผูนําและ
สมาชิกกลุม 

- มอบหมายกิจกรรมกลุมในทุกรายวิชา
เพื่อฝกใหนิสิตรูจักปรับตัวในการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน รับผิดชอบภาระงานท่ีไดรับ
มอบหมาย รับฟงความคิดเห็นของเพ่ือน
รวมกลุม สามารถแสดงจุดยืนของตนเอง 
และคนหาทางออกรวมกันได 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย 
ท่ีแสดงถึงความรวมมือในการวางแผน 
ปฏิบัติ และแกปญหา  
- สังเกตจากพัฒนาการดานความคิด
และพฤติกรรมการเรียนรูในช้ันเรียน 
- ประเมินจากผลการประเมินกันเอง
ของนิสิตในกลุม 

 3. การอยูรวมกับผูอ่ืน
อยางสันติสุข 

- ใชกรณีศึกษาปญหาความขัดแยงเพื่อให
นิสิตไดเรียนรูผลกระทบดานลบท่ีมีตอ
สังคม 
- เลือกปญหาสังคมท่ีเปนประเด็นสาธารณะ

- ประเมินจากการมีสวนรวมในการ
วิพากษวิจารณในช้ันเรียน และการ
ยอมรับเหตุผลของผูท่ีมีความคิดเห็น
แตกตาง  
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ใหนิสิตฝกวิพากษวิจารณในช้ันเรียน เปด 
รับความคิดเห็นท่ีหลากหลาย เคารพสิทธิ
ของผูอ่ืน พยายามเขาใจและยอมรับความ
แตกตางทางความคิดของแตละบุคคล 

 
2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีทักษะการ
วิเคราะห เชิงตัวเลข 

- มีรายวิชาท่ีฝกทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขโดยตรง เชน คณิตศาสตรในชีวิต 
ประจําวัน 
- สอดแทรกทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
ในรายวิชาตาง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลขอยางตอเนื่อง 

- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 
 

2. มีทักษะการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม 

- มีรายวิชาท่ีพัฒนาทักษะการส่ือสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 
- สอดแทรกทักษะการส่ือสาร การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ กฏหมายและจรรยา- 
บรรณท่ีเกี่ยวของในทุกรายวิชา 
- ฝกนิสิตใหรูจักวิเคราะหผลกระทบจาก
การใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและ
สังคม 

- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 
- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย 
ท่ีแสดงถึงความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร
อยางรูเทาทัน และมีจรรยาบรรณ  
 

3. สามารถแสวงหา
ความรูโดยใชเทคโน- 
โลยีสารสนเทศ  

- ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญ
ของแหลงขอมูลประเภทตาง ๆ ท้ังแหลง
ความรู ท้ังท่ีเปนส่ือเอกสาร/ส่ืออิเล็กทรอนิคส/ 
บุคคลตาง ๆ 
- แนะนําวิธีการเรียนรู/การสืบคนขอมูล
โดยใช เทคโนโลยีสารสนเทศและฝก
ปฏิบัติในทุกรายวิชา 
- มอบหมายกิจกรรมเพื่อฝกทักษะในการ
สืบคน/อางอิงขอมูล การใชซอฟตแวรตาง ๆ  

- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 
- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย 
ท่ีแสดงถึงการสีบคนขอมูล การเลือก 
ใชขอมูล และการรูจักแหลงขอมูลท่ี
เหมาะสม 
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4. สามารถนําเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบ
ท่ีเหมาะสม และมี
คุณภาพ 

-ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคการ
นําเสนอผลงานประเภทตาง  
- สอดแทรกการฝกทักษะการในการเรียนรู
รายวิชาตาง ๆ 
- ใชกรณีศึกษาเพื่อเปนตัวอยางในการ
นําเสนอผลงานท่ีดีและไมดี 
- ฝกใหนิสิตออกมานําเสนอผลงานหนา
ช้ันเรียนในทุกรายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพในการนําเสนอ
ผลงานและเลือกการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชวยใหการนําเสนอ
ผลงานมีความชัดเจน และนาสนใจ
มากยิ่งข้ึน  

 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum mapping) (หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป) 
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• ความรับผิดชอบหลัก          ο ความรับผิดชอบรอง 

                      

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4.ทักษะวามสัมพันธ 

ระหวางบุคคล  
และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

มศว 111  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร • ο • • ο • ο ο ο ο • ο ο • • ο ο • ο ο 

มศว 112  วรรณกรรมไทยปริทรรศน • ο • • • • ο ο ο ο • ο ο • • ο ο • ο ο 

มศว 121  ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 • ο • • ο • ο ο ο ο • ο ο • • ο ο • ο ο 

มศว 122  ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 • ο • • ο • ο ο ο ο • ο ο • • ο ο • ο ο 

มศว 123  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1 • ο • • ο • ο ο ο ο • ο ο • • ο ο • ο ο 

มศว 124  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2 • ο • • ο • ο ο ο ο • ο ο • • ο ο • ο ο 

มศว 141  ทักษะการรูสารสนเทศ • ο • • ο • ο ο ο ο • ο ο ο • ο ο • • • 
มศว 142 วิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              และสิ่งแวดลอม • • • • ο • • ο • • • • • ο • ο ο • • ο 

มศว 143 พลังงานทางเลือก • • • • ο • ο ο • • • ο • ο • ο ο ο • ο 

มศว 144 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน • ο • • ο • ο ο ο ο • • • ο • ο • ο • ο 

มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสรางสรรค • ο • • ο • • • • • • • • ο • ο ο ο • ο 
มศว 351  วิทยาศาสตรฟสิกส กฎของธรรมชาติ 
              พลังงาน และจิต • ο • • ο • • • • • • • • ο • ο ο ο • ο 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4.ทักษะวามสัมพันธ 

ระหวางบุคคล  
และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย • • • • • • • • • • • • • ο • • ο ο • ο 

มศว 251 มนุษยกับสังคม • • • • • • • • • • • • • ο • • ο ο • ο 

มศว 252 สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต • ο • • • • ο ο ο ο • • • ο • ο ο ο • ο 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ • ο • • • • ο ο ο ο • • • • • ο ο ο • ο 

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด • ο • • • • • • • • • • • ο • • ο ο • ο 

มศว 353 มนุษยกับการใชเหตุผลและจริยธรรม • • • • • • • • • • • • • ο • • ο ο • ο 

มศว 354 มนุษยกับสันติภาพ • • • • • • • • • • • • • ο • • ο ο • ο 

มศว 355 พุทธธรรม • • • • • • • • • • • • • ο • • ο ο • ο 

มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปญญา • ο • • • • • • • • • • • ο • ο ο ο • ο 

มศว 357 ศิลปะและความคิดสรางสรรค • ο • • • • ο ο ο ο • • • ο • ο ο ο • ο 

มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย • ο • • • • ο ο ο ο • • • ο • ο ο ο • ο 

มศว 361 ประวัติศาสตรและพลังขับเคลื่อนสังคม • ο • • • • ο ο ο ο • • • ο • ο ο ο • ο 

มศว 362 มนุษยกับอารยธรรม • ο • • • • • • • • • • • ο • ο ο ο • ο 

มศว 363 มนุษยกับการเมือง • • • • ο • • • • • • • • ο • • ο ο • ο 

มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน • • • • ο • • • • • • • • ο • ο ο ο • ο 

มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม • • • • ο • • • • • • • • ο • • ο ο • ο 

มศว 366 จิตวิทยาสงัคม • ο • • • • • • • • • • • ο • • ο ο • ο 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4.ทักษะวามสัมพันธ 

ระหวางบุคคล  
และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

มศว 367 กฎหมายทั่วไป • ο • • ο • ο • ο ο • • • ο • • ο ο • ο 
มศว 371 ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี • ο • • • • ο • • • • • • ο • ο ο • • ο 
มศว 372 ภูมิปญญาทองถิ่น • • • • • • • • • • • • • ο • • ο ο • ο 

มศว 373 ภูมิลักษณชุมชน • • • • • • • • • • • • • ο • • ο ο • ο 

มศว 374 สัมมาชีพชุมชน • • • • • • • • • • • • • ο • • ο ο • ο 

มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน • • • • • • • • • • • • • ο • • ο ο • ο 
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หมวดวิชาชีพครู 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

มาตรฐานการเรียนรู คุณลักษณะของนิสิต 

1.1 คุณธรรม 
จริยธรรม 

1. มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 2. ตระหนักถึงความสําคัญของการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครูตาม
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 3. สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และจัดการปญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใชดุลยพินิจท่ีเหมาะสม และมีพฤติกรรม
ทางดานคุณธรรม จริยธรรมท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 

 4. มีคานิยมพื้นฐานท่ีสอดคลองกับพฤติกรรมทางดานคุณธรรม และจริยธรรม 

1.2 ความรู 1. มีความรูความเขาใจวิชาพื้นฐานทางดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยา-
ศาสตร คณิตศาสตร ศิลปกรรมศาสตร สุขศึกษาพลศึกษา ภาษา และเทคโนโลยี 
อยางกวางขวางและเปนระบบ และสามารถบูรณาการความรูในศาสตรสาขาวิชา
ตาง ๆ ไปใชในการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี และหลักการ
ท่ีเกี่ยวของกับพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียน การจัดการเรียนการสอน และ
การวิจัยในปจจุบันท่ีเกี่ยวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรู     

 3. มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของแนวคิด ทฤษฏี หลักการ และ
ความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชาท่ีสอนอยางลึกซ้ึงและเปนระบบ 

 4. มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ  ธรรม
เนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาที่เปล่ียนแปลงตาม
สถานการณในการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครู 

 5. สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี 
และหลักการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียน การจัดการเรียน
การสอน การวิจัย และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาไปใชในการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาผูเรียน การแกปญหา และการตอยอดองคความรู โดยคํานึงถึง
ธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีเปล่ียนแปลงตามสถานการณ 

 6. สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี 
และหลักการที่เกี่ยวของในศาสตรสาขาวิชาท่ีสอนไปใชในการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาผูเรียน การแกปญหา และการตอยอดองคความรู โดยคํานึงถึง
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มาตรฐานการเรียนรู คุณลักษณะของนิสิต 
ธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีเปล่ียนแปลงตามสถานการณ 

1.3 ทักษะทาง
ปญญา 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคนหาขอเท็จจริง และ
สามารถประเมินขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายเพื่อใชในการแกปญหาดวย
ตนเอง การทําความเขาใจ และการประเมินขอมูล จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย 

 2. ตระหนักถึงคุณคาของการใชวิถีทางปญญาในการดํารงชีวิต การประกอบ
วิชาชีพ และการแกปญหา 

 3. สามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการแกปญหาท่ีซับซอน ทางสังคม วัฒนธรรม 
และส่ิงแวดลอม สามารถปรับตัว และเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาตาง ๆ 
ไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางทฤษฎี ประสบการณจากการปฏิบัติ 
และผลกระทบจากการตัดสินใจ 

 4. สามารถใชทักษะ ความเขาใจเกี่ยวกับวิชาชีพครูและศาสตรสาขาวิชาท่ีสอน 
และมีกระบวนการคิดอยางเปนระบบ เพื่อใชในการแกปญหา การพัฒนาตนเอง
และผูเรียน รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.4 ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของตนเองใน
การทํางานและการอยูรวมกันกับผูอ่ืนไดอยางสรางสรรค และในการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

 2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของความเปน
ครู และปฏิบัติตอผูเรียนอยางเปนกัลยาณมิตร 

 3. ตระหนักถึงคุณคาของบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง การอยู
รวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค การเรียนรูและพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง และการปฏิบัติตอผูเรียนอยางเปนกัลยาณมิตร 

 4. สามารถสรางความสัมพันธและทํางานรวมกับผู อ่ืนไดอยางสรางสรรค 
แสดงออกถึงภาวะผูนําในสถานการณท่ีไมชัดเจนไดอยางเหมาะสม และใช
นวัตกรรมในการวิเคราะหเพื่อการแกปญหากลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 5. มีความรับผิดชอบ สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
และปฏิบัติตอผูเรียนดวยความเขาใจและเปนมิตร 

1.5 ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และ

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการพูด การเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คณิตศาสตรและเทคนิคทางสถิติ เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวมรวมขอมูล 
ประมวลผลแปลความหมายและนําเสนอขอมูล  เพื่อการแกปญหาในชีวิต 
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มาตรฐานการเรียนรู คุณลักษณะของนิสิต 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ประจําวันและการจัดการเรียนการสอน 
 

 2. ตระหนักถึงคุณคาของหลักการพูด การเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คณิตศาสตรและเทคนิคทางสถิติ เพื่อการส่ือสาร การเรียนรู การเก็บรวมรวม
ขอมูล ประมวลผลแปลความหมายและนําเสนอขอมูล เพื่อการแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันและการจัดการเรียนการสอน 

 3. สามารถใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตรและ
เทคนิคทางสถิติ เพื่อการส่ือสาร การเรียนรู การเก็บรวมรวมขอมูล ประมวลผล
แปลความหมายและนําเสนอขอมูล เพื่อการแกปญหาในชีวิตประจําวันและการ
จัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.6 ทักษะการจัดการ
เรียนรู 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการ
ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการช้ันเรียน การ
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในช้ันเรียน และการมีสวน
รวมกับครอบครัวและชุมชนในการจัดการศึกษา 

 2. ตระหนักถึงคุณคาของการนําแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับ
หลักสูตรการสอน การวัดประเมินผล การจัดการช้ันเรียน การบันทึกและรายงาน
ผลการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในช้ันเรียน และการมีสวนรวมกับครอบครัว
และชุมชน มาใชในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความแตกตางระหวาง
บุคคล 

 3. สามารถออกแบบหลักสูตร วางแผนการปฏิบัติการสอน จัดการช้ันเรียน วัด
และประเมินผลการเรียนรู บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทํา
วิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล 

 4. สามารถประสานความรวมมือในการจัดการเรียนรูระหวางครอบครัว โรงเรียน 
และชุมชนไดอยางเหมาะสม 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรูดานคุณธรรม
จริยธรรม 

กลยุทธการสอนท่ีใชพฒันาการ
เรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ดานคณุธรรม จริยธรรม 

1. มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1. สังเกตพฤติกรรมการเขารวม
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ผลการเรียนรูดานคุณธรรม
จริยธรรม 

กลยุทธการสอนท่ีใชพฒันาการ
เรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ดานคณุธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยา-
บรรณวิชาชีพครู 
2. ตระหนักถึงความสําคัญของ
การดํารงชีวิตและการประกอบ
วิชาชีพครูตามคุณธรรม  จริย-
ธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
3. สามารถวิเคราะห สังเคราะห 
ประเมินคา และจัดการปญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยา-
บรรณวิชาชีพครูโดยใชดุลยพินิจท่ี
เหมาะสม และมีพฤติกรรมทางดาน
คุณธรรม จริยธรรมท่ีเปนแบบอยาง
ท่ีดี 
4. มีคานิยมพื้นฐานท่ีสอดคลอง
กับพฤติกรรมทางดานคุณธรรม 
และจริยธรรม 
 

ท่ีเนนการเรียนรูจากสถานการณ
จริง บทบาทสมมติ กรณีตัวอยาง
โดยสอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรม 
2. กําหนดใหนิสิตทํางานเปน
ก ลุ ม  ห รือจั ด ทํ า โครงง าน ท่ี
เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อ
สรางจิตสํานึกสาธารณะ โดยถือ
ประโยชนของสวนรวมเปนท่ีต้ัง 
3. ฝกการเปนผูนําและผูตาม เพื่อ
สงเสริมการเปนสมาชิกท่ีดี และ
มีความรับผิดชอบตอสังคม 
4. สรางโอกาสใหนิสิตไดพบกับ
บุคคลหรือเหตุการณท่ีเปนกรณี
ตัวอยาง เพื่อสรางแรงบันดาลใจ
ใหยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
5. การเปนแบบอยางท่ีดีของอาจารย 
6. ประกาศเกียรติคุณนิสิตท่ีทํา
ประโยชนตอสังคม  
7. ปลูกฝงใหนิสิตเปนผูท่ีมีวินัย
ในตนเองและมีระเบียบ ท้ังดาน
การเรียนและการดํารงชีวิต    

กิจกรรมการเรียนการสอน 
2. ประเมินจากพฤติกรรมการเขา
เรียน การตรงตอเวลาของนิสิต
ในการเขา เ รียน  การสงงานท่ี
ไดรับมอบหมาย การรับผิดชอบ
ในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
3. นิสิตมีสวนรวมในกระบวน-
การประเมินผล 

 2.2 ความรู   

ผลการเรียนรูดานความรู กลยุทธการสอนท่ีใชพฒันาการ
เรียนรูดานความรู 

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ดานความรู 

1. มีความรูความเขาใจวิชาพื้นฐาน
ทางดานมนุษยศาสตร  สังคม-
ศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

1. จัดกิจกรรมโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 
2. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอก

ประ เ มิ น จ า กผล สัมฤท ธ์ิ
ทางการเรียนและการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ 
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ผลการเรียนรูดานความรู กลยุทธการสอนท่ีใชพฒันาการ
เรียนรูดานความรู 

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ดานความรู 

ศิลปกรรมศาสตร สุขศึกษา พลศึกษา 
ภาษา และเทคโนโลยี อยางกวาง- 
ขวางและเปนระบบ และสามารถ
บูรณาการความรูในศาสตรสาขา 
วิชาตาง ๆ ไปใชในการดํารงชีวิต
และการประกอบวิชาชีพครูอยาง
มีประสิทธิภาพ 
2 .  มีความ รู ความ เข า ใจและ
ตระหนักถึงคุณคาเกี่ยวกับแนวคิด 
ทฤษฎี และหลักการท่ีเกี่ยวของ
กับพัฒนาการและการเรียนรูของ
ผูเรียน การจัดการเรียนการสอน 
และการวิจัยในปจจุบันท่ีเกี่ยวของ
กับการแกปญหาและการตอยอด
องคความรู     
3 .  มีความ รู ความ เข า ใจและ
ตระหนักถึงคุณคาของแนวคิด 
ทฤษฏี หลักการ และความกาวหนา
ในศาสตรสาขาวิชาท่ีสอนอยาง
ลึกซ้ึงและเปนระบบ 
4. มีความรูความเขาใจและตระหนัก
ถึงคุณคาของศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ   
ธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบและ
ขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา
ท่ีเปล่ียนแปลงตามสถานการณ
ในการดํารงชีวิตและการประกอบ
วิชาชีพครู 
5. สามารถวิเคราะห สังเคราะห 
ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับ
แนวคิด ทฤษฏี และหลักการท่ี

สถานท่ี เพื่อใหมีการเรียนรูจาก
สถานการณจริง 
1. เชิญวิทยากรภายนอกท่ีมีความ
เช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ
ตรงมาบรรยาย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น  วิเคราะห และอภิปราย
รวมกัน 
2 .  ใหนิ สิต ศึกษาคนคว าและ
เรียนรูดวยตนเอง 
3. ใหนิสิตจัดทําโครงงาน การ
ฝกงาน การฝกปฏิบัติ การปฏิบัติ-
การสอนและฝกประสบการณ
วิชาชีพ ในสถานศึกษาหรือหนวยงาน 
องคกรท่ีเปนเครือขาย 
 

1. การทดสอบยอย 
2. การทดสอบกลางภาค
การศึกษา และปลายภาค
การศึกษา 
3. การรายงาน/แผนงาน/โครงการ 
4. การนําเสนอผลงาน 
5. โครงงาน การฝกงาน การฝก
ปฏิบัติ การฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู  
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ผลการเรียนรูดานความรู กลยุทธการสอนท่ีใชพฒันาการ
เรียนรูดานความรู 

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ดานความรู 

เกี่ยวของกับการพัฒนาการและ
การเรียนรูของผูเรียน การจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย และกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาไปใชใน
การจัดการเรียนการสอน  การ
พัฒนาผูเรียน การแกปญหา และ
การตอยอดองคความรู โดยคํานึง 
ถึงธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ 
และขอบังคับท่ีเปล่ียนแปลงตาม
สถานการณ 

 2.3 ทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรูดานทักษะทาง
ปญญา 

กลยุทธการสอนท่ีใชพฒันาการ
เรียนรูดานทักษะทางปญญา 

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ดานทักษะทางปญญา 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักและกระบวนการคนหา
ขอเท็จจริง และสามารถประเมิน
ขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีหลาก- 
หลายเพื่อใชในการแกปญหาดวย
ตนเอง การทําความเขาใจ และ
การประเมินขอมูล  จากแหลง 
ขอมูลท่ีหลากหลาย 
2. ตระหนักถึงคุณคาของการใช
วิถีทางปญญาในการดํารงชีวิต 
การประกอบวิชาชีพ  และการ
แกปญหา 
3. สามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อใช
ในการแกปญหาท่ีซับซอน ทาง
สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม 
สามารถปรับตัว และเสนอแนะ

1. จัดกระบวนการเรียนรู เพื่อให
นิสิตไดฝกทักษะการวิเคราะห 
ทักษะการคิด จากสภาพ ปญหา 
หรือสถานการณจริงตาง ๆ  ท้ังใน
ระดับบุคคลและกลุม เชน สะทอน
คิด อภิปรายกลุม การทํากรณีศึกษา 
การโตวาที การจัดทําโครงการ 
การทดลองในหองปฎิบัติการ ฯลฯ 
2. จัดกิจกรรมใหนิสิตมีโอกาส
เรียนรูจากปญหา และประสบ-
การณจริง เพื่อการเสนอแนะ
และหาแนวทางแกไข 
 

1. การประเมินผลท่ีสะทอนการ
คิดวิเคราะห โดยประเมินจากการ
เขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน 
และการทดสอบ  
2. การสังเกตนิสิต  ดานความ 
สามารถในการตัดสินใจ การแกไข
ปญหาในสถานการณตาง ๆ 
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แนวทางในการแกปญหาตาง ๆ 
ไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึง
ความรูทางทฤษฎี ประสบการณ
จากการปฏิบัติ และผลกระทบ
จากการตัดสินใจ 
4. สามารถใชทักษะ ความเขาใจ
เกี่ยวกับวิชาชีพครูและศาสตร
สาขาวิชาท่ีสอน และมีกระบวน
คิดอยางเปนระบบ เพื่อใชในการ
แกปญหา การพัฒนาตนเองและ
ผูเรียน รวมท้ังการจัดการเรียน
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรูดานทักษะ
ความสัมพันธ ระหวางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

กลยุทธการสอนท่ีใชพฒันาการ
เรียนรูดานทักษะความสัมพนัธ

ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ของตนเองในการทํางานและการ
อยู ร ว มกั น กั บ ผู อ่ื น ได อ ย า ง
สรางสรรค และในการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ของความเปนครู และปฏิบัติตอ
ผูเรียนอยางเปนกัลยาณมิตร 
3. ตระหนักถึงคุณคาของบทบาท
หนาท่ีและความรับผิดชอบของ
ตนเอง การอยูรวมกับผูอ่ืนอยาง
สรางสรรค การเรียนรูและพัฒนา

1. จัดกิจกรรมการเรียนรูในช้ัน
เรียน ท่ีเนนการทํางานเปนกลุม
และงาน ท่ีต อง มีป ฏิ สัมพันธ
ระหวางบุคคล เพื่อเสริมสรางให
ผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญ
และพัฒนาตนเองในดานความมี
มนุษยสัมพันธ อันดีและความ
รับผิดชอบสวนบุคคล 
2. จัดประสบการณการเรียนรูใน
ภาคปฏิบัติ ท้ังในและนอกช้ัน
เรียน เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
3. สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบ 
การมีมนุษยสัมพันธ การเขาใจ

1. สังเกตพฤติกรรมของนิสิตท่ี
แสดงถึงความสัมพันธระหวาง
บุคคล และความรับผิดชอบ ใน
การทํากิจกรรมกลุม เชน การ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือน 
2. เปดโอกาสใหนิสิตมีสวนรวม
ในการประเมิน 
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ผลการเรียนรูดานทักษะ
ความสัมพันธ ระหวางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

กลยุทธการสอนท่ีใชพฒันาการ
เรียนรูดานทักษะความสัมพนัธ

ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
และการปฏิบัติตอผู เ รียนอยาง
เปนกัลยาณมิตร 
4. สามารถสรางความสัมพันธ
และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยาง
สรางสรรค แสดงออกถึงภาวะ
ผูนําในสถานการณท่ีไมชัดเจน
ไดอยางเหมาะสม และใชนวัตกรรม
ในการวิเคราะหเพื่อการแกปญหา
กลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5. มีความรับผิดชอบ สามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง และปฏิบัติตอผูเรียน
ดวยความเขาใจและเปนมิตร 

วัฒนธรรมขององคกร ฯลฯ ใน
รายวิชาตาง ๆ 
4. บูรณาการแนวคิดเกี่ยวกับการ
สรางความสัมพันธอันดีระหวาง
บุคคลในสังคมและความรับผิดชอบ
เขากับเนื้อหาในทุกรายวิชาท่ี
สอน 
5.  มอบหมายงานท้ัง เปนราย 
บุคคลและเปนกลุมให ผู เ รียน
ศึกษาคนควา วิเคราะห สังเคราะห 
แนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวของ
กับความสัมพันธระหวางบุคคล  
และความรับผิดชอบ โดยนําเสนอ
เปนรายงาน ในรูปแบบการนํา
อภิปรายรวมกันในช้ันเรียน 

 2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูดานทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการสอนท่ีใชพฒันาการ
เรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ดานทักษะในการ

วิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการพูด การเขียน เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และคณิตศาสตรและ
เทคนิคทางสถิติ เพื่อการส่ือสาร 
การเรียนรู การเก็บรวมรวมขอมูล 
ประมวลผลแปลความหมายและ
นําเสนอขอมูล เพื่อการแกปญหา

1. จัดประสบการณการเรียนรูใน
รูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสม 
เพื่อสง เสริมใหนิ สิตมีความรู
ความเขาใจและมีความตระหนัก
ถึงคุณคา ในเร่ืองของหลักการพูด 
การเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณิตศาสตรและเทคนิคทางสถิติ  

1. ประเมินทักษะของนิสิต ใน
ดานการส่ือสาร การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิเคราะห เทคนิค
เชิงตัวเลขและสถิติดวยวิธีการ
สังเกตพฤติกรรม  และผลงาน
ของนิสิต 
2. นิสิตมีสวนรวมในการประเมิน
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ผลการเรียนรูดานทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการสอนท่ีใชพฒันาการ
เรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ดานทักษะในการ

วิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในชีวิตประจําวันและการจัดการ
เรียนการสอน 
2. ตระหนักถึงคุณคาของหลักการ
พูด การเขียน เทคโนโลยีสาร-
สนเทศ และคณิตศาสตรและเทคนิค
ทางสถิติ เพื่อการส่ือสาร การเรียนรู 
การเก็บรวมรวมขอมูล ประมวลผล 
แปลความหมายและนําเสนอขอมูล 
เพื่อการแกปญหาในชีวิตประจําวัน
และการจัดการเรียนการสอน 
3. สามารถใชภาษาพูด ภาษาเขียน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตร
และเทคนิคทางสถิ ติ  เพื่ อการ
ส่ือสาร การเรียนรู การเก็บรวมรวม
ขอมูล ประมวลผลแปลความหมาย
และนํ า เสนอข อมู ล  เพื่ อการ
แกปญหาในชีวิตประจําวันและ
การจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ในสถานการณตาง  ๆเพื่อการเขาถึง
ขอมูล เลือกรับ เลือกใช วิเคราะห
และประเมินคุณคา ตลอดจนสังเคราะห
เพื่อการนําไปใชในสถานการณ
ตาง ๆ เชน การนําเสนอผลงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 
2. จัดประสบการณการเรียนรูท่ี
เนนการฝกทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิเคราะหเชิงตัวเลข 
และเทคนิคทางสถิติ รวมท้ังสงเสริม
ใหเกิดทักษะการส่ือสารท้ังการ
รับฟง การพูด และการเขียน ระหวาง
ผูเรียน ผูสอน สังคมและชุมชน 

ทักษะการใช เทคโนโลยีสาร-
สนเทศ การวิ เคราะหเชิงตัวเลข 
และเทคนิคทางสถิติ 

2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู 
ผลการเรียนรู 

ดานทักษะการจัดการเรียนรู 
กลยุทธการสอนท่ีใชพฒันาการ
เรียนรูดานทักษะการจัดการ

เรียนรู 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
ดานทักษะการจัดการเรียนรู 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ี
เกี่ยวของกับการออกแบบหลักสูตร
การเรียนการสอน การวัดประเมินผล 

1. จัดให ผู เ รียนได เ รียนรูผาน
ประสบการณตรง ไดแก การจัดทํา
แผนการสอน  การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การผลิตส่ือ และ

1. ใหผู มีสวนรวมทุกฝาย  เชน 
ผูบริหารสถานศึกษา ครูพี่ เ ล้ียง 
ครูประจําช้ัน เพื่อน อาจารยนิเทศ 
ประเมินนิสิตในเร่ืองความสามารถ
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ผลการเรียนรู 
ดานทักษะการจัดการเรียนรู 

กลยุทธการสอนท่ีใชพฒันาการ
เรียนรูดานทักษะการจัดการ

เรียนรู 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
ดานทักษะการจัดการเรียนรู 

การจัดการช้ันเรียน การบันทึก
และรายงานผลการจัดการเรียน
การสอน การวิจัยในช้ันเรียน และ
การมีสวนรวมกับครอบครัวและ
ชุมชนในการจัดการศึกษา 
2. ตระหนักถึงคุณคาของการนํา
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ี
เกี่ยวของกับหลักสูตรการสอน 
การวัดประเมินผล การจัดการ
ช้ันเรียน การบันทึกและรายงาน
ผลการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัยในช้ันเรียน และการมีสวน
รวมกับครอบครัวและชุมชน มา
ใชในการพัฒนาศักยภาพของ
ผูเรียนตามความแตกตางระหวาง
บุคคล 
3. สามารถออกแบบหลักสูตร 
วางแผนการปฏิบั ติการสอน 
จัดการช้ันเรียน วัดและประเมินผล
การเรียนรู บันทึกและรายงานผล
การจัดการเรียนการสอน และทํา
วิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู เ รียนตามความแตกตาง
ระหวางบุคคล 
4. สามารถประสานความรวมมือ
ในการจัดการเรียนรูระหวาง
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
ไดอยางเหมาะสม 

การใช   การวัดประเมินผล  การ
ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค (micro 
teaching)  การวิจัยในช้ันเรียน  
2. จัดให ผู เ รียนได เ รียนรูผาน
ประสบการณตรงในดานการ
ปฏิบั ติงานครูในสถานศึกษา  
การปฏิบัติการสอนระหวางเรียน
และในสถานศึกษา  
3. จัดใหผูเรียนไดเรียนรูจากผูมี
ประสบการณ หรือผูเช่ียวชาญ
ทางดานการสอน ผานการสังเกต
การสอน การสัมภาษณ 
4. จัดใหผู เ รียนไดแลกเปล่ียน
เรียนรูจากเพื่อนในสถาบันและ
ตางสถาบัน  
5. จัดให ผู เ รียนได เ รียนรูจาก
ตนแบบ เชน ครูผูสอน ครูประจํา
ช้ัน ครูผูชวย ครูพี่เล้ียง ครูตนแบบ  
ครูแกนนํา หรือครูแหงชาติ 
6. จัดใหเรียนรูจากประสบการณ 
ตรง เชน กรณีตัวอยางจากหองเรียน 
การสังเกตการณสอนแบบตาง ๆ 
การสัมภาษณหรือพูดคุยกับผูมี
ประสบการณ 

การจัดการเรียนรูและความเปนครู 
2 .  ประ เ มินผลงานนิ สิต  จาก 
บันทึกประสบการณการสอน
ประจําวัน บันทึกสังเกตการสอน
ครูพี่ เ ล้ียงและเพ่ือน   แผนการ
จัดการเรียนรู กระบวนการทํางาน
วิจัยในช้ันเรียน การทําแฟมสะสม
งาน การบันทึกการเรียนรู การ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
3. สังเกตการสอนในช้ันเรียนและ
ประเมินแบบบันทึกหลังการสอน   
4. ประเมินงานวิจัยในช้ันเรียน   
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ผลการเรียนรู รายละเอียดผลการเรียนรู 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

1. มีความรู ความเขาใจ เกีย่วกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 2. ตระหนกัถึงความสําคัญของการดํารงชีวติและการประกอบวิชาชีพครูตาม
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 3. สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และจัดการปญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครูโดยใชดุลยพินจิท่ีเหมาะสม และมีพฤติกรรม
ทางดานคุณธรรม จริยธรรมท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 

 4. มีคานิยมพืน้ฐานท่ีสอดคลองกับพฤติกรรมทางดานคุณธรรม และจริยธรรม 

ความรู 1. มีความรูความเขาใจวิชาพืน้ฐานทางดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร 
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปกรรมศาสตร สุขศึกษาพลศึกษา ภาษา และ
เทคโนโลยี อยางกวางขวางและเปนระบบ และสามารถบูรณาการความรูในศาสตร
สาขาวิชาตาง ๆ ไปใชในการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครูอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 2. มีความรูความเขาใจและตระหนกัถึงคุณคาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี และหลักการ
ท่ีเกี่ยวของกับพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียน การจดัการเรียนการสอน และ
การวิจยัในปจจุบันท่ีเกีย่วของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรู     

 3. มีความรูความเขาใจและตระหนกัถึงคุณคาของแนวคิด ทฤษฏี หลักการ และ
ความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชาท่ีสอนอยางลึกซ้ึงและเปนระบบ 

 4. มีความรูความเขาใจและตระหนกัถึงคุณคาของศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ  ธรรม
เนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงตาม
สถานการณในการดํารงชีวติและการประกอบวิชาชีพครู 

 5. สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี 
และหลักการท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียน การจัดการเรียน
การสอน การวจิัย และกฎหมายท่ีเกีย่วของกบัการศึกษาไปใชในการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนา ผูเรียน การแกปญหา และการตอยอดองคความรู โดยคํานึงถึงธรรม
เนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีเปล่ียนแปลงตามสถานการณ 

 6. สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี 
และหลักการท่ีเกี่ยวของในศาสตรสาขาวิชาท่ีสอนไปใชในการจดัการเรียนการ
สอน การพัฒนาผูเรียน การแกปญหา และการตอยอดองคความรู โดยคํานึงถึง
ธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีเปล่ียนแปลงตามสถานการณ 
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ผลการเรียนรู รายละเอียดผลการเรียนรู 
ทักษะทางปญญา 1. มีความรูความเขาใจเกีย่วกับหลักและกระบวนการคนหาขอเท็จจริง และสามารถ

ประเมินขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายเพ่ือใชในการแกปญหาดวยตนเอง การ
ทําความเขาใจ และการประเมินขอมูล จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย 

 2. ตระหนกัถึงคุณคาของการใชวิถีทางปญญาในการดํารงชีวิต การประกอบวิชาชีพ 
และการแกปญหา 

 3. สามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการแกปญหาท่ีซับซอน ทางสังคม วัฒนธรรม และ
ส่ิงแวดลอม สามารถปรับตัว และเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาตาง ๆ ไดอยาง
สรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางทฤษฎี ประสบการณจากการปฏิบัติ และผลกระทบ
จากการตัดสินใจ 

 4. สามารถใชทักษะ ความเขาใจเกีย่วกับวิชาชีพครูและศาสตรสาขาวิชาท่ีสอน และ
มีกระบวนคิดอยางเปนระบบ เพื่อใชในการแกปญหา การพัฒนาตนเองและผูเรียน 
รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

1. มีความรูความเขาใจเกีย่วกับบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของตนเองใน
การทํางานและการอยูรวมกนักับผูอ่ืนไดอยางสรางสรรค และในการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

 2. มีความรูความเขาใจเกีย่วกับบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของความเปนครู 
และปฏิบัติตอผูเรียนอยางเปนกัลยาณมิตร 

 3. ตระหนกัถึงคุณคาของบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง การอยู
รวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค การเรียนรูและพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
และการปฏิบัติตอผูเรียนอยางเปนกัลยาณมิตร 

 4. สามารถสรางความสัมพันธและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางสรางสรรค 
แสดงออกถึงภาวะผูนําในสถานการณท่ีไมชัดเจนไดอยางเหมาะสม และใช
นวัตกรรมในการวิเคราะหเพื่อการแกปญหากลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 6. มีความรับผิดชอบ สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
และปฏิบัติตอผูเรียนดวยความเขาใจและเปนมิตร 

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มีความรูความเขาใจเกีย่วกบัหลักการพดู การเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คณิตศาสตรและเทคนคิทางสถิติ เพื่อการสือ่สาร การเรียนรู การเกบ็รวมรวมขอมูล 
ประมวลผลแปลความหมายและนําเสนอขอมูล เพื่อการแกปญหาในชีวติประจาํวนัและ
การจัดการเรียนการสอน 
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ผลการเรียนรู รายละเอียดผลการเรียนรู 
 2. ตระหนกัถึงคุณคาของหลักการพูด การเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

คณิตศาสตรและเทคนิคทางสถิติ เพื่อการส่ือสาร การเรียนรู การเก็บรวมรวมขอมูล 
ประมวลผลแปลความหมายและนําเสนอขอมูล เพื่อการแกปญหาในชีวติประจําวนั
และการจดัการเรียนการสอน 

 3. สามารถใชภาษาพดู ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตรและ
เทคนิคทางสถิติ เพื่อการส่ือสาร การเรียนรู การเก็บรวมรวมขอมูล ประมวลผลแปล
ความหมายและนําเสนอขอมูล เพื่อการแกปญหาในชีวิตประจําวนัและการจัดการ
เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ทักษะการจัดการ
เรียนรู 

4. มีความรูความเขาใจเกีย่วกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการ
ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการช้ันเรียน การ
บันทึกและรายงานผลการจดัการเรียนการสอน การวิจยัในช้ันเรียน และการมีสวน
รวมกับครอบครัวและชุมชนในการจัดการศึกษา 

 5. ตระหนกัถึงคุณคาของการนําแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเกีย่วของกับ
หลักสูตรการสอน การวัดประเมินผล การจัดการช้ันเรียน การบันทึกและรายงาน
ผลการจัดการเรียนการสอน การวิจยัในช้ันเรียน และการมีสวนรวมกับครอบครัว
และชุมชน มาใชในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความแตกตางระหวาง
บุคคล 

 6. สามารถออกแบบหลักสูตร วางแผนการปฏิบัติการสอน จัดการช้ันเรียน วดัและ
ประเมินผลการเรียนรู บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทําวจิัย
ในช้ันเรียน เพือ่พัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล 

 7. สามารถประสานความรวมมือในการจดัการเรียนรูระหวางครอบครัว โรงเรียน 
และชุมชนไดอยางเหมาะสม 

 
 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum mapping) (หมวดวิชาชีพครู) 
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คุณธรรม 
จริยธรรม** 

ความรู** ทักษะทางปญญา** ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ** 

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข ฯ** 

ทักษะการจัดการ
เรียนรู** 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู 
 

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

วิชาบังคับ 

ศษ 111   จิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● 

ศษ 211   กระบวนทัศนทางการศึกษา    ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● 

ศษ 241   จิตวิทยาสําหรับครู   ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● 

ศษ 291   การฝกประสบการณวิชาชีพครู
ระหวางเรียน 1 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ศษ 421   วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  

● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ศษ 331   วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการ ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ศษ 332   การศึกษาสําหรับผูที่มีความตองการ
พิเศษ  

● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ศษ 381  สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา 

● ● ๐ ๐ ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ศษ 391   การฝกประสบการณวิชาชีพครู
ระหวางเรียน 2 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ศษ 451  การวัดและประเมินผลการศึกษา  ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ศษ 461   การบริหารและการจัดการการศึกษา ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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คุณธรรม 
จริยธรรม** 

ความรู** ทักษะทางปญญา** ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ** 

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข ฯ** 

ทักษะการจัดการ
เรียนรู** 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู 
 

รายวิชาชีพครู 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 
ศษ 471   การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน   
● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ 

ศษ 491   การฝกประสบการณวิชาชีพครู
ระหวางเรียน 3 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ศษ 591  การปฏิบัติการสอนและฝก
ประสบการณวิชาชีพ 1 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ศษ 592  การปฏิบัติการสอนและฝก
ประสบการณวิชาชีพ 2 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

วิชาเลือก 
ศษ 201  ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู    ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ศษ 202  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู   ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ศษ 212  งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ๐ ๐ 
ศษ 213  จิตสํานึกและการมีสวนรวมทาง

สังคมและการเมือง  
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

ศษ 231  การจัดการเรียนรูเพื่อสรางจิตสํานึก
สาธารณะ 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● 

ศษ 232  การศึกษาปฐมวัย ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ๐ ๐ 
ศษ 242   การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณคาแหงตน ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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คุณธรรม 
จริยธรรม** 

ความรู** ทักษะทางปญญา** ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ** 

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข ฯ** 

ทักษะการจัดการ
เรียนรู** 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู 
 

รายวิชาชีพครู 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 
ศษ 311  ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 
● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● 

ศษ 312  การตอรองกับวัฒนธรรมการบริโภค   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ 
ศษ 333  การจัดการความรู ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ศษ 334  การพัฒนาทักษะการคิดและความคิด    
              สรางสรรคในเด็กปฐมวัย 

● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ศษ 335  การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● 

ศษ 336   การมัธยมศึกษา   ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ศษ 341  จิต สมอง และการเรียนรูของมนุษย ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● 

ศษ 361  การประกันคุณภาพการศึกษา ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 ศษ 362  การศึกษาและการพัฒนาชุมชน/
ผูปกครอง  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● 

ศษ 371  สถิติทางการศึกษาเบื้องตน ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ 

ศษ 382  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ศษ 383  การพัฒนาแหลงการเรียนรูและ  
              เครือขายการเรียนรู 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ศษ 401  การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียน ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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คุณธรรม 
จริยธรรม** 

ความรู** ทักษะทางปญญา** ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ** 

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข ฯ** 

ทักษะการจัดการ
เรียนรู** 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู 
 

รายวิชาชีพครู 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 
              การสอน 
ศษ 411  การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง I ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ศษ 422  การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น  ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ศษ 427  การวิจัยทางการศึกษา ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ 

ศษ 431  การจัดการเรียนรูนอกระบบและตาม 
              อัธยาศัย 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● 

ศษ 441  การเรียนรูระดับจิตสํานึกและจิตใต 
              สํานึก   

● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● 

ศษ 452  การประเมินเพื่อเสริมพลังการเรียนรู ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ปถ 311 การประถมศึกษา ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ลส 301 วาทวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพฯ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 หมายเหตุ  
  ●   ภาระกิจหลัก 
 ๐   ภาระกิจรอง 
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หมวดวิชาชีพเฉพาะสาขา 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธการสอนและกิจกรรมของนิสิต 

1. มีคุณลักษณะพิเศษตามอัตลักษณ
นิสิต มศว คือ ใฝรูตลอดชีวิต  คิดเปน
ทําเปน  หนักเอาเบาสู  รูกาละเทศะ  
เปยมจิตสํานึกสาธารณะ มีทักษะส่ือสาร  
ออนนอมถอมตน งามดวยบุคลิก  พรอม
ดวยศาสตรและศิลป 
 

สอดแทรกอัตลักษณท้ัง 9 ประการในการเรียนการสอนทุก
รายวิชา โดยอธิบายใหนิสิตเขาใจความหมายและความสําคัญ
ของอัตลักษณท้ัง 9 ซ่ึงมีความเชื่อมโยงกับการเรียน การทํางาน 
และการดํารงชีวิต จัดกิจกรรมท้ังในและนอกช้ันเรียนอยาง
ตอเนื่องเพ่ือใหนิสิตมีโอกาสฝกฝนและพัฒนาตนเองใหมีอัต
ลักษณท้ัง 9 และใหนิสิตอภิปรายแสดงความคิดเห็นวาการเรียน
ในแตละรายวิชาชวยกระตุนนิสิตใหพัฒนาอัตลักษณในดาน
ใดบาง พรอมยกตัวอยางการนําไปใชในชีวิตประจําวันและ
ประโยชนท่ีไดรับ 

2. ตระหนักถึงความสําคัญของการ
ดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครู
วิทยาศาสตรท่ีมีความรูและจรรยาบรรณ 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
ท่ีเนนการเรียนรูจากสถานการณจริง บทบาทสมมติ กรณีตัวอยาง
โดยสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม 
- มีการจัดทําโครงงาน และการฝกปฏิบัติการสอนและฝก
ประสบการณวิชาชีพ ในสถานศึกษาหรือหนวยงาน องคกร ท่ี
เปนเครือขาย 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน มุงพัฒนานิสิตในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีการยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละ 
2) มีความซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินยั และตรงเวลา 
3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4) มีจิตสํานึกท่ีดีและรับผิดชอบตอหนาท่ี 
5) มีการเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมถึงกฎและระเบียบขององคกร 

  2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
1) สอดแทรกเนื้อหาในมิติทางคุณธรรม จริยธรรม 
2) ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย และความซ่ือสัตย 
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3) จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากพฤติกรรมในช้ันเรียน การตรงตอเวลา การแตงกาย และการปฏิบัติตนตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2) สังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอน 
3) ประเมินจากงานท่ีไดรับมอบหมาย ความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

 2.2 ความรู 
  2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

1) มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีพื้นฐานท่ีสําคัญในเนื้อหา 
2) สามารถนําความรูมาประยุกตใชเพื่อการวิเคราะหแกปญหาและสามารถตอยอดองค

ความรูได 
3) สามารถบูรณาการความรูในศาสตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของได 
4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิจัย 

  2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
1) จัดกิจกรรมโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยแนะนําวิธีการเรียนรูและการสืบคนขอมูลดวย

ตนเอง 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ เชน การบรรยาย  การฝกปฏิบัติ  การ

สัมมนา  การทําแบบฝกหัด  การศึกษานอกสถานท่ี 
  2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
   ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนิสิตในดานตาง ๆ คือ 

1) การทดสอบยอย 
2) การทดสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 
3) การรายงาน/แผนงาน/โครงการ 
4) การนําเสนอผลงาน 
5) โครงงาน การฝกงาน การฝกปฏิบัติ การฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 2.3 ทักษะทางปญญา  
  2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะปญญา 

1) สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ และมีเหตุผล 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 
3) สามารถประยุกตความรู ทักษะ ความเขาใจ หลักการและทฤษฎีตาง ๆ กับการแกปญหา

ท่ีเกี่ยวของไดอยางถูกตองและสรางสรรค 
4) สามารถสืบคน และวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายไดอยางสรางสรรค 
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  2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
   จัดกระบวนการเรียนรู เพื่อใหนิสิตไดฝกทักษะการวิเคราะห ทักษะการคิด จากสภาพ
ปญหา หรือสถานการณจริง ท้ังในระดับบุคคลและกลุม เชน 

1) การนําเสนอและอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ันเรียน 
2) การทํากรณีศึกษา 
3) การโตวาที 
4) การจัดทําโครงการ 
5) การทดลองในหองปฎิบัติการ 
6) การศึกษาคนควาดวยตนเอง 

  2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1) ประเมินจากพฤติกรรมในช้ันเรียน การตรงตอเวลา การแตงกาย และการปฏิบัติตนตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2) สังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอน 
3) ประเมินจากงานท่ีไดรับมอบหมาย ความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

 2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนกัลยาณมิตร 
2) สามารถทํางานเปนทีม มีภาวะผูนํา และการเปนผูรวมงานท่ีดี 
3) มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม ตลอดจนรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู

ของตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
  2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
1) จัดกิจกรรมการเรียนรูในช้ันเรียน  ท่ี เนนการทํางานเปนกลุมและงานที่ตองมี

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล 
2) จัดประสบการณการเรียนรูในภาคปฏิบัติ ท้ังในและนอกช้ันเรียน 

  2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1) ประเมินจากพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ 

ในการทํากิจกรรมกลุม 
2) ประเมินจากการมีสวนรวมในการวิพากษวิจารณในช้ันเรียน และการยอมรับเหตุผล

ของผูท่ีมีความคิดเห็นแตกตาง 
3) ประเมินจากงานท่ีไดรับมอบหมาย ความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
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 2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะในการส่ือสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด ฟง อาน และเขียน 
รวมท้ังการเลือกใชรูปแบบการส่ือสารไดอยางเหมาะสม 

2) มีทักษะและความรูในภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืน ๆ เพื่อการคนควาไดอยางเหมาะสม
และจําเปน 

3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 

4) มีความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการวิเคราะหนําเสนอขอมูลและประมวลผลได
อยางเหมาะสมในการแกปญหา 

  2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีรายวิชาท่ีฝกทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2) การมอบหมายงานใหสืบคน จัดการ และนําเสนอขอมูล 
3) การศึกษาคนควาดวยตนเอง 

  2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนิสิตในการสอบ 
2) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน การเขียนรายงาน 

 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  
 (Curriculum mapping) 
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•  ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง 
 

ดานคุณธรรมและจริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะ
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล  
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายวิชาเอก 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

วิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรพื้นฐาน 
คณ 111   คณิตศาสตร  1 ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ ● ● ● ● ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ● ● 
คม 100 เคมีทั่วไป ● ● ๐ ● ● ● ๐ ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ ๐ 
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ● ● ๐ ● ● ● ๐ ๐ ๐ ● ● ๐ ● ● ● ● ● ๐ ๐ ๐ 
ชว 101 ชีววิทยา  1 ๐ ● ๐ ● ๐ ● ● ๐ ๐ ● ● ● ● ๐ ๐ ● ● ● ● ๐ 
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา  1 ๐ ● ๐ ● ๐ ● ● ๐ ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ 
ฟส 100 ฟสิกสทั่วไป ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ ● ● ● ● ๐ ๐ ๐ ๐ ● ● ● 
ฟส 180 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป ๐ ● ๐ ● ๐ ● ● ๐ ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู 
วทศ 303 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยา

ศาสตรศึกษาและคณิตศาสตร
ศึกษา 

๐ ● ๐ ● ๐ ● ● ๐ ๐ ● ๐ ● ● ๐ ๐ ● ● ● ● ๐ 
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ดานคุณธรรมและจริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะ
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล  
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายวิชาเอก 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
วทศ 412 สัมมนาทางวทิยาศาสตรศึกษา ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ๐ ● ● ๐ ● ● 

วทศ 423 โครงงานวิทยาศาสตร 1 ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● 

วทศ 424 โครงงานวิทยาศาสตร 2 ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● 

วทศ 431 บูรณาการวิธีวทิยาสําหรับครู
วิทยาศาสตร และ/หรือครู
คณิตศาสตร 

๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● 

วิชาเอกบังคับ 
วท 211 เคมีสําหรับครูวิทยาศาสตร 1 ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● 
วท 212 เคมีสําหรับครูวิทยาศาสตร 2 ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● 
วท 221 ชีววิทยาศําหรับครูวิทยาศาสตร 1 ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● 
วท 231 ฟสิกสสําหรับครูวิทยาศาสตร 1 ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● 
วท 251 ธรณีวิทยาเบื้องตน ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● 
วท 252 ระบบโลกศาสตร และ

อุตุนิยมวิทยา 
๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● 
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ดานคุณธรรมและจริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะ
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล  
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายวิชาเอก 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
วท 272 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

สําหรับครูวิทยาศาสตร           
๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● 

วท 322 ชีววิทยาสําหรับครูวิทยาศาสตร 2 ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● 
วท 332 ฟสิกสสําหรับครูวิทยาศาสตร 2 ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● 
วท 442 ดาราศาสตรเบื้องตน ๐ ๐ ● ๐ ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ● ๐ 
วท 466 หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตร ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● 

วิชาเอกเลือก 

วท 101 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดลอม 

๐ ๐ ● ๐ ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ● ๐ 

วท 323 เคมีชีวภาพ ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● 
วท 324 เทคโนโลยีทางชีวภาพสําหรับ

ครูวิทยาศาตร 
๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● 

วท 333 อิเล็คทรอนิกสสําหรับครู
วิทยาศาสตร 

๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● 
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ดานคุณธรรมและจริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะ
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล  
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายวิชาเอก 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
วท 361 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีสําหรับครู
วิทยาศาสตร 

๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● 

วท 362 เทคนิคทางชีววิทยาและเคมี
สําหรับครูวิทยาศาสตร 

๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● 

วท 371 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
วิทยาศาสตร 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ● ๐ 

วท 372 ความปลอดภยัในการใช
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● 

วท 373 ปญหาสิ่งแวดลอมในปจจุบัน ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● 
วท 374 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เพื่อเกษตรพอเพียง    
๐ ๐ ● ๐ ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ● ๐ 

วท 375 คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร 

๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● 
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ดานคุณธรรมและจริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะ
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล  
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายวิชาเอก 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
วท 376 อุทกวิทยาเบื้องตน  ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● 
วท 377 สารสนเทศทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● 

วท 378 ความหลากหลายทางชีวภาพ
และการอนุรักษ 

๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● 

วท 379 การจัดการของเสียชุมชน            ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● 
วท 383 สถิติสําหรับครูวิทยาศาสตร ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● 
วท 467 การสรางโปรแกรม

สิ่งแวดลอมศึกษา 
๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● 

วท 468 นวัตกรรมและอุปกรณ
วิทยาศาสตรเพื่อการเรียนการ
สอน 

๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● 

วท 471 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อภูมิปญญาทองถิ่น   

๐ ๐ ● ๐ ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ● ๐ 
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ดานคุณธรรมและจริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะ
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล  
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายวิชาเอก 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
วท 474 กฎหมายสิ่งแวดลอม ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● 
วท 481 การสังเกตการการสอน

วิทยาศาสตร 1 
๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● 

วท 482 การสังเกตการการสอน
วิทยาศาสตร 2 

๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● 



หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนสิิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)  
 การประเมินผลการศึกษาใชระบบคาระดับข้ัน ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ดังนี้ 

ระดับข้ัน ความหมาย คาระดับข้ัน 
            A ดีเยีย่ม (Excellent) 4.0 
            B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
            B ดี (Good) 3.0 
            C+ ดีพอใช (Fairly Good) 2.5 
            C พอใช (Fair) 2.0 
            D+ ออน (Poor) 1.5 
            D ออนมาก (Very Poor) 1.0 
            E ตก (Fail) 0.0 
ในกรณีท่ีรายวิชาในหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับข้ัน ใหประเมินผลใช

สัญลักษณ ดังนี้                           
สัญลักษณ                  ความหมาย 

S ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/เปนท่ีพอใจ 
U ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/ไมเปนท่ีพอใจ 

AU การเรียนเปนพิเศษโดยไมนบัหนวยกิต (Audit) 
I การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 

W การงดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn) 
IP ยังไมประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In progress)         

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 
 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธ์ิของนิสิต ซ่ึงเปนตามเกณฑ
การประเมินของ มคอ. 3 ของรายวิชาท่ีทําการสอนในแตละภาคการศึกษา  

2.1 กําหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา  และทบทวนระบบดวยคณะกรรมการ 
2.2 อาจารยท่ีผิดชอบรายวิชาเดียวกัน  กําหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลรวมกัน และใหสอดคลอง

กับตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร ทําการทวนสอบโดยการประชุมตัดสินผลการเรียนรวมกัน 
2.3 ประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียนและหลังเรียน จากอาจารยผูสอน และ

ผูเกี่ยวของในสถานศึกษาเครือขาย  
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2.4 จัดการวัดประมวลความรู ความสามารถ และคุณลักษณะของความเปนครูกอนจบการศึกษา 
2.5 การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
2.6 มีการทบทวนระบบประเมินผลสัมฤทธของนิสิตใหสอดคลองกับการกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ 

 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
3.2 เขารวมกิจกรรมตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3.3 ผานการประเมินมาตรฐานบัณฑิตตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

 
หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม      
จัดใหมีการปฐมนิเทศ อาจารยใหม เพื่อแนะนําอาจารยใหมและอาจารยพิเศษ เพื่อใหเขาใจหลักสูตร 

บทบาทของรายวิชาท่ีสอนในหลักสูตร และรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบสอน โดย 
1.1 กําหนดใหคณาจารยใหมเขาโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารยใหมของมหาวิทยาลัย        

ศรีนครินทรวิโรฒ และโครงการพัฒนาคณาจารยใหมของคณะศึกษาศาสตรและคณะรวมผลิต  
1.2 จัดระบบอาจารยพี่เล้ียงสําหรับอาจารยใหม เพื่อใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับจุดมุงหมาย 

โครงสรางหลักสูตรและรายวิชา และการพัฒนานิสิต เพื่อใหอาจารยใหมสามารถใหคําแนะนํานิสิตเกี่ยวกบั
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะและการพัฒนานิสิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1 จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาอาจารยในดานการจัดการเรียนการสอน การ

พัฒนาส่ือการเรียนการสอน  
 2.1.2 สนับสนุนใหคณาจารยเขารวมโครงการพัฒนาความรูในดานทักษะการจัดการสอน การใช

ส่ือการเรียนการสอน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรูและการทําวิจัยของมหาวิทยาลัย     
ศรีนครินทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน  

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 
 2.2.1 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยพัฒนาผลงานทางวิชาการ และพัฒนาผลงานทางดาน

วิจัย โดยการสนับสนุนเงินทุนและสงเสริมการเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ 
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 2.2.2 จัดกิจกรรม เพื่อสงเสริมทักษะ การเขียนเอกสารตํารา บทความ และผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน ๆ  

 2.2.3 ใหทุนสนับสนุนการไปเขารวมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ 
 2.2.4 จัดโครงการสนับสนุนใหคณาจารยศึกษาตอในระดับปริญญาเอก โดยใหทุนการศึกษาใน

รูปแบบตาง ๆ สําหรับผูเขารวมโครงการ 
 2.2.5 จัดสัมมนาระดับประเทศ/นานาชาติ 
 2.2.6 สรางสัมพันธภาพกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ รวมท้ังประเทศใกลเคียง เพื่อแลกเปล่ียน

เรียนรูและพัฒนาองคความรูในวิชาชีพ 
 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลักสูตร 
 1.1 จัดใหมีคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาชีพครู เพื่อกํากับดูแลคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของคณะและคณะรวมผลิต 
 1.2 จัดใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาท่ีดูแล รับผิดชอบการบริหารจัดการการเรียนการ
สอนใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพครู 
 1.3 จัดใหมีอาจารยผูประสานงานรายวิชา ทําหนาท่ี จัดทํา มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการสอน
รวมกับอาจารยผูสอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาท่ีรับผิดชอบเปนไป
อยางมีคุณภาพ 
 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
  คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดเพื่อจัดซ้ือตํารา ส่ือการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอตอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใน
ช้ันเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต 
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 2.2 ทรัพยากรการเรียนรูท่ีมีอยูเดิม 
ใชทรัพยากรการเรียนการสอนในสํานกัหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ไดแก 
1.  ตํารา หนังสือ  ส่ือและวารสาร  มีรายละเอียดดังนี ้

เนื้อหา 
ตําราและหนังสือ
ภาษาอังกฤษ 

(เลม) 

ตําราและหนังสือ
ภาษาไทย 

(เลม) 
ส่ือ รวม 

วารสาร / ช่ือ 
ภาษาตางประเทศ 

คณิตศาสตร 8,579 11,193 597 20,369 2 

เคมี 5,345 6,568 88 12,001 3 

ชีววิทยา 10,961 15,834 172 26,967 8 

ฟสิกส 6,390 8,118 332 14,840 3 

รวม 31,275 41,713 1,189 74,177 16 
 

2.  ฐานขอมูล/ส่ืออิเล็กทรอนิกส  ประกอบดวย ThaiLIS จํานวน 11  ฐาน  EBSCO จํานวน 5 ฐาน                 
e-book จํานวน 2 ฐาน   e-thesis จํานวน 2 ฐาน   SciVerse Scopus จํานวน 1 ฐาน  และ e-journal จํานวน 6 
สาขาวิชา 
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
  2.3.1 ใหอาจารยผูสอนและผูเรียนสามารถเสนอรายช่ือหนังสือ ส่ือ และตํารา ไปยังแหลงคนควา
ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 
  2.3.2 จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ตํารา และส่ือการเรียนการสอน 
  2.3.3 จัดระบบการใชทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  2.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผูสอน ผูเรียน และบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 
  2.4.2 จัดระบบติดตามการใชทรัพยากร เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมิน 
 
3. การบริหารคณาจารย 
 3.1 การรับอาจารยใหม 
        การคัดเลือกอาจารยใหมใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดให
อาจารยใหมตองมีคุณวุฒิท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ 
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 3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอนจะตองปรับปรุงรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และได
บัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 3.4 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
  ในกรณีท่ีคณะศึกษาศาสตรและคณะรวมผลิตมีอาจารยประจําไมเพียงพอในการจัดการเรียนการ
สอน ใหแตงต้ังคณาจารยพิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ ความรูความสารถ ท่ีสอดคลองกับ
รายวิชา ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน 
 4.1 การกําหนดคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ใหมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อทําหนาท่ีประสานการดําเนินงานของหลักสูตรระหวาง
คณะศึกษาศาสตร คณะรวมผลิต และโรงเรียนในเครือขายฝกประสบการณ โดยมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาระดับ
ปริญญาตรี 
 4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 
  จัดใหมีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มทักษะความรูและประสบการณการปฏิบัติงาน ใน
ดานตาง ๆ อยางนอยคนละ 1 - 2 คร้ังตอป 
 
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต 
 5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืน ๆ แกนิสิต 
  5.1.1 มีระบบอาจารยท่ีปรึกษาดานวิชาการ เพื่อทําหนาท่ีใหคําแนะนําและคําปรึกษาในการ
ลงทะเบียน การเรียน การรวมกิจกรรม การปรับตัว การพัฒนาทักษะชีวิต การปฏิบัติตนในระหวางการฝก
ประสบการณวิชาชีพ และอ่ืน ๆ 
  5.1.2 มีอาจารยท่ีปรึกษาประจําโครงการในการทํากิจกรรมของนิสิต 
 5.2 การอุทธรณของนิสิต 
  5.2.1 นิสิตสามารถยื่นคํารองเพ่ือขออุทธรณในกรณีท่ีมีขอสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและ
วิธีการประเมินผล 
  5.2.2 จัดชองทางรับคํารองเพ่ือการขออุทธรณของนิสิต 
  5.2.3 จัดต้ังคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณของนิสิต 
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6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 6.1 มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกปเพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
 6.2 มีการสํารวจการไดงานทําของบัณฑิตทุกป 
 6.3 มีการสํารวจเพื่อประเมินความตองการของตลาดงาน สังคม 
 
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน 
ปท่ี 
1 

ปท่ี 
2 

ปท่ี 
3 

ปท่ี 
4 

ปท่ี 
5 

ปท่ี 
6 

(1) อาจารยผูสอนและผูประสานงานรายวิชามีสวนรวมอยาง
นอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

     - 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวฒิุแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวฒิุ
สาขา/สาขาวิชา  

     - 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 
อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาให
ครบทุกรายวิชา 

     - 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวชิา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ. 5 และ มคอ. 6  ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาค
การศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     - 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ    
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

     - 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

     - 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดาํเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7  ปท่ีแลว  

     - 

(8) อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจดัการเรียนการสอน  

     - 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน 
ปท่ี 
1 

ปท่ี 
2 

ปท่ี 
3 

ปท่ี 
4 

ปท่ี 
5 

ปท่ี 
6 

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวชิาการ และ/
หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

 
     - 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 
ตอป 

     - 

(11)  ระดับความพงึพอใจของนสิิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมี
ตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

      

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม 
เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

      

(13) ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนนุการเรียนรูเฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

     - 

(14) ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบอาจารยท่ี
ปรึกษาเฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     - 

(15) ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอกจิกรรมพัฒนาความ
เปนครู เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     - 

(16) อาจารยผูสอนใชกลยุทธการสอนท่ีพัฒนาตามผลการ
เรียนรูท้ัง 6 ดาน 

     - 

(17)  ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยไม
นอยกวา 3.5 จาก 5 ของทุกรายวิชาท่ีคณะเปดสอน 

     - 

ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงช้ีท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่อ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1 - 5 และ
อยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 
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หมวดท่ี 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาํเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
  1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน 
  1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสิต 
  1.1.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต ท้ังในและ
นอกช้ันเรียน 
  1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสิตท่ีไดรับมอบหมายในแตละรายวิชา 
  1.1.5 ประเมินวิธีการจัดการเรียนรู โดยคณาจารยผูสอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
  1.2.1 ประเมินอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาโดยนิสิต ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
  1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารยใหแกอาจารยผูสอนและผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใช
ในการปรับปรุงกลยุทธการสอนของอาจารยตอไป 
  1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารยในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุง
ทักษะกลยุทธการสอน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 กําหนดใหมีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซ่ึงประกอบไปดวยคณะกรรมการภายในและ
ภายนอกสถาบัน 
 2.2 ประเมินหลักสุตรในแตละปการศึกษา ซ่ึงประกอบไปดวย การประเมินการจัดการเรียนการสอน 
การฝกประสบการณวิชาชีพ การประเมินผลสัมฤทธ์ิของนิสิต และการประมวลความรูของนิสิตกอนจบ 
การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที่ได (Outcome) 
 2.3 ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 2.4 จัดทําการวิจัยเชิงประเมินหลักสูตร เพื่อนําผลไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี (Key 
Performance Indicators) ในหมวดท่ี 7 ขอ 7  
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 จัดทํารายงานการประเมินหลักสูตร เพื่อเสนอตอคณะกรรมการในระดับตาง ๆ คณาจารยและ
ผูเกี่ยวของ 
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 4.2 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธการสอน โดยใชผลการประเมิน
เปนฐานในการปรับปรุง 
 4.3 เชิญผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) มีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
และกลยุทธการสอน 
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ภาคผนวก ก 
คําอธิบายรายวิชา 

 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
    1.1  กลุมวิชาภาษา 
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  3(2-2-5) 
SWU 111 Thai for Communication  
 ศึกษาองคประกอบการส่ือสารและกลวิธีการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร การเขียนพรรณนาความ 

สรุปความ ยอความ ขยายความ และการสังเคราะหความคิดเพื่อการส่ือสาร ฝกปฏิบัติการใช
ภาษาเพ่ือส่ือสารในสถานการณตาง ๆ ดวยกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน 3(2-2-5) 
SWU 112 Thai Literary Review  
 ศึกษากระบวนการคิด การถายทอดความรู ภูมิปญญา คุณคาของภาษาและความเปนไทยใน

งานวรรณกรรม  ท้ังนี้โดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมในอดีต รวมสมัย รอยแกวหรือรอยกรอง 
ดวยกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 121 English for Effective Communication I  
 พัฒนาทักษะทางดานภาษาเพ่ือการส่ือสารในยุคโลกาภิวัตน โดยเรียนรู เขาใจ และฝกทักษะ

ภาษาดานการฟง พูด อาน เขียน และคําศัพทในชีวิตประจําวัน ดวยกระบวนการเรียนรูท่ี
หลากหลายท้ังในและนอกหองเรียน  สงเสริมการเรียนรูแบบพ่ึงพาตน  นําภาษาอังกฤษไปใช
ในการส่ือสารในสถานการณตาง ๆ และเปนพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรูภาษาตอไป 

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 122 English for Effective Communication II  
 พัฒนาทักษะดานภาษาและกระบวนการเรียนรูเพื่อการส่ือสารในยุคโลกาภิวัตน โดยฝกทักษะ

ภาษาดานการฟง พูด อาน และเขียน ดวยส่ือกระบวนการเรียนรู และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
หลากหลาย  สงเสริมการเรียนรูแบบพึ่งพาตน สนับสนุนใหนําภาษาอังกฤษไปใชในการสราง
ความรวมมือในการเรียนรูและเปนประโยชนตอตนเองและสังคม 

มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 1 3(2-2-5) 
SWU 123 English for International Communication I  
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน เขียน และดานการคิดอยางมีวิจารณญาน  

เรียนรูภาษาอังกฤษในฐานะท่ีเปนภาษานานาชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางดานภาษาผาน
ส่ือและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังในและนอกหองเรียน  เรียนรูวิธีการนําความรู
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และกระบวนการเรียนรูภาษาไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและในการศึกษา  เพื่อการ
เรียนรูตลอดชีวิต และเพื่อพัฒนาตนใหเปนสวนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก 

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 2 3(2-2-5) 
SWU 124 English for International Communication II  
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน เขียน และดานการคิดอยางมีวิจารณญาน  

เพิ่มพูนทักษะและประสบการณการส่ือสารภาษาอังกฤษในฐานะที่เปนภาษานานาชาติ  
พัฒนาการนําเสนอขอมูลและความคิด  สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษผานส่ือและ
กระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน นําความสามารถทางภาษาและการ
จัดการกระบวนการเรียนรูมาประยุกตใชสําหรับการพัฒนาตนใหเปนผูเรียนภาษาแบบยั่งยืน 

มศว 131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสาร 1  3(2-2-5) 
SWU 131 French for Communication I  
 ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสารเบ้ืองตน โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน 

และเขียน เพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยส่ือและกระบวนการเรียนรู ท่ี
หลากหลายท้ังในและนอกหองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาฝร่ังเศสอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป 

มศว 132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 132 French for Communication II  
 บุรพวิชา : มศว 131  
 ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสารเบ้ืองตน ตอจากวิชาภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการส่ือสาร 1 เพื่อ

เพิ่มพูนความรูและทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณท่ี
หลากหลายยิ่งข้ึน  ดวยส่ือและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียน
ภาษาฝรั่งเศสในระดับท่ีสูงข้ึน 

มศว 133 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 133 German for Communication I  
 ศึกษาภาษาเยอรมันเบ้ืองตนเพื่อการส่ือสาร โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน และ

เขียน เพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยส่ือและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายท้ัง
ในและนอกหองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

มศว 134 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 134 German for Communication II  
 บุรพวิชา : มศว 133  
 ศึกษาภาษาเยอรมันเบ้ืองตนเพื่อการส่ือสาร ตอจากวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 1 เพื่อเพิ่มพูน

ความรูและทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณท่ี
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หลากหลายยิ่งข้ึน  ดวยส่ือและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียน
ภาษาเยอรมันในระดับท่ีสูงข้ึน 

มศว 135 ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร 1  3(2-2-5) 
SWU 135 Chinese for Communication I  
 ศึกษาภาษาจีนเบ้ืองตนเพื่อการส่ือสาร โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน  และ

เขียน เพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยส่ือและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายท้ัง
ในและนอกหองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

มศว 136 ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร 2  3(2-2-5) 
SWU 136 Chinese for Communication II  
 ศึกษาภาษาจีนเบ้ืองตนเพื่อการส่ือสาร ตอจากวิชาภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1 เพื่อเพิ่มพูน

ความรูและทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณท่ี
หลากหลายยิ่งข้ึน  ดวยส่ือและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียน
ภาษาจีนในระดับท่ีสูงข้ึน 

มศว 137 ภาษาญ่ีปุนเพือ่การส่ือสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 137 Japanese for Communication I  
 ศึกษาภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตนเพื่อการส่ือสาร โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน และ

เขียน เพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยส่ือและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายท้ัง
ในและนอกหองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาญ่ีปุนอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

มศว 138 ภาษาญ่ีปุนเพือ่การส่ือสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 138 Japanese for Communication II  
 ศึกษาภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตนเพื่อการส่ือสาร ตอจากวิชาภาษาญ่ีปุนเพื่อการส่ือสาร 1 เพื่อเพิ่มพูน

ความรูและทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณท่ี
หลากหลายยิ่งข้ึน  ดวยส่ือและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียน
ภาษาญ่ีปุนในระดับท่ีสูงข้ึน 

    1.2  กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 
มศว 141 ทักษะการรูสารสนเทศ  3(2-2-5) 
SWU 141 Information Literacy Skills  
 ศึกษาความสําคัญของระบบและกระบวนการส่ือสาร  พัฒนาทักษะในการสืบคนและอางอิง

ขอมูล  การใชซอฟทแวรตาง ๆ  และการจัดการความรูจากเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อการ
เรียนรูตลอดชีวิต  ตลอดจนฝกทักษะการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ  โดยตระหนักใน
จรรยาบรรณ ผลกระทบท่ีมีตอบุคคลและสังคม รวมท้ังกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
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มศว 142 วิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 
SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment  
 ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต และเทคโนโลยี ศึกษาระบบ

นิเวศวิทยาเพื่อใหเขาใจถึงความสําคัญของการอยูรวมกันอยางสมดุล  รวมท้ังศึกษาผลกระทบ
ของความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีตอส่ิงแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ  เพื่อ
ปลูกฝงใหตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติส่ิงแวดลอม  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สันติสุขอยางยั่งยืน 

มศว 143 พลังงานทางเลือก 3(2-2-5) 
SWU 143 Alternative Energy  
 ศึกษาผลกระทบจากการใชพลังงานกระแสหลักท่ีเกี่ยวของกับปรากฏการณโลกรอน ภาวะ 

เรือนกระจก และความไมยั่งยืนทางเศรษฐกิจ  ความหมายและความสําคัญของการใช
พลังงานทางเลือก  การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศนท่ีมีตอการจัดการพลังงานใหมีความ
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มีความยั่งยืนของชุมชนมากกวาเปาหมายทางเศรษฐกิจเพียงอยาง
เดียว  การสรางภูมิคุมกันใหเกิดข้ึนในระบบพลังงาน  การสรางภูมิปญญาและเทคโนโลยีใน
การใชทรัพยากรที่มีอยูในทองถ่ิน เพื่อสงผลตอการดําเนินชีวิตท่ีสันติสุขและยั่งยืน 

มศว 144 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวนั 3(2-2-5) 
SWU 144 Mathematics in Daily Life  
 ศึกษาคณิตศาสตรกับการใช เหตุผล   ความรูทางสถิติ   คณิตศาสตรสําหรับผูบริโภค  

คณิตศาสตรกับศิลปะ  คณิตศาสตรกับการแกปญหาในชีวิตประจําวัน  และเปนฐานความคิด
ในเชิงตรรกะและเหตุผล  การเรียนรูและการดํารงชีวิตในสังคม 

มศว 145 สุขภาวะและวถีิชีวิตเชิงสรางสรรค 3(2-2-5) 
SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle  
 ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองครวม  การบูรณาการแนวคิดดังกลาวเขากับวิถีชีวิต  

โดยเนนการสรางเสริมศักยภาพสวนบุคคลของนิสิต  ใหสามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายและคุณภาพ
ชีวิตของตนเอง  ตลอดจนเลือกใชวิถีชีวิตในเชิงสรางสรรคไดอยางเหมาะสมกับบริบททางสังคม 

มศว 341 วิทยาศาสตรฟสิกส กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต  3(2-2-5) 
SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit  
 ศึกษาความรูดานวิทยาศาสตรฟสิกสท่ีเปนความจริงของธรรมชาติ เชน ทฤษฎีของกาลิเลโอ   

กฏของนิวตัน ทฤษฎีของไอนสไตน ทฤษฎีสสาร-พลังงาน ทฤษฎีสัมพันธภาพ ทฤษฎี
ฟสิกสควอนต้ัม  ทฤษฎีเทอรโมไดนามิกส  นําไปสูความเขาใจเรื่องของกฎของธรรมชาติ 
พลังงาน และความจริงแทของจิต 
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    1.3  กลุมวิชาศิลปศาสตร 
มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย  3(2-2-5) 
SWU 151 General Education for Human Development  
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และคุณคาของวิชาศึกษาทั่วไป ท้ังทางดานมนุษยศาสตร  

สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร ศาสตรและศิลป  โดยเนนการพัฒนาศักยภาพการรับรูและการ
ส่ือสาร  การแสวงหาความรู  การพัฒนาจิตใจ  การพัฒนาเชาวปญญา ใหสามารถคิดวิเคราะห 
สังเคราะห และแสวงหาแนวทางในการแกปญหา  เพื่อใหผูเรียนเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

มศว 251 มนุษยกับสังคม 3(2-2-5) 
SWU 251 Man and Society  
 ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยและสังคม ท้ังสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุงใหผูเรียนมี

ความเขาใจในพฤติกรรมของมนุษย และนําความรูมาพัฒนาตนเองใหรูเทาทันสังคม  มีความ
รับผิดชอบ  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีคุณธรรมจริยธรรม  ซาบซ้ึงในวัฒนธรรม ศิลปะ และ
อารยธรรมของมนุษย   มีจิตสํานึกในการอยูรวมกันในสังคมและธรรมชาติส่ิงแวดลอมอยาง
สันติ ตระหนักในหนาท่ีรับผิดชอบและบทบาทท่ีพึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคม 

มศว 252 สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
SWU 252 Aesthetics for Life  
 ศึกษาแนวคิดทางดานสุนทรียศาสตร แสวงหาประสบการณและคุณคาของสุนทรียะท่ีมีตอการ

ดํารงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตรในเชิงบูรณาการ ท้ังท่ีเกี่ยวของกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง 
ดนตรี วรรณกรรม  สุนทรียะท่ีผสานสัมพันธกับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม 
โดยมุงเนนกระบวนการเรียนรู ส่ือและประสบการณท่ีหลากหลาย 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development  
 ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพท้ังท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม เพื่อการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม มีวินยั 

รูกาลเทศะ ท้ังในโลกสวนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ทามกลางขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรมความเปนไทยทามกลางกระแสสังคมโลก  ดวยส่ือและกระบวนการ
เรียนรูและประสบการณท่ีหลากหลาย 

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด  3(2-2-5) 
SWU 352 Philosophy and Thinking Process  
 ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ท้ังกระแสตะวันออกและตะวันตก 

พัฒนาการคิดวิเคราะห สังเคราะห ปรัชญาท่ีเปนกระบวนการคิดท่ีสัมพันธกับชีวิต สังคม 
ธรรมชาติส่ิงแวดลอม เพื่อการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม มีเหตุผล มีอุดมการณ มีคุณธรรมจริยธรรม 
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มศว 353 มนุษยกับการใชเหตุผลและจริยธรรม 3(2-2-5) 
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics  
 ศึกษาการใชเหตุผลและจริยธรรม  สรางเสริมใหเปนผูใฝรูความจริงและคิดอยางมีเหตุผล  

ตลอดจนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมท่ีเกี่ยวของกับตนเอง ผูอ่ืน และบริบทท่ี
เกี่ยวของ ดวยส่ือและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

มศว 354 มนุษยกับสันติภาพ 3(2-2-5) 
SWU 354 Man and Peace  
 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและการจัดการความขัดแยงในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม ศึกษา

หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงแนวคิด
และการปฏิบัติของผูท่ีมีอุดมการณ  ท่ีเกี่ยวกับสันติภาพ และสันติสุขของมวลมนุษยชาติ 

มศว 355 พุทธธรรม 3(2-2-5) 
SWU 355 Buddhism  
 ศึกษาภูมิปญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมท่ีเกี่ยวของกับการดํารงชีวิต การพัฒนา

คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ท้ังในเชิงวิทยาศาสตร ปรัชญา และศาสนา เพื่อเปนแนวทาง
ไปสูการดําเนินชีวิตท่ีมีศีลธรรมจรรยา  มีระเบียบวินัยและสันติสุข 

มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปญญา 3(2-2-5) 
SWU 356 Literature for Intellectual Powers  
 ศึกษาแนวคิด คุณคา และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบโดยเนนการศึกษาในเชิงคิด 

วิเคราะหที่กอใหเกดิพลังปญญา  พลังจินตนาการ และพลังในการดําเนินชีวิต อันจะชวย
พัฒนาการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม มีระเบียบวนิัยและอุดมการณ 

มศว 357 ศิลปะและความคิดสรางสรรค 3(2-2-5) 
SWU 357 Art and Creativity  
 ศึกษา คนควาเกี่ยวกับพลังความคิดสรางสรรคและจินตนาการที่กอใหเกิดความงามและ

สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย อันจะนําไปสูการ
สรางสรรคในชีวิตประจําวัน ท้ังนี้โดยใชกระบวนการเรียนรูและส่ือท่ีหลากหลาย 

มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนษุย 3(2-2-5) 
SWU 358 Music and Human Spirit  
 ศึกษาและแสวงหาประสบการณทางดานดนตรีท่ีกวางและหลากหลาย  ดนตรีจากอดีตและ

รวมสมัยดนตรีตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบาน ดนตรีท่ีพัฒนาจากอดีตกาล 
ดนตรีในบริบทของวัฒนธรรม ดวยส่ือและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
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มศว 361 ประวัติศาสตรและพลังขับเคลื่อนสังคม  3(2-2-5) 
SWU 361 History and Effects on Society  
 ศึกษาคนควาขอมูลทางประวัติศาสตร  ประวัติศาสตรไทยและประวัติศาสตรสากล ท่ีพัฒนา

จากกระบวนการคิดของมนุษย ประวัติศาสตรท่ีเปนพลังขับเคลื่อนสังคม ประวัติศาสตร
การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม 

มศว 362 มนุษยกับอารยธรรม 3(2-2-5) 
SWU 362 Man and Civilization  
 ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ต้ังแตยุคโบราณถึง

ปจจุบัน  ตลอดจนการแพรขยายและการถายทอดแลกเปล่ียนอารยธรรมในดินแดนตาง ๆ ซ่ึง
มีผลตอสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลกปจจุบัน  รวมท้ังการศึกษาใน
สวนท่ีเกี่ยวกับอารยธรรมไทย ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของอารยธรรมโลก 

มศว 363 มนุษยกับการเมือง 3(2-2-5) 
SWU 363 Man and Politics  
 ศึกษาธรรมชาติของสังคมมนุษยและสังคมการเมือง  การจัดระเบียบทางการเมือง  องคกรท่ี

ใชอํานาจการปกครอง  การรวมกลุมทางการเมือง  กระบวนการทางการเมือง  พฤติกรรมและ
พลวัตทางการเมือง การบริหารงานของรัฐ โดยเนนระบบการเมือง การปกครอง และกฎหมาย
ท่ีมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย มนุษยท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 

มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภวิตัน 3(2-2-5) 
SWU 364 Economy in Globalization  
 ศึกษาพื้นความรูเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทยและ

เศรษฐกิจโลกในปจจุบัน และแนวโนมในอนาคตท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิต  ตลอดจน
บทบาทและความสัมพันธขององคกรธุรกิจท่ีมีผลตอการดํารงชีวิตประจําวัน 

มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม  3(2-2-5) 
SWU 365 Principles of Modern Management  
 ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองคกร 

การจัดการทรัพยากรขององคกร  ประเด็นตาง ๆ ท่ีนาสนใจเกี่ยวกับแนวโนมในการจัดการสมัยใหม การ
จัดการท่ีเกี่ยวของกับคน ภาวะผูนํา การพัฒนาองคกร และการพัฒนาสังคมท่ีกาวหนาและสันติสุข 

มศว 366 จิตวิทยาสังคม 3(2-2-5) 
SWU 366 Social Psychology  
 ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย พฤติกรรมสังคม  ตัวแปรตาง ๆ

ทางสังคมที่ทําใหเกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย  โครงสรางทางสังคม  
กระบวนการตาง ๆทางสังคม เจตคติ การรับรูทางสังคม ความสัมพันธระหวางบุคคล ความ
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กาวราว พฤติกรรมและบทบาททางเพศ และการส่ือสาร การโฆษณาชวนเช่ือ  และแนวทาง
การแกไขปญหาความขัดแยงทางสังคม 

มศว 367 กฎหมายท่ัวไป 3(2-2-5) 
SWU 367 Legal Studies  
 ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับ

ศีลธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี  ประเภท ลําดับช้ัน และหมวดหมูของกฎหมาย  
กฎหมายสําคัญท่ีจําเปนตองรูในการดําเนินชีวิต โดยเนนกระบวนการเรียนรู และส่ือท่ี
หลากหลาย 

มศว 371 ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี  3(2-2-5) 
SWU 371 Creativity, Innovation and Technology  
 ศึกษาคนควาและฝกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการตาง ๆ   

การจัดการภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อนําไปสูการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซ่ึง
เกี่ยวของกับเกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธกับชุมชนและ
ส่ิงแวดลอม โดยเนนกระบวนการเรียนรูและส่ือท่ีหลากหลาย 

มศว 372 ภูมิปญญาทองถ่ิน 3(2-2-5) 
SWU 372 Local Wisdom  
 ศึกษาและคนควาภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาชุมชน ภมิูปญญาท่ีเกิดจากกระบวนการคิด      

การเรียนรู การพัฒนาดวยการกระทําและปฏิสัมพันธในชุมชน ภูมิปญญาในการดํารงชีวิต
รวมกับผูอ่ืน ภมิูปญญาในการอยูรวมกับธรรมชาติส่ิงแวดลอม ภูมิปญญาในการแสวงหา
คุณคาและตัวตนในความเปนมนุษย โดยเนนกระบวนการเรียนรูและส่ือท่ีหลากหลาย 

มศว 373 ภูมิลักษณชุมชน 3(2-2-5) 
SWU 373 Man and Community  
 ศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาภูมิลักษณชุมชน ภูมิลักษณท่ีแสดงความเปนทองถ่ิน ลักษณะเฉพาะ 

และความผสานสัมพันธในชุมชนในบริบทของพื้นท่ีทางภูมิศาสตร พื้นท่ีทางวัฒนธรรม และ
พื้นท่ีทางชาติพันธุ บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม โดยเนนกระบวนการ
เรียนรูและส่ือท่ีหลากหลาย 

มศว 374 สัมมาชีพชุมชน 3(2-2-5) 
SWU 374 Ethical Careers for Community  
 ศึกษาคนควาและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพื่อสรางสัมมาชีพท่ีเขมแข็ง ปลูกฝง สรางสํานึก 

และสรางความตระหนักในศักดิ์ศรีชุมชน สัมมาชีพท่ีผูกพันและเคารพในธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม สันติสุข คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนน
กระบวนการเรียนรูและส่ือท่ีหลากหลาย 
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มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการชุมชน 3(2-2-5) 
SWU 375 Good Governance in Community Management  
 ศึกษาคนควา ปลูกฝงแนวคิด และการปฏิบัติธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน บริหาร

จัดการบนความถูกตองและนิติธรรม ความโปรงใสเช่ือถือได การอธิบายตรวจสอบได การมี
สวนรวม การรับผิดชอบตอบทบาทและหนาท่ีเพื่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนให
เขมแข็งและยั่งยืน โดยเนนกระบวนการเรียนรูและส่ือท่ีหลากหลาย 

 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

     2.1  วิชาชพีครู 
               2.1.1  วิชาบังคับ 
ศษ  111 จิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 3(2-2-5)   
ED 111 Consciousness and Ethics for Professional Teacher  
 ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู  เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู  สมรรถนะท่ีสําคัญของครู  จติสํานกึ

และจริยธรรมครู  จรรยาบรรณวิชาชีพครู  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับอาชีพครู  ระเบียบขาราชการครู  
การเปนผูนําทางการศึกษา  การเสริมสรางกระบวนการคิดดวยจิตสํานึกทางจริยธรรม  บทบาท
และหนาท่ีของครูในฐานะผูเรียนรูและผูสงเสริมการเรียนรู  รวมท้ังบทบาทของครูในฐานะ  
ผูขับเคล่ือนการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม โดยใหมีการศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติการ
ดานการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมรวมดวย 

ศษ 211 กระบวนทัศนทางการศึกษา 3(3-0-6) 
ED 211 Educational Paradigm  
 ศึกษากระบวนทัศนทางการศึกษาซ่ึงเช่ือมโยงปรัชญาเขากับแนวคิดของการศึกษาในแตละยุค

สมัย ซ่ึงแบงออกเปน 3 ยุค  ยุคกอนทันสมัย  เปนยุคท่ีการดํารงชีวิตมีความเช่ือมโยงกับ
บริบททางธรรมชาติ และสภาวะแวดลอมทางสังคม กระบวนการสรางสรรค สืบสาน และ
ปรับเปล่ียนความรู จึงเกิดจากความจําเปนในการดํารงชีวิตท่ีตองอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ
และความสัมพันธกับคนอ่ืน ๆ  ยุคทันสมัย ศึกษาการสับเปล่ียนฐานคิด ไปสูการมองโลกแบบ
แยกสวน และการแบงแยกความรูออกเปนศาสตรตาง ๆ รวมถึงแนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อ
ความทันสมัย ระบบการศึกษาและแผนการพัฒนาการศึกษาเพื่อกํากับทิศทางการศึกษาและ
ความเปนครู เพื่อตอบสนองเปาหมายของการศึกษา ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและการปรับเปล่ียนวิธี
คิดเพื่อนําไปสูการปฏิรูปการศึกษา ยุคหลังทันสมัย ศึกษาการปรับฐานคิดและทิศทางการจัด
การศึกษาเพื่อความเขมแข็งของชุมชนและสังคม เพื่อสรางวิสัยทัศนใหเปนสังคมแหงการเรียนรู 
อันเปนสังคมท่ีมีความรูเปนฐาน (Knowledge Based Society) และคนมีการเรียนรูตลอดชีวิต 
(Life-Long Learning) และพัฒนาการศึกษาใหเปนพลังนําไปสูสันติสุขของตนและของโลก 
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ศษ 241 จิตวิทยาสําหรับครู   3(2-2-5)   
ED 241 Psychology for Teachers  
 ศึกษาฐานคิดและองคความรูทางจิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการแนะแนว ตลอดจนการ

ใหการปรึกษา เกี่ยวกับระบบการพัฒนาสมองและพัฒนาการเรียนรูในระดับวัยตาง ๆ 
ธรรมชาติของการเรียนรู องคประกอบของการเรียนรู กระบวนการเรียนรู ปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรู ทักษะการคิด กระบวนการคิด การสรางแรงจูงใจ สุขภาพจิต 
เชาวนปญญา ความถนัด เชาวนอารมณ บุคลิกภาพ การปรับตัว และสามารถใหคําแนะนํา 
ชวยเหลือนักเรียนโดยการใหคําปรึกษา โดยมุงใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง และมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน ตลอดจนสามารถนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 

ศษ 291  การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 1 2(0-4-2) 
ED 291 Practucum in Profession of Teaching I  
 ศึกษาและทําความเขาใจสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน การจัดการโรงเรียน สังเกตธรรมชาติ

การเรียนรูของนักเรียน เขาใจบทบาทและงานในหนาท่ีการทํางานของครูในโรงเรียน  ศึกษา
วิธีการแกไขพฤติกรรมของนักเรียนท่ีมีปญหา สรางเสริมศรัทธา เจตคติ ทัศนคติและ
แรงจูงใจในการเปนครู 

ศษ 331 วิธีวิทยาการจดัการเรียนรูเชิงบูรณาการ 3(2-2-5) 
ED 331 Methodologies for Creating Integrated Learning  
 ศึกษาทฤษฎีการเรียนรูและการสอน รูปแบบการเรียนรูและแนวทางในการพัฒนารูปแบบการ

เรียนการสอน การออกแบบและจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญอันจะ
กอใหเกิดปญญาในการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับวัยของผูเรียน สามารถคิดกิจกรรมท่ีสงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียนและจําแนกระดับการเรียนรูของผูเรียนจากการประเมินผล โดยใชเทคนิค
และวิทยาการจัดการเรียนรู การใชและผลิตส่ือและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริม
การเรียนของผูเรียน โดยนําความรูหรือทฤษฎีมาใชฐานความเขาใจท่ีคนมีตอสถานการณตาง ๆ 
อันเปนหัวใจสําคัญของการสรางความรูท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง เพื่อใชในการจัดการ
เรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยเปนการจัดกระบวนการเรียนรูจากฐานวัฒนธรรมอัน
หลากหลายท่ีใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากแหลงตาง ๆ อยางเหมาะสม การบูรณาการเน้ือใน
กลุมสาระการเรียนรูและการจัดการเรียนรูแบบเรียนรวมไดสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
ในวิถีชีวิต 

ศษ 332 การศึกษาสําหรับผูท่ีมีความตองการพิเศษ  3(2-2-5) 
ED 332 Education for Students with Special Needs  
 ศึกษาประวัติความเปนมา ความสําคัญจําเปนและระบบการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย 

เรียนรูเกี่ยวกับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษประเภทตาง ๆ อาทิ เด็กท่ีมีความบกพรองทางการเห็น 
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บกพรองทางการไดยิน บกพรองทางสติปญญา บกพรองทางรางกาย บกพรองทางการเรียนรู 
บกพรองซํ้าซอน ปญหาทางพฤติกรรมและอารมณ และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ศึกษา
ลักษณะเดนของเด็กกลุมดังกลาว โดยการสังเกต คัดแยก หรือการเสาะหา และใหการชวยเหลือ
เบ้ืองตน ตลอดจนการจัดการศึกษาพิเศษ อาทิ การปรับหลักสูตร การทําแผนการศึกษา 

ศษ 381 ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารการศึกษา 3(2-2-5)   
ED 381 Media Innovation and Information Technology for Educational Communication 
 ศึกษาแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎีของส่ือ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิเคราะหปญหาท่ี

เกิดจากการใชส่ือ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศ  ฝกปฏิบัติ  ออกแบบ  ผลิตส่ือ
นําไปใชประเมิน  และพัฒนาโครงงานส่ือและนวัตกรรมเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีดี 
รวมท้ังการสรางกระบวนการเรียนรูใหผู เรียนสามารถสรางระบบสารสนเทศโดยใช
ฐานความรูท่ีชุมชนมีอยูใหรูจักการเลือกสรรความรูและขอมูลขาวสารจากแหลงตาง ๆ  ศึกษา
แหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู  เพื่อสามารถแสวงหาแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายใน
การสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ศษ 391 การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 2 2(0-4-2) 
ED 391 Practicum in Profession of Teaching II  
 ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ฝกการเตรียม การสราง และการใชส่ือการ

เรียนการสอน การบริหารและจัดการช้ันเรียน  ฝกการตรวจแบบฝกหัด ทดลองฝกปฏิบัติการ
ในสภาพหองเรียน ทดลองฝกปฏิบัติการสอนนักเรียนเปนรายบุคคล และฝกปฏิบัติงานหนาท่ี
ครูในสถานศึกษา 

ศษ 421 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5) 
ED 421 Methodologies for School-Based Curriculum Development  
 ศึกษาฐานคิด ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตรการศึกษา ความสําคัญ ปญหาและแนวโนมใน

การพัฒนาหลักสูตร ทําความเขาใจจุดแข็งและจุดออนของฐานคิด กระบวนการสรางและ
สาระของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน สามารถประเมินหลักสูตรไดท้ังกอนและ
หลังการใชหลักสูตร สามาถวิเคราะห ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร สามารถพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาใหมีดุลยภาพระหวางเปาหมายของหลักสูตรแกนกลาง การมีสวนรวมของชุมชน
และสอดคลองกับบริบททางวัฒนธรรม สังคม ชุมชน และทองถ่ิน 

ศษ 451 การวัดประเมินทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ED 451 Educational Assessment  
 ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล

การศึกษา จุดมุงหมาย หลักการ กระบวนการ และเทคนิควัดและประเมินผลการศึกษา การ
ประเมินผลระดับชาติ และการประเมินผลในช้ันเรียน การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม 
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กระบวนการสรางและใชเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง 
การประเมินภาคปฏิบัติ และการประเมินจากแฟมสะสมงาน  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
การแปลความหมาย  การรายงานและการใชผลการวัดและประเมินผลการศึกษาในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรูและหลักสูตร โดยจัดใหผูเรียนอภิปรายแลกเปล่ียนแนวคิด และ
ความรูท่ีไดจากการศึกษาคนควาและนําความรูท่ีไดไปใชในการปฏิบัติการวัดและประเมินผล
ไดตามสภาพความเปนจริง และรายงานการคนควาอิสระในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรูตามความสนใจเปนรายบุคคลหรือกลุม 

ศษ  461 การบริหารและการจัดการการศึกษา 3(2-2-5)   
ED 461 Education Administration and Management  
 ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีการบริหารจัดการ บนฐานคิดของการเคารพและการอยู

รวมกันทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและตัวตนโดยเนนการพัฒนาภาวะผูนําทาง
การศึกษา การคิดอยางเปนระบบ การทํางานเปนทีม การจัดระบบสารสนเทศ และใชนวัตกรรม
เพื่อการบริหารจัดการ วัฒนธรรมองคกร มนุษยสัมพันธในองคกร การติดตอส่ือสาร การ
ประสานประโยชนในองคกร การบริหารจัดการช้ันเรียน  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน พรอมท้ังฝกปฏิบัติจัดทําโครงงานทางวิชาการ โครงการฝกอาชีพ 
และกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนในองครวม 

ศษ 471 การวิจยัทางการศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนการสอน  3(2-2-5) 
ED 471 Educational Research for Learning and Teaching Development  
 ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย  วิธีวิทยาการวิจัย รูปแบบ

และกระบวนการวิจัย แนวคิดและหลักการวิจัยในชั้นเรียน  การเช่ือมโยงกระบวนการวิจัยกับการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน การออกแบบการวิจัย  การใชสถิติเพื่อการวิจัย  และวางแผนการ
ทําวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน โดยมุงเนนใหผูเรียนฝกปฏิบัติการใชกระบวนการวิจัยใน
การแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรูท่ีสนใจควบคูไปกับการจัดทํา
แผนการเรียนรู  โดยจัดใหผูเรียนอภิปรายแลกเปล่ียนแนวคิด และความรูท่ีไดจากการศึกษาคนควา
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาการเรียนการสอน  รวมทั้งจัดใหผูเรียนไดเสนอเคาโครงการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับสาระการเรียนรูตามความสนใจ  และ
นําเสนอผลงานวิจัย 

ศษ 491 การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 3   2(0-4-2) 
ED 491 Practicum in Profession of Teaching III  
 ศึกษาทักษะการสอนแบบตาง ๆ โดยเช่ือมโยงกับทฤษฎีการสอน ฝกปฏิบัติการสอนระดับ

จุลภาค ดานการวางแผน  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 
การสรางส่ือ  การวัดและประเมิน และฝกปฏิบัติการสอนตามแผน บันทึกและรายงานผลการ
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จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเปนฐาน การสังเกตการสอนของเพ่ือน 
ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวชิาชีพ 1 6(0-12-6) 
ED 591 Internship in Education I  
 การจัดใหนิสิตไปฝกปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานดานความรูประสบการณ

การปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เปนเวลา 1 ภาคการศึกษา ภายใตการนิเทศรวมกันระหวาง
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเนนการปฏิบัติงานในหนาท่ีครู การบูรณาการ
ความรูท้ังหมดมาใชในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไดแก การปฏิบัติการสอนในช้ัน
เรียน  การวิจัยในช้ันเรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  งาน
บริการของโรงเรียน  การศึกษาและบริการชุมชน และงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับสถานศึกษา 

ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวชิาชีพ 2 6(0-12-6) 
ED 592 Internship in Education II  
 การจัดใหนิสิตไปฝกปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานดานความรูประสบการณ

การปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของ
คุรุสภา เปนเวลา 1 ภาคการศึกษา ภายใตการนิเทศรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิ
โรฒกับสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรูท้ังหมดมาใชในการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ไดแก  การปฏิบัติการสอนในช้ันเรียน  การวิจัยในช้ันเรียน  การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  งานบริการของโรงเรียน  การศึกษาและบริการชุมชน 
และงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับสถานศึกษา โดยเนนการปฏิบัติงานในหนาท่ีครูเพื่อพัฒนาความ
เปนครูมืออาชีพ 

               2.1.2  วิชาเลือก 
ศษ 201 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู    3(1-4-4) 
ED 201 Thai Language for Learning Development  
 ศึกษาและพัฒนาการใชภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู การศึกษาและการพัฒนาภาษาไทยท่ีสัมพันธ

กับการศึกษาคนควา การอาน การคิด การสรุปสาระ การบันทึก การเขียน และการอภิปราย 
โดยเนนการศึกษาและพัฒนาผานระบบการเรียนรูบนฐานคิดท่ีสอดคลองกับวิชาชีพครู ท่ีตอง
เรียน พัฒนา และถายทอดความรูความคิด 

ศษ 202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู 3(1-4-4) 
ED 202 English Language for Learning Development  
 ศึกษาและพัฒนาการใชภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู การศึกษาและพัฒนาภาษาอังกฤษท่ีเปน

ประโยชนกับการศึกษา คนควา การอาน การคิด การสรุปสาระ การบันทึก การเขียน และการ
อภิปราย โดยเนนการศึกษาและพัฒนา ผานกระบวนการเรียนรูบนฐานคิดท่ีสอดคลองกับ
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วิชาชีพครู ท่ีตองเรียน พัฒนา และถายทอดความรูความคิด 
ศษ 212 งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน 3(2-2-5)   
ED 212 Voluntary Works and Youth Activities  
 ศึกษาขอบขาย หลักการ โครงการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับงานอาสาสมัครและกิจกรรม

เยาวชนท้ังในและตางประเทศ บทบาทของการศึกษาในงานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน 
ศษ 213 จิตสํานึกและการมีสวนรวมทางสังคมและการเมือง  3(2-2-5) 
ED 213 Social and Politics Consciousness and Participation  
 การสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางจิตสํานึกทางสังคมและการเมือง  การตระหนักถึง

บทบาท หนาท่ี และสิทธิแหงความเปนมนุษยและความเปนพลเมืองของสังคมท้ังในระดับ
ชุมชน  ประเทศ  และสังคมโลก การสรางจิตสํานึกตอการมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและเขารวมกิจกรรมทางสังคมและการเมือง การเปนผูนําทางสังคมโดยเปนผู
ตระหนักถึงความเสมอภาคและความเทาเทียมกันของมนุษยท่ีหลากหลาย การทําความเขาใจ
ตอสังคมแบบพหุวัฒนธรรม การเมืองเพื่อการมีสวนรวมของประชาชน  และกระบวนการ
เคล่ือนไหวทางสังคม 

ศษ 231 การจัดการเรียนรูเพื่อสรางจิตสํานึกสาธารณะ 3(2-2-5) 
ED 231 Public Concern-Based Learning  
 ศึกษาหลักการและฐานคิดดานความสําคัญของสวนรวม (สาธารณะ) รวมท้ังองคความรูและ

ความสัมพันธดานส่ิงแวดลอมทุกมิติ  ไดแก  มิติทรัพยากร  มิติเทคโนโลยี  มิติของเสียและ
มลพิษ  มิติมนุษย/สังคม/วัฒนธรรม  คุณคาทางนิเวศวิทยา  วิธีการและกระบวนการจัดการ
เรียนรูเพื่อสรางจิตสํานึกในการคุมครอง  ดูแลรักษา  และสรางพลังในการปกปองส่ิงท่ีเปน
ของสาธารณะและสิทธิประโยชนของชุมชนและสังคม  เชน  ดิน  น้ํา  ปา  อากาศ  ศิลป-
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  ผานกระบวนการคิดดวยความกลาหาญทางจริยธรรม  เพื่อ
สรางความเขมแข็งใหชุมชนและสังคมไดรูเทาทันกระแสโลกาภิวัฒน  และความกาวหนา
ทางดานเทคโนโลยีท่ีเขามาพรอม ๆ กับวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม  ท้ังนี้เพื่อให
ทุกสรรพชีวิตอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน โดยใหมีการศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติ การจัดการ
เรียนรูเพื่อสรางจิตสํานึกสาธารณะในสถานศึกษา/ชุมชนรวมดวย 

ศษ 232 การศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) 
ED 232 Early Childhood Education  
 ศึกษาแนวคิด นโยบาย ความสําคัญ ความมุงหมายและขอบขายของการจัดการศึกษาปฐมวัย 

วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาปฐมวัยท้ังในและตางประเทศ หลักสูตรและรูปแบบการจัด
การศึกษาปฐมวัยท้ังในประเทศ และตางประเทศ นวัตกรรมการจัดการเรียนรูทางการศึกษา
ปฐมวัย ปจจัยท่ีมีตอความสําเร็จในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
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ศษ 242 การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณคาแหงตน 3(2-2-5) 
ED 242 Guidance for Self-Esteem Development  
 ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีดานจิตวิทยาการแนะแนว เพื่อใหรูจักและเขาใจธรรมชาติ

ของผูเรียน ตลอดจนเขาใจสถานการณหรือบริบทในช้ันเรียน เพื่อเปนแนวทางในการแนะ
แนว สรางการเห็นคุณคาในตัวตน พัฒนาผูเรียนใหเรียนรูและพัฒนาไดตามศักยภาพแหงตน 
สามารถใหคําปรึกษาชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถสงเสริมความถนัดและ
ความสนใจของผูเรียน โดยตระหนักวาภารกิจของการแนะแนวเปนสวนหน่ึงของความเปน
ครู รวมถึงการจัดโครงการฝกอาชีพเพื่อสรางการตระหนักในคุณคาแหงตน 

ศษ 311 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 3(2-2-5) 
ED 311 Scout, Red Cross Youth, and  Student Activities  
 ศึกษาบทบาทของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของนักเรียน นักศึกษาทุก

ระดับ ความสําคัญของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน บุคลิกภาพและทักษะของผูสอนลูกเสือ ยุว-
กาชาดและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอ่ืน ๆ การฝกปฏิบัติในฐานะผูเขารวมกิจกรรมและผูสอน 

ศษ 312 การตอรองกับวัฒนธรรมการบริโภค 3(2-2-5) 
ED 312 Negotiating Consumer Culture  
 ศึกษาการกอรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม  ระบบสัญลักษณท่ีสงผานทาง

ส่ือในรูปแบบตาง ๆ ท้ังในรูปของการโฆษณาสินคาโดยตรงและในท่ีแฝงเรนมาในรูปแบบ
ตาง ๆ   ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคตอฐานคิดและการดํารงชีวิตของคนในสังคม  
การสรางความตระหนักตอปญหา  การรูเทาทัน และสรางอํานาจตอรองกับวัฒนธรรมบริโภค  
เพื่อใหเกิดการบริโภคอยางมีสติ และสงเสริมฐานคิดของความพอเพียงในการดํารงชีวิตท้ัง
ระดับปจเจกและสังคม  เพื่อนําไปสูการสรางครูท่ีเขาใจตอฐานคิดขางตน  การทําใหครูเปน
ผูนําในการสรางความรู  สรางกระบวนการเรียนรู และเผยแพรความรูเกี่ยวกับการบริโภค
อยางรูเทาทัน มีสติ และใชปญญา 

ศษ 333 การจัดการความรู      3(2-2-5) 
ED 333 Knowledge Management  
 ศึกษานัยสําคัญของสังคมท่ีมีความรูเปนพื้นฐาน (Knowledge-Based Society) การเช่ือมโยง

ความรูกับการปฏิบัติและการดํารงชีวิต การตัดสินใจ โดยอาศัยฐานความรูและภูมิปญญา การ
จัดระบบความรู การบริหารจัดการความรู และการสรางเครือขายการเรียนรู เพื่อใหสามารถ
นําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต รวมท้ังกําหนดยุทธศาสตรการจัดการความรู 

ศษ 334 การพัฒนาทักษะการคิดและความคิดสรางสรรคในเด็กปฐมวัย  3(3-0-6) 
ED 334 Thinking Skills and Creativity Development in Young Children  
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 ศึกษาวิเคราะหทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการการคิด  และปจจัยท่ีมีผลตอความคิดสรางสรรค  
ความหมาย  กระบวนการคิด ทักษะการคิด ตามแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ การทํางานของ
สมองและพัฒนาการทักษะการคิด  ปจจัยท่ีมีผลตอทักษะการคิดและความคิดสรางสรรคใน
เด็กปฐมวัย หลักการสําคัญในการสงเสริมทักษะการคิดและความคิดสรางสรรค  การออกแบบ
กิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะการคิดทุกรูปแบบและความคิดสรางสรรคทางบวกในเด็กปฐมวัย 

ศษ 335 การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั      3(3-0-6) 
ED 335 Child Rearing and Parenting  
 ศึกษาถึงหลักการเล้ียงดู การโภชนาการ  สุขภาพและสวัสดิภาพสําหรับเด็กปฐมวัย  รวมถึง

บทบาทของผูปกครอง ครู และโรงเรียนในการเล้ียงดูและจัดประสบการณใหกับเด็ก  รวมท้ัง
(การ)วิเคราะห (การ)แกปญหาที่อาจเกิดข้ึนกับเด็กปฐมวัย (ในดานการเล้ียงดู สุขภาพ  และ
ความปลอดภัย ในฐานะของครูและผูปกครอง) ท้ังทางดานการเล้ียงดู  สุขภาพ  และความ
ปลอดภัย ในฐานะของครูและผูปกครอง 

ศษ 336 การมัธยมศึกษา 2(1-2-3) 
ED 336 Secondary Education  
  ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา ความมุงหมาย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล 

ศึกษาแนวคิด และแนวโนมการมัธยมศึกษา ธรรมชาติของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา การ
บริหารและการจัดโรงเรียนมัธยม ตลอดจนเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ศษ 341 จิต สมอง และการเรียนรูของมนุษย 3(2-2-5) 
ED 341 Mind, Brain and Human Learning  
 ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูของมนุษย ท่ีมีองคประกอบเกี่ยวเนื่องกันท้ังทางจิต ทาง

สมอง  เนนในความสัมพันธระหวาจิต-สมอง ศึกษาเร่ืองเก่ียวโครงสรางท่ีสําคัญของสมอง 
การทํางานของสมองท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรู  ความสัมพันธระหวางสมองกับกระบวนการ
เรียนรูของมนุษย    การออกแบบการเรียนรูท่ีสรางประสิทธิภาพสูงสุดใหกับผูเรียนโดย
สัมพันธกับศักยภาพสมอง  รวมถึงทฤษฎีทางสติปญญาของมนุษยท่ีสําคัญ 

ศษ 361 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
ED 361 Quality Assurance in Education  
 ศึกษาคนควาและพัฒนาแนวคิดทางดานการประกันคุณภาพการศึกษา บนฐานคิดเพื่อการ

ปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนา
ระบบและกลไกทางการศึกษา โดยมุงเนนการประกันคุณภาพ การศึกษาเพื่อพัฒนา 

ศษ 362 การศึกษาและการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 
ED 362 Education and Community Development  
 ศึกษาหลักการ และวิธีการของงานพัฒนาชุมชน แนวคิดและทฤษฎีท่ีสําคัญ ๆ ในการพัฒนา
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ชุมชน สภาพปญหา และความกาวหนาของโครงการพัฒนาชุมชนตาง ๆ ของไทย บทบาท
ของบุคลากรทางการศึกษาตองานพัฒนาชุมชน 

ศษ 371 สถิติทางการศึกษาเบ้ืองตน 3(2-2-5) 
ED 371 Statistics in Education I  
 ศึกษาความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับสถิติ สถิติเชิงพรรณนา ความนาจะเปนและการแจกแจงความ

นาจะเปน การแจกแจงปกติ สถิติเชิงอางอิง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 
การทดสอบคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางหน่ึงกลุม สองกลุม และมากกวาสองกลุม โดยเนน
ทักษะการเลือกใชสถิติวิเคราะหไดเหมาะสมกับปญหาวิจัย ฝกปฏิบัติการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในการวิเคราะหคาสถิติตาง ๆ สามารถแปลผล สรุปผล และรายงานผลการวิเคราะห
ไดถูกตองชัดเจน 

ศษ 382 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 3(2-2-5) 
ED 382 Work, Career and Technology  
 ศึกษา  แนวคิด หลักการ และทฤษฎี เกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผูเรียน

ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ขอบขาย เนื้อหาสาระและวิธีการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู 
ความเขาใจ มีทักษะพ้ืนฐาน ตอการดํารงชีวิต และประยุกตใชในการทํางาน เปนแนวทางใน
การประกอบอาชีพ รักการทํางาน โดยครอบคลุมเนื้อหาดานการดํารงชีวิตและครอบครัว การ
ออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ศษ 383 การพัฒนาแหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู 3(2-2-5) 
ED 383 Development of Learning Resources and Learning Networks  
 ศึกษาแนวคิด สภาพ ปญหาของแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน ประเภท ลักษณะ 

องคประกอบ ของแหลงการเรียนรู และเครือขายการเรียนรู  และบทบาทของแหลงการเรียนรู
ตอการศึกษาไทย แนวทางการพัฒนาและใหบริการแหลงการเรียนรูท่ีสอดคลองกับสภาพ
กลุมเปาหมาย ชุมชน และสังคม การพัฒนาและบริหารจัดการแหลงการเรียนรูและเครือขาย
การเรียนรู เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน 

ศษ 401 การออกแบบและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
ED 401 Instructional Media Design and Development  
 ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎี ท่ีนํามาใชในการออกแบบ และพัฒนาส่ือการเรียนการ

สอน หลักการผลิต การใช และการประเมินผลส่ือการเรียนการสอน ตลอดจนปฏิบัติการ
พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

ศษ 411 การพัฒนาทักษะการคิดระดบัสูง 3(2-2-5) 
ED 411 Developing Higher Order of Thinking Skills  
 ศึกษาเกี่ยวกับความความคิด ความสําคัญจําเปนในการฝกความคิดระดับสูง การประเมิน
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ทักษะความคิดระดับสูงเบ้ืองตน และการบูรณาการกลยุทธในการใชทักษะความคิดระดับสูง
กับการเรียนการสอนการ ผลิตส่ือการสอน การประเมินผล ตลอดจนการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
โดยมีสาระเนนกลยุทธทางความคิด เกี่ยวกับความคิดสรางสรรค (Creative thinking) 
ความคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical thinking) และกลยุทธในการแกปญหา (Problem-
solving strategies) 

ศษ 422 การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 3(2-2-5) 
ED 422 Local Curriculum Development  
 ศึกษา ภูมิหลัง ประวัติความเปนมาของการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน สามารถวิเคราะหหลักสูตร 

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินโดยการมีสวนรวมของชุมชนและสอดคลองกับบริบท
ทางวัฒนธรรม สังคมและทองถ่ิน รวมท้ังสามารถประเมินหลักสูตรไดท้ังกอนและหลังการ
ใชหลักสูตร เพื่อใหสามารถพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินใหมีดุลยภาพระหวางเปาหมายของ
หลักสูตรแกนกลางกับความตองการของชุมชน 

ศษ 427 การวิจยัทางการศึกษา 2(1-2-3) 
ED 427 Educational Research  
 ศึกษาธรรมชาติการวิจัย ความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเก่ียวกับการวิจัย  

รูปแบบการวิจัย  ข้ันตอนการวิจัย การเลือกปญหาในการวิจัย การนิยามปญหา การคนควา
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ตัวแปรและสมมติฐาน เทคนิคการเลือกตัวอยาง การรวบรวม
และจัดกระทํากับขอมูล การใชสถิติเพื่อการทดสอบสมมติฐาน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย การ
หาคุณภาพเคร่ืองมือ การวิเคราะหขอมูล การแปลผลการวิเคราะหขอมูล การเขียนเคา
โครงการวิจัยและรายงานการวิจัย  โดยจัดใหผูเรียนอภิปรายแลกเปล่ียนแนวคิด และความรูท่ี
ไดจากการศึกษาคนควางานวิจัยทางการศึกษา  รวมท้ังจัดใหผูเรียนเสนอเคาโครงการวิจัยทาง
การศึกษา  และนําเสนอผลงานวิจัย 

ศษ 431 การจัดการเรียนรูนอกระบบและตามอัธยาศัย 3(2-2-5) 
ED 431 Non-formal and Informal Learning Management  
 ศึกษาวิธีการ  หลักการ  แนวทาง  และจัดการเรียนใหแกบุคคลตลอดชีวิต  โดยวิธีการเรียนรู

นอกระบบและตามอัธยาศัย  การสรางวัฒนธรรมการเรียนรูตามอัธยาศัยใหแกบุคคล  การ
พัฒนารูปแบบการเรียนรูนอกระบบและตามอัธยาศัย  รูปแบบตาง ๆ ใหสอดคลองกับสภาพ
ชุมชนท้ังเมืองและชนบท การจัดแหลงการเรียนรูและสภาพแวดลอมใหสอดคลองกับการ
เรียนรูนอกระบบและตามอัธยาศัย  การประเมินผลการจัดการเรียนรูนอกระบบและตาม
อัธยาศัยและการฝกลงมือปฏิบัติงานจริงในชุมชน 

ศษ 441 การเรียนรูระดบัจิตสํานึกและจิตใตสํานกึ 3(2-2-5) 
ED 441 Conscious and Subconscious Learning  
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 ศึกษาเกี่ยวกับกลไกการเรียนรูท่ีสําคัญของมนุษย 2 ระบบคือระบบจิตสํานึก (Conscious 
System) และระบบจิตใตสํานึก (Subconscious System) ในเร่ืองของความหมาย การทํางาน
ของกลไกการเรียนรูท้ังสองระบบ อิทธิพลของวิธีการเรียนรูแตละแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
เร่ืองของระบบจิตใตสํานึกท่ีมนุษยใชมากท่ีสุด ใหนํามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู
ในระบบการศึกษา รวมท้ังศึกษาเร่ืองการนําวิธีการที่มนุษยใชระบบการเรียนรูและ การนําเอา
วิธีการเรียนรูท้ังสองระบบเขามาสูการเพิ่มศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อนําไป
พัฒนาศักยภาพมนุษยสูจุดสูงสุดของผูเรียนแตละคน 

ศษ 452  การประเมินเพื่อเสริมพลังการเรียนรู 3(2-2-5) 
ED 452 Evaluation for Learning Empowerment  
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับศักยภาพการเรียนรูของบุคคล การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู 

การประเมินเพื่อเสริมพลังการเรียนรู หลักการและกระบวนการประเมินเพื่อเสริมพลังการ
เรียนรูท่ีใหความสําคัญกับความแตกตางระหวางบุคคล ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ
การเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของกับการเรียนรูเขามีสวนรวมในการประเมิน การออกแบบและ
วางแผนการประเมินเพื่อเสริมสรางพลังการเรียนรู และการฝกปฏิบัติพัฒนาเคร่ืองมือและ
วิธีการประเมินเพื่อเสริมสรางพลังการเรียนรูของผูเรียนทุกชวงวัย 

ปถ 311 การประถมศึกษา 2(2-0-2) 
EL 311 Elementary Education  
 ศึกษาและวิเคราะหแนวคิด หลักการ และวิวัฒนาการของการประถมศึกษา พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประถมศึกษา ธรรมชาติและพัฒนาการของ
เด็กวัยประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา ระบบบริหารและ
การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับประถมศึกษา และนวัตกรรมทางการประถมศึกษาในปจจุบัน 

ลส 301 วาทวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพฯ 2(1-2-2) 
CI 301 Art of Speech and Teacher’s Personality Development and Character  
 ศึกษาหลักวาทการและการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีพึงประสงคเพื่อเสริมสรางศิลปะและกลวิธี 

การใชวาทศิลปเพื่อการส่ือสารการสอน ฝกการใชเสียง ลักษณะของการพูด ทวงทีลีลาและ
ทาทางท่ีกอใหเกิดพลังในการส่ือสาร และสงเสริมบุคลิกภาพทางวิชาการของครูในฐานะผูนํา
ทางความคิด 

     2.2  วิชาแกน 
               2.2.1  วิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรพื้นฐาน 
คณ 111 คณิตศาสตร 1 4(4-0-8) 
MA 111 Mathematics I  
 ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน  อนุพนัธ  การอินทิเกรตฟงกชันหนึง่ตัวแปรและการ
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ประยุกต 
คม 100 เคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 
CH 100 General Chemistry  
 ปริมาณสัมพนัธ โครงสรางอะตอม  แกส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี กรดและ

เบส เคมีอินทรียเบ้ืองตน สารประกอบชีวโมเลกุล และเคมีส่ิงแวดลอม 
คม 190 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-2-1) 
CH 190 General Chemistry Laboratory  
 การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในวิชา  คม 100 
ชว 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
BI 101 Biology I  
 ศึกษาหลักการสําคัญของโครงสรางและหนาท่ีองคประกอบของเซลลท้ังโพรแคริโอตและ   

ยูแคริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสาร
พันธุกรรม การแบงเซลล ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตไดแก ไวรัส มอเนอรา โพรทิสต เหด็ รา 
พืชและสัตว ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตกับสภาวะแวดลอม และวิวัฒนาการ 

ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) 
BI 191 Biology Laboratory I  
 บุรพวิชา :  ชว 101 หรือเรียนควบคู 

ปฏิบัติการชีววิทยาท่ีสอดคลองกับวชิา ชว 101 
ฟส 100 ฟสิกสท่ัวไป   3(3-0-6) 
PY 100 General Physics    
 กลศาสตรของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของของไหล ความรอน

และอุณหพลศาสตร คล่ืน เสียง แสง สนามไฟฟาและอันตรกิริยาทางไฟฟา สนามแมเหล็ก
และอันตรกิริยาทางแมเหล็ก สนามแมเหล็กไฟฟาท่ีข้ึนกับเวลา ควอนตัมฟสิกส ฟสิกสนิวเคลียร 

ฟส 180 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1(0-2-1) 
PY 180 General Physics Laboratory    
 ปฏิบัติการในเร่ืองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาวิชา ฟส 100 
               2.2.2  วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู 
วทศ 303 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรศึกษาและคณิตศาสตรศึกษา 3(3-0-6) 
SCI 303 English for Science Education and Mathematics Education  
 ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษในการอาน เขียนบทความวชิาการ และบทความวิจยัทางวิทยา

ศาสตรศึกษาและคณิตศาสตรศึกษา 
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วทศ 412 สัมมนาทางวทิยาศาสตรศึกษา 1(0-2-1) 
SCI 412 Seminar for Science Education  
 ศึกษาคนควาบทวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิเคราะหวิจารณผลงานวิจยั และ 

เรียบเรียงเปนเอกสารรายงาน และนําเสนอในท่ีประชุม 
วทศ 423 โครงงานวิทยาศาสตร 1 1(0-3-0) 
SCI 423 Science Project I  
 ศึกษาคนควาระเบียบวิธีวิทยาศาสตร และการทําโครงงานวิทยาศาสตร สืบคนขอมูลเกี่ยวกับ

ปญหาดานวิทยาศาสตร วิเคราะหและเรียบเรียงเปนโครงรางของโครงงานวิทยาศาสตรโดย
เนนคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ 

วทศ 424 โครงงานวิทยาศาสตร 2 1(0-3-0) 
SCI 424 Science Project II  
 ทําโครงงานวิทยาศาสตร นําเสนอผลงานในรูปเอกสาร ช้ินงาน และรายงานตอท่ีประชุมหรือ

สาธารณชน ประมวลประสบการณสูการประกอบวชิาชีพครูวิทยาศาสตรโดยเนนคุณธรรม 
จริยธรรมและความรับผิดชอบ 

วทศ 431 บูรณาการวิธีสําหรับครูวิทยาศาสตร และ/หรือครูคณิตศาสตร 3(2-3-4) 
SCI 431 Integrated Methodology for Science and/or Mathematics Teachers  
 ศึกษาพัฒนาฐานคิด   ทฤษฎี กระบวนทัศน และวิธีวิทยาทางวิทยาศาสตรศึกษาและหรือคณิต

ศาสตรศึกษาแบบบูรณาการใหเช่ือมโยงกับการเพิ่มพูนอุดมการณวิชาชีพ และนําสูการปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาทักษะการเปนครูวิทยาศาสตร 

    2.3 วิชาเฉพาะดาน กําหนดใหเรียนไมนอยกวา  53  หนวยกิต 
         2.3.1 วิชาเอกบังคับ กําหนดใหเรียน 33 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 
วท 211 เคมีสําหรับครูวิทยาศาสตร 1 3(2-2-5) 
SC 211 Chemistry for Science Teachers I  
 บุรพวิชา : คม 100  หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 

 ศึกษาเคมีของโลหะ อโลหะ กึง่โลหะ และโลหะผสม สารพอลิเมอร สารอินทรียท่ีพบ
ในธรรมชาติและความสําคัญในดานอุตสาหกรรมเคมีและสภาวะแวดลอม เคมีนวิเคลียร และ
อันตรายจากสารกัมมันตรังสี และฝกทักษะปฏิบัติการทางดานเคมี 

วท 212  เคมีสําหรับครูวิทยาศาสตร 2 3(2-2-5) 
SC 212 Chemistry for Science Teachers II  
 บุรพวิชา:คม 100  หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 

 ศึกษาหลักการทํางานและหนาท่ีทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล กระบวนการ
เปล่ียนแปลงทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล ชีวเคมีประยกุตทางดานอาหารและสุขภาพ  
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สารเคมีท่ีใชในชีวิตประจําวนัและอันตรายจากสารเคมี และฝกทักษะปฏิบัติการทางดานเคมี 
วท 221 ชีววิทยาสําหรับครูวิทยาศาสตร 1 3(2-2-5) 
SC 221 Biology for Science Teachers I  
 บุรพวิชา :  ชว 101  หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา  

 ศึกษาความสัมพันธของโครงสรางและหนาท่ีของระบบตางๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีทํางาน
สัมพันธกัน รวมท้ังการปรับตัวและพฤติกรรมของส่ิงมีชีวิต และฝกทักษะปฏิบัติการทางดาน
ชีววิทยา  

วท 231 ฟสิกสสําหรับครูวิทยาศาสตร 1 3(2-2-5) 
SC 231 Physics for Science Teachers I  
 บุรพวิชา:  ฟส 100 หรือโดยความเหน็ชอบของภาควิชา 

ศึกษาหลักมูลฐานและมโนทัศนท่ีจําเปนสําหรับครูวิทยาศาสตรทางดานกลศาสตร แมเหล็ก
และไฟฟา ตลอดจนการนําไปประยุกตใชกับปรากฎการณธรรมชาติ และฝกทักษะปฏิบัติการ
ทางดานฟสิกส 

วท 251 ธรณีวิทยาเบ้ืองตน 3(2-2-5) 
SC 251 Introduction to Geology  
 ศึกษาประวัติธรณีวิทยา อายทุางธรณี โบราณชีววิทยา การลําดับช้ันหนิ การกําเนิดโลก 

โครงสรางของโลก แร หิน ดิน การจําแนกแรและหิน ธรณีวิทยาโครงสราง แผนธรณี การ
แปรสัณฐาน แผนธรณีและธรณีสัณฐาน ปรากฏการณทางธรณีวิทยา ธรณีพิบัติ ธรณีกาล 
แผนท่ีธรณีวิทยา ภาพถายทางอากาศ ภาพถายดาวเทียม ธรณีวิทยาประเทศไทย การสํารวจ
ธรณีวิทยาเบ้ืองตนและธรณวีิทยาส่ิงแวดลอม และฝกทักษะปฏิบัติการทางดานธรณีวทิยา 

วท 252 ระบบโลกศาสตร และอุตุนยิมวิทยา 4(3-3-6) 
SC 252 Earth Science System and Meteorology  
 ศึกษาวิทยาศาสตรเกี่ยวกับบรรยากาศ ธรณีภาค อุทกภาคและชีวภาค ปฏิสัมพันธระหวางภาค

ตางๆ ซ่ึงสงผลตอสภาวะแวดลอมของโลก และ ศึกษาและตรวจวัดองคประกอบ ความผัน
แปรและการเปล่ียนองคประกอบอุตุนยิมวิทยา การพยากรณอากาศ ความสัมพันธ และ
อิทธิพลของอุตุนิยมวิทยาตอระบบโลกศาสตร และมนุษย และฝกทักษะปฏิบัติการทางดาน
ระบบโลกศาสตร และอุตุนยิมวิทยา 

วท 272 วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมสําหรับครูวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
SC 272 Enviromental Science for Science Teachers  
 ความรูพื้นฐานและแนวคิดทางนิเวศวิทยา  ระบบนิเวศ ปญหาส่ิงแวดลอม และหลักการใน

การประยกุตใชนิเวศวิทยา โดยสอดแทรกจริยธรรมส่ิงแวดลอม ศึกษาเทคนิคเบ้ืองตนในการ
ปฏิบัติการทางดานส่ิงแวดลอม รวมถึงการศึกษานอกสถานท่ี 
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วท 322 ชีววิทยาสําหรับครูวิทยาศาสตร 2 3(2-2-5) 
SC 322 Biology for Science Teachers II  
 บุรพวิชา: ชว 101 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 

ศึกษาเกีย่วกับการสืบพันธุ การเจริญเติบโต กระบวนการถายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม  
การควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม  ความผิดปกติทางพันธุกรรมกับการเกิดโรค  ววิัฒนาการ
ของส่ิงมีชีวิต และฝกทักษะปฏิบัติการทางดานชีววิทยา 

วท 332 ฟสิกสสําหรับครูวิทยาศาสตร 2 3(2-2-5) 
SC 332 Physics for Science Teachers II  
 บุรพวิชา: ฟส 100 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 

ศึกษาหลักมูลฐาน และมโนทัศนท่ีจําเปนสําหรับครูวิทยาศาสตรทางดานคล่ืนเสียง แสง 
ฟสิกสยุคใหมและการนําไปประยุกตใชกบัปรากฎการณธรรมชาติ และฝกทักษะปฏิบัติการ
ทางดานฟสิกส 

วท 442 ดาราศาสตรเบ้ืองตน 3(2-2-5) 
SC 442 Introduction to Astronomy  
 ศึกษาดาราศาสตรเบ้ืองตนเกี่ยวกับ ทองฟาและโลก การเคล่ือนท่ีของโลก การเคล่ือนท่ีของ

ดวงจนัทร เวลาและฤด ูเคร่ืองมือทางดาราศาสตร กลศาสตรทองฟา ระบบสุริยะ โครงสราง
และววิัฒนาการของดาว ดาวฤกษ ดาราจักรทางชางเผือก เอกภพและจกัวาลวิทยา เทคโนโลยี
ของการสํารวจทางอวกาศ ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี และฝกทักษะปฏิบัติการทางดานดารา
ศาสตร  

วท 466 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร 2(0-6-0) 
SC 466 Special Problems in Science  
 ศึกษาหวัขอพิเศษทางวิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรศึกษา ท่ีสนใจโดยใชทักษะการสืบคน

ขอมูล วิเคราะหเอกสาร ปฏิบัติการทดลอง หรือคนควาวจิัย สัมมนาและจัดทํารายงาน
การศึกษา 

         2.3.2 วิชาเอกเลือก กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 16 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 
วท 101 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม 2(2-0-4) 
SC 101 Science Technology and Environment  
 แนวคิด ทฤษฎี หลักการทางวิทยาศาสตรและความจริงตาง ๆ ในธรรมชาติ จักรวาล ระบบ

สุริยะและโลก สสาร และพลังงานท่ีเกีย่วกบั ความสัมพันธของมนุษยส่ิงแวดลอม ผลกระทบ
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 

วท 323 เคมีชีวภาพ 3(3-0-6) 
SC 323 Biological Chemistry  
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 ศึกษาหนาท่ี สรีรวิทยา และ เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ไดแก คารโบไฮเดรต ลิพดิ โปรตีน 
และกรดนิวคลิอิก การประยกุตใชในอุตสาหกรรม การแพทย ส่ิงแวดลอม และดานอ่ืนๆ และ
เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเคม ี

วท 324 เทคโนโลยีทางชีวภาพสําหรับครูวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
SC 324 Biological Technology for Science Teachers  
 ศึกษาความหมาย หลักการ และแนวคิดพืน้ฐานท่ีสําคัญของเทคโนโลยีทางชีวภาพ เพื่อนํามา

ประยกุตใชในการเกษตร การแพทย สาธารณสุข อุตสาหกรรม พลังงานทดแทน และ นาโน
เทคโนโลยี รวมไปถึง ศึกษาผลกระทบในอนาคตของเทคโนโลยีชีวภาพ ทางดานจริยธรรม กฎหมาย 
สังคม มนุษยและส่ิงแวดลอม และนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอนได 

วท 333 อิเล็คทรอนิกสสําหรับครูวิทยาศาสตร 3(2-2-5) 
SC 333 Electronics for  Science  Teachers  
 ศึกษาหลักเกณฑทางวิชาแมเหล็กไฟฟาและอิเล็กทรอนกิสท่ีเกี่ยวกับเคร่ืองมือเคร่ืองใชทาง

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสท่ีใชในโรงเรียน เชนเคร่ืองขยายเสียง วิทย ุโทรทัศน เคร่ือง
บันทึกเสียง  และอุปกรณใหม ๆ ท่ีนาสนใจ ตลอดจนการนํา ไอ.ซี ประยุกตใชแทนวงจร
ตางๆ ประกอบดวยภาคปฏิบัติพอท่ีผูเรียนจะสามารถซอมสรางเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีจําเปนได
ดวยตนเอง 

วท 361 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับครูวิทยาศาสตร 2(2-0-4) 
SC 361 Innovation of Science and Technology for Science Teachers  
 ศึกษาความสําคัญ และรูปแบบของนวตักรรมทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีการใชนวตักรรม

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อประโยชนในการพฒันาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
วท 362 เทคนิคทางชีววิทยาและเคมีสําหรับครูวิทยาศาสตร 3(2-2-5) 
SC 362 Biological and Chemical Techniques for Science Teachers  
 หลักการและปฏิบัติการดานเทคนิควิทยาศาสตรดานชีววิทยา และ เคมี เพือ่เปนการเพิ่ม

ประสบการณใหนิสิตใชในการเรียนการสอน ไดแก การเตรียมบัฟเฟอร การไตเตรต  สเปกโตร
โฟโตเมตรี เบ้ืองตน การหมุนเหว่ียงสาร โครมาโตรกราฟเบ้ืองตน เทคนิคการสกดัแยกสาร การ
เตรียมโปรตีน หรือเอนไซมใหบริสุทธ์ิ การเคล่ือนท่ีของสารผานกระแสไฟฟา หลักการใช
เคร่ืองมือตางๆ การเตรียมตัวอยางสัตวและพืชแบบกึ่งถาวรและถาวร เพื่อศึกษารายละเอียด
ดวยกลองจุลทรรศน รวมไปถึงเทคนิคการทําปลอดเช้ือเบ้ืองตน 

วท 371 ภาษาอังกฤษสําหรับครูวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
SC 371 English for Science Teachers  
 ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษในการศึกษาคนควา เพื่อใชประโยชนในการเรียนการสอนทาง

วิทยาศาสตร 
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วท 372 ความปลอดภยัในการใชหองปฏิบัติการวทิยาศาสตร 3(2-0-4) 
SC 372 Safety in Science Laboratory Room  
 ศึกษาหลักการวิธีการใชหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ความปลอดภยัในหองปฏิบัติการ การจัดและ

การเก็บวัสดุอุปกรณ การจัดการอันตรายจากสารเคมี  การปฏิบัติตนเม่ือเกดิอุบัติเหตุ การปองกนั
อัคคีภัย รวมถึงการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 

วท 373 ปญหาส่ิงแวดลอมในปจจุบัน 2(2-0-4) 
SC 373 Present Environmental Problem  
 ศึกษาปญหาส่ิงแวดลอมท่ีมนษุยเผชิญอยูในปจจุบัน และมีแนวโนมท่ีจะรุนแรงในอนาคต โดยเนน

ปญหาส่ิงแวดลอมระดับภูมิภาค และระดับโลก เชน โลกรอน ภูมิอากาศเปล่ียนแปลง ฝนกรด และ
ปะการังซีด เปนตน โดยศึกษาเกีย่วกับสถานการณ กระบวนการ ผลกระทบ และแนวทางปองกัน
แกไข 

วท 374 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเกษตรพอเพียง    3(2-2-5) 
SC 374 Science  and  Technology for  Self-Sufficient Agriculture  
 ศึกษาหลักและปรัชญาของการเกษตรพอเพียงการประยกุตใชความรูทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีไปสงเสริมการทําการเกษตรแบบพอเพียง อาทิเชน การทําปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ 
การกําจัดศัตรูพืชโดยไมใชสารเคมี การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การศึกษานอกสถานท่ี 
รวมถึงการฝกทักษะปฏิบัติการเพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในสถานศึกษา 

วท 375 คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 3(2-2-5) 
SC 375 Computer  for  Science  Teaching  
 ศึกษาความรูพืน้ฐานเก่ียวกบัคอมพวิเตอร โปรแกรมจดัระบบคอมพวิเตอร การใชโปรแกรม

คอมพวิเตอรชวยในการเรียนการสอนวิชาวทิยาศาสตร 
วท 376 อุทกวิทยาเบื้องตน  2(1-2-3) 
SC 376 Introduction  to  Hydrology  
 ศึกษาและตรวจวัดองคประกอบ ความผันแปรและการเปล่ียนองคประกอบอุทกวิทยา 

ปรากฏการณอุทกวิทยา ความสัมพันธและ อิทธิพลของปรากฏการณอุทกวิทยาตอมนุษย มี
การศึกษานอกสถานท่ี รวมถึงการฝกทักษะปฏิบัติการ เพื่อใชในการเรียนการสอนตํ่ากวา
ระดับอุดมศึกษา 
 

วท 377 สารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 3(2-1-6) 
SC 377 Science and Technology Information  
 การสืบคนหาขอมูลทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประเภทตางๆ วิธีคนควา บทความ และ

ขอมูลทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  หลักการเขียนบทความและการทําส่ือขอมูลทาง
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
วท 378 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ 3(2-2-5) 
SC 378 Biodiversity  and  Conservation  
 ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดจาํแนกส่ิงมีชีวติและองคประกอบ บทบาทและ

หนาท่ีตอกระบวนการทางนเิวศ ศึกษาการวัดหาคาความหลากหลายทางชีวภาพ การสูญพันธ 
คุณคาและการรักษาความหลากหลายทาง ชีวภาพใหคงอยู ความรูเร่ืองอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ศึกษานอกสถานท่ี และฝกทักษะการทําปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับ
รายวิชา 

วท 379 การจัดการของเสียชุมชน            3(2-2-5) 
SC 379 Community  Waste  Management.  
 ความหมาย  แหลงกําเนิด  ชนิดหรือประเภทของของเสียชุมชนผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและ

มนุษย   หลักการจัดการ  การกําจัด และ การใชประโยชน กฎหมายและหนวยงานท่ีเกีย่วของ
และการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการของเสียชุมชน มีการปฏิบัติการที่เกี่ยวของ 

วท 383 สถิติสําหรับครูวิทยาศาสตร 3(2-2-5) 
SC 383 Statistics for Science Teachers  
 สถิติพรรณนา ความนาจะเปนเบ้ืองตน การชักตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบ

สมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหถดถอยและสหสัมพันธเชิงเดยีว  
ไคกําลังสอง และการประยกุตของวิธีทางการสถิติกับขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  

วท 467 การสรางโปรแกรมส่ิงแวดลอม 2(1-2-3) 
SC 467 Program Construction for Environmental Education  
 ความหมาย กระบวนการ และกิจกรรมประเภทตาง  ๆทางส่ิงแวดลอมศึกษา การสรางโปรแกรมทาง

ส่ิงแวดลอมศึกษา เชน หลักสูตรเฉพาะเร่ืองทางส่ิงแวดลอม การอบรม จดัคาย และสารสนเทศทาง
ส่ิงแวดลอม 

วท 468 นวัตกรรมและอุปกรณวิทยาศาสตรเพื่อการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
SC 468 Innovations and Science Instructional Equipments  
 ศึกษาวัสดแุละแหลงวัสดุท่ีจะนํามาใชสรางนวตักรรมและอุปกรณวิทยาศาสตร หลักการ

ออกแบบและการใชเทคโนโลยีพื้นฐานในการสรางนวตักรรมและอุปกรณวิทยาศาสตรเพื่อ
ใชในการเรียนการสอน โดยเนนการใชวัสดุเหลือใชตางๆ ท่ีหาไดในทองถ่ิน เชน แกว 
พลาสติก โลหะ ไม โฟม กระดาษ ฯลฯ การใชนวัตกรรมและอุปกรณวทิยาศาสตร ตลอดจน
หลักการรักษาความปลอดภยัและการบํารุงรักษานวัตกรรมและอุปกรณวิทยาศาสตร 

วท 471 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อภูมิปญญาทองถ่ิน   3(2-3-4) 
SC 471 Science  and  Technology for  Local  Wisdom  
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 ศึกษาความหมายและวิเคราะหความสําคัญ ประเภทและการประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ิน
ของไทย นําความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอธิบายส่ิงท่ีปรากฏในภูมิปญญา
ทองถ่ิน และการใชภูมิปญญาทองถ่ินบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน การศึกษานอกสถานท่ี 

วท 474 กฎหมายส่ิงแวดลอม 2(2-0-4) 
SC 474 Environmental Law  
 ศึกษาเกีย่วกับกฎหมายและขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม เชน การจดัการของเสียประเภท

ตาง  ๆไดแก น้าํเสีย มูลฝอย อากาศ และเสียง เปนตน รวมท้ังการวิเคราะหและประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม และมาตรฐานสากลดานส่ิงแวดลอม 

วท 481 การสังเกตการณสอนวิทยาศาสตร 1 1(0-0-3) 
SC 481 Science Teaching Observation I  
 สังเกตการณการสอนวิทยาศาสตรในโรงเรียนระดับประถมศึกษา เรียนรูเทคนิคการสอนและ

พฤติกรรมของนักเรียนในหองเรียนวิทยาศาสตร 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
วท 482 การสังเกตการณสอนวิทยาศาสตร 2 1(0-0-3) 
SC 482 Science Teaching Observation II  
 สังเกตการณการสอนวิทยาศาสตรในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เรียนรูเทคนิคการสอนและ

พฤติกรรมของนักเรียนในหองเรียนวิทยาศาสตร 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
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ภาคผนวก ข 
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 
------------------------------- 

 

โดยท่ีเปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ใหมีความเหมาะสม และเพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี ้

ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2548” 

ขอ 2 ใหใชขอบงัคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ 3 ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2543 

บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือประกาศ หรือมติอ่ืนใดในสวนท่ีกําหนดไวแลวใน
ขอบังคับนี้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ 4 ในขอบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 “สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. 2543 
 “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 “คณะ” หมายความวา คณะซ่ึงเปนสวนราชการ ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 และใหหมายความถึง สวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวย สวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2543 ดวย 
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 “ภาควิชา หรือ สาขาวิชา” หมายความวา ภาควิชา หรือสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึง
เปนไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย หรือตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย 
 “คณบดี” หมายความวา คณบดีหรือตําแหนงท่ีเทียบเทา ซ่ึงเปนสวนราชการของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และใหหมายความถึงบุคคลที่ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงคณบดีหรือตําแหนงท่ี
เทียบเทาของสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยดวย 

ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ 
 

หมวด 1 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ขอ 6 ระบบการจัดการศึกษาแบงการเรียนออกเปน 3 ระบบ ดังนี้ 

 6.1 การจัดการศึกษาตลอดปการศึกษาโดยไมแบงภาค หนึ่งปการศึกษามีระยะเวลาการศึกษา
ไมนอยกวา 30 สัปดาห 
 6.2 การจัดการศึกษาโดยแบงเปนภาค ดังนี้ 
  6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา ปกติ 
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
  6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษา ปกติ 
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห 

 6.2.3 การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 4 ภาคการศึกษา ปกติ 
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห 

 ระบบการจัดการศึกษาตาง ๆ ในขอ 6.2.1 - 6.2.3 อาจจัดภาคฤดูรอนเปนพิเศษได  
 6.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูรอน เปนการจัดการศึกษาปละ 1 ภาคการศึกษา โดยมี
ระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 8 สัปดาห 
 จํานวนช่ัวโมงการเรียนในแตละรายวิชาตามการจัดการศึกษาขางตน ใหมีจํานวนช่ัวโมงการ
เรียนตามท่ีกําหนดไวตามขอ 8 
 ในการจัดการศึกษาอาจเปนระบบชุดวิชา (Modular System) ซ่ึงเปนการจัดการเรียนการสอน
เปนชวงเวลาชวงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได 
 ใหแตละหลักสูตรกําหนดใหชัดเจนวาจะจัดระบบการศึกษาแบบใด 
 ขอ 7 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ใชระบบหนวยกิต โดย 1 หนวยกิต ตองจัดการเรียนการสอน
ไมนอยกวา 15 ชั่วโมง การจัดการศึกษาแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
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 7.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสิตจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค
การศึกษาไมนอยกวา 9 หนวยกิต แตไมเกิน 22 หนวยกิต ยกเวนในกรณีท่ีนิสิตมีหนวยกิตท่ีเหลือสําหรับ
ลงทะเบียนตามหลักสูตรนอยกวา 9 หนวยกิต 
 7.2 การศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part Time) นิสิตจะตองลงทะเบียนรายวิชา ไมเกิน 9 หนวยกิต 
 สําหรับหลักสูตรท่ีจัดการศึกษาในระบบอ่ืน ๆ ตามขอ 6 ท่ีไมใชระบบทวิภาค ใหเทียบ
จํานวนหนวยกิตใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน 
 ขอ 8 หนวยกิต หมายถึง การกําหนดแสดงปริมาณการศึกษาท่ีนิสิตไดรับ แตละรายวิชาจะมีหนวยกิต
กําหนดไว ดังนี้ 

8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห หรือไม
นอยกวา 15 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

8.2 รายวิชาภาคปฏิบัติท่ีใชเวลาฝกหรือทดลอง 2 ถึง 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา 
30 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

8.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝก 3 ถึง 9 ช่ัวโมงตอสัปดาห หรือไมนอย
กวา 45 ถึง 135 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

8.4 การปฏิบัติการในสถานศึกษาหรือปฏิบัติตามคลินิก ท่ีใชเวลาปฏิบัติงาน 3 ถึง 12 ช่ัวโมง
ตอสัปดาห หรือ 45 ถึง 180 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

8.5 การศึกษาดวยตนเอง (Self Study) ท่ีใชเวลาศึกษาดวยตนเองจากส่ือการเรียนตามท่ี
อาจารยผูสอนไดเตรียมการไวใหนิสิตไดใชศึกษา 1 ถึง 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห หรือ 15 ถึง 30 ช่ัวโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค 

สําหรับรายวิชาท่ีจัดการศึกษาในระบบอ่ืน ๆ ท่ีไมใชระบบทวิภาค ตามขอ 6.2 เทียบคาหนวยกิต
กับช่ัวโมงการศึกษาใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน 
 

หมวด 2 
หลักสูตรการศึกษา 

 
ขอ 9 จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีดังนี้ 

9.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป)  มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 หนวยกิต ใชเวลา
ศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 12 ปการศึกษาสําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

9.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป)  มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต ใชเวลา
ศึกษาไมเกิน 10 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 15 ปการศึกษาสําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
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9.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป)  มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 180 หนวยกิต  
ใชเวลาศึกษาไมเกิน 12 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 18 ปการศึกษาสําหรับ
การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

9.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 72  หนวยกิต ใช
เวลาศึกษาไมเกิน 4 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 6 ปการศึกษาสําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  จะตองถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและ
จะตองสะทอนปรัชญาและเน้ือหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถวนและใหระบุคําวา 
“ตอเนื่อง” ไวในวงเล็บตอทายช่ือหลักสูตร 
 9.5 หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 หนวยกิต ใช
เวลาศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 12 ปการศึกษา สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู) สามารถเทียบหนวยกิตตามประสบการณหรือตาม
ความรูของผูเรียนได โดยเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 ขอ 10 การนับเวลาการศึกษา ใหนับจากวันท่ีเปดภาคการศึกษาแรกท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น 
 ขอ 11 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี   
โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
  11.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  30  หนวยกิต 
  11.2 หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาแกน  วิชาเฉพาะดาน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ 
ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ดังนี้ 
   11.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 84 หนวยกิต 
   11.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 114 หนวยกิต 
   11.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 144 หนวยกิต 
   11.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 42 
หนวยกิต 
   11.2.5 หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 
84  หนวยกิต 
   หมวดวิชาเฉพาะอาจจัดในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู หรือวิชาเอกและวิชาโทก็
ได โดยวิชาเอกตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 30 หนวยกิต และวิชาโทตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอย
กวา 15 หนวยกิต  ในกรณีท่ีจัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคูตองเพ่ิมจํานวนหนวยกิต ของวิชาเอกอีกไมนอยกวา 
30 หนวยกิต และใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต 
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  11.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง รายวิชาใดๆ ท่ีเปดโอกาสใหนิสิตเลือกเรียนในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
  11.4 หมวดกิจกรรม หมายถึง การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย โดยไมนับหนวยกิต 
 

หมวด 3 
การรับเขาเปนนิสิต 

 ขอ 12 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  12.1 สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
  12.2 สําเร็จการศึกษา  ข้ันอนุปริญญาหรือเทียบเทาสําหรับ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 
  12.3 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ขอ 13 การรับเขาเปนนิสิต ใชวิธีดังตอไปนี้ 
  13.1 สอบคัดเลือก 
  13.2 คัดเลือก 
  13.3 รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
  13.4 รับเขาตามขอตกลงของมหาวิทยาลัยหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย 
 ขอ 14 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต ผูท่ีผานการรับเขาเปนนิสิตตองมารายงานตัวพรอมหลักฐานท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ  ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ 15 ผูท่ีผานการรับเขาเปนนิสิตท่ีไมอาจมารายงานตัวเปนนิสิตตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  เปนอันหมดสิทธ์ิท่ีจะเขาเปนนิสิต  เวนแตจะไดแจงเหตุขัดของใหมหาวิทยาลัยทราบ
เปนลายลักษณอักษรในวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหรายงานตัว  และเม่ือไดรับอนุมัติ ตองมารายงานตัว
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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หมวด 4 
การลงทะเบียน 

 
ขอ 16 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา  

  16.1 กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพ่ิม-ลดรายวิชาในแตละภาคการศึกษา
ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 16.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณตอเม่ือนิสิตไดชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว ภายในกําหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย  นิสิตผูใดลง ทะเบียนเรียน 
หรือ ชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ภายหลังวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  จะตองถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 

16.3 ผูท่ีข้ึนทะเบียนเปนนิสิตใหมในภาคการศึกษาใด ตองลงทะเบียนเรียนในภาคการ 
ศึกษานั้น 

 16.4 นิสิตท่ีไมไดลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณในภาคการศึกษาใด ภายในกําหนดเวลาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย ไมมีสิทธ์ิเรียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติเปนกรณีพิเศษจาก
คณบดี  ท้ังนี้ นิสิตตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาไวถูกตองแลว ภายใน 2 สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษา 

 16.5 รายวิชาใดท่ีหลักสูตรกําหนดวาตองเรียนรายวิชาอ่ืนกอนหรือมีบุรพวิชา นิสิตตองเรียน 
รายวิชาดังกลาวมากอน  จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได 

ขอ 17 จํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียนได 
  17.1 นิสิตเต็มเวลาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาตามระบบทวิภาคไม

นอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต  ในภาคฤดูรอนลงทะเบียนเรียนรายวิชาไดไมเกิน 10 หนวยกิต  
สําหรับนิสิตสภาพรอพินิจใหลงทะเบียนไดไมเกิน 15 หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ 

 17.2 นิสิตไมเต็มเวลาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาตามระบบทวิภาค 
ไมเกิน 9 หนวยกิต  ในภาคฤดูรอนลงทะเบียนเรียนรายวิชาไดไมเกิน 6 หนวยกิต 

 17.3 นิสิตอาจยื่นคํารองขออนุมัติจากคณบดี เพื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชามากกวาท่ีกําหนด
ไว  ท้ังนี้ ตองไมเกิน 3 หนวยกิต 

 17.4 นิสิตท่ีจะสําเร็จการศึกษาและเหลือวิชาเรียนตามหลักสูตร มีจํานวนหนวยกิตตํ่ากวา
เกณฑท่ีกําหนดไวในขอ 17.1 ใหลงทะเบียนเรียนเทาจํานวนหนวยกิตท่ีเหลือได 

 สําหรับการจัดการเรียนการสอนในระบบอ่ืนท่ีไมใชระบบทวิภาคใหเปนไปตามเกณฑของ
ระบบทวิภาค 

 
ขอ 18 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 
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 18.1 นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตได ตอเม่ือไดรับอนุมัติจาก
อาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยผูสอนเปนลายลักษณอักษร  

 18.2 จํานวนหนวยกิตของรายวิชาท่ีเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตจะไมนับรวมหนวยกิต
สะสม 

 18.3  รายวิชาท่ีเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตจะไมนับรวมเขาในจํานวนหนวยกิตท่ีตํ่า
สุดแตไมเกินจํานวนหนวยกิตสูงสุดท่ีนิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา    

 18.4 นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับเปนหนวยกิต จะตองมีเวลาเรียนไม
นอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชานั้น โดยนิสิตไมตองสอบ 

 18.5 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกเขาเรียนบางรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับ
หนวยกิต  แตตองมีคุณสมบัติและพ้ืนความรูตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร  และจะตองปฏิบัติตามขอบังคับ
และระเบียบตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย  
  ขอ 19 การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ตองยื่นคํารองกอนสอบปลายภาคไมนอยกวา 2 สัปดาห  โดย
การอนุมัติจากคณบดี 

หมวด 5 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

   ขอ 20 นิสิตตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง  ๆ  ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียน ของรายวิชานั้น ๆ 
จึงจะมีสิทธ์ิเขาสอบในรายวิชาดังกลาวได ยกเวน กรณีการจัดการศึกษา แบบการศึกษาดวยตนเอง (Self Study) 
 ขอ 21 การประเมินผลการศึกษา 

21.1 การประเมินผลการศึกษาใชระบบคาระดับข้ัน  ดังนี้ 
ระดับข้ัน ความหมาย คาระดับข้ัน 

          A ดีเยีย่ม (Excellent) 4.0 
            B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
            B ดี (Good) 3.0 
            C+ ดีพอใช (Fairly Good) 2.5 
            C พอใช (Fair) 2.0 
            D+ ออน (Poor) 1.5 
            D ออนมาก (Very Poor) 1.0 
            E ตก (Fail) 0.0 
   
21.2 ในกรณีท่ีรายวิชาในหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับข้ัน ใหประเมินผลใช

สัญลักษณ ดังนี้                           
สัญลักษณ                  ความหมาย 
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S ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/เปนท่ีพอใจ 
U ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/ไมเปนท่ีพอใจ 

AU การเรียนเปนพิเศษโดยไมนบัหนวยกิต (Audit) 
I การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 

W การงดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn) 
IP ยังไมประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In progress)         

 21.3 การให  E  นอกจากขอ 21.1  แลว  สามารถกระทําไดในกรณีตอไปนี้ 
          21.3.1 นิสิตสอบตก 
  21.3.2 ขาดสอบโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

21.3.3 มีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ 20 
21.3.4 ทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 
21.3.5 เปล่ียนจากสัญลักษณ  I  เนื่องจากไมปฏิบัติตามเกณฑในขอ 21.6 

 21.4 การให  S  หรือ  U  จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาท่ีไมมีหนวยกิตหรือมีหนวยกิต แตคณะเห็นวา
ไมสมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของคาระดับข้ัน หรือการประเมินผลการฝกงานท่ีมิไดกําหนด
เปนรายวิชาใหใชสัญลักษณ S หรือ U แลวแตกรณี ในกรณีท่ีได U นิสิตจะตองปฏิบัติงานเพิ่มเติมจนกวา
จะไดรับความเห็นชอบใหผานได จึงจะถือวาไดศึกษาครบถวนตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
 21.5 การให  I  จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้ 

21.5.1 นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ 20 แตไมไดสอบเพราะปวย  หรือเหตุสุดวิสัย 
และไดรับอนุมัติจากคณบดี 

21.5.2 ผูสอนและหัวหนาภาควิชาเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา  เพราะนิสิตยังปฏิบัติงาน
ซ่ึงเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไมสมบูรณ 
 21.6 การดําเนินการแก  I   นิสิตจะตองดําเนินการแกสัญลักษณ  I  ใหเสร็จส้ินภายใน  4  สัปดาห เพื่อ 
ใหผูสอนแกสัญลักษณ   I  หากพนกําหนดดังกลาวผูสอนจะเปล่ียนสัญลักษณ  I  เปนคาระดับข้ัน  E  ทันที 
 21.7 นิสิตท่ีมีผลการเรียนต้ังแตระดับ D ข้ึนไป ถือวาสอบไดในรายวิชานั้น ยกเวนรายวิชาใน
หลักสูตรกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
 21.8 การให  W  จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้ 

     21.8.1 นิสิตไดรับอนุมัติใหงดเรียนรายวิชานั้นตามขอ 19 
  21.8.2 นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักตามขอ 27 
  21.8.3 นิสิตถูกส่ังพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น 
  21.8.4 นิสิตไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเปล่ียนจากสัญลักษณ  I  เนื่องจาก    การปวย  หรือ
เหตุอันสุดวิสัยยังไมส้ินสุด 



127 

 

 21.9 การให AU จะกระทําในกรณีท่ีนิสิตไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษ โดยไม
นับหนวยกิต ตามขอ 18 
 21.10 การให IP ใชสําหรับรายวิชาท่ีมีการสอนหรือการทํางานตอเนื่องกันเกินกวา 1 ภาคการศึกษา 
 21.11 ผลการสอบตองสงผานความเห็นชอบของคณบดีประจําคณะกอนสงกองบริการการศึกษา 
 21.12 การแสดงผลการศึกษาและคาระดับข้ันเฉล่ียสะสมสําหรับนิสิตท่ีรับโอนจากสถาบัน อุดมศึกษา
อ่ืน เม่ือสําเร็จการศึกษาใหดําเนินการดังนี้ 
  21.12.1 แสดงผลการศึกษาของนิสิตรับโอน โดยแยกรายวิชารับโอนไวสวนหน่ึงตางหาก
พรอมท้ังระบุช่ือสถาบันอุดมศึกษานั้นไวดวย 
  21.12.2 คํานวณคาระดับข้ันเฉล่ียสะสมเฉพาะผลการศึกษารายวิชาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 
    

ขอ 22 การเรียนซํ้าหรือเรียนแทน 
   22.1 รายวิชาใดท่ีนิสิตสอบได  E  ในวิชาบังคับนิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนซํ้า หรือเลือก
รายวิชาอ่ืนท่ีมีลักษณะเนื้อหาคลายคลึงเรียนแทน  ในการเลือกเรียนแทนนี้ตองไดรับความเห็นชอบจาก
หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสาขาหรือประธานหลักสูตร ท่ีรายวิชานั้นสังกัด และไดรับอนุมัติจากคณบดีท่ี
รายวิชานั้นสังกัด 
   ในกรณีท่ีไมใชวิชาบังคับ หากไดผลการเรียนเปน E ไมตองเรียนซํ้าในรายวิชาดังกลาวได 
   22.2 ในกรณีท่ีนิสิตยายคณะหรือเปล่ียนวิชาเอกหรือวิชาโท  รายวิชาท่ีสอบได  E  ในวิชา
บังคับของวิชาเอกเดิมหรือวิชาโทเดิม นิสิตจะตองเรียนซํ้าหรือจะเลือกเรียนรายวิชาในวิชาเอกใหมหรือวชิา
โทใหมแทนกันได ในการเลือกเรียนแทนน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชา หรือหัวหนา
สาขาวิชา หรือประธานหลักสูตรของวิชาเอกใหมหรือวิชาโทใหม  และไดรับอนุมัติจากคณบดีของคณะท่ี
วิชาเอกใหมหรือวิชาโทใหมสังกัด วิชาท่ีเลือกเรียนแทนนี้จะไมนับหนวยกิตในหมวดวิชาเอกใหมหรือ
หมวดวิชาโทใหม 
 ขอ 23  การนับหนวยกิตและการคํานวณคาระดับขั้นเฉล่ีย 
   23.1 การนับจํานวนหนวยกิตเพื่อใชในการคํานวณหาคาระดับข้ันเฉล่ีย  ใหนับจากรายวิชา
ท่ีมีการประเมินผลการศึกษาเปนคาระดับข้ัน   A,  B+,  B,  C+,  C,  D+,  D  และ  E 
   23.2 การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพ่ือใหครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักสูตรใหนับ
เฉพาะหนวยกิตของรายวิชาท่ีสอบได ต้ังแตระดับ D ข้ึนไปเทานั้น 
   23.3 คาระดับข้ันเฉล่ียรายภาคการศึกษา  ใหคํานวณจากผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น
โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับข้ันของแตละรายวิชาเปนตัวต้ัง  หารดวย
จํานวนหนวยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น 
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          23.4 คาระดับข้ันเฉล่ียสะสมใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตต้ังแตเร่ิมเขาเรียนจนถึง
ภาคการศึกษาสุดทายท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียน  โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคา
ระดับข้ัน ของแตละรายวิชาท่ีเรียนท้ังหมด  หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมท้ังหมด 
   23.5 การคํานวณคะแนนเฉล่ียสะสมใหคํานวณ เม่ือส้ินภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาท่ี 
2 ท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียน 
    23.6 ในภาคการศึกษาท่ีนิสิตได  IP  รายวิชาใด ไมตองนํารายวิชานั้นมาคํานวณคาระดับ
ข้ันเฉล่ียรายภาคการศึกษานั้น  แตใหนําไปคํานวณในภาคการศึกษาท่ีไดรับการประเมินผล 
 ขอ 24 การทุจริตในการสอบและการทุจริตใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับการศึกษา 
   นิสิตท่ีเจตนาทุจริตหรือทําการทุจริตใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาหรือการสอบ อาจไดรับ
โทษดังนี้ 
   24.1 ตกในรายวิชานั้น หรือ 
   24.2 ตกในรายวิชานั้น และใหพักการเรียนในภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือเล่ือนการ
เสนอช่ือขอรับปริญญาไปอีก 1 ปการศึกษา หรือ 
   24.3 พนจากสภาพนิสิต 
   การพิจารณาการทุจริตดังกลาวใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 6 
สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรียน และการลาออก 

 
 ขอ  25  สถานภาพนิสิต เปนดังนี้ 
   25.1 สถานภาพนิสิตตามการจัดการศึกษา แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
    25.1.1 นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ไดแกนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา 
    25.1.2 นิสิตไมเต็มเวลา (Part Time) ไดแกนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา 
   25.2 สถานภาพนิสิตตามการรับเขาศึกษา 
    25.2.1 นิสิตสามัญ ไดแก ผูท่ีผานการคัดเลือกและข้ึนทะเบียนเปนนิสิตของ
มหาวิทยาลัยและเขาศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง 
    25.2.2 นิสิตสมทบ ไดแก นิสิตและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีไดรับ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อนําหนวยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันท่ีตน
สังกัด 
    25.2.3 นิสิตท่ีเขารวมศึกษา ไดแกบุคคลภายนอกท่ีไดรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ใหเขารวมศึกษาในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหนวยกิตได เม่ือไดรับการคัดเลือกเขาเปนนิสิตสามัญ 
 ขอ 26 การจําแนกสภาพนิสิต 
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   สภาพนิสิตมี 2 ประเภท คือ สภาพสมบูรณ และสภาพรอพินิจ 
   26.1 นิสิตสภาพสมบูรณ  ไดแก นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนเปนภาคการศึกษาแรก  หรือนิสิตท่ี
สอบไดคาระดับข้ันเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา  2.00 
   26.2 นิสิตสภาพรอพินิจ  ไดแก นิสิตท่ีสอบไดคาระดับข้ันเฉล่ียสะสมต้ังแต 1.50-1.99  แต
ยังไมพนสภาพนิสิต ภายใตขอ 29.3.5  และ 29.3.6 
   การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเม่ือส้ินภาคการศึกษาท่ี 2 นับต้ังแตเร่ิมเขาศึกษา นิสิตเต็ม
เวลาท่ีเรียนภาคฤดูรอนใหนําผลการเรียนไปรวมกับผลการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปท่ีลงทะเบียนเรียน 
 ขอ 27 การลาพักการเรียน 
   27.1 นิสิตอาจยื่นคํารองลาพักการเรียนได  ในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้ 
    27.1.1 ถูกเกณฑเขารับราชการทหารกองประจําการหรือไดรับหมายเรียกเขารับการ
ตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล 
    27.1.2 ไดรับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลัย
เห็นควรสนับสนุน 
    27.1.3 เจ็บปวยจนตองรักษาตัวเปนเวลานานตามคําส่ังแพทยโดยมีใบรับรองแพทย
     
    27.1.4 มีเหตุจําเปนสวนตัว  อาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได  ถามีสภาพนิสิต
มาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา 
   27.2 การลาพักการเรียน นิสิตตองยื่นคํารองภายใน 4  สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษา 
และจะตองชําระเงินคารักษาสภาพนิสิต ของภาคการศึกษานั้น และใหคณบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติการลา
พักการเรียน 
   27.3 การลาพักการเรียน  ใหอนุมัติคร้ังละ  1  ภาคการศึกษา  ถานิสิตยังมีความจําเปนท่ี
จะตองขอลาพักการเรียนตอไปอีก  ใหยื่นคํารองใหมตามขอ 27.2 
   27.4 ใหนับระยะเวลาท่ีลาพักการเรียนรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย 
 
 ขอ 28 การลาออก 
   นิสิตท่ีประสงคจะลาออกจากความเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย  ใหยื่นคํารองตอคณะท่ีนิสิต
ศึกษาอยูและใหคณบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
 ขอ 29 การพนจากสภาพนิสิต 
   นิสิตตองพนจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
   29.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับอนุมัติปริญญาตามขอ 39 
   29.2 ไดรับอนุมัติจากคณบดีใหลาออก ตามขอ 28 
   29.3 ถูกคัดช่ือออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังตอไปนี้ 
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    29.3.1 ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเปนนิสิตใหม  ยกเวน   
กรณีตามขอ 27.1.1,  27.1.2,  27.1.3 
    29.3.2 ไมชําระเงินคารักษาสถานภาพนิสิตตามขอ 27.2 
    29.3.3 ขาดคุณสมบัติตามขอ 12 
    29.3.4 เม่ือคาระดับข้ันเฉล่ียสะสมตํ่ากวา 1.50 
    29.3.5 เปนนิสิตสภาพรอพินิจท่ีมีคาระดับข้ันเฉล่ียสะสมตํ่ากวา  1.75  เปนเวลา 2  
ภาคการศึกษาตอเนื่องกัน 
    29.3.6 เปนนิสิตสภาพรอพินิจครบ  4  ภาคการศึกษาตอเนื่องกัน 
    29.3.7 ไมสามารถเรียนสําเร็จภายในกําหนดระยะเวลาตามขอ 9  หรือไดคาระดับ
ข้ันเฉล่ียสะสมตํ่ากวา  2.00 
    29.3.8 ทําการทุจริตในการสอบและถูกส่ังใหพนจากสภาพนิสิต 
    29.3.9 มีความประพฤติเส่ือมเสียอยางรายแรง 
    29.3.10 ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง 
    29.3.11 ถูกพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในคดีอาญา  เวนแตความผิดโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ 
   29.4 ถึงแกกรรม 

หมวด 7 
การเปล่ียนสถานภาพนิสิตและการโอนหนวยกิต 

 ขอ 30 การเปล่ียนสถานภาพ 
   30.1 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนิสิตเปล่ียน
สถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลาได ท้ังนี้นิสิตจะตองปฏิบัติตามขอบังคับและ
ระเบียบตาง ๆ รวมท้ังชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ในการเปล่ียนสภาพใหถูกตอง 
   30.2 นิสิตท่ีเปล่ียนสถานภาพตามการจัดการศึกษาได จะตองลงทะเบียนเรียนมาแลวไม
นอยกวา 1 ปการศึกษา และตองลงทะเบียนเรียนในประเภทท่ีเปล่ียนใหมอยางนอย 1 ปการศึกษากอน
สําเร็จการศึกษา 
 ขอ 31 การยายคณะ 
   31.1 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนิสิตยายคณะ
ไดท้ังนี้นิสิตจะตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ รวมท้ังชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในการยาย
คณะใหเรียบรอย 
   31.2 นิสิตตองยื่นคํารองในการขอยายคณะไมนอยกวา  60  วันกอนการลง ทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาท่ีประสงคจะยาย  การพิจารณาอนุมัติใหอยูในดุลพินิจของคณบดีท่ีเกี่ยวของและเปนไป
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ตามระเบียบของคณะนั้น ๆ  การยายคณะจะมีผลสมบูรณตอเม่ือ  ไดรับอนุมัติจากคณบดีในคณะท่ีจะยายไป
ศึกษา 
   31.3 รายวิชาตาง ๆ ท่ีนิสิตยายคณะไดเรียนมา ใหนํามาคํานวณคาระดับข้ันเฉล่ียสะสมดวย 
   31.4 ระยะเวลาการศึกษาใหนับต้ังแตเร่ิมเขาเรียนในคณะแรกท่ีเขาเรียน 
 ขอ 32  การเปล่ียนวิชาเอกและวิชาโท 
   นิสิตสามารถเปล่ียนวิชาเอกและวิชาโทได โดยไดรับอนุมัติจากหัวหนาภาค หรือหัวหนา
สาขาวิชาหรือประธานหลักสูตรท่ีเกี่ยวของ และไดรับอนุมัติจากคณบดี 
 ขอ 33 การคืนสภาพนิสิต 
   สภาวิชาการมีอํานาจคืนสภาพนิสิตใหแกผูท่ีถูกคัดช่ือออกเฉพาะกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร
อยางยิ่งเทานั้น และเม่ือดําเนินการแลวใหรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 ขอ 34 การลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
   34.1 สถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีนิสิตประสงคจะลงทะเบียนเรียน ตองเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ี
มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ  ท้ังนี้ โดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาสาขาวิชา หรือประธาน
หลักสูตร  และไดรับอนุมัติจากคณบดี 
   34.2 การโอนหนวยกิตและการเทียบรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนจากสถาบัน อุดมศึกษา
อ่ืนตามขอ 34.1 ใหเปนไปตามขอ 36 
   34.3 ผลการศึกษาท่ีไดรับ ตองปรากฏในรายงานการศึกษาของนิสิตนั้นทุกกรณี มหาวิทยาลัย
จะยึดถือการรายงานผลการศึกษาโดยตรงจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ  และหากไมมีการเทียบโอนรายวิชา
ตามขอ 34.2 จะถือวาเปนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีของหลักสูตร 
 
 ขอ 35 การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
   35.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีวิทย
ฐานะ เทียบเทามหาวิทยาลัยได  โดยมีเง่ือนไขและวิธีการตามท่ีสภาวิชาการกําหนด 
   35.2 นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับโอนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยจะตอง
ยอมรับการเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยตามขอบังคับขอ 36 
   35.3 นิสิตรับโอนจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป
การศึกษาแตตองไมเกิน 2 เทาของกําหนดเวลาท่ีตองศึกษาเพื่อใหไดจํานวนหนวยกิตท่ีเหลือ  และตอง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวมแตละหลักสูตร จึงจะมีสิทธ์ิสําเร็จ
การศึกษา แตไมมีสิทธ์ิไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม 
 ขอ 36 การโอนหนวยกิตและการเทียบรายวิชาจากระดับอุดมศึกษา  ใหใชเกณฑ ดังนี้ 
   36.1 เปนรายวิชาในหลักสูตรอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 
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   36.2 เปนรายวิชาท่ีมีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงกันไดหรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวา
สามในส่ีของรายวิชาท่ีขอเทียบ 
   36.3 เปนรายวิชาท่ีไดศึกษามาแลวไมเกิน  5  ป  นับถึงวันท่ีขอเทียบรายวิชา 
   36.4 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเลือกตองไดระดับข้ัน  C   หรือคา
ระดับข้ันเฉล่ีย  2.00  หรือเทียบเทา 
   36.5 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน  วิชาเอก  วิชาแกน  หรือวิชาชีพ  ตองสอบไดไมตํ่า
กวาระดับข้ัน  B  หรือคาระดับข้ันเฉล่ีย 3.00 หรือเทียบเทา และเปนไปตามเกณฑและขอกําหนดเพ่ิมเติม
ของคณะท่ีรับเทียบโอน 
   36.6 การโอนหนวยกิตและการเทียบรายวิชา ใหอยูในดุลยพินิจของภาควิชาหรือสาขาวิชา
ท่ีนิสิตขอโอนหนวยกิตและเทียบรายวิชา  และไดรับอนุมัติจากคณบดี 
   36.7 การโอนหนวยกิตและการเทียบรายวิชา  ใหกระทําไดไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
หนวยกิตรวมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
   36.8 ในกรณีจําเปนท่ีไมอาจอนุโลมตามเกณฑการเทียบรายวิชาและการโอนหนวยกิตนี้ได
ท้ังหมดท่ีมิไดระบุไวในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ใหอธิการบดีพิจารณาใหความเห็นชอบเปนราย ๆ ไป 
 ขอ 37 การเทียบโอนความรู/ประสบการณและใหหนวยกิต 
   มหาวิทยาลัยอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชา
เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ใหกับนิสิตท่ีมีความรูความสามารถ ท่ีสามาถวัดมาตรฐานไดท้ังนี้ นิสิตตอง
ศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตรและเปนไปตามหลักเกณฑการ 
เทียบโอนของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 8 
การขอรับและการใหปริญญา 

 
 ขอ 38  การขอรับปริญญา 
  ในภาคการศึกษาใดท่ีนิสิตคาดวาจะสําเร็จการศึกษา  ใหแสดงความจํานงขอรับปริญญาตอ
มหาวิทยาลัยกอนการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาสุดทาย  1  เดือน 
 ขอ 39 การใหปริญญา 
   มหาวิทยาลัยจะพิจารณานิสิตท่ีไดแสดงความจํานงขอรับปริญญา  และมีความประพฤติดี  
เสนอช่ือตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาบัณฑิต  หรือปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมตามเกณฑตอไปนี้ 
   39.1 ปริญญาบัณฑิต 
    ผูมีสิทธ์ิไดรับปริญญาบัณฑิต  ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 



133 

 

    39.1.1 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร  และมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ
ของมหาวิทยาลัย 
    39.1.2 ไดรับการประเมินผล  S  ในรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต หรือการประเมินรวบ
ยอด  สําหรับหลักสูตรท่ีมีการกําหนดไว 
    39.1.3 ไดคาระดับข้ันเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา  2.00 
    ท้ังนี้หากมีการใชระบบการวัดผลและการศึกษาท่ีแตกตางไปจากนี้ จะตองกําหนด ให
มีคาเทียบเคียงกันได โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย 
   39.2 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 
    ผูมีสิทธ์ิไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง  ตองเปนนิสิตเต็มเวลา และมี
คุณสมบัติดังนี้ 
    39.2.1  มีคุณสมบัติครบตามขอ 39.1.1  และขอ 39.1.2 
    39.2.2 มีระยะเวลาเรียนไมเกินจํานวนภาคการศึกษาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรท้ังนี้ 
ไมนับภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน 
    39.2.3 ไดคาระดับข้ันเฉล่ียสะสมต้ังแต  3.25  ข้ึนไป 
    39.2.4 ไมมีผลการเรียนรายวิชาใดตํ่ากวา  C 
   39.3 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
    ผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  ตองเปนนิสิตเต็มเวลา และมี
คุณสมบัติดังนี้ 
    39.3.1 มีคุณสมบัติครบตามขอ 39.1.1  และขอ 39.1.2 
    39.3.2 มีระยะเวลาเรียนไมเกินจํานวนภาคการศึกษาตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร
ท้ังนี้ไมนับภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน 
    39.3.3  ไดคาระดับข้ันเฉล่ียสะสมต้ังแต  3.60  ข้ึนไป 
    39.3.4  ไมมีผลการเรียนรายวิชาใดตํ่ากวา  C 
 

หมวด 9  
การประกันคณุภาพการศึกษา 

 
 ขอ 40 ทุกหลักสูตรจะตองกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซ่ึงอยางนอย
จะตองประกอบดวยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 
   40.1 การบริหารหลักสูตร 
   40.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
   40.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต 
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   40.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 ขอ 41 ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย  
   โดยแสดงการปรับปรุงดัชนีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 5 ป 
และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป 
 ขอ 42 หลักสูตรท่ีจะเปดใหมหรือหลักสูตรท่ีขอปรับปรุง 
   จะตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ไมนอย
กวา 5 คน โดยอาจารยประจําหลักสูตรจะตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาท่ีเปดสอน และในจํานวน
นี้ตองเปนผูมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวย
ศาสตราจารย อยางนอย 2 คน ท้ังนี้อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 
หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได 
   อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีมีหนาท่ีหลักทางดานการสอน
และการวิจัย และปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปดสอน 
   ในกรณีเปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบันหรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน 
อาจารยประจําของสถาบันในความรวมมือนั้น ใหถือเปนอาจารยประจําในความหมายของเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 ขอ 43 ใหทุกหลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรจะตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร 
   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีภาระหนาท่ีในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
การพัฒนาหลักสูตร และการติดตามประเมินผลหลักสูตร และหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
   

บทเฉพาะกาล 
 
 ในกรณีท่ีมีขอความใดของขอบังคับนี้ขัดหรือแยงกับขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีฉบับ
กอน  โดยท่ีขอความเดิมเอ้ือประโยชนแกนิสิตท่ีเขาศึกษาในขณะท่ีขอบังคับฉบับนั้นมีผลบังคับใช  ให
อธิการบดีมีอํานาจพิจารณาใชขอบังคับเดิมได  จนกวานิสิตนั้นจะพนสภาพนิสิต 
  
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  เมษายน  พ.ศ. 2548 

 
 
  
(ศาสตราจารย ดร.เกษม  สุวรรณกุล) 

          นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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E-mail supaposi@swu.ac.th  
ประวัติการศึกษา 

ปที่จบการศึกษา ระดับปริญญา อักษรยอปริญญา สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 
2519 ปริญญาตรี กศ.บ. เคม ี มศว 
2524 ปริญญาโท วท.ม. วิทยาศาสตร 

สิ่งแวดลอม 
เกษตรศาสตร 

สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  
Environmental Science, Biological Education 
ประสบการณในการทําวิจัย 
1. ผูรวมวิจัยเร่ือง “ผลของโลหะหนักบางชนิดตอการเจริญ ปริมาณคลอโรฟลล และรูปแบบของโปรตีน ของสาหรายสีเขยีวแกมน้ําเงินทน

เค็ม Aphanothece halophytica” 
2. หัวหนาโครงการวิจัย เร่ือง “การดูดซับโครเมียมในนํ้าเสียสังเคราะหโดยสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน Aphanorhece halophytica” 
3.   งานวิจัยที่เผยแพร 

- สุภาภรณ ศิริโสภณา, พรวิตา ศิลา, โพธิธรณ ครรชิตานุรักษ, วรรณวิศา เขียวทอง, สุรศักด์ิ ละลอกนํ้า, ปยพรรณ มณีวรรณ และ สมเกียรติ 
พรพิสุทธิมาศ. (2552, มกราคม). การศึกษาความสามารถของวัสดุดูดซับธรรมชาติในการบําบัดนํ้าเสียขั้นตน. การประชมุ
วิชาการ วิทยาศาสตร คณิตศาสตรในโรงเรียน คร้ังท่ี 19 (วทร. 19) (หนา 217). มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต. 

- Sirisopana, S., Middleton, J., Laloknam, S., Phornphisutthimas, S. (2008, July). Diversity of Birds at Srinakharinwirot University 
Prasanmitr. The 4th Naresuan Research Conference (p.122). Naresuan University, Pisanulok, Thailand. 

- Sirisopana, S., Chompana, K., Laloknam, S., and Phornphisutthimas, S. (2008, November). A construction of data base of natural edible plants at La-up 
village Maelanoi District, Maehongson. The 3rd National Science Education Seminar on Development of Science Learning Process 
Towards Local Wisdom Innovation (CD-ROM). Lotus Pangsuankaew Hotel, Chiangmai, Thailand. 

- Phornphisutthimas, S., Leepairojanakul, K., Laloknam, S., Sirisopana, S., Limchoovong, S., Rojanasamrithi, V., and Rinta, T. (2008, November). Effect of 
brain-based learning behaviour and achievement in biology course at senior secondary level. The 3rd National Science Education Seminar on 
Development of Science Learning Process Towards Local Wisdom Innovation (CD-ROM). Lotus Pangsuankaew Hotel, Chiangmai, Thailand. 

ประสบการณในการสอน 
1. วท 272 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมสําหรับครูวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
2. วท 379 การจัดการของเสียชุมชน 3(2-2-5) 
3. อป 493 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน 3(3-0-6) 
4. วท 378 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ 3(2-3-4) 
5. วท 463 โครงงานวิทยาศาสตร 2(0-6-0) 
6. วท 465 สัมมนา 1(0-2-1) 
7. วท 466 หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตร 2(0-6-0) 
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ชื่อ นายสุรศักดิ์ ละลอกน้ํา  ตําแหนงปจจุบัน อาจารย 
หนวยงานและสถานท่ีติดตอ ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เลขท่ี 114, ซอยสุขมุวิท 23, กทม 10110 โทรศัพท 02-649-5000 ตอ 8660, โทรสาร 02-649-5000 ตอ 8660,  
E-mail surasakl@swu.ac.th และ Lsurasak2005@yahoo.com  
ประวัติการศึกษา 

ปที่จบการศึกษา ระดับปริญญา อักษรยอปริญญา สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 
2537 ปริญญาตรี วท.บ. ชีววิทยา มศว.  
2541 ปริญญาโท วท.ม. ชีวเคมี จุฬาฯ 
2549 ปริญญาเอก วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาฯ 

สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  
Radiochemistry, Genetic engineering, Plant science, Microbiology, Environmental Science, Biological Education 
ประสบการณในการทําวิจัย 
1. ผูรวมวิจัย เร่ือง “การดูดซับโครเมียมในนํ้าเสยีสังเคราะหโดยสาหรายสีเขยีวแกมน้ําเงนิ Aphanorhece halophytica”  
2. หัวหนาโครงการวิจัย เร่ือง “ผลของโลหะหนักบางชนิดตอการเจริญ ปริมาณคลอโรฟลล และรูปแบบของโปรตีน ของสาหรายสีเขียว

แกมนํ้าเงินทนเค็ม Aphanothece halophytica” 
3. งานวิจัยที่เผยแพร 

- Laloknam, S., Tanaka, K., Buaboocha, T., Waditee, R., Incharoensakdi, A., Hibino, T., Tanaka, Y., and Takabe, T. (2006). Halotolerant 
Cyanobacterium Aphanothece halophytica Contains a Betaine Transporter Active at Alkaline pH and High Salinity. Appl. Environ. 
Microbiol. 72 (9): 6018 – 6026. 

- Laloknam, S., Kongkwamdee, P., Sirisopana, S., and Phornphisutthimas, S. (2008, November). A case study: use of Tong Tung leaves crude extract to 
inhibit bacterial growth for local wisdom. The 3rd National Science Education Seminar on Development of Science Learning Process 
Towards Local Wisdom Innovation (CD-ROM). Lotus Pangsuankaew Hotel, Chiangmai, Thailand. 

- Sirisopana, S., Chompana, K., Laloknam, S., and Phornphisutthimas, S. (2008, November). A construction of data base of natural edible plants at La-up 
village Maelanoi District, Maehongson. The 3rd National Science Education Seminar on Development of Science Learning Process 
Towards Local Wisdom Innovation (CD-ROM). Lotus Pangsuankaew Hotel, Chiangmai, Thailand. 

- Phornphisutthimas, S., Leepairojanakul, K., Laloknam, S., Sirisopana, S., Limchoovong, S., Rojanasamrithi, V., and Rinta, T. (2008, November). Effect of 
brain-based learning behaviour and achievement in biology course at senior secondary level. The 3rd National Science Education Seminar on 
Development of Science Learning Process Towards Local Wisdom Innovation (CD-ROM). Lotus Pangsuankaew Hotel, Chiangmai, Thailand. 

ประสบการณในการสอน 
1. วท 221 ชีววิทยาสําหรับครูวิทยาศาสตร 1 3(2-2-5)   
2. วท 322 ชีววิทยาสําหรับครูวิทยาศาสตร 2 3(2-2-5) 
3. วท 378 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ 3(2-3-4) 
4. ชว 374 เทคนิคทางชีววิทยา 2(0-4-2) 
5. ชว 378 เทคโนโลยชีีวภาพเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
6. วท 463 โครงงานวิทยาศาสตร 2(0-6-0) 
7. วท 465 สัมมนา 1(0-2-1) 
8. วท 466 หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตร 2(0-6-0) 
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ชื่อ นางสาวนํ้าฝน คูเจริญไพศาล  ตําแหนงปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย 
หนวยงานและสถานท่ีติดตอ ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เลขท่ี 114, ซอยสุขมุวิท 23, กทม 10110 โทรศัพท 02-649-5000 ตอ 8660, โทรสาร 02-649-5000 ตอ 8660,  
E-mail numphon@swu.ac.th  
ประวัติการศึกษา 

ปที่จบ 
การศึกษา 

ระดับปริญญา อักษรยอปริญญา สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

2537 ปริญญาตรี วท.บ. เคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2540 ปริญญาโท วท.ม. เคมีอินทรีย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2548 ปริญญาเอก กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  
เคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ (Natural Product)  เคมีศึกษา  (Chemical education)   
วิทยาศาสตรศึกษา (Science education) หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction) 
ประสบการณในการทําวิจัย 
1. หัวหนาโครงการวิจัย เร่ือง การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมเร่ืองสารอินทรียสําหรับผูเรียนระดับปริญญาตรี 
2. งานวิจัยที่เผยแพร 

- N. Koocharoenpisal. (2007). A Delvelopment of Learner-Centered Science Curriculum on “Chemicals  in Daily LifeW For Lower Secondary Students 
Students, In Proceedings of the International Conference on ICASE Asian Symposium 2007 [The International Council of Association for Science 
Education: ICASE], 6-9 November 2007, Thailand 
-N. Koocharoenpisal, M. Boonprakob, C. Tambunchong, C. Wongrattana. (2009). Effects of the Learner-Centered Science Instruction, on The 4th World Teachers’ 
Day in Thailand and 12th UNESCO-APIED International Conference, 24-26 March 2009, Bangkok, Thailand. 
-น้ําฝน คูเจริญไพศาล และ พุทธิตา ทิมสันเทียะ (2551) การสรางหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง สารเคมีในชีวิตประจําวัน เพื่อสงเสริมการเรียนรูดวย
ตนเอง. รายงานการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การสัมมนาวิทยาศาสตรศึกษาแหงชาติ คร้ังท่ี 3” จัดโดย คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว จังหวัดเชียงใหม. หนา 
231-241. 
-น้ําฝน คูเจริญไพศาล  และ ณัฐมณ เดชมา (2552). ผลการใชแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาป
ที่ 1. รายงานการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” คร้ังท่ี 3. วันที่  21-22 มกราคม 2552 จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประสานมิตร. หนา 575-585. 
-กานตฤทัย ชลวิทย และ น้ําฝน คูเจริญไพศาล (2552). การสรางบทเรียนสําเร็จรูป เร่ืองธาตุและสารประกอบเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีเหตุผลสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2. รายงานการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร คณติศาสตรในโรงเรียน” คร้ังท่ี 19. วันที่ 26-28 
มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต.  
-น้ําฝน คเูจริญไพศาล และ ชไมพร แซซง (2552). ผลของการสรางหนังสืออานเพิม่เติมวิชาวทิยาศาสตร เร่ือง พอลเิมอร สําหรับนักเรียนระดบัชวงชัน้ที่4. 
รายงานการเสนอผลงานวิจยัในการประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” คร้ังท่ี 3. 21-22 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ. 

ประสบการณในการสอน 
1.  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ สิ่งแวดลอม (Science Technology and Environment)   
2.  การชุบและเคลือบผิว (Plating)   
3.  เคมีสําหรับครูวิทยาศาสตร 1 (Chemistry for Science Teacher I) 4.  เคมีสําหรับครูวิทยาศาสตร 2 (Chemistry for Science Teacher II) 
5.  โครงงานวิทยาศาสตร (Science Project)   6.  สัมมนา (Seminar)    
7.  หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตร (Special Topic in Science) 8.  เคมีอินทรีย (Organic Chemistry)  
9.  สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา (Seminar in Science Education Research)  
10.  วิทยาศาสตรรวมสาระหลัก (Thematic Science)    
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ชื่อ นายทนง อคัรธีรานนท   ตําแหนงปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย 
หนวยงานและสถานท่ีติดตอ ภาคการสอนมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เลขท่ี 114, ซอยสุขมุวิท 23, กทม 10110 โทรศัพท 02-649-5000 ตอ 8660, โทรสาร 02-649-5000 ตอ 8660,  
E-mail tanong@swu.ac.th  
ประวัติการศึกษา 

ปที่จบการศึกษา ระดับปริญญา อักษรยอปริญญา สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 
2519 ปริญญาตรี กศ.บ. (เกียรตินิยม) ฟสิกส มศว 
2521 ปริญญาโท กศ.ม. ฟสิกส มศว 

สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  
ฟสิกส และซอมสรางอุปกรณวิทยาศาสตร 
ประสบการณในการทําวิจัย 
1. การปองกันนิวตรอน 
2. การผลิตแอลกอฮอลจากการหมักกากวัตถุดิบจากพืชไร 
3. สัมฤทธิ์ผลของนิสิตช้ันปที่ 4  คณะศึกษาศาสตร มศว องครักษ 
4. การพัฒนาสโตรโบสโคปสําหรับทําปฏิบัติการและการเรียนการสอนฟสิกสเร่ืองคล่ืน 
5. การพัฒนาออสซิลโลสโคปจากคอมพิวเตอรตกรุนเพื่อใชในการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสและสัญญาณคลื่นทางไฟฟา 
 งานวิจัยที่เผยแพร 
1. การผลิตแอลกอฮอลจากการหมักกากวัตถุดิบจากพืชไร 
2. สัมฤทธิ์ผลของนิสิตช้ันปที่ 4  คณะศึกษาศาสตร มศว องครักษ 
ประสบการณในการสอน 
1. วท 231 ฟสิกสสําหรับครูวิทยาศาสตร 1 3(2-2-5) 
2. วท 232 ฟสิกสสําหรับครูวิทยาศาสตร 2 3(2-2-5) 
3. วท 333 อิเล็กทรอนิกสสําหรับครูวิทยาศาสตร 3(2-2-5) 
รางวัลที่เคยไดรับ 
1. ไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน 
2. ไดรับใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติเปนอาจารยผูสอนดีเดนป 2540 
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐที่สราง 
1. สโตรโบสโคปแบบมอเตอรเกียร (กําลังขอจดสิทธิบัตร) 
2. เคร่ืองตัดขวดแกวและหลอดแกวประสิทธิภาพสูง 
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ชื่อ นางสาวสมปรารถนา วงศบุญหนัก  ตําแหนงปจจุบัน อาจารย 
หนวยงานและสถานท่ีติดตอ ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เลขท่ี 114, ซอยสุขมุวิท 23, กทม 10110 โทรศัพท 02-649-5000 ตอ 8660, โทรสาร 02-649-5000 ตอ 8660,  
E-mail somprat@swu.ac.th  
ประวัติการศึกษา 

ปที่จบการศึกษา ระดับปริญญา อักษรยอปริญญา สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 
2529 ปริญญาตรี คบ วิทยาศาสตรทั่วไป วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา 
2537 ปริญญาโท กศ.ม การมัธยมศึกษา  

(การสอนวิทยาศาสตร) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2540 ปริญญาเอก กศ.ด วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  
 Science Education ความรูความสามารถพิเศษ การพัฒนาส่ือนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร / คอมพิวเตอรชวยสอน การจัดคาย
วิทยาศาสตรแบบตางๆ การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรูวิทยาศาสตร / แหลงเรียนรูวิทยาศาสตร การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร 
ประสบการณในการทําวิจัย 
1. สมจิต สวธนไพบูลย  ละเอยีด  รักเผา  สมปรารถนา วงศบุญหนัก และอาภาพร  สิงหราช (2550)  การวัดและประเมินผลรูปแบบการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ศูนยวิทยาศาสตรศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. สมจิต สวธนไพบูลย  สมปรารถนา วงศบุญหนัก   และอาภาพร  สิงหราช (2550)  การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรแบบบูรณา
การ ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ศูนยวิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. งานวิจัยที่เผยแพร 
3.1 สมจิต สวธนไพบูลย  สมปรารถนา วงศบุญหนัก สุรชาต  ทินานนท  นนทภัทร  ทินานนท  พงษศักดิ์ แพงคําอวน และพิสิทธิ์  โพธิ

สุทธิ์ . (2550) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแบบเครือขายสถานศึกษา. กรุงเทพ ฯ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ  ;   พิมพคร้ังท่ี 1  จํานวน 163 หนา 

3.2 สมจิต สวธนไพบูลย  สมปรารถนา วงศบุญหนัก ละเอียด  รักเผา  และอาภาพร  สิงหราช (2550)  การวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง . การประชุมวิชาการ มศว วิชาการ คร้ังท่ี 1  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสบการณในการสอน 
ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรทั่วไป 
1. วท 374 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีเพื่อเกษตรพอเพียง     3(2-2-5) 
2. วท 442 ดาราศาสตรเบื้องตน      3(2-2-5) 
3. วท 463 โครงงานวิทยาศาสตร     2(0-6) 
4. วท 471วิทยาศาสตร เทคโนโลยีเพื่อภมูิปญญาทองถ่ิน    3(2-2-5) 
5. วทษ 471 บูรณาการวิธีวิทยาสําหรับครูวิทยาศาสตร       3(2-2-5) 
6. Swu 142  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี เพื่อคุณภาพชีวิต     3(2-2-5) 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
1. วศ 551หลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร         2(1-2-3) 
2. วศ 553 การวัดผลและประเมินผลการสอนวิทยาศาสตร    2(1-2-3) 
3. วษ 551  การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพสําหรับวิทยาศาสตรศึกษา  3 (2-2-5)  
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ชื่อ นายชายชาติ  ธรรมครองอาตม  ตําแหนงปจจุบัน อาจารย 
หนวยงานและสถานท่ีติดตอ ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เลขท่ี 114, ซอยสุขมุวิท 23, กทม 10110 โทรศัพท 02-649-5000 ตอ 8660, โทรสาร 02-649-5000 ตอ 8660,  
E-mail chaichart@swu.ac.th  
ประวัติการศึกษา 

ปที่จบการศึกษา ระดับปริญญา อักษรยอปริญญา สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 
2520 ปริญญาตรี วท.บ. พฤกษศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2524 ปริญญาโท วท.ม วิทยาศาสตรสภาวะ

แวดลอม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  
 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และธรณีวิทยา การรักษาความปลอดภัยในโรงงานและอุตสาหกรรม 
 
ประสบการณในการทําวิจัย 

 - 
 
ประสบการณในการสอน 
ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรทั่วไป 
1. วท 251 ธรณีวิทยาเบ้ืองตน     3(2-2-5) 
2. วท 463 โครงงานวิทยาศาสตร     2(0-2-4) 
3.  วท 465 สัมมนา 1(2-0-1) 
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ภาคผนวก ง 
สําเนาคําส่ังแตงตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร 

 
1. ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร  การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 

    (แสดงจํานวนหนวยกิต) 
หมวดวิชา เกณฑ 

สกอ. 
พ.ศ. 2548 

หลักสูตร
เดิม 

พ.ศ. 2553 

หลักสูตร
ปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                      ไมนอยกวา 30 30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน                                      ไมนอยกวา 114 124 124 
 2.1 วิชาชีพครู  50 50 
 2.2 วิชาแกน  21 25 
 2.3 วิชาเอก                                            53 49 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                           ไมนอยกวา 6 6 6 

                                              รวม                          ไมนอยกวา   150 160 160 

 
2. การเปรียบเทียบรายวิชาระหวางหลักสูตรเกาและหลักสูตรใหมของรายวิชาชีพครูท่ีมีการปรับปรุง 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงใหม หมายเหตุ 

วิชาแกน 

-วิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรพื้นฐาน 
คม 100  
เคมีท่ัวไป 
3(3-0-6) 
ศึกษาหลักท่ัวไปของวิชาเคมี ปริมาณ
สัมพันธ โครงสรางอะตอม แกส ของแข็ง 
ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี กรด
และเบส เคมีอินทรียเบ้ืองตน (หมูฟงกชัน 
การเรียกช่ือ ไฮบริไดเซชัน และการ
เกิดปฏิกิริยา) สารประกอบชีวโมเลกุล 
และเคมีส่ิงแวดลอม 

คม 100  
เคมีท่ัวไป 
3(3-0-6) 
ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม แกส 
ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย สมดุล
เคมี กรดและเบส เคมีอินทรียเบ้ืองตน 
สารประกอบชีวโมเลกุล และเคมี
ส่ิงแวดลอม 

เปล่ียนแปลง
คําอธิบายรายวิชา 
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-วิชาพฒันาทักษะการเรียนรู 
 
 

วทศ 303  
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรศึกษาและ
คณิตศาสตรศึกษา 
3(3-0-6) 
ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษในการอาน 
เขียนบทความวิชาการ และบทความวิจยั
ทางวิทยาศาสตรศึกษาและคณิตศาสตร
ศึกษา 

เพิ่มรายวิชา 

 วทศ 412 
สัมมนาทางวทิยาศาสตรศึกษา 
1(0-2-1) 
ศึกษาคนควาบทวิจัยทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และวิเคราะหวิจารณผลงานวิจยั 
และ เรียบเรียงเปนเอกสารรายงาน และ
นําเสนอในท่ีประชุม 
 

เพิ่มรายวิชา 

 วทศ 423  
โครงงานวิทยาศาสตร 1 
1(0-3-0) 
ศึกษาคนควาระเบียบวิธีวิทยาศาสตร และ
การทําโครงงานวิทยาศาสตร สืบคนขอมูล
เกี่ยวกับปญหาดานวิทยาศาสตร วิเคราะห
และเรียบเรียงเปนโครงรางของโครงงาน
วิทยาศาสตรโดยเนนคุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบ 

 

 วทศ 424  
โครงงานวิทยาศาสตร 2 
1(0-3-0) 
ทําโครงงานวิทยาศาสตร นําเสนอผลงาน
ในรูปเอกสาร ช้ินงาน และรายงานตอท่ี
ประชุมหรือสาธารณชน ประมวล
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ประสบการณสูการประกอบวิชาชีพครู
วิทยาศาสตรโดยเนนคุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบ 

 วทศ 431 
บูรณาการวิธีวทิยาสําหรับครูวิทยาศาสตร
และหรือคณิตศาสตร 
3(2-3-4) 
ศึกษาพัฒนาฐานคิด   ทฤษฎี กระบวนทัศน 
และวิธีวิทยาทางวิทยาศาสตรศึกษาและหรือ
คณิตศาสตรศึกษาแบบบูรณาการใหเช่ือมโยง
กับการเพ่ิมพนูอุดมการณวิชาชีพ และนําสู
การปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการเปนครู
วิทยาศาสตร 

 

วท 463 
โครงงานวิทยาศาสตร 
2(0-6-0) 
ศึกษาระเบียบวิธีวิทยาศาสตร การสืบคน 
ระเบียบวิธีในการทําโครงงานวิทยาศาสตร
และการนําเสนอผลงานตอหนา
สาธารณชน 

 ลดรายวิชา 

-วิชาเอก 

-วิชาเอกบังคับ 
วท 211 
เคมีสําหรับครูวิทยาศาสตร 1 
3(2-2-5) 
เคมีของโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ และโลหะ
ผสม สารพอลิเมอร สารอินทรียท่ีพบใน
ธรรมชาติและความสําคัญในดาน
อุตสาหกรรมเคมีและสภาวะแวดลอม เคมี
นิวเคลียร และอันตรายจากสาร
กัมมันตรังสี 

วท 211  
เคมีสําหรับครูวิทยาศาสตร 1 
3(2-2-5) 
ศึกษาเคมีของโลหะ อโลหะ กึง่โลหะ และ
โลหะผสม สารพอลิเมอร สารอินทรียท่ีพบ
ในธรรมชาติและความสําคัญในดาน
อุตสาหกรรมเคมีและสภาวะแวดลอม เคมี
นวิเคลียร และอันตรายจากสารกัมมันตรังสี 
และฝกทักษะปฏิบัติการทางดานเคมี 
 

เปล่ียนแปลง
คําอธิบายรายวิชา 
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วท 212 
เคมีสําหรับครูวิทยาศาสตร 2 
3(2-2-5) 
ศึกษาหลักการทํางานและหนาท่ีทางชีวเคมี
ของสารชีวโมเลกุล กระบวนการ
เปล่ียนแปลงทางชีวเคมีของสารชีว
โมเลกุล ชีวเคมีประยุกตทางดานอาหาร
และสุขภาพ  สารเคมีท่ีใชใน
ชีวิตประจําวันและอันตรายจากสารเคมี 

วท 212 
เคมีสําหรับครูวิทยาศาสตร 2 
3(2-2-5) 
ศึกษาหลักการทํางานและหนาท่ีทางชีวเคมี
ของสารชีวโมเลกุล กระบวนการ
เปล่ียนแปลงทางชีวเคมขีองสารชีวโมเลกุล 
ชีวเคมีประยุกตทางดานอาหารและสุขภาพ  
สารเคมีท่ีใชในชีวติประจาํวนัและอันตราย
จากสารเคมี และฝกทักษะปฏิบัติการ
ทางดานเคมี 

เปล่ียนแปลง
คําอธิบายรายวิชา 

วท 221 
ชีววิทยาสําหรับครูวิทยาศาสตร 1 
3(2-2-5) 
ศึกษาความสัมพันธของโครงสรางและ
หนาท่ีของระบบตางๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ี
ทํางานสัมพันธกัน รวมท้ังการปรับตัวของ
ส่ิงมีชีวิต 

วท 221  
ชีววิทยาสําหรับครูวิทยาศาสตร 1 
3(2-2-5) 
ศึกษาความสัมพันธของโครงสรางและ
หนาท่ีของระบบตางๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ี
ทํางานสัมพันธกัน รวมท้ังการปรับตัวและ
พฤติกรรมของส่ิงมีชีวิต และฝกทักษะ
ปฏิบัติการทางดานชีววทิยา 

เปล่ียนแปลง
คําอธิบายรายวิชา 

วท 231  
ฟสิกสสําหรับครูวิทยาศาสตร 1 
3(2-2-5) 
ศึกษาหลักมูลฐานและมโนทัศนท่ีจําเปน
สําหรับครูวิทยาศาสตรทางดานกลศาสตร 
แมเหล็กและไฟฟา ตลอดจนการนําไป
ประยุกตใชกบัปรากฎการณธรรมชาติ 
 

วท 231  
ฟสิกสสําหรับครูวิทยาศาสตร 1  
3(2-2-5) 
ศึกษาหลักมูลฐานและมโนทัศนท่ีจําเปน
ศึกษาหลักมูลฐานและมโนทัศนท่ีจําเปน
สําหรับครูวิทยาศาสตรทางดานกลศาสตร 
แมเหล็กและไฟฟา ตลอดจนการนําไป
ประยุกตใชกบัปรากฎการณธรรมชาติ และ
ฝกทักษะปฏิบัติการทางดานฟสิกส  

เปล่ียนแปลง
คําอธิบายรายวิชา 

วท 251  
ธรณีวิทยาเบ้ืองตน  
3(2-2-5) 
ประวัติธรณวีทิยา  การกําเนดิโลก 
โครงสรางของโลก แร หิน ดิน การจําแนก

วท 251  
ธรณีวิทยาเบ้ืองตน  
3(2-2-5) 
ศึกษาประวัติธรณีวิทยา อายทุางธรณี 
โบราณชีววิทยา  การกําเนิดโลก โครงสราง

เปล่ียนแปลง
คําอธิบายรายวิชา 
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แรและหนิ ธรณีวิทยาโครงสราง 
ปรากฎการณทางธรณีวิทยา ธรณีกาล แผน
ท่ีธรณีวิทยา ภาพถายทางอากาศ ภาพถาย
ดาวเทียม ธรณีวิทยาประเทศไทย การ
สํารวจธรณีวิทยาเบื้องตนและธรณีวิทยา
ส่ิงแวดลอม 
 
 

ของโลก แร หิน ดิน การจําแนกแรและหนิ 
ธรณีวิทยาโครงสราง แผนธรณี การแปร
สัณฐาน แผนธรณีสัณฐาน ปรากฏการณ
ทางธรณีวิทยา ธรณีพิบัติ ธรณีกาล แผนท่ี
ธรณีวิทยา ภาพถายทางอากาศ ภาพถาย
ดาวเทียม ธรณีวิทยาประเทศไทย การ
สํารวจธรณีวิทยาเบื้องตนและธรณีวิทยา
ส่ิงแวดลอม และฝกทักษะปฏิบัติการ
ทางดานธรณีวทิยา 

วท 252  
ระบบโลกศาสตร 
3(2-2-5) 
ศึกษาวิทยาศาสตรเกี่ยวกับบรรยากาศ ธรณี
ภาค อุทกภาคและชีวภาค ปฏิสัมพันธ
ระหวางภาคตางๆ ซ่ึงสงผลตอสภาวะ
แวดลอมของโลก  

วท 252  
ระบบโลกศาสตร และอุตุนยิมวิทยา 
4(3-3-6) 
ศึกษาวิทยาศาสตรเกี่ยวกับบรรยากาศ ธรณี
ภาค อุทกภาคและชีวภาค ปฏิสัมพันธ
ระหวางภาคตางๆ ซ่ึงสงผลตอสภาวะ
แวดลอมของโลก และ ศึกษาและตรวจวัด
องคประกอบ ความผันแปรและการเปล่ียน
องคประกอบอุตุนิยมวิทยา การพยากรณ
อากาศ ความสัมพันธ และอิทธิพลของ
อุตุนิยมวิทยาตอระบบโลกศาสตร และ
มนุษย และฝกทักษะปฏิบัติการทางดาน
ระบบโลกศาสตร และอุตุนยิมวิทยา 

-เปล่ียนแปลง
รายช่ือวิชา 
-เปล่ียนแปลง
หนวยกิต 
-เปล่ียนแปลง
คําอธิบายรายวิชา 

วท 272 วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมสําหรับครู
วิทยาศาสตร 
3(3-0-6) 
ความรูพื้นฐานและแนวคิดทางนิเวศวิทยา  
ระบบนิเวศ ปญหาส่ิงแวดลอม และ
หลักการในการประยุกตใชนเิวศวิทยา โดย
สอดแทรกจริยธรรมส่ิงแวดลอม  

วท 272 วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมสําหรับครู
วิทยาศาสตร 
3(3-0-6) 
ความรูพื้นฐานและแนวคิดทางนิเวศวิทยา  
ระบบนิเวศ ปญหาส่ิงแวดลอม และ
หลักการในการประยุกตใชนิเวศวิทยา 
โดยสอดแทรกจริยธรรมส่ิงแวดลอม 
ศึกษาเทคนิคเบ้ืองตนในการปฏิบัติการ
ทางดานส่ิงแวดลอม รวมถึงการศึกษา
นอกสถานท่ี 

เปล่ียนแปลง
คําอธิบายรายวิชา 
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วท 322 
ชีววิทยาสําหรับครูวิทยาศาสตร 2 
3(2-2-5) 
ศึกษาเกีย่วกับการสืบพันธุ การเจริญเติบโต 
กระบวนการและความสําคัญของการ
ถายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม  การ
ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม  ความ
ผิดปกติทางพนัธุกรรมกับการเกิดโรค  มิว
เตชันและกลไกการเกดิมิวเตชัน  
วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต 
เทคโนโลยีชีวภาพดานอุตสาหกรรมและ
การแพทยท่ีมีผลตอมนุษยและส่ิงแวดลอม 

วท 322 
ชีววิทยาสําหรับครูวิทยาศาสตร 2  
3(2-2-5) 
ศึกษาเกีย่วกับการสืบพนัธุ การเจริญเติบโต 
กระบวนการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม  การควบคุมลักษณะทาง
พันธุกรรม  ความผิดปกติทางพันธุกรรมกบั
การเกิดโรค  วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต และ
ฝกทักษะปฏิบัติการทางดานชีววิทยา  

เปล่ียนแปลง
คําอธิบายรายวิชา 

วท 332  
ฟสิกสสําหรับครูวิทยาศาสตร 2 
3(2-2-5) 
ศึกษาหลักมูลฐาน และมโนทัศนท่ีจําเปน
สําหรับครูวิทยาศาสตรทางดานคล่ืนเสียง 
แสง ฟสิกสยุคใหมและการนาํไป
ประยุกตใชกบัปรากฎการณธรรมชาติ 

วท 332  
ฟสิกสสําหรับครูวิทยาศาสตร 2 
3(2-2-5) 
ศึกษาหลักมูลฐาน และมโนทัศนท่ีจําเปน
สําหรับครูวิทยาศาสตรทางดานคล่ืนเสียง 
แสง ฟสิกสยุคใหมและการนําไป
ประยุกตใชกบัปรากฎการณธรรมชาติ และ
ฝกทักษะปฏิบัติการทางดานฟสิกส 

เปล่ียนแปลง
คําอธิบายรายวิชา 

วท 442 
ดาราศาสตรเบ้ืองตน 
3(2-2-5) 
ศึกษาดาราศาสตรเบ้ืองตนเกี่ยวกับ 
ทองฟาและโลก การเคล่ือนท่ีของโลก 
เวลาและฤดู เคร่ืองมือทางดาราศาสตร กล
ศาสตรทองฟา ระบบสุริยะ รังสี
แมเหล็กไฟฟาและสสาร  ระยะทาง แมก
นิจูดและสีของดาว อุณหภูมิและ
เสปคตรัมของดาว โครงสรางและ
วิวัฒนาการของดาว ดาราจักรทาง
ชางเผือก เอกภพและจักวาลวิทยา 

วท 442  
ดาราศาสตรเบ้ืองตน 
3(2-2-5) 
ศึกษาดาราศาสตรเบ้ืองตนเกี่ยวกับ ทองฟา
และโลก การเคล่ือนท่ีของโลก การเคล่ืนท่ี
ของดวงจันทร เวลาและฤด ูเคร่ืองมือทาง
ดาราศาสตร กลศาสตรทองฟา ระบบสุริยะ 
โครงสรางและววิัฒนาการของดาว ดาว
ฤกษ ดาราจักรทางชางเผือก เอกภพและจกั
วาลวิทยา เทคโนโลยีของการสํารวจทาง
อวกาศ ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี และฝก
ทักษะปฏิบัติการทางดานดาราศาสตร  

เปล่ียนแปลง
คําอธิบายรายวิชา 
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เทคโนโลยีของการสํารวจทางอวกาศ 
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
วท 465 
สัมมนา 
1(0-2) 
ทักษะในการฟง การพูดและวิธีการ
นําเสนอบทความทางวิชาการท่ีเหมาะสม
ทางวิทยาศาสตร 

 ลดรายวิชา 

วท 466  
หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตร 
2(0-6-3) 
ศึกษาหัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตร ท่ี
นิสิตมีความสนใจโดยการอาน 
วิเคราะหเอกสาร ปฏิบัติการทดลอง 
หรือคนควาวิจัย สัมมนาและจัดทํา
รายงานการศึกษา โดยความเห็นชอบของ
อาจารยผูควบคุม 

วท 466  
ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร 
2(0-6-3) 
ศึกษาหัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตร และ
วิทยาศาสตรศึกษา ท่ีสนใจโดยใชทักษะ
การสืบคนขอมูล วิเคราะหเอกสาร 
ปฏิบัติการทดลอง หรือคนควาวิจัย 
สัมมนาและจัดทํารายงานการศึกษา 

-เปล่ียนแปลงช่ือ
วิชา 
-เปล่ียนแปลง
คําอธิบายรายวิชา 

-วิชาเอกเลือก 
 วท 101 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม 
2(2-0-4) 
แนวคิด ทฤษฎี หลักการทางวิทยาศาสตร
และความจริงตาง ๆ ในธรรมชาติ จักรวาล 
ระบบสุริยะและโลก สสาร และพลังงานท่ี
เกี่ยวกับ ความสัมพันธของมนุษย
ส่ิงแวดลอม ผลกระทบของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 

เพิ่มรายวิชา 

 วท 323 
เคมีชีวภาพ 
3(3-0-6) 
ศึกษาหนาท่ี สรีรวิทยา และ เมแทบอลิซึม
ของสารชีวโมเลกุล ไดแก คารโบไฮเดรต 

เพิ่มรายวิชา 
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ลิพิด โปรตีน และกรดนิวคลิอิก การ
ประยกุตใชในอุตสาหกรรม การแพทย 
ส่ิงแวดลอม และดานอ่ืนๆ และเทคนคิ
ปฏิบัติการทางชีวเคมี 

 วท 324 
เทคโนโลยีทางชีวภาพสําหรับครู
วิทยาศาสตร 
3(3-0-6) 
ศึกษาความหมาย หลักการ และแนวคิด
พื้นฐานท่ีสําคัญของเทคโนโลยีทางชีวภาพ 
เพื่อนาํมาประยุกตใชในการเกษตร 
การแพทย สาธารณสุข อุตสาหกรรม 
พลังงานทดแทน และ นาโนเทคโนโลยี รวม
ไปถึง ศึกษาผลกระทบในอนาคตของ
เทคโนโลยีชีวภาพ ทางดานจริยธรรม 
กฎหมาย สังคม มนุษยและส่ิงแวดลอม และ
นําไปประยุกตใชในการเรียนการสอนได 

เพิ่มรายวิชา 

 วท  361 
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สําหรับครูวิทยาศาสตร 
2(2-0-4) 
ศึกษาความสําคัญ และรูปแบบของ
นวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี การใชนวัตกรรมทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อประโยชน
ในการพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร 

เพิ่มรายวิชา 

 วท 362 
เทคนิคทางชีววิทยาและเคมีสําหรับครู
วิทยาศาสตร   
3(2-2-5) 
หลักการและปฏิบัติการดานเทคนิค

เพิ่มรายวิชา 



150 

 

วิทยาศาสตรดานชีววิทยา และ เคมี เพื่อ
เปนการเพ่ิมประสบการณใหนิสิตใชใน
การเรียนการสอน ไดแก การเตรียม
บัฟเฟอร การไตเตรต  สเปกโตรโฟโต
เมตรี เบ้ืองตน การหมุนเหวี่ยงสาร โคร
มาโตรกราฟเบ้ืองตน เทคนิคการสกัด
แยกสาร การเตรียมโปรตีน หรือ
เอนไซมใหบริสุทธ์ิ การเคล่ือนท่ีของ
สารผานกระแสไฟฟา หลักการใช
เคร่ืองมือตางๆ การเตรียมตัวอยางสัตว
และพืชแบบกึ่งถาวรและถาวร เพื่อ
ศึกษารายละเอียดดวยกลองจุลทรรศน 
รวมไปถึงเทคนิคการทําปลอดเช้ือเบ้ืองตน 

วท 464  
ภาษาอังกฤษสําหรับครูวิทยาศาสตร  
3(3-0-6) 
ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษในการศึกษา
คนควาและส่ือสารเพ่ือประโยชนในการ
สอนทางวิทยาศาสตร 

วท 371  
ภาษาอังกฤษสําหรับครูวิทยาศาสตร  
3(3-0-6) 
ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษในการศึกษา
คนควา เพื่อใชประโยชนในการเรียนการ
สอนทางวิทยาศาสตร 

- เปล่ียนแป
ลงรหัสวิชา 
- เปล่ียนแป
ลงคําอธิบาย
รายวิชา 
- เปล่ียนแป
ลงกลุมวิชา 

 วท 372  
ความปลอดภยัในการใชหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร   
2(2-0-4) 
ศึกษาหลักการวิธีการใชหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร ความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการ การจัดและการเก็บวัสดุ
อุปกรณ การจัดการอันตรายจาก
สารเคมี  การปฏิบัติตนเม่ือเกิดอุบัติเหตุ 
การปองกันอัคคีภัย รวมถึงการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน 
 

เพิ่มรายวิชา 
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 วท 373 
ปญหาส่ิงแวดลอมในปจจุบัน 
2(2-0-4) 
ศึกษาปญหาส่ิงแวดลอมท่ีมนษุยเผชิญอยูใน
ปจจุบัน และมีแนวโนมท่ีจะรุนแรงในอนาคต 
โดยเนนปญหาส่ิงแวดลอมระดับภูมิภาค และ
ระดบัโลก เชน โลกรอน ภูมิอากาศ
เปล่ียนแปลง ฝนกรด และปะการังซีด เปนตน 
โดยศึกษาเก่ียวกับสถานการณ กระบวนการ 
ผลกระทบ และแนวทางปองกนัแกไข 

เพิ่มรายวิชา 

วท 374 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเกษตร
พอเพียง 
3(2-3-4) 
ศึกษาหลักและปรัชญาของการเกษตร
พอเพียงการประยุกตใชความรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสงเสริม
การทําการเกษตรแบบพอเพยีง อาทิเชน 
การทําปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ การกําจัด
ศัตรูพืชโดยไมใชสารเคมี การแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร การศึกษานอก
สถานท่ี  
 

วท 374  
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเกษตร
พอเพียง 
3(2-2-5) 
ศึกษาหลักและปรัชญาของการเกษตร
พอเพียงการประยุกตใชความรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสงเสริมการ
ทําการเกษตรแบบพอเพยีง อาทิเชน การทํา
ปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ การกําจัดศัตรูพืชโดย
ไมใชสารเคมี การแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตร การศึกษานอกสถานท่ี รวมถึง
การฝกทักษะปฏิบัติการเพื่อใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูในสถานศึกษา 

-เปล่ียนแปลง
หนวยกิต 
-เปล่ียนแปลง
คําอธิบายรายวิชา 

วท 375 
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร 
3(2-3-4) 
ศึกษาความรูพืน้ฐานเก่ียวกบัคอมพวิเตอร
โปรแกรมจัดระบบคอมพิวเตอร การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร 

วท 375 
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร 
3(2-2-5) 
ศึกษาความรูพืน้ฐานเก่ียวกบัคอมพวิเตอร
โปรแกรมจัดระบบคอมพิวเตอร การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร 
 

-เปล่ียนแปลง
หนวยกิต 
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วท 376  
อุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยาเบ้ืองตน 
3(2-2-5) 
ศึกษาและตรวจวัดองคประกอบ ความ
ผันแปรและการเปล่ียนองคประกอบ
อุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา การ
พยากรณอากาศและปรากฎการณอุทก
วิทยา ความสัมพันธระหวาง
องคประกอบอุตุนิยมวิทยาและอุทก
วิทยา อิทธิพลของปรากฎการณ
อุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาตอมนุษย 

วท 376  
อุทกวิทยาเบื้องตน 
2(1-2-3) 
ศึกษาและตรวจวัดองคประกอบ ความ
ผันแปรและการเปล่ียนองคประกอบ
อุทกวิทยา ปรากฏการณอุทกวิทยา 
ความสัมพันธและ อิทธิพลของ
ปรากฏการณอุทกวิทยาตอมนุษย มี
การศึกษานอกสถานท่ี รวมถึงการฝก
ทักษะปฏิบัติการ เพื่อใชในการเรียนการ
สอนตํ่ากวาระดับอุดมศึกษา 

-เปล่ียนแปลง
รายช่ือวิชา 
-เปล่ียนแปลง
หนวยกิต 
-เปล่ียนแปลง
คําอธิบายรายวิชา 

วท 378  
ความหลากหลายทางชีวภาพและการ
อนุรักษ 
3(2-3-4) 
ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ การจัด
จําแนกและองคประกอบ บทบาทและ
หนาท่ีตอกระบวนการทางนเิวศ ศึกษาการ
วัดหาคาความหลากหลายทางชีวภาพ การ
สูญพันธ คุณคาและการรักษาความ
หลากหลายทาง ชีวภาพใหคงอยู ความรู
เร่ืองอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

วท 378  
ความหลากหลายทางชีวภาพและการ
อนุรักษ 
3(2-2-5) 
ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ  
การจัดจําแนกส่ิงมีชีวิตและ
องคประกอบ  บทบาทและหนา ท่ีตอ
กระบวนการทางนิเวศ  ศึกษาการวัด
หาคาความหลากหลายทางชีวภาพ  
การสูญพันธ  คุณคาและการรักษา
ความหลากหลายทาง  ชีวภาพใหคง
อยู  ความรู เ ร่ืองอนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพ  ศึกษา
นอกสถานท่ี  และฝกทักษะการทํา
ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของกับรายวิชา  

-เปล่ียนแปลง
หนวยกิต 
-เปล่ียนแปลง
คําอธิบายรายวิชา 

วท 379 
การจัดการของเสียชุมชน 
3(3-0-6) 
ความหมาย  แหลงกําเนิด  ชนิดหรือ
ประเภทของของเสียชุมชนไดแกน้ําเสีย 
อากาศเสีย ขยะมูลฝอยและผลกระทบ

วท 379  
การจัดการของเสียชุมชน 
3(2-2-5) 
ความหมาย  แหลงกําเนิด  ชนิดหรือ
ประเภทของของเสียชุมชนผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมและมนุษย   หลักการจัดการ  

-เปล่ียนแปลง
หนวยกิต 
-เปล่ียนแปลง
คําอธิบายรายวิชา 



153 

 

ตอส่ิงแวดลอมและมนุษย   หลักการ
จัดการ  การกําจัด  การใชประโยชน 
และการบริหารจัดการ กฎหมายและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของและการมีสวน
รวมของประชาชนตอการจัดการของ
เสียชุมชน ศึกษาเทคนิคในการ
ปฏิบัติการทางดานการจัดการของเสีย 

การกําจัด และ การใชประโยชน กฎหมาย
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของและการมีสวน
รวมของประชาชนตอการจัดการของเสีย
ชุมชน มีการปฏิบัติการที่เกี่ยวของ 

 วท 383 สถิติสําหรับครูวิทยาศาสตร 
3(2-2-5) 
สถิติพรรณนา ความนาจะเปนเบ้ืองตน 
การชักตัวอยาง การประมาณคา การ
ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความ
แปรปรวน การวิเคราะหถดถอยและ
สหสัมพันธเชิงเดียว ไคกําลังสอง และ
การประยุกตของวิธีทางการสถิติกับ
ขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

เพิ่มรายวิชา 

 วท  467 
การสรางโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา 
2(1-2-3) 
ความหมาย กระบวนการ และกิจกรรมประเภท
ตาง  ๆทางส่ิงแวดลอมศึกษา การสราง
โปรแกรมทางสิ่งแวดลอมศึกษา เชน หลักสูตร
เฉพาะเร่ืองทางส่ิงแวดลอม การอบรม จดัคาย 
และสารสนเทศทางส่ิงแวดลอม 

เพิ่มรายวิชา 

 วท 468 
นวัตกรรมและอุปกรณวิทยาศาสตรเพื่อการ
เรียนการสอน 
3(2-2-5) 
ศึกษาวัสดแุละแหลงวัสดุท่ีจะนํามาใชสราง
นวัตกรรมและอุปกรณวิทยาศาสตร 
หลักการออกแบบและการใชเทคโนโลยี
พื้นฐานในการสรางนวัตกรรมและอุปกรณ

เพิ่มรายวิชา 
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วิทยาศาสตรเพื่อใชในการเรียนการสอน 
โดยเนนการใชวัสดุเหลือใชตางๆ ท่ีหาได
ในทองถ่ิน เชน แกว พลาสติก โลหะ ไม 
โฟม กระดาษ ฯลฯ การใชนวัตกรรมและ
อุปกรณวิทยาศาสตร ตลอดจนหลักการ
รักษาความปลอดภัยและการบํารุงรักษา
นวัตกรรมและอุปกรณวิทยาศาสตร 

วท 471 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
3(2-3-4) 
ศึกษาความหมายและวิเคราะห
ความสําคัญ ประเภทและการ
ประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ินของไทย 
นําความรูทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอธิบายสิ่งท่ีปรากฏในภูมิ
ปญญาทองถ่ิน และการใชภูมิปญญา
ทองถิ่นบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
การศึกษานอกสถานท่ี 

วท 471  
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
3(3-0-6) 
ศึกษาความหมายและวิเคราะหความสําคัญ 
ประเภทและการประยุกตใชภูมิปญญา
ทองถ่ินของไทย นําความรูทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยอีธิบายส่ิงท่ี
ปรากฏในภูมิปญญาทองถ่ิน และการใชภูมิ
ปญญาทองถ่ินบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเพือ่การพฒันาท่ียั่งยืน 
การศกึษานอกสถานท่ี 

-เปล่ียนแปลง
หนวยกิต 
 

 วท 474 
กฎหมายส่ิงแวดลอม   
2(2-0-4) 
ศึกษาเกีย่วกับกฎหมายและขอบังคับท่ี
เกีย่วของกับส่ิงแวดลอม เชน การจดัการของ
เสียประเภทตางๆ ไดแก น้ําเสีย มูลฝอย 
อากาศ และเสียง เปนตน รวมท้ังการ
วิเคราะหและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 
และมาตรฐานสากลดานส่ิงแวดลอม 

เพิ่มรายวิชา 

 วท 481  
การสังเกตการณการสอนวิทยาศาสตร 1 
1(0-0-3) 

เพิ่มรายวิชา 
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สังเกตการณการสอนวิทยาศาสตรใน
โรงเรียนระดบัประถมศึกษา เรียนรูเทคนคิ
การสอนและพฤติกรรมของนักเรียนใน
หองเรียนวิทยาศาสตร 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

 วท 482  
การสังเกตการณการสอนวิทยาศาสตร 2 
1(0-0-3) 
สังเกตการณการสอนวิทยาศาสตรใน
โรงเรียนระดบัมัธยมศึกษา เรียนรูเทคนิค
การสอนและพฤติกรรมของนักเรียนใน
หองเรียนวิทยาศาสตร 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

เพิ่มรายวิชา 

คม 223 
เคมีอินทรีย 1 
2(2-0-4) 
บุรพวิชา: คม 100 
ศึกษาการเรียกช่ือโครงสราง ปฏิกิริยา 
และสเตอริโอเคมีของสารอินทรียตางๆ 
เชน อัลเคน อัลคีน อัลคายน ไดอีน เบนซีน 
อารีน อัลคิลเฮไลด แอลกอฮอลและฟนอล 
อีเทอร และเอพอกไซด อัลดไีฮดและคี
โตน กรดคารบอกซิลิก รวมทั้งสาร
อนุพันธของกรดคารบอกซิลิก 

 ลดรายวิชา 

คม 281 ความปลอดภัยในการใชสารเคมี 
2(2-0-4) 
บุรพวิชา: คม 223 
คุณสมบัติท่ัวไปของสารเคมีท่ีอันตราย 
เชน สารไวไฟ สารระเบิดได สารเปนพิษ 
สารกัดกรอน ขนาดและความรุนแรงของ
สารอันตราย การเกบ็ การใช การขนสง การ
กําจดั และท้ิงสารเคมี แนวปฏิบัติการจัดการ
ดานความปลอดภยัในการทํางาน กฎหมาย
เกีย่วกับสารเคมี และ พ.ร.บ. โรงงาน 

 ลดรายวิชา 
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คม 315  
เคมีอนินทรีย 1  
2(2-0-4) 
บุรพวิชา: คม 100 และ คม 101 หรือโดย
ความเหน็ชอบของภาควิชา 
โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ 
สารประกอบไอออนิก สารประกอบโควา
เลนต เคมีของกรด-เบส 

 ลดรายวิชา 

คม 396  
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 
1(0-3-0) 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการหาปริมาณสารโดย
การช่ังน้ําหนกัและการวัดปริมาตรการ
วิเคราะหโดยวธีิทางสเปกโทรสโกปและ
โครมาโทกราฟ 

 ลดรายวิชา 

ชว 374 
เทคโนโลยีชีวภาพเบ้ืองตน 
3(3-0-6) 
ศึกษาหลักการและพัฒนาการทาง
เทคโนโลยี ชีวภาพโดยเนน
ปรากฏการณและกลไกสําคัญทาง
เคมี  ฟสิกส  และชีววิทยา  ตอ
กระบวนการพันธุวิศวกรรม  การ
โคลน  การสราง ส่ิงมีชี วิตดัดแปร
พันธุกรรม  บทบาทการนํา ส่ิงมีชี วิต
มาใชประโยชนใหผลิตภัณฑ ชีวภาพ
ใหม  ๆ  แนวโนมความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี ชีวภาพ  โครงการจีโนม  
กระบวนการพัฒนาผลผลิตชีวภาพ
เปนสินคาชีวภาพสู ธุรกิจชีวภาพใน
วงการเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  
วิศวกรรมส่ิงแวดลอม  การ

 ลดรายวิชา 
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สาธารณสุข  และนิ ติ วิทยาศาสตร
ภายใตความปลอดภัยทางชีวภาพ  
จริยธรรมและกฎหมายสําคัญท่ี
เกี่ยวของกับเทคโนโลยี ชีวภาพ  
ชว 381  
เทคนิคทางชีววิทยา 
2(0-4-2) 
ศึกษาถึงเทคนคิและวิธีการทีสํ่าคัญใน
การศึกษาส่ิงมีชีวิต เชน การเก็บตัวอยาง
พืชและสัตว การเก็บรักษาตัวอยางพืชและ
สัตวใหคงสภาพเดิมเปนเวลานาน เชน การ
ทําตัวอยางพืชอัดแหง การดองใส การ
สตัฟฟสัตว การทําสไลดถาวรอยางงาย ๆ 
และการถายรูปผานกลองจุลทรรศน ฯลฯ 

 ลดรายวิชา 

วจช 201  
จุลชีววิทยา  
3(2-2-5)  
ศึกษาโครงสราง  การเจริญ  การสืบพันธุ 
และวิธีการควบคุมจุลินทรียตลอดจนศึกษา
ถึงความสัมพันธของจุลินทรียทางดาน
อาหาร  น้ํา  ดิน  อุตสาหกรรม สาธารณสุข 
และภูมิคุมกัน  

 ลดรายวิชา 

ฟส 211  
กลศาสตร 1  
3(3-0-6) 
บุรพวิชา: ฟส 100 และ คณ 215 หรือโดย
ความเหน็ชอบของภาควิชา 
หลักการเบ้ืองตนของกลศาสตรนิวตัน การ
เคล่ือนท่ีของอนุภาคในหนึ่งมิติ การเคล่ือนท่ี
ของอนุภาคในสองมิติและสามมิติ การ
เคล่ือนท่ีของระบบอนุภาค วตัถุแข็งเกร็ง 
ระบบพิกัด ระบบพิกัดเฉ่ือย แรงศูนยกลาง 

 ลดรายวิชา 
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ฟส 231  
คล่ืน  
3(3-0-6) 
บุรพวิชา: คณ 111 หรือโดยความเห็นชอบ
ของภาควิชา 
คล่ืน สมการคล่ืน คล่ืนเสียง คล่ืน
แมเหล็กไฟฟา โพลาไรเซช่ัน การแทรก
สอด การเล้ียวเบน และการกระจายของคล่ืน 

 ลดรายวิชา 

ฟส 351  
ฟสิกสแผนใหม 1  
3(3-0-6) 
บุรพวชิา: ฟส 100 และ คณ 111 หรือโดย
ความเห็นชอบของภาควิชา 
ทฤษฎีสัมพนัธภาพ ทฤษฎีควอนไตเซชัน 
ทวภิาคของอนภุาคและคล่ืน กลุมคล่ืน หลัก
ความไมแนนอน การปรากฏพรอมกนัของ
ปริมาณท่ีสังเกตได สมการชเรอดิงเงอร 
อะตอมและโมเลกุล รังสีเอกซ เลเซอร 

 ลดรายวิชา 

-วิชาเอกบังคับรวม 
วทศ 471 
บูรณาการวิธีวทิยาสําหรับครูวิทยาศาสตร  
3(2-3-4) 
ศึกษาพัฒนาฐานคิด  ทฤษฎี กระบวนทัศน 
และวิธีวิทยาทางวิทยาศาสตรศึกษาแบบ
บูรณาการ  ฝกทักษะการสอนวิทยาศาสตร 
และการสรางแผนการจัดการเรียนรูวิชา
วิทยาศาสตร รวมถึงการสังเกตการณสอน
ในโรงเรียน 

 ลดรายวิชา 

วทศ 581  
ปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตรในสถานศึกษา 
3(0-9-0) 
การจัดประสบการณเรียนรูในสถานศึกษา  

 ลดรายวิชา 
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วิเคราะหประสบการณตามกรอบปฏิรูป
การศึกษา  นําเสนอผลการวิเคราะห ฝก
ปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตรในสถานศึกษา 
การทําวิจยัในชั้นเรียน จัดทําโครงการหรือ
กิจกรรมเพ่ือพฒันาการเรียนรูดาน
วิทยาศาสตร  จัดทําแผนการเรียนรู
ปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตรในลักษณะ
บูรณาการและพัฒนาการสอนโดยใชฐาน
การวิจยัในช้ันเรียน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


