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10. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 

  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

 11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

  ปัจจุบันโลกเคล่ือนเข้าสู่ยุคของคล่ืนลูกที่ 4 “ยุคสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู้ กระแสโลกา- 

ภิวัตน์” เป็นยุคของการเปล่ียนแปลงที่รวดเรว็รุนแรงในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเปิดการค้าเสรีซ่ึงท าให้การศึกษากลายเป็นธุรกิจมากขึ้ น 

(ส านักเลขาธกิารสภาการศึกษา. 2551: 1) อนัจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา

ของชาติ ตลอดจนการแข่งขันทางด้านการศึกษาระหว่างสถาบันในประเทศกบัต่างประเทศ  

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550–2554) ที่มุ่งสู่สังคมอยู่

เยน็เป็นสุขร่วมกัน คนไทยมีคุณธรรมน าความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 

สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากร 

ธรรมชาติย่ังยืนอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ด ารงไว้ซ่ึงระบอบประชาธิปไตย 

ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักด์ิศรี ภายใต้แนวปฏิบัติของ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2550: ม-ย) เพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงอย่างก้าวกระโดดทาง

เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี ซ่ึงสร้าง

ความเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกจิและสงัคมทั้งในด้านโอกาสและภัยคุกคาม ด้วยเหตุน้ี ประเทศไทย

ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมโลกจึงหลีกเล่ียงไม่ได้ที่จะต้องรับมือกับผลกระทบดังกล่าวที่มีทั้งความ

ร่วมมือ ความขัดแย้งและการแข่งขัน 

 11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

  การปฏิรูปทางการศึกษา ในปี พ.ศ. 2540 ท าให้ประเทศไทยได้มีการตราพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 การประกาศใช้พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ ฯ ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการจัดการศึกษาต้องมีการปรับปรุง  และด าเนิน

กจิกรรมปฏรูิปการศึกษาตามสาระส าคัญที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อัน

ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลาง 

การประกนัคุณภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

อย่างต่อเน่ือง การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา การส่งเสริมให้มีการวิจัย

และพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และการด าเนินการเพ่ือปฏิรูปการศึกษา  

(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552: 78) เพ่ือให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับสังคมไทยใน

อนาคต ซ่ึงได้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ

สาขาศึกษาศาสตร์: หลักสตูรห้าปี) ขึ้นเพ่ือเป็นแกนน าและก าหนดแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การปฏบัิติ 
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  จากผลของการปฏิรูปการศึกษา ส่งผลให้การศึกษาพัฒนาไปสู่การเป็นกลไกเพ่ือการพัฒนา

คน  พัฒนาสังคม เป็นพลังขับเคล่ือนและเป็นภูมิคุ้มกัน โดยการสร้างและพัฒนาเดก็ให้มีความพร้อม

ด้านสติปัญญา อารมณ์และศีลธรรม  พัฒนาเยาวชนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีคุณภาพ พัฒนา

ก าลังคนให้มีสมรรถนะสูงข้ึน นอกจากน้ียังส่งเสริมให้ผู้รู้ ปราชญ์ และผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ น าความรู้

มาถ่ายทอด จัดการความรู้ ในระดับชุมชนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน 

สถาบันการศึกษา ให้เป็นกลไกในการพัฒนาการศึกษา (ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา. 2551: 78) 

  ภายใต้บริบทการเปล่ียนแปลงที่ประเทศไทยต้องเผชิญในอนาคต แม้ว่าความมุ่งหวังของการ

ปฏรูิปการศึกษาจะต้องการพัฒนาคุณภาพ สมรรถนะของเยาวชนให้มีคุณภาพสูงขึ้น ผลของการพัฒนา

คุณภาพคนด้านการศึกษามีการขยายตัวอย่างรวดเรว็โดยจ านวนปีการศึกษาเฉล่ียเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง

จาก 8.5 ปี ในปี พ.ศ. 2548 เป็น 8.8 ปี ในปี พ.ศ. 2551 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทยีบกับเป้าหมายที่ก  าหนดให้

จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียเป็น 9.5 ปี กยั็งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก  าหนด (ส านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา. 2552) นอกจากน้ีความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้กับการน าไปใช้ของคนไทยยังอยู่ใน

ระดับต ่า คุณภาพการศึกษาทุกระดับลดลงอย่างต่อเน่ือง ตลอดทั้งก าลังคนระดับกลางและระดับสูงยัง

ขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพ จึงเป็นจุดอ่อนของไทยในการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม รวมทั้ง

การวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ และเป็นจุดฉุดร้ังการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกบัต่างประเทศ 

 

12. ผลกระทบจากขอ้ 11.1 และขอ้ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจ

ของสถาบนั 

 12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

  จากสถานการณ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม จ าเป็นต้องพัฒนาคนให้

มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง ด้วยเหตุน้ี การจัดการศึกษาจึงควร

ตอบสนองพันธกจิเพ่ือเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ และการจัดการศึกษาดังกล่าว

ต้องเร่ิมปลูกฝังตั้งแต่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีสถาบันการศึกษาและครูเป็นกลไกส าคัญในการจัดการ 

ศึกษา จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถต่อการจัดการ 

ศึกษาเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ 

  ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนอง

การพัฒนาประเทศนั้น  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฯ ได้ก าหนดให้ระบบ กระบวนการผลิต การ

พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ

ช้ันสูง โดยการก ากับและประสานให้สถาบันที่ท  าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากร

ทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแขง็ในการเตรียมบุคลากรใหม่ และการพัฒนาบุคลากร

ประจ าอย่างต่อเน่ือง อีกทั้ง ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยต้องมี

คุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

  มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

มาตรฐานการปฏบัิติงาน และมาตรฐานการปฏบัิติตน  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความสามารถ ความช านาญและ
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เช่ียวชาญในการประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ รวมถึงสามารถพัฒนาให้มีมาตรฐานที่สูงข้ึนได้อย่าง

ต่อเน่ือง ซ่ึงจะท าให้วิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้รับความเช่ือมั่นศรัทธา ความเช่ือถือ

อย่างมีเกยีรติและศักด์ิศรีในสงัคมแบบย่ังยืน  

  จากเหตุผลดังกล่าว สถาบันการศึกษาที่ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าเป็นต้องจัด

การศึกษาเพ่ือการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน

คุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา

ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) ผนวกกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยให้สอดรับกับความต้องการของสังคมไทยยุคแข่งขันกับสังคมโลกใน

อนาคต  

 12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นผู้น าด้านการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพมากว่า 60 ปี ท าให้ได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะในการบริหารและจัดการ

เรียนรู้อย่างมีประสทิธผิล และมีคุณลักษณะตามอตัลักษณ์บัณฑติของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ครบ

ทั้ง 9 ประการ คือ (1) คิดเป็น ท าเป็น (2) หนักเอาเบาสู้  (3) รู้กาลเทศะ (4) เป่ียมจิตส านึก

สาธารณะ (5) มีทักษะสื่อสาร (6) อ่อนน้อมถ่อมตน (7) งามด้วยบุคลิก  (8) พร้อมด้วยศาสตร์และ

ศิลป์ (9) ใฝ่รู้ตลอดชีวิต 

  ทั้งน้ีคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ตระหนักรู้ถึงความส าคัญในการจัดท าหลักสูตร

เพ่ือผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพทาง

การศึกษา นโยบายการศึกษาแห่งชาติ ความต้องการของชุมชนและสังคม รวมทั้งอัตลักษณ์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังน้ัน คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ จึงได้ด าเนินการพัฒนา

หลักสตูรการศึกษาบัณฑติ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในทางวิชาการและวิชาชีพทางการ

ศึกษา สบืสานเจตนารมณ์ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

  นิสิตเรียนรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป จากส านักนวัตกรรมการศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

เรียนรายวิชาชีพครูจากคณะศึกษาศาสตร์ และเรียนรายวิชาเอกจากคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีหลักการ

บริหารจัดการ ดังน้ี 

 13.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต และผู้ประสานงานรายวิชา

ทุกรายวิชา เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ผู้สอน และนิสิตเพ่ือ

พิจารณาจัดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 

 13.2 มอบหมายคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ด าเนินการ

เกี่ยวกบักระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายรายวิชา 

 13.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน ด้านเน้ือหาสาระให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

 1.1 ปรชัญา 

ครูชีววิทยาที่มีความเป็นเลิศ สามารถพัฒนาการศึกษาและสงัคมให้เจริญงอกงามอย่างย่ังยืน  

1.2 ความส าคญั 

  ครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาสงัคม กอบกู้วิกฤต ผ่านการพัฒนาคน ด้วยการสร้างคน สร้าง

ความรู้ เพ่ือผลของการพัฒนาทั้งปวง ครูทั่วโลกมีพันธกิจและภารกิจร่วมกัน ในการแก้วิกฤตโลก โดย

การให้การศึกษาที่ดีที่สดุ เพ่ือสร้างคนดี คนเก่ง คนมีความสุขที่เป็นพลเมืองและพลโลก เพ่ือพร้อมเผชิญ

กบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมและโลก 

  วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพช้ันสูง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ให้เป็นผู้มี

ความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เพ่ือไปท าหน้าที่ให้ความรู้ สามารถจัดการ

เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ ตลอดจนให้การอบรมบ่มนิสยัให้แก่เยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ในโรงเรียนทั่วประเทศ ให้บัณฑิตครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมท า กับคน

ในชุมชน ในสังคม เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมในการหล่อหลอมเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ที่เท่าเทยีมกัน 

อย่างเตม็ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน เพ่ือการด ารงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ บัณฑิตครู

จึงเป็นบุคคลที่ส าคัญย่ิง ในการสร้างคน สร้างชาติ โดยการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของ

เยาวชนของประเทศ  หลักสูตรน้ีจ าเป็นต้องสร้างให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 

สอดคล้องกบันโยบายและแผนการศึกษาชาติ 

  การพัฒนารากฐานทางการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีความส าคัญต่อการถ่ายทอด

หลักการทางความคิดจิตวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนามาตรฐานกระบวนการเรียนรู้ และการจัดการองค์ความรู้

อย่างเป็นระบบ เพ่ือน าการเรียนรู้หลักการที่ได้แปลเป็นกระบวนการการคิด และกระบวนการทางสังคม

แห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ หลักสตูรวิทยาศาสตรศึกษาได้มีการบูรณาการสาขาวิชาพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์

บริสุทธิ์กับกระบวนทัศน์ของวิชาชีพครู เพ่ือมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศทางการสอนวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานด้วย

การบูรณาการตรรกะทางด้านความคิด และหลักการกลไกธรรมชาติของแต่ละรายสาขาวิชา ให้มีความ

สอดคล้องกันและให้สามารถเข้าใจวิทยาศาสตร์แขนงอื่น ๆ ได้ และเน่ืองจากสรรพวิทยาการปัจจุบันมี

ความรุดหน้าอย่างรวดเรว็ จึงท าให้ความรู้ใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคมไทยและสังคมโลก 

การปรับปรุงการผลิตครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี (หลักสตูร 5 ปี) น้ีได้พัฒนาให้สอดคล้อง

กับปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การผลิต และการพัฒนาครูแนวใหม่ของคณะ

วิทยาศาสตร์มากขึ้น และมุ่งเน้นการยกระดับครูรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพทางวิชาการ

กว้างไกล ลุ่มลึก และทนัสมัย ให้มีศรัทธาและเจตคติที่ดีต่อความเป็นครูอย่างแท้จริง พร้อมทั้งเสริมสร้าง

ให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตรศึกษาเป็นส าคัญ และมีเจตคติที่ดีเหมาะสมกับการเป็นครูมือ

อาชีพในศตวรรษที่ 21 ที่ก้าวทนัเทคโนโลยี จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบูรณาการการ

จัดการเรียนรู้สู่การท าวิจัยในช้ันเรียนได้  
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  การปรับปรุงหลักสูตรในคร้ังน้ีเป็นการปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) โดยมุ่งที่จะสร้างครูและนักการ

ศึกษาให้เป็นผู้น าทางปัญญาและจริยธรรม มีความสามารถที่จะเป็นทั้งผู้เรียนรู้ ผู้จัด และผู้สนับสนุนให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพ่ือจะน าพาชุมชนและสังคมไทยไปสู่การพ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน และอยู่ร่วมกับ

สงัคมโลกได้อย่างมีดุลยภาพ นอกจากน้ียังปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของครู เพ่ือให้

นิสิตสามารถบูรณาการทักษะต่าง ๆ และน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาตั้งแต่ระบบโรงเรียน ระบบ

ทางเลือก หรือระบบตามอัธยาศัย ที่ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาผู้เรียนและชุมชน ให้มีการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต และครอบคลุมมาตรฐานการขอใบประกอบวิชาชีพเพ่ือเป็นครูที่ดีในสงัคม 

  ดังน้ัน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์จึงได้ร่วมกันปรับปรุงหลักสูตร

การศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) ส าหรับนิสติที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 

1.3 วตัถุประสงค ์

เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์การเรียนรู้

แนวใหม่ มีความเป็นครูและเป็นนักวิชาการที่พร้อมด้วยคุณธรรม บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจะมี

คุณลักษณะ ดังน้ี 

  1) มีความรู้ ใฝ่รู้ครอบคลุมทั้งศาสตร์ในสาขาชีววิทยา วิทยาศาสตร์ และวิชาชีพครู สามารถ

จัดการความรู้ พัฒนาการเรียนและต่อยอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถ

ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารให้เกดิความรู้อย่างมีประสทิธภิาพ  

  2) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนมีอุดมการณ์รักและศรัทธาใน

วิชาชีพครู เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาและชุมชนอย่างเตม็ศักยภาพ  

  3) มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นโดยใช้หลักประสานประโยชน์ส่วนรวมตามวิถี

ประชาธปิไตย เพ่ือขับเคล่ือนและพัฒนาสงัคมอย่างย่ังยืน ธ ารงรักษาไว้ซ่ึงภมูิปัญญาไทย 

 

2. แผนพฒันาปรบัปรุง 

แผนพฒันา/แผนการ

เปลีย่นแปลง 
กลยทุธ ์ ตวับ่งช้ี 

1.  การพัฒนามาตรฐานการฝึก 

     ปฏบิตักิารวิชาชีพคร ู

1.1 จัดการปฏบิตักิารวิชาชีพ

ระหว่างเรียน 
1.1.1  เครือข่ายสถานศึกษาส าหรับการ

ปฏบิตักิารวิชาชีพระหว่างเรียน 

  1.1.2  รายงานผลการผ่านเกณฑก์ารฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพ 

 1.2 จัดการปฏบิตักิารสอนใน

สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

1.2.1  การปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษา

ที่มคุีณสมบตัติามที่คุรสุภา

ก าหนดเป็นเวลา 1 ปี 

  1.2.2  รายงานผลการผ่านเกณฑก์าร

ปฏบิตักิารสอนในสาขาวิชาเฉพาะ 
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แผนพฒันา/แผนการ

เปลีย่นแปลง 
กลยทุธ ์ ตวับ่งช้ี 

2. การพัฒนาคุณลักษณะทาง

วิชาชีพคร ู

2.1 จัดกจิกรรมพัฒนาคุณลักษณะ

ทางวิชาชีพคร ู

2.1.1  คณะกรรมการบริหารกจิกรรม

พัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพครู 

  2.1.2  โครงการพัฒนาคุณลักษณะทาง

วิชาชีพครตูลอดหลักสตูร 

  2.1.3  คู่มอืการจัดกจิกรรมพัฒนา

คุณลักษณะทางวิชาชีพคร ู

  2.1.4  การประเมนิและตดิตามผลการ

พัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพครู 

  2.1.5  สมุดบนัทกึผลการพัฒนาคุณ-

ลักษณะทางวิชาชพีครตูลอด

หลักสตูร 

3. การพัฒนาหลักสตูรและการสอน

ที่เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน 

3.1 ประเมนิและพัฒนาหลักสตูร

ด้านการสอนที่เน้นผลการ

เรียนรู้ เป็นฐาน 

3.1.1  มกีารประเมนิหลักสตูรที่เน้นผล

การเรียนรู้ เป็นฐาน 

  3.1.2  มกีารประเมนิและตดิตามผลการ

สอนที่เน้นผลการเรียนรู้ เป็นฐาน 

3.2  พัฒนาอาจารย์ในด้านการสอน

ที่เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน 

3.2.1  จัดโครงการอบรม/สมัมนา/ศึกษา 

ดูงาน การสอนที่เน้นผลการเรียนรู้

เป็นฐาน 

3.3  พัฒนารปูแบบการสอนที่เน้น

ผลการเรียนรู้ เป็นฐาน 

3.3.1  งานวิจัยและพัฒนารปูแบบการ

สอนที่เน้นผลการเรียนรู้ เป็นฐาน 

4.  มกีารปรับปรุงหลักสตูรหมวดวิชา

เฉพาะด้าน วิชาเอกชีววิทยา) ทุก 

5 ปี โดยพิจารณาจากดัชนีชี้ วัด 

(KPI) ในการประเมินคุณภาพ

การศึกษาทุกปีการศึกษา 

4.1  มกีารประเมนิหลักสตูรอย่าง 

       สม ่าเสมอ 

4.1.1  รายงานผลการประเมนิหลักสตูร 

4.1.2  เอกสารการปรับปรงุหลักสตูร 

5.  มกีารปรับปรงุหลักสตูรให้

สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลง

ของสงัคมและเทคโนโลยีตาม

มาตรฐานของคุรสุภา 

5.1  วเิคราะห์หลักสตูรจากบณัฑติ 

       และผู้มสี่วนได้สว่นเสยี 

5.1.1 รายงานผลการด าเนินงานของ 

         หลักสตูร 

5.1.2 ร้อยละของบัณฑติระดบัปริญญาตรี

ที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพ

อสิระใน 1 ปี 
5.1.3 ร้อยละของบัณฑติระดบัปริญญาตรี

ที่ได้รับเงินเดอืนเร่ิมต้นเป็นไปตาม

เกณฑ ์

5.1.4 ระดบัความพึงพอใจของนายจ้าง  

          ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑติ 

6. การปรับปรงุสถานที่ สื่อการ 

 เรียนการสอนให้มคีวาม

เหมาะสมมคีวามทนัสมยั 

6.1 ปรับปรงุสถานที่ สื่อให้

เหมาะสม 

6.1.1 ห้องเรียน ห้องประชุม และสื่อ

การเรียนการสอนได้รับการ

ปรับปรงุมคีวามเหมาะสมและ

เพียงพอ 
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แผนพฒันา/แผนการ

เปลีย่นแปลง 
กลยทุธ ์ ตวับ่งช้ี 

7. การพัฒนาบคุลากร อาจารย์                

ที่เกี่ยวข้องกบัการเรียนการสอน 

ให้มทีนัสมยั เพ่ิมพนู 

ประสบการณใ์ห้หลากหลายและ 

ลุ่มลึก 

7.1 สนับสนุนอาจารย์ให้ได้รับการ

เพ่ิมพูนประสบการณค์วามรู้

โดยการศึกษา ดูงาน เข้าร่วม

อบรม ประชุมสมัมนา ท าวิจัย

และการเผยแพร่ความรู้ผลงาน

หรือแนวคดิโดยการบริการ

วิชาการแก่สงัคม 

7.1.1  ปริมาณการศึกษาอบรม  

ประชุมสมัมนา ศึกษาต่อของ

อาจารย์ 

7.1.2  ปริมาณการบริการทาง 

วิชาการ งานวิจัย และการท า

ผลงานวิชาการในลักษณะต่างๆ

ของอาจารย์ 

 

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

1. ระบบการจดัการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

 จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  และใน        

1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งน้ีข้อก าหนดต่าง ๆ เป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

 1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น 

 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วน

เทยีบเคียงกนัได้กบัการศึกษาภาคปกติ (เป็นการจัดการศึกษาปีละ 1 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาเรียน

ไม่น้อยกว่า 8 สปัดาห์) 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

2. การด าเนนิการหลกัสูตร 

 2.1 วนั-เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 

  ภาคการศึกษาต้น  เดือน มิถุนายน – กนัยายน  

  ภาคการศึกษาปลาย  เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ ์ 

  ภาคฤดูร้อน  เดือน มีนาคม – พฤษภาคม 

  (ทั้งน้ีเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองปฏทินิการศึกษาระดับปริญญาตรี) 

 2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

  2.2.1 ส าเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ โปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ หรือเทยีบเทา่ 

  2.2.2 มีบุคลิกภาพ อุดมการณ์และจิตวิญญาณ ที่ฉายแววความเป็นครูที่ดีที่เหมาะสมกับ

วิชาชีพครู และมีคุณวุฒิอื่นๆ ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
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  2.2.3 ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/     

ตอ้งผ่านการคดัเลอืกตามระเบยีบของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

 2.3 ปัญหาของนกัศึกษาแรกเขา้ 

  จากประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอนและกรรมการผู้พัฒนาหลักสูตรพบว่านิสิตแรกเข้ามีปัญหา 

ดังต่อไปนี้  

  2.3.1 มีคะแนนสอบวิชาวัดแววความเป็นครู ไม่สงูเทา่ที่ควร 

  2.3.2 มีความพร้อมในด้านความรู้และทกัษะพ้ืนฐานด้านวิชาการและวิชาชีพครู ค่อนข้างน้อย 

  2.3.3 มีความรู้และทกัษะพ้ืนฐานด้านภาษาและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่อนข้างต ่า 

  2.3.4 มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานไม่เพียงพอ และขาดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 2.4 กลยุทธใ์นการด าเนนิการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนกัศึกษาในขอ้ 2.3 

  2.4.1 จัดโครงการปฐมนิเทศ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ ความเข้าใจ และความพร้อมในการเข้าเรียน

วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  2.4.2 จัดรายวิชาชีพครูที่เป็นวิชาพ้ืนฐานที่จ าเป็น เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านความเป็นครู

แก่นิสติ เช่น จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

  2.4.3 จัดกจิกรรมเสริมเพ่ือให้ความรู้และทกัษะพ้ืนฐานด้านภาษาและการสื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศแก่นิสติ 

  2.4.4 จัดกิจกรรมให้ได้คุ้นเคยกับสภาพปัญหาโรงเรียนในท้องถิ่นต่างๆ เพ่ือขยายความคิด 

ความเข้าใจในปัญหาวิชาชีพครู 

  2.4.5 จัดอบรมรายวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ก่อนเปิดเรียน 

 

 2.5 แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

                หน่วย : คน 

ระดบั ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 

ช้ันปีที่ 1 30 30 30 30 30 30 

ช้ันปีที่ 2 - 30 30 30 30 30 

ช้ันปีที่ 3 - - 30 30 30 30 

ช้ันปีที่ 4 - - - 30 30 30 

ช้ันปีที่ 5 - - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 150 150 

ผู้ที่คาดว่าส าเรจ็การศึกษา - - - - - 30 
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   2.6 งบประมาณตามแผน  

1 หมวดค่าจดัการเรียนการสอน   

 1.1   ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอนที่คณะอื่นจัดให้ 125,000.00 บาท 

 1.2   ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 200,000.00 บาท 

 1.3   ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย  100,000.00 บาท 

 1.4   ค่าวัสดุในการจัดการการศึกษา (วัสดุส านักงาน) 160,000.00 บาท 

 1.5   ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (วัสดุการเรียนการสอน) 125,000.00 บาท 

 1.6   ค่าวัสดุสารเคมีและเคร่ืองแก้ว 150,000.00 บาท 

 1.7   ค่าวัตถุดิบในวิชาปฏบิัติการ  60,000.00 บาท 

 1.8   ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  45,000.00 บาท 

 1.9   ค่าใช้สอย (ค่าถ่ายเอกสาร,ท าความสะอาด,ค่าจ้างอื่น ๆ)  40,000.00 บาท 

 1.10  ค่าสอบเทยีบ บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 150,000.00 บาท 

 1.11  ค่าเดินทางอาจารย์พิเศษ  60,000.00 บาท 

 1.12  ค่าใช้สถานที่/ห้องเรียน 90,000.00 บาท 

 1.13  ค่าครุภัณฑ ์ 1,800,000.00 บาท 

 1.14  ค่าซ่อม/ปรับปรุงสถานที่  30,000.00 บาท 

 1.15  ค่าเช่าพาหนะในการจัดกจิกรรมพัฒนานิสติ 90,000.00 บาท 

 1.16  ค่าสาธารณูปโภค 150,000.00 บาท 

 ค่าใชจ่้ายรวม(หมวดจดัการเรียนการสอน)/นิสิตทั้งหมด 3,375,000.00 บาท 

  ค่าใชจ่้ายรวม (หมวดการจดัการเรียนการสอน)/นิสิต 1 คน 112,500.00 บาท 

2 หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง   

 2.1   ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (950บาท/ภาคเรียน  10 ภาคเรียน) 9,500.00 บาท 

 2.2   ค่าธรรมเนียมห้องสมุด (300 บาท/ภาคเรียน  10 ภาคเรียน) 3,000.00 บาท 

 2.3   ค่าบ ารุงกองทุนห้องสมุด (400 บาท/ภาคเรียน  10 ภาคเรียน) 4,000.00 บาท 

 2.4   ค่าธรรมเนียมฝ่ายกจิการนิสติ (350 บาท/ภาคเรียน  10 ภาคเรียน) 3,500.00 บาท 

 2.5   ค่าบ ารุงกองทุนคอมพิวเตอร์ (650 บาท/ภาคเรียน  10 ภาคเรียน) 6,500.00 บาท 

 ค่าใชจ่้ายรวม (หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง)/นิสิตทั้งหมด 795,000.00 บาท 

 ค่าใชจ่้ายรวม (หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง)/นิสิต 1 คน 26,500.00 บาท 

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร/ต่อคน 139,000.00 บาท 

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย/ต่อคน/ต่อภาคเรียน 13,900.00 บาท 

 

หมายเหตุ    ส าหรับนิสิตต่างชาติ ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย                

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 



12 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

  จัดแบบช้ันเรียนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์ 

 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบยีนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั  

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2548 ตามหมวด 7 ข้อที่ 36 การโอนหน่วยกิต และการเทยีบรายวิชาจากระดับอุดมศึกษาให้ใช้เกณฑ์ 

ดังน้ี 

  1) เป็นรายวิชาในหลักสตูรอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเหน็ชอบ 

  2) เป็นรายวิชาที่มีเน้ือหาวิชาเทยีบเคียงกันได้หรือมีเน้ือหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสาม

ในสี่ของรายวิชาที่ขอเทยีบ 

  3)  เป็นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วไม่เกนิ 5 ปี นับถึงวันที่ขอเทยีบรายวิชา 

  4)  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกต้องได้ระดับขั้น C หรือค่าระดับขั้น

เฉล่ีย 2.00 หรือเทยีบเทา่ 

  5)  รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอก วิชาแกน หรือวิชาชีพ ต้องสอบได้ไม่ต ่ากว่าระดับ

ขั้น B หรือค่าระดับข้ันเฉล่ีย 3.00 หรือเทยีบเทา่ และเป็นไปตามเกณฑแ์ละข้อก าหนด

เพ่ิมเติมของคณะที่รับเทยีบโอน 

  6)  การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชา ให้อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาหรือสาขาวิชาที่

นิสติขอโอนหน่วยกติและเทยีบรายวิชา  และได้รับอนุมัติจากคณบดี 

  7)  การโอนหน่วยกติและการเทยีบรายวิชา ให้กระท าได้ไม่เกนิกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วย

กติรวมตามหลักสตูรของมหาวิทยาลัย 

  8)  ในกรณีจ าเป็นที่ไม่อาจอนุโลมตามเกณฑก์ารเทยีบรายวิชาและการโอนหน่วยกิตน้ีได้ทั้งหมดที่

มิได้ระบุไว้ในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ให้อธิการบดีพิจารณาให้ความเหน็ชอบ

เป็นราย ๆ ไป 
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1.  กลุ่มวิชาภาษา ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกติ  ดังน้ี 

 1.1  ภาษาไทย  ก าหนดให้เรียน 3  หน่วยกิต 

   

มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 

SWU 111                  Thai for Communication  

  

 1.2  ภาษาต่างประเทศ  ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ  จากรายวิชาต่อไปน้ี 

   

มศว 121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

SWU 121 English for Effective Communication I   

มศว 122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

SWU 122 English for Effective Communication II  

มศว 123 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1  3(2-2-5) 

SWU 123 English for International Communication I  

มศว 124 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2 3(2-2-5) 

SWU 124 English for International Communication II  

มศว 131 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

SWU 131 French for Communication I  

มศว 132 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 2  3(2-2-5) 

SWU 132 French for Communication II  

มศว 133 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1  3(2-2-5) 

SWU 133 German for Communication I  

มศว 134 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

SWU 134 German for Communication II  

มศว 135 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1  3(2-2-5) 

SWU 135 Chinese for Communication I  

มศว 136 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2  3(2-2-5) 

SWU 136 Chinese for Communication II  

มศว 137 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

SWU 137 Japanese for Communication I  

มศว 138 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 2  3(2-2-5) 

SWU 138 Japanese for Communication II  
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2.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี 

 ก าหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ  จากรายวิชาต่อไปนี้  

   

มศว 141 ทกัษะการรู้สารสนเทศ  3(2-2-5) 

SWU 141 Information Literacy Skills  

มศว 142 วิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 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 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

SWU 144 Mathematics in Daily Life  

มศว 145 สขุภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle  

มศว 341 วิทยาศาสตร์ฟิสกิส ์กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต 3(2-2-5) 

SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit  

   

3.  กลุ่มวิชาศิลปศาสตร ์

 ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ  ดังน้ี 

 3.1  วิชาบงัคบั  ก าหนดให้เรียน  9  หน่วยกติ  ดังน้ี  

   

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์  3(2-2-5) 

SWU 151 General Education for Human Development  

มศว 251 มนุษย์กบัสังคม 3(2-2-5) 

SWU 251 Man and Society  

มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 

SWU 252 Aesthetics for Life  

   

 3.2  วิชาเลือก  ก าหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ  จากรายวิชาต่อไปนี้  

   

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 มนุษย์กบัการใช้เหตุผลและจริยธรรม 3(2-2-5) 

SWU 353 Man, Reasoning and Ethics  
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มศว 354 มนุษย์กบัสนัติภาพ 3(2-2-5) 

SWU 354 Man and Peace  

มศว 355 พุทธธรรม 3(2-2-5) 

SWU 355 Buddhism  

มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา  3(2-2-5) 

SWU 356 Literature for Intellectual Powers  

มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

SWU 357 Art and Creativity  

มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 3(2-2-5) 

SWU 358 Music and Human Spirit  

มศว 361 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสงัคม 3(2-2-5) 

SWU 361 History and Effects on Society  

มศว 362 มนุษย์กบัอารยธรรม 3(2-2-5) 

SWU 362 Man and Civilization  

มศว 363 มนุษย์กบัการเมือง 3(2-2-5) 

SWU 363 Man and Politics  

มศว 364 เศรษฐกจิในกระแสโลกาภิวัฒน์ 3(2-2-5) 

SWU 364 Economy in Globalization  

มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ 3(2-2-5) 

SWU 365 Principles of Modern Management  

มศว 366 จิตวิทยาสงัคม 3(2-2-5) 

SWU 366 Social Psychology  

มศว 367 กฎหมายทั่วไป 3(2-2-5) 

SWU 367 Legal Studies  

มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

SWU 371 Creativity, Innovation and Technology  

มศว 372 ภมูิปัญญาท้องถิ่น 3(2-2-5) 

SWU 372 Local Wisdom  

มศว 373 ภมูิลักษณ์ชุมชน  3(2-2-5) 

SWU 373 Man and Community  

มศว 374 สมัมาชีพเพ่ือชุมชน 3(2-2-5) 

SWU 374 Ethical Careers for Community  

มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน  3(2-2-5) 

SWU 375 Good Governance in Community Management  
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    3.1.3.2  หมวดวิชาเฉพาะดา้น  

     ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกติ โดยเลือกจากกลุ่มวิชาต่าง ๆ  ดังน้ี 

1.  กลุ่มวิชาชีพครู   

 ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกติ  

 1.1  วิชาชีพครูบงัคบั  ก าหนดให้เรียน  49  หน่วยกติ  ดังน้ี  

   

ศษ111 

ED111   

จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู   
Consciousness and Ethics for Teacher Profession  

3(2-2-5) 

ศษ201  

ED201 

ภาษาองักฤษเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้       

English Skills for Learning Development 

3(2-2-5) 

ศษ211  

ED211    

กระบวนทศัน์ทางการศึกษา    

Educational Paradigms  

3(2-2-5) 

ศษ241  
ED241 

การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาส าหรับครู     

Human Learning and Psychology for Teachers  

3(2-2-5) 

ศษ281  

 

ED281 

การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การสื่อสารการศึกษา 

Design and Development of Media, Innovation and Information 

Technology for Educational Communication 

3(2-2-5) 

ศษ321  

ED321 

วิธวิีทยาในการพัฒนาหลักสูตร   

Methodologies for Curriculum Development 

3(2-2-5) 

ศษ331 

ED331    

วิธวิีทยาการจัดการเรียนรู้ 

Methodologies for Learning Managment 

3(2-2-5) 

ศษ332  

ED332 

การศึกษาพิเศษ    

Special Education  

3(2-2-5) 

ศษ391   

ED391 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1    

Teaching Practicum I 

2(0-4-2) 

ศษ451  

ED451 

การวัดและประเมินผลทางการศึกษา     

Educational Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

ศษ461   

ED461   

การบริหารและการจัดการการศึกษา       

Educational Administration and Management 

3(2-2-5) 

ศษ471  

ED471 

การวิจัยทางการศึกษา   

Educational Research  
3(2-2-5) 

ศษ491  

ED491 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2    

Teaching Practicum II 
2(0-4-2) 
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ศษ591  

ED591 

การปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1   

Education Internship I 
6(1-12-5) 

ศษ592  

ED592 

การปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2   

Education Internship  II 

6(0-12-6) 

 

 1.2 วิชาชีพครูเลือก ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 

   

ศษ212 

ED212 

ลูกเสอื ยุวกาชาด และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  

Scouts, Junior Red Cross and Learner Development Activities  

2(1-2-3) 

ศษ301  

ED301 

ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้        

Thai Skills for Learning Development 

2(1-2-3) 

ศษ311 

ED311 

จิตส านึกและการมีส่วนร่วมทางสงัคมและการเมือง   

Social and Political Consciousness and Participation 

2(1-2-3) 

ศษ312  

ED312 

การต่อรองกบัวัฒนธรรมการบริโภค       

Negotiation and Consumer Culture   

2(1-2-3) 

ศษ313  

ED313 

งานอาสาสมัครและกจิกรรมเยาวชน    

Voluntary Work and Youth Activities 

2(1-2-3) 

ศษ314  

ED314 

การพัฒนาทกัษะการคิดระดับสงู      

Developing Higher Order Thinking Skills 

2(1-2-3) 

ศษ322  

ED322 

การพัฒนาหลักสตูรท้องถิ่น  

Local Curriculum Development    

2(1-2-3) 

ศษ333  

ED333 

การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอธัยาศัย    

Non-formal and Informal Learning Management 

2(1-2-3) 

ศษ334  

ED334 

การจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างจิตส านึกสาธารณะ    

Public Concern-Based Learning 

2(1-2-3) 

ศษ335  

ED335 

การศึกษาปฐมวัย        

Early Childhood Education 

2(1-2-3) 

ศษ336  

ED336 

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน  

Learner Creativity Development   

2(1-2-3) 

ศษ337  

ED337 

การอบรมเล้ียงดูเดก็ปฐมวัย      

Rearing of Young Children 

2(1-2-3) 

ศษ338 

ED338 

การมัธยมศึกษา   

Secondary Education  

2(1-2-3) 

ศษ339 

ED339 

หลักการอาชีวศึกษา                                                                            

Principles of Vocational Education 

2(2-0-4) 
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ศษ341  

ED341 

การแนะแนวเพ่ือการพัฒนาคุณค่าแห่งตน    

Guidance for Self-Esteem Development 

2(1-2-3) 

ศษ361  

ED361 

การประกนัคุณภาพการศึกษา     

Quality Assurance in Education 

2(1-2-3) 

ศษ362 

ED362 

การศึกษาเพ่ือการพัฒนาชุมชน  
Education for Community Development 

2(1-2-3) 

ศษ371  

ED371 

สถิติเบ้ืองต้นทางการศึกษา      

Introduction to Statistics in Education 

2(1-2-3) 

ศษ381  

ED381 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี      

Occupations and Technology 

2(1-2-3) 

ศษ431  

ED431 

การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้    

Development of Learning Resources and Networks 

2(1-2-3) 

ศษ452  

ED452 

การประเมินหลักสตูรและการสอนเบ้ืองต้น    

Introduction to Curriculum and Instructional Evaluation 

2(1-2-3) 

ศษ453 

ED453 

เทคโนโลยีเพ่ือการวัดผล การประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา 

Technology for Educational Measurement, Evaluation and Research 

2(1-2-3) 

ศษ472 

ED472 

การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสงัคม 

Research for Learning Processes and Social Development 

2(1-2-3) 

 

 

2. กลุ่มวิชาเอก ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต ดังน้ี 

 2.1 วิชาเอกเดีย่ว ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกติ 

       2.1.1 วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรพ์ื้ นฐาน ก าหนดให้เรียน 19 หน่วยกติ  

   

คณ 111 คณิตศาสตร์ 1 4(4-0-8) 

MA 111 Mathematics I  

คม 100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 

CH 100 General Chemistry I  

คม 190 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 1 1(0-2-1) 

CH 190 General Chemistry Laboratory I  

ฟส 100 ฟิสกิส์ทั่วไป 3(3-0-6) 

PY 100 General Physics   

ฟส 180 ปฏบัิติการฟิสกิส์ทั่วไป 1(0-3-0) 

PY 180 General Physics Laboratory   

ชว 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 

BI 101 Biology I  
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ชว 191 ปฏบัิติการชีววิทยา 1  1(0-2-1) 

BI 191 Biology Laboratory I  

ชว 331 เคมีอนิทรีย์และชีวเคมีเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

BI 331 Introduction to Organic Chemistry and Biochemistry  

 

       2.1.2 วิชาเอกบงัคบั ก าหนดให้เรียน 44 หน่วยกติ ดังน้ี 

   

คม 101 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 

CH 101 General Chemistry II  

คม 191 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 2 1(0-2-1) 

CH 191 General Chemistry Laboratory II  

ชว 102 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 

BI 102  Biology II  

ชว 192 ปฏบัิติการชีววิทยา 2 1(0-2-1) 

BI 192 Biology Laboratory II  

ชว 221 บูรณาการจุลกายวิภาคศาสตร์ 3(2-3-4) 

BI 221 Integrated Microanatomy  

ชว 262 นิเวศวิทยา 4(3-3-6) 

BI 262 Ecology  

ชว 304 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา 4(4-0-8) 

BI 304 Systematics and Biological Diversity  

ชว 312 สณัฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของพืช 4(3-3-6) 

BI 312 Plant Morphology, Anatomy and Physiology  

ชว 341 พันธุศาสตร์ 4(3-3-6) 

BI 341 Genetics  

ชว 353 กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และพฤติกรรมสตัว์ 4(3-3-6) 

BI 353 Animal Anatomy, Physiology and Behavior  

ชว 493 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 1(0-3-0) 

BI 493 Science Project I  

ชว 494 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 1(0-3-0) 

BI 494 Science Project II  

ชศ 221 ธรณีวิทยาส าหรับครูชีววิทยา 2(2-0-4) 

BE 221 Geology for Biology Teacher  

ชศ 222   ดาราศาสตร์ส าหรับครูชีววิทยา 2(2-0-4) 

BE 222   Astronomy for Biology Teacher  

ชศ 391 ภาษาองักฤษส าหรับครูชีววิทยา 3(2-2-5) 

BE 391 English for Biology Teacher  
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วจช 201 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 

SMB 201 Microbiology  

วจช 202 ปฏบัิติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 

SMB 202 Laboratory in Microbiology  

 

       2.1.3 วิชาเอกเลือก ก าหนดให้เรียน 5 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้  

  

 (ก) กลุ่มพฤกษศาสตร์ 

ชว 212 สณัฐานวิทยาของพืชมีทอ่ล าเลียง 4(3-3-6) 

BI 212 Morphology of Vascular Plant  

ชว 272 การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช 3(2-3-4) 

BI 272 Plant Tissue Culture  

ชว 313 

BI 313 

กายวิภาคศาสตร์ของพืชดอก 

Anatomy of Angiosperm  

3(2-3-4) 

ชว 354 

BI 354 

สรีรวิทยาของพืชเขตร้อน  

Physiology of Tropical Plants  

4(3-3-6) 

ชว 411 อนุกรมวิธานพืช 4(3-3-6) 

BI 411 Plant Taxonomy  

ชว 415 ชีววิทยาของพืชดอก 3(2-3-4) 

BI 415 Biology of Angiosperms   

ชว 416 พืชเศรษฐกจิ 3(3-0-6) 

BI 416 Economic Plant   

ชว 417 

BI 417 

กายวิภาคศาสตร์ของเน้ือไม้ 

Wood Anatomy 

3(2-3-4) 

ชว 452 

BI 452 

ฮอร์โมนพืช 

Plant Hormones 

3(2-3-4) 

ชว 461 

BI 461 

นิเวศวิทยาของพืช 

Plant Ecology 

3(2-3-4) 

ชว 474 

BI 474 

วัชพืชและการป้องกนัก าจัด 

Weeds and Weed Controls 

3(2-3-4) 

ชว 476 พืชศาสตร์ประยุกต์ 3(2-3-4) 

BI 476 Applied Plant Science  

 (ข) กลุ่มสตัววิทยา  

ชว 322 สตัว์ไม่มีกระดูกสนัหลัง 4(3-3-6) 

BI 322 Invertebrate Zoology  



22 

 
ชว 323 สตัว์มีกระดูกสนัหลัง 4(3-3-6) 

BI 323 Vertebrate Zoology  

ชว 324 กฏีวิทยา 3(2-3-4) 

BI 324 Entomology  

ชว 325 กายวิภาคเปรียบเทยีบของสัตว์มีกระดูกสนัหลัง 4(3-3-6) 

BI 325 Comparative Anatomy of the Vertebrates  

ชว 327 ระบบโครงสร้างสตัว์ไม่มีกระดูกสนัหลัง 4(3-3-6) 

BI 327 Invertebrate Body Systems  

ชว 424 ปักษีวิทยาเบื้องต้น 3(2-3-4) 

BI 424 Introduction to Ornithology  

ชว 456 ประสาทชีววิทยา 3(2-3-4) 

BI 456 Neurobiology  

ชว 465 

BI 465 

นิเวศวิทยาของสตัว์ 

Animal Ecology 

3(2-3-4) 

 (ค) กลุ่มจุลชีววิทยา 

ชว 372 โครงสร้าง กจิกรรม และพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 3(2-3-4) 

BI 372 Structure, Function and Genetics of Microorganisms  

ชว 373 จุลชีววิทยาประยุกต์ 3(2-3-4) 

BI 373 Applied Microbiology  

ชว 374 จุลชีววิทยาสขุภาพและสขุาภิบาล 3(2-3-4) 

BI 374 Health and Sanitary Microbiology  

ชว 375 จุลชีววิทยาอาหารและอุตสาหกรรม 3(2-3-4) 

BI 375 Food and Industrial Microbiology  

วจช 301 วิทยาเหด็รา 3(2-3-4) 

SMB 301 Mycology  

 (ง) กลุ่มชีววิทยาอื่น ๆ 

ชว 202 วิทยาโพรทสิต์ 3(2-3-4) 

BI 202 Protistology  

ชว 371 เทคโนโลยีชีวภาพเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

BI 371 Introduction to Biotechnology  

ชว 391 ไมโครเทคนิค 3(0-6-3) 

BI 391 Microtechniques  

ชว 392 เทคนิคทางชีววิทยา 2(0-4-2) 

BI 392 Biotechniques  
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ชว 401 

BI 401 

วิวัฒนาการ 

Evolution  

3(3-0-6) 

ชว 442 พันธุวิศวกรรม 4(3-3-6) 

BI 442 Genetic  Engineering  

ชว 443 ชีวสารสนเทศศาสตร์เบ้ืองต้น 2(1-3-2) 

BI 443 Introduction to Bioinformatics  

ชว 445 มนุษยพันธุศาสตร์ 3(3-0-6) 

BI 445 Human Genetics   

ชว 454 

BI 454 

วิทยาภมูิคุ้มกนั 

Immunology 

3(3-0-6) 

ชว 477 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาส าหรับครูชีววิทยา 1 2(1-3-2) 

BI 477 Special Topics in Biology for Biology Teacher I  

ชว 478 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาส าหรับครูชีววิทยา 2 3(2-3-4) 

BI 478 Special Topics in Biology for Biology Teacher II  

 (จ) กลุ่มชีววิทยาศึกษา 

ชศ 392 ศาสตร์แห่งศัพทชี์ววิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 

BE 392 Introduction to Biological Terminology  

ชศ 393 ประวัติและผลงานนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก 3(3-0-6) 

BE 393 History and Work of World’s Greatest Scientists  

ชศ 453 วิจัยในช้ันเรียนชีววิทยา 3(2-3-4) 

BE 453 Biology Classroom Research  

 

  2.2 วิชาการสอนวิชาเอก  

     2.2.1 วิชาการสอนวิชาเอกบงัคบั ก าหนดให้เรียน 6          ดังน้ี 

วทศ 431 บูรณาการวิธวิีทยาส าหรับครูวิทยาศาสตร์  3(2-3-4) 

SCI 431 Integrated Methodology for Science Teachers  

ชศ 471 บูรณาการวิธวิีทยาส าหรับครูชีววิทยา 3(2-3-4) 

BE 471 Integrated Methodology for Biology Teacher  

 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอกเลือก  

ชศ 474 บูรณาการองค์ความรู้เชิงระบบเพ่ือการสอนชีววิทยา 3(3-0-6) 

BE 474 Integrated Systematic Knowledge for Teaching Biology  

ชศ 491 ภาษาจีนเบื้องต้นเพ่ือการสอนชีววิทยา 3(3-0-6) 

BE 491 Foundamental Chinese for Biology Teaching   

ชศ 492 วิทยาการทนัสมัยเพ่ือการจัดการเรียนรู้ ชีววิทยา 3(3-0-6) 

BE 492 New Frontiers for Biology Learning Management  
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  2.3 วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิม่เติม  

     ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 4          โดยเลือกจากวิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอก  

    3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  

          เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ยกเว้นวิชาที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาเอกและวิชาศึกษาทั่วไป 

ความหมายของเลขรหสัวิชา 

เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ช้ันปีที่เปิดสอน หรือตามความเหน็ชอบของภาควิชา  

เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชา ดังต่อไปนี้  

ความหมายของเลขรหสัวิชา ศษ 

0 หมายถงึ กลุ่มภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู 5 หมายถงึ กลุ่มการวัดและประเมินผลการศกึษา 

1 หมายถงึ กลุ่มความเป็นครู 6 หมายถงึ กลุ่มการบริหารการศึกษาและการจัดการ

ช้ันเรียน 

2 หมายถงึ กลุ่มการพัฒนาหลักสตูร 7 หมายถงึ กลุ่มการวิจัยทางการศกึษา 

3 หมายถงึ กลุ่มการจัดการเรียนรู้ 8 หมายถงึ กลุ่มสื่ อ  นวัตกรรม และเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศกึษา 

4 หมายถงึ กลุ่มจิตวิทยาและการแนะแนวส าหรับคร ู 9 หมายถงึ กลุ่มประสบการณว์ิชาชีพครู 

ความหมายของเลขรหสัวิชา วทศ 

0 หมายถงึ ภาษาองักฤษ 2 หมายถงึ โครงงาน 

1 หมายถงึ สมัมนา 3 หมายถงึ วิทยาศาสตรศกึษา หรืออื่น ๆ 

ความหมายของเลขรหสัวิชา ชว 

0 หมายถงึ เซลล-์ชีววิทยาทั่วไป 5 หมายถงึ สรีรวิทยา 

1 หมายถงึ พฤกษศาสตร์ 6 หมายถงึ นิเวศวิทยา 

2 หมายถงึ สตัววิทยา 7 หมายถงึ ชีววิทยาประยุกต ์

3 หมายถงึ ชีววิทยาโมเลกุล 8 หมายถงึ การวิจัยและการสมัมนา 

4 หมายถงึ พันธุศาสตร์และการเจริญ 9 หมายถงึ เทคนิคและฝึกงาน/โครงงาน 

ความหมายของเลขรหสัวิชา วจช 

0 หมายถงึ ทั่วไป 5 หมายถงึ โรคและการติดเช้ือ 

1 หมายถงึ พันธุศาสตร์ 6 หมายถงึ ขั้นสงู 

2 หมายถงึ สณัฐานวิทยา 7 หมายถงึ ประยุกต ์

3 หมายถงึ สรีรวิทยา 8 หมายถงึ การวิจัยและการสมัมนา 

4 หมายถงึ วิทยาภมูิคุ้มกนั 9 หมายถงึ เทคนิค 

ความหมายของเลขรหสัวิชา ชศ 

0 หมายถงึ พ้ืนฐานทั่วไป 5 หมายถงึ สมัมนา/วิจัย 

1 หมายถงึ ปรัชญา/อดุมการณ ์ 6 หมายถงึ หลักสตูรและการสอน 

2 หมายถงึ หลักการ/ทฤษฎี 7 หมายถงึ บูรณาการ 

3 หมายถงึ นวัตกรรม/กจิกรรม 8 หมายถงึ ศกึษาอสิระ/ศกึษาชุมชน 

4 หมายถงึ ประเมินผล/วัดผล 9 หมายถงึ ชีววิทยาศกึษาประยุกต ์

 

เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง ล าดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 
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  3.1.4 แผนการศึกษา 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

วิชาศึกษาทัว่ไป 9 หน่วยกิต วิชาศึกษาทัว่ไป 9 หน่วยกิต 

    

วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรพ์ื้ นฐาน 8 หน่วยกิต วิชาชีพครู (บงัคบั) 3 หน่วยกิต 

คม 100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) ศษ 111 จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  3(2-2-5) 

คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-2-1)   

ชว 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) วิชาเอกบงัคบั 8 หน่วยกิต 

ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) คม 101 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 

  คม 191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-2-1) 

วิชาเอกบงัคบั 2 หน่วยกิต ชว 102 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 

ชศ 222 ดาราศาสตร์ส าหรับครูชีววิทยา 2(2-0-4) ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-2-1) 

รวม 19 หน่วยกติ รวม 20 หน่วยกติ 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

วิชาศึกษาทัว่ไป 3 หน่วยกิต วิชาศึกษาทัว่ไป 9 หน่วยกิต 

    

วิชาชีพครู (บงัคบั) 6 หน่วยกิต วิชาชีพครู (บงัคบั) 6 หน่วยกิต 

ศษ 241 การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาส าหรับครู   3(2-2-5) ศษ 201 ภาษาองักฤษเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5) 

ศษ 281 การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา 

3(2-2-5) ศษ 211 กระบวนทศัน์ทางการศึกษา    

 

3(2-2-5) 

    

วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรพ์ื้ นฐาน 8 หน่วยกิต วิชาเอกบงัคบั 8 หน่วยกิต 

คณ 111 คณิตศาสตร์ 1 4(4-0-8) ชศ 221 ธรณีวิทยาส าหรับครูชีววิทยา 2(2-0-4) 

ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6) ชว 221 บูรณาการจุลกายวิภาคศาสตร์ 3(2-3-4) 

ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-3-0) ชศ 391 ภาษาองักฤษส าหรับครูชีววิทยา  3(2-2-5) 

    

วิชาเอกบงัคบั 4 หน่วยกิต   

ชว 262 นิเวศวิทยา 4(3-3-6)   

    

รวม 21 หน่วยกติ รวม 23 หน่วยกติ 
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ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

วิชาชีพครู (บงัคบั) 5 หน่วยกิต วิชาชีพครู (บงัคบั) 6 หน่วยกิต 

ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) ศษ 321 วิธวิีทยาในการพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5)                               

ศษ 391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 2(0-4-2) ศษ 332 การศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 

    

วิชาชีพครูเลือก 2 หน่วยกิต วิชาการสอนวิชาเอก 3 หน่วยกิต 

ศษ 371 สถติิเบื้องต้นทางการศึกษา 2(1-2-3) วทศ 431 บูรณาการวิธวีิทยาส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 3(2-3-4) 

    

วิชาเอกบงัคบั 12 หน่วยกิต วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรพ์ื้ นฐาน 3 หน่วยกิต 

ชว 341 พันธุศาสตร์ 4(3-3-6) ชว 331 เคมีอนิทรีย์และชีวเคมีเบื้องต้น 3(3-0-6) 

วจช 201 จุลชีววิทยา 3(3-0-6)   

วจช 202 ปฏบิัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0) วิชาเอกบงัคบั 5 หน่วยกิต 

ชว 304 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา 4(4-0-8) ชว 353 กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และ พฤติกรรมสตัว์ 4(3-3-6) 

  ชว 493 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 1(0-3-0) 

    

วิชาเอกเลือก  2 หน่วยกิต วิชาเอกเลือก  3 หน่วยกิต 

รวม 21 หน่วยกติ รวม 20 หน่วยกติ 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

วิชาชีพครูบงัคบั 5 หน่วยกิต วิชาชีพครูบงัคบั 6 หน่วยกิต 

ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) ศษ 451 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5) 

ศษ 491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 

 

2(0-4-2) ศษ 461 การบริหารและการจัดการการศึกษา 3(2-2-5)                                   

วิชาเอกบงัคบั 5 หน่วยกิต วิชาการสอนวิชาเอก 3 หน่วยกิต 

ชว 494 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 1(0-3-0) ชศ 471 บูรณาการวิธวีิทยาส าหรับครูชีววิทยา 3(2-3-4) 

ชว 312 สณัฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของพืช 4(3-3-6)   

    

วิชาเอกเลือกหรือการสอนวิชาเอกเพิม่เติม 2 หน่วยกิต วิชาเอกเลือกหรือการสอนวิชาเอกเพิม่เติม 2 หน่วยกิต 

    

วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต 

    

รวม 15 หน่วยกติ รวม 15 หน่วยกติ 

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1  ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 

วิชาชีพครูบงัคบั 6 หน่วยกิต วิชาชีพครูบงัคบั 6 หน่วยกิต 

ศษ 591 การปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู1 6(1-12-5) ศษ 592 การปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู2 6(0-12-6) 

    

รวม 6 หน่วยกติ  รวม 6 หน่วยกติ 
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          3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

    1.1  กลุ่มวิชาภาษา 

มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 

SWU 111 Thai for Communication  

ศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารการเขียนพรรณนา

ความ สรุปความ ย่อความ ขยายความ และการสังเคราะห์ความคิดเพ่ือการสื่อสาร  ฝึกปฏิบัติการใช้

ภาษาเพ่ือสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 

มศว 121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

SWU 121 English for Effective Communication I  

พัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเรียนรู้ เข้าใจ และฝึก

ทักษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่

หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน  ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพ่ึงพาตน  น าภาษาอังกฤษไปใช้ในการ

สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่อไป 

 

มศว 122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

SWU 122 English for Effective Communication II  

พัฒนาทกัษะด้านภาษาและกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยฝึก

ทกัษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ด้วยสื่อกระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่

หลากหลาย  ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพ่ึงพาตน สนับสนุนให้น าภาษาองักฤษไปใช้ในการสร้างความ

ร่วมมือในการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

 

มศว 123 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1 3(2-2-5) 

SWU 123 English for International Communication I  

พัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาน  

เรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ เพ่ือพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาผ่านสื่อและ

กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน  เรียนรู้ วิธกีารน าความรู้และกระบวนการเรียนรู้

ภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและในการศึกษา  เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพ่ือพัฒนาตนให้

เป็นส่วนหน่ึงของสงัคมไทยและสังคมโลก 
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มศว 124 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2 3(2-2-5) 

SWU 124 English for International Communication II  

พัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาน  

เพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์การสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ  พัฒนาการ

น าเสนอข้อมูลและความคิด  ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและกระบวนการ เรียนรู้ที่

หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน น าความสามารถทางภาษาและการจัดการกระบวนการเรียนรู้มา

ประยุกต์ใช้ส าหรับการพัฒนาตนให้เป็นผู้เรียนภาษาแบบย่ังยืน 

 

มศว 131 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

SWU 131 French for Communication I  

ศึกษาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสารเบ้ืองต้น โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด 

อ่าน และเขียน เพ่ือสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งใน

และนอกห้องเรียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนภาษาฝร่ังเศสอย่างมีประสทิธภิาพต่อไป 

มศว 132 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

SWU 132 French for Communication II  

 บุรพวิชา : มศว 131  

ศึกษาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสารเบ้ืองต้น ต่อจากวิชาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 1 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ที่

หลากหลายย่ิงข้ึน  ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนภาษา

ฝร่ังเศสในระดับที่สงูข้ึน 

 

มศว 133 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

SWU 133 German for Communication I  

ศึกษาภาษาเยอรมันเบ้ืองต้นเพ่ือการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด 

อ่าน และเขียน เพ่ือสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งใน

และนอกห้องเรียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนภาษาเยอรมันอย่างมีประสทิธภิาพต่อไป 

 

มศว 134 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

SWU 134 German for Communication II  

 บุรพวิชา : มศว 133  

ศึกษาภาษาเยอรมันเบ้ืองต้นเพ่ือการสื่อสาร    ต่อจากวิชาภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ที่

หลากหลายย่ิงขึ้ น  ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียน

ภาษาเยอรมันในระดับที่สงูข้ึน 
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มศว 135 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1  3(2-2-5) 

SWU 135 Chinese for Communication I  

ศึกษาภาษาจีนเบ้ืองต้นเพ่ือการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน 

และเขียน เพ่ือสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและ

นอกห้องเรียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนภาษาจีนอย่างมีประสทิธภิาพต่อไป 

 

มศว 136 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2  3(2-2-5) 

SWU 136 Chinese for Communication II  

ศึกษาภาษาจีนเบ้ืองต้นเพ่ือการสื่อสาร ต่อจากวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 เพ่ือเพ่ิมพูน

ความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ที่หลากหลายย่ิงข้ึน  

ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนภาษาจีนในระดับที่สงูข้ึน 

 

มศว 137 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

SWU 137 Japanese for Communication I  

ศึกษาภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้นเพ่ือการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะด้านการฟัง พูด อ่าน 

และเขียน เพ่ือสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและ

นอกห้องเรียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนภาษาญ่ีปุ่นอย่างมีประสทิธภิาพต่อไป 

 

มศว 138 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

SWU 138 Japanese for Communication II  

ศึกษาภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้นเพ่ือการสื่อสาร ต่อจากวิชาภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 1  เพ่ือ

เพ่ิมพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ที่หลากหลาย

ย่ิงข้ึน  ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนภาษาญ่ีปุ่นในระดับที่สูงข้ึน 

 

    1.2  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี 

มศว 141 ทกัษะการรู้สารสนเทศ  3(2-2-5) 

SWU 141 Information Literacy Skills  

ศึกษาความส าคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร  พัฒนาทกัษะในการสืบค้นและอ้างอิง

ข้อมูล  การใช้ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ  และการจัดการความรู้จากเครือข่ายอินเตอร์เนต็ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ตลอดจนฝึกทกัษะการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ  โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีต่อบุคคล

และสงัคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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มศว 142 วิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment  

ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี ศึกษาระบบ

นิเวศวิทยาเพ่ือให้เข้าใจถึงความส าคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล  รวมทั้งศึกษาผลกระทบของความ

เจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ  เพ่ือปลูกฝังให้ตระหนัก

ถึงความส าคัญของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนัติสขุอย่างย่ังยืน 

 

มศว 143 พลังงานทางเลือก 3(2-2-5) 

SWU 143 Alternative Energy  

ศึกษาผลกระทบจากการใช้พลังงานกระแสหลักที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์โลกร้อน ภาวะ 

เรือนกระจก และความไม่ย่ังยืนทางเศรษฐกิจ  ความหมายและความส าคัญของการใช้พลังงานทางเลือก  การ

ปรับระบบคิดหรือกระบวนทศัน์ที่มีต่อการจัดการพลังงานให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความย่ังยืน

ของชุมชนมากกว่าเป้าหมายทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว  การสร้างภมูิคุ้มกันให้เกิดขึ้นในระบบพลังงาน  

การสร้างภมูิปัญญาและเทคโนโลยีในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพ่ือส่งผลต่อการด าเนินชีวิตที่สันติสุข

และยั่งยืน 

 

มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

SWU 144 Mathematics in Daily Life  

ศึกษาคณิตศาสตร์กบัการใช้เหตุผล  ความรู้ทางสถิติ  คณิตศาสตร์ส าหรับผู้บริโภค  คณิตศาสตร์

กับศิลปะ คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  และเป็นฐานความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล  

การเรียนรู้และการด ารงชีวิตในสงัคม 

 

มศว 145 สขุภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle  

ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองค์รวม  การบูรณาการแนวคิดดังกล่าวเข้ากับวิถีชีวิต  

โดยเน้นการสร้างเสริมศักยภาพส่วนบุคคลของนิสิต  ให้สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวิตของ

ตนเอง  ตลอดจนเลือกใช้วิถีชีวิตในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมกบับริบททางสังคม 

 

มศว 341 วิทยาศาสตร์ฟิสกิส ์กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต  3(2-2-5) 

SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit  

ศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ที่เป็นความจริงของธรรมชาติ เช่น ทฤษฎีของกาลิเลโอ   

กฏของนิวตัน ทฤษฎีของไอน์สไตน์ ทฤษฎีสสาร-พลังงาน ทฤษฎีสัมพันธภาพ ทฤษฎีฟิสิกส์ควอนตั้ม  

ทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์  น าไปสู่ความเข้าใจเร่ืองของกฎของธรรมชาติ พลังงาน และความจริงแท้ของ

จิต 
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    1.3  กลุ่มวิชาศิลปศาสตร ์

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์ 3(2-2-5) 

SWU 151 General Education for Human Development  

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์  

สงัคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ศาสตร์และศิลป์  โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพการรับรู้และการสื่อสาร  การ

แสวงหาความรู้  การพัฒนาจิตใจ  การพัฒนาเชาว์ปัญญา ให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

แสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา  เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นบัณฑติที่มีคุณภาพ   

 

มศว 251 มนุษย์กบัสังคม 3(2-2-5) 

SWU 251 Man and Society  

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่งให้

ผู้เรียนมีความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ และน าความรู้มาพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทนัสังคม  มีความ

รับผิดชอบ  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มีคุณธรรมจริยธรรม  ซาบซ้ึงในวัฒนธรรม ศิลปะ และอารย

ธรรมของมนุษย์   มีจิตส านึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสันติ ตระหนักใน

หน้าที่รับผิดชอบและบทบาทที่พึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคม 

 

มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 

SWU 252 Aesthetics for Life  

ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์และคุณค่าของสุนทรียะที่มีต่อ

การด ารงชีวิต ศึกษาสนุทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี 

วรรณกรรม  สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้น

กระบวนการเรียนรู้ สื่อและประสบการณ์ที่หลากหลาย 

 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 

SWU 351 Personality Development  

ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีวินัย 

รู้กาลเทศะ ทั้งในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม

ความเป็นไทยทา่มกลางกระแสสังคมโลก  ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย 

 

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(2-2-5) 

SWU 352 Philosophy and Thinking Process  

ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตก 

พัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีเหตุผล มีอุดมการณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม 



32 

 
มศว 353 มนุษย์กบัการใช้เหตุผลและจริยธรรม 3(2-2-5) 

SWU 353 Man, Reasoning and Ethics  

ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม  สร้างเสริมให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริงและคิดอย่างมีเหตุผล  

ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ผู้อื่น และบริบทที่เกี่ยวข้อง 

ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 

มศว 354 มนุษย์กบัสนัติภาพ 3(2-2-5) 

SWU 354 Man and Peace  

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกบัสนัติภาพและการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม ศึกษา

หลักสนัติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงแนวคิดและการ

ปฏบัิติของผู้ที่มีอุดมการณ์  ที่เกี่ยวกบัสนัติภาพ และสนัติสขุของมวลมนุษยชาติ 

 

มศว 355 พุทธธรรม 3(2-2-5) 

SWU 355 Buddhism  

ศึกษาภมิูปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต การพัฒนา

คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา เพ่ือเป็นแนวทางไปสู่การด าเนิน

ชีวิตที่มีศีลธรรมจรรยา  มีระเบียบวินัยและสนัติสขุ 

 

มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา 3(2-2-5) 

SWU 356 Literature for Intellectual Powers  

ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบโดยเน้นการศึกษาในเชิงคิด 

วิเคราะห์ที่ก่อให้เกิดพลังปัญญา  พลังจินตนาการ และพลังในการด าเนินชีวิต อันจะช่วยพัฒนาการ

ด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีระเบียบวินัยและอุดมการณ์ 

 

มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

SWU 357 Art and Creativity  

ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและ

สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย อันจะน าไปสู่การสร้างสรรค์ใน

ชีวิตประจ าวัน ทั้งน้ีโดยใช้กระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 
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มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 3(2-2-5) 

SWU 358 Music and Human Spirit  

ศึกษาและแสวงหาประสบการณ์ทางด้านดนตรีที่กว้างและหลากหลาย  ดนตรีจากอดีตและ

ร่วมสมัยดนตรีตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนบ้าน ดนตรีที่พัฒนาจากอดีตกาล ดนตรีใน

บริบทของวัฒนธรรม ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 

มศว 361 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสงัคม 3(2-2-5) 

SWU 361 History and Effects on Society  

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์  ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากล ที่พัฒนาจาก

กระบวนการคิดของมนุษย์ ประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคล่ือนสังคม ประวัติศาสตร์การเมือง สังคม 

เศรษฐกจิ ศิลปวัฒนธรรม 

 

มศว 362 มนุษย์กบัอารยธรรม 3(2-2-5) 

SWU 362 Man and Civilization  

ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึง

ปัจจุบัน  ตลอดจนการแพร่ขยายและการถ่ายทอดแลกเปล่ียนอารยธรรมในดินแดนต่าง ๆ ซ่ึงมีผลต่อสภาพ

การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมและวัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน  รวมทั้งการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับอารยธรรม

ไทย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอารยธรรมโลก 

 

มศว 363 มนุษย์กบัการเมือง 3(2-2-5) 

SWU 363 Man and Politics  

ศึกษาธรรมชาติของสงัคมมนุษย์และสงัคมการเมือง  การจัดระเบียบทางการเมือง  องค์กร

ที่ใช้อ านาจการปกครอง  การรวมกลุ่มทางการเมือง  กระบวนการทางการเมือง  พฤติกรรมและพลวัตทาง

การเมือง การบริหารงานของรัฐ โดยเน้นระบบการเมือง การปกครอง และกฎหมายที่มีความส าคัญต่อการ

ด ารงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม 

 

มศว 364 เศรษฐกจิในกระแสโลกาภิวัตน์ 3(2-2-5) 

SWU 364 Economy in Globalization  

ศึกษาพ้ืนความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทยและ

เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตที่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต  ตลอดจนบทบาทและ

ความสมัพันธข์ององค์กรธุรกจิที่มีผลต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน 
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มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ 3(2-2-5) 

SWU 365 Principles of Modern Management  

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร การ

จัดการทรัพยากรขององค์กร  ประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มในการจัดการสมัยใหม่ การจัดการที่

เกี่ยวข้องกบัคน ภาวะผู้น า การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาสงัคมที่ก้าวหน้าและสันติสุข 

 

มศว 366 จิตวิทยาสงัคม 3(2-2-5) 

SWU 366 Social Psychology  

ศึกษาจิตวิทยาพ้ืนฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมสังคม  ตัวแปรต่าง ๆ 

ทางสงัคมที่ท  าให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย์  โครงสร้างทางสังคม  กระบวนการต่าง ๆ 

ทางสงัคม เจตคติ การรับรู้ทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความก้าวร้าว พฤติกรรมและบทบาท

ทางเพศ และการสื่อสาร การโฆษณาชวนเช่ือ  และแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางสงัคม 

 

มศว 367 กฎหมายทั่วไป 3(2-2-5) 

SWU 367 Legal Studies  

ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับ

ศีลธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี  ประเภท ล าดับช้ัน และหมวดหมู่ของกฎหมาย  กฎหมายส าคัญ

ที่จ าเป็นต้องรู้ในการด าเนินชีวิต โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ และสื่อที่หลากหลาย 

 

มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรมและเทคโนโลยี  3(2-2-5) 

SWU 371 Creativity, Innovation and Technology  

ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏบัิติกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการต่าง ๆ    

การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซ่ึงเกี่ยวข้องกับ

เกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธ์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเน้น

กระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 

 

มศว 372 ภมูิปัญญาท้องถิ่น 3(2-2-5) 

SWU 372 Local Wisdom  

ศึกษาและค้นคว้าภมูิปัญญาท้องถิ่น ภมิูปัญญาชุมชน ภมิูปัญญาที่เกิดจากกระบวนการคิด      

การเรียนรู้ การพัฒนาด้วยการกระท าและปฏิสัมพันธ์ในชุมชน ภูมิปัญญาในการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่น 

ภมูิปัญญาในการอยู่ร่วมกบัธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ภมูิปัญญาในการแสวงหาคุณค่าและตัวตนในความเป็น

มนุษย์ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 
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มศว 373 ภมูิลักษณ์ชุมชน 3(2-2-5) 

SWU 373 Man and Community  

ศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาภูมิลักษณ์ชุมชน ภูมิลักษณ์ที่แสดงความเป็นท้องถิ่น ลักษณะ 

เฉพาะ และความผสานสัมพันธ์ในชุมชนในบริบทของพ้ืนที่ทางภมิูศาสตร์ พ้ืนที่ทางวัฒนธรรม และพ้ืนที่ทาง

ชาติพันธุ ์บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 

 

มศว 374 สมัมาชีพชุมชน 3(2-2-5) 

SWU 374 Ethical Careers for Community  

ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสมัมาชีพในชุมชน เพ่ือสร้างสมัมาชีพที่เข้มแขง็ ปลูกฝัง สร้างส านึก 

และสร้างความตระหนักในศักด์ิศรีชุมชน สัมมาชีพที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สันติสุข 

คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่

หลากหลาย 

 

มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน 3(2-2-5) 

SWU 375 Good Governance in Community Management  

ศึกษาค้นคว้า ปลูกฝังแนวคิด และการปฏบัิติธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน บริหาร

จัดการบนความถูกต้องและนิติธรรม ความโปร่งใสเช่ือถือได้ การอธิบายตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วม 

การรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่เพ่ือการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแขง็และย่ังยืน 

โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

    2.1  กลุ่มวิชาชีพครู 

             2.1.1  วิชาบงัคบั 

ศษ  111 จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 3(2-2-5)  

ED 111 Consciousness and Ethics for Teacher Profession  

      ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่ส าคัญของครู  

คุณลักษณะของครูที่ดี จิตส านึกและคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้ทั่วไป

เกี่ยวกับวิชาชีพครู กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและ

สมรรถนะความเป็นครู การเสริมสร้างกระบวนการคิดด้วยจิตส านึกทางจริยธรรม บทบาท หน้าที่และ

ภาระงานของครูในฐานะนิสติครูและผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้น า

ทางวิชาการและการศึกษา รวมทั้งบทบาทของครูในฐานะผู้ขับเคล่ือนการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและ

สังคม การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ชุมชนและสงัคม 
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ศษ 201 ภาษาองักฤษเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5) 

ED 201 English Skills for Learning Development  

ศึกษาและฝึกปฏบัิติการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมี

วิจารณญาณ ทั้งการฟัง-การพูด-การอ่าน และการเขียน ในการสรุปความ แปลความ ตีความ ขยาย

ความ การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การน าเสนองาน การรายงาน และเทคนิคการพูดในที่

สาธารณะ ด้วยสาระการเรียนรู้  เร่ืองราวต่างๆ จากสื่อหลากหลายเชิงบูรณาการในวิชาต่างๆ ทั้งภาษาพูด 

และภาษาเขียน 

 

ศษ 211 กระบวนทศัน์ทางการศึกษา 3(2-2-5) 

ED 211 Educational Paradigms  

ศึกษากระบวนทศัน์ทางการศึกษาซ่ึงเช่ือมโยงปรัชญาเข้ากับแนวคิดของปรัชญาการศึกษาใน

แต่ละยุคสมัย ซ่ึงแบ่งยุคสมัยตามการเปล่ียนแปลงของทศันะในการมองโลกและมองชีวิต ได้แก่     ยุค

ก่อนทนัสมัย ยุคทนัสมัย และยุคหลังทนัสมัย การสร้างความเข้าใจต่อการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ทาง

การศึกษาทั้งในส่วนของปรัชญาการศึกษา หลักการและระบบการจัดการศึกษา และกฎเกณฑ์ต่างๆที่ถูก

ก าหนดขึ้ นเพ่ือก ากับทิศทางของการศึกษาในแต่ละยุคสมัย ทั้งในระดับชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก 

ผลกระทบต่างๆ ที่เกดิข้ึนจากการปรับเปล่ียนวิธีคิดต่อการปฏรูิปการศึกษา การเกิดข้ึนของหลักการของ

สหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ย่ังยืน และการสร้างวิสัยทศัน์ทางการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์

ปรัชญาและกลยุทธ์ทางการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาอย่างย่ังยืน รวมถึงการสร้างสังคมให้เป็น

สงัคมแห่งการเรียนรู้  เพ่ือท าให้คนในสงัคมได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 

ศษ 241 การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาส าหรับครู   3(2-2-5) 

ED 241 Human Learning and Psychology for Teachers  

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ที่มีองค์ประกอบเกี่ยวเน่ืองกันทั้งทางจิต ทาง

สมอง เน้นในความสัมพันธ์ระหว่างจิต-สมอง ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับกระบวนการเรียนรู้ของ

มนุษย์ ศึกษาฐานคิดและองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการแนะแนว ตลอดจนการให้

การปรึกษา เกี่ยวกบัระบบการพัฒนาสมองและพัฒนาการเรียนรู้ในระดับวัยต่างๆ ธรรมชาติของ    การ

เรียนรู้ องค์ประกอบของการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ทฤษฎี  การ

เรียนรู้ ทักษะการคิด กระบวนการคิด การสร้างแรงจูงใจ สุขภาพจิต เชาวน์ปัญญา ความถนัด เชาวน์

อารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัว และสามารถให้ค าแนะน า ช่วยเหลือนักเรียนโดยการให้ค าปรึกษา โดย

มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ตลอดจนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ

จัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
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ศษ 281 การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การสื่อสารการศึกษา 

3(2-2-5) 

ED 281 Design and Development of Media, Innovation and Information 

Technology for Educational Communication 

 

ศึกษา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีของการออกแบบ การใช้ การพัฒนาและการประเมินผล

สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา การพัฒนาสื่อ การเรียนการสอน การ

วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ใช้เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเรจ็รูปเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ส ารวจ รวบรวมและประยุกต์ใช้แหล่ง

การเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการ

เรียนรู้ การจัดท าโครงงานออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรม  การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ

ผู้เรียน สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามระดับการศึกษาและ วิชาเอก อย่างมี

ประสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐานเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 

   

ศษ 321 วิธวิีทยาในการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

ED 321 Methodologies for Curriculum Development  

ศึกษาฐานคิด ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบหลักสูตร และการพัฒนา

หลักสตูร ศึกษาปัญหาและแนวโน้มของมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรการศึกษาเพ่ืออาชีพ    ฝึก

ปฏิบัติการออกแบบและสร้างหลักสูตรแบบจุลภาคทุกระดับการศึกษาและวิชาเอก ฝึกปฏิบัติการน า

หลักสตูรไปทดลองใช้ ฝึกปฏบัิติการประเมินและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร สามารถ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลาง การมีส่วนร่วมของ

ชุมชนและสอดคล้องกบับริบททางวัฒนธรรม สงัคม ชุมชน และท้องถิ่น 

 

ศษ 331 วิธวิีทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

ED 331 Methodologies for Learning Management  

ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้  รูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ ใน

แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก สามารถบูรณาการความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดย

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถบริหารจัดการช้ันเรียนและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ ทั้งในด้านกายภาพ 

และด้านจิตวิทยาเพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ จัดและใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งแวดล้อม

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน การใช้และผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้ของผู้เรียน ปฏิบัติการจัดการช้ันเรียนและสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างพลังอ านาจในการ

เรียนรู้และการพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม โดยเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้จากฐานวัฒนธรรมอัน

หลากหลายที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ อย่างเหมาะสม ออกแบบการเรียนรู้ที่สร้าง

ประสิทธิภาพสูงสุดให้กับผู้เรียนโดยสัมพันธ์กับศักยภาพสมอง รวมทั้งทฤษฎีทางสติปัญญาของมนุษย์ที่

ส าคัญการบูรณาการเน้ือในกลุ่มสาระการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้แบบเรียนร่วมได้สอดคล้องกับ

สภาพความเป็นจริงในวิถีชีวิต การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง 
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ศษ 332 การศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 

ED 332 Special Education  

ศึกษาประวัติความเป็นมา ความส าคัญของระบบการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย 

เรียนรู้เกี่ยวกับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ อาทิ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 

บกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การ

เคล่ือนไหว และสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความพิการซ้อน บุคคลที่มี

ความบกพร่องทางอารมณ์และพฤติกรรม บุคคลออทสิติก และผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ศึกษาลักษณะ 

ความสามารถ และข้อจ ากัดของเดก็กลุ่มดังกล่าว โดยการสังเกต คัดแยก หรือการเสาะหา และการ

ช่วยเหลือเบ้ืองต้น รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกบัจิตวิทยาส าหรับเดก็พิเศษ ตลอดจนการจัดการศึกษาพิเศษ การ

จัดการเรียนร่วม เรียนรวม การปรับหลักสตูร การท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 

ศษ 391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 2(0-4-2) 

ED 391 Teaching Practicum I  

ศึกษาและสงัเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน สภาพงาน

ครู พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม

เพ่ือการเรียนรู้ สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึก

การเตรียมการสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้ การบริหารและจัดการช้ันเรียน ฝึกการตรวจแบบฝึกหัด 

ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนในสภาพห้องเรียน ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล ฝึก

ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านปัญญา อารมณ์ สังคม ร่างกาย จิตใจ และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตลอดจนทดลองจัดกิจกรรม     การเรียนรู้ใน

ห้องเรียนเสมือนจริงเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเป็นครูมืออาชีพ ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 

 

ศษ 451 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5) 

ED 451 Educational Measurement and Evaluation  

ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกบัการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งใน

ระดับชาติและระดับช้ันเรียน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ศึกษากระบวนการสร้างและใช้

เคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้  การออกแบบ การสร้างแบบทดสอบ และการสร้างข้อสอบ วิธกีาร

ตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การประเมินตามสภาพจริง การประเมินสอบ

ภาคปฏิบัติ และการสร้างเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การตรวจสอบคุณภาพ

เคร่ืองมือ และแปลความหมาย การรายงาน และการน าผลการวัดและประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

และการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสตูรโดยจัดให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปล่ียนแนวคิด และความรู้

ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติ การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือวัด

ประเมินผลการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาแบะวิชาเอก ที่อยู่บนพ้ืนฐานความแตกต่างกันของ

ความสามารถของนักเรียน และจัดท ารายงานการค้นคว้าอสิระเกี่ยวกบัการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือ

วัดประเมินผลการเรียนรู้ เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม 
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ศษ  461 การบริหารและการจัดการการศึกษา 3(2-2-5) 

ED 461 Education Administration and Management  

ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการ  บทบัญญัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การศึกษา ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา บนฐานคิดของการเคารพและการอยู่ร่วมกันท่ามกลาง    ความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเน้นการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษา การท างานเป็นทมี มนุษยสัมพันธ์และ

การติดต่อสื่อสาร การประสานประโยชน์ในองค์กร การคิดอย่างเป็นระบบ การจัดระบบสารสนเทศและใช้

นวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการวัฒนธรรมองค์กร การบริหารจัดการช้ันเรียนแต่ละระดับการศึกษาและ

วิชาเอก การพัฒนาชุมชน  พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการวางแผนและการประเมิน   การบริหารและการประกัน

คุณภาพ การจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การจัดท าโครงงานทางวิชาการ โครงการฝึกอาชีพ 

และกจิกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในองค์รวม 

 

ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 

ED 471 Educational Research  

ศึกษาธรรมชาติ ความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานของการวิจัยทาง

การศึกษา จรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการวิจัย ข้ันตอนการวิจัย การเลือก

ปัญหาในการวิจัย การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรและสมมติฐาน การออกแบบ  การ

วิจัยทางการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การแปลผลและสรุปผล การเขียนเค้า

โครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางการศึกษา การอภิปรายแลกเปล่ียนแนวคิดและความรู้ที่ได้จาก

การศึกษาค้นคว้างานวิจัย รวมทั้งการน าเสนอเค้าโครงการวิจัยทางการศึกษา การปฏบัิติการวิจัยและการ

น าเสนอผลงานวิจัย 

 

ศษ 491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2   2(0-4-2)  

ED 491 Teaching Practicum II  

ศึกษาทักษะต่างๆ โดยเช่ือมโยงกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและน าไป

ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการสอนระดับจุลภาค ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละ

ระดับการศึกษาและวิชาเอก และฝึกปฏบัิติการสอนตามแผน บันทกึและรายงานผลการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเป็นฐาน ศึกษาและแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน สังเกตการสอนของ

เพ่ือน เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของครูตลอดจนจัดกจิกรรมอาสาและโครงการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อ

การเรียนการสอนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 
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ศษ 591 การปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 6(1-12-5) 

ED 591 Education Internship I  

ฝึกปฏบัิติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเน้ือหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่  การ

ปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่าง

มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเน้นการปฏบัิติงานในหน้าที่ครู การบูรณาการความรู้

ทั้งหมดมาใช้ในการปฏบัิติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่ การปฏบัิติการสอนในช้ันเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา งานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการ

ของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา น าผลการประเมินมา

พัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สัมมนาการศึกษากับอาจารย์นิเทศก์การศึกษาและ

เพ่ือนนิสติเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสาร และ/หรือ Face to face อย่างน้อยสัปดาห์ละ 

1 ช่ัวโมง จัดท าบันทกึและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ ต่ออาจารย์นิเทศก์  

 

ศษ 592 การปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 6(0-12-6) 

ED 592 Education Internship II  

ฝึกปฏบัิติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเน้ือหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่  การ

ปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทาง

การศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิ

โรฒกับสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่  

การปฏบัิติการสอนในช้ันเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา งานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องกบัสถานศึกษา น าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการ

สัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเพ่ือพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ จัดท า

บันทกึและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ ต่ออาจารย์นิเทศก์ 

 

               2.1.2  วิชาชีพครูเลือก 

ศษ 212 ลูกเสอื ยุวกาชาด และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(1-2-3)  

ED 212 Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development Activities  

ศึกษาบทบาท หน้าที่ และความส าคัญของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และครูกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน  การพัฒนาบุคลิกภาพและทกัษะของครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การ

จัดกิจกรรมที่ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้และเข้าใจตนเองในการก าหนดเป้าหมาย 

วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ การจัดกจิกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบความเป็นผู้น าผู้ตามที่

ดี และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตาม

ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร โดยให้มีการฝึกปฏบัิติในฐานะผู้เข้าร่วมกจิกรรมและผู้สอน 
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ศษ 301 ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3) 

ED 301 Thai Skills for Learning Development 

ศึกษาและพัฒนาการใช้ภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้ การศึกษาและการพัฒนาภาษาไทยที่

สมัพันธก์บัการศึกษาค้นคว้า การอ่าน การคิด การสรุปสาระ การบันทกึ การเขียน และการอภิปราย โดย

เน้นการศึกษาและพัฒนาผ่านระบบการเรียนรู้บนฐานคิดที่สอดคล้องกับวิชาชีพครู ที่ต้องเรียน พัฒนา 

และถ่ายทอดความรู้ความคิด 

 

ศษ 311 จิตส านึกและการมีส่วนร่วมทางสงัคมและการเมือง 2(1-2-3) 

ED 311 Social and Political Consciousness and Participation  

การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตส านึกทางสังคมและการเมือง  การตระหนักถึง

บทบาท หน้าที่ และสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์และความเป็นพลเมืองของสังคมทั้งในระดับชุมชน  

ประเทศ  และสังคมโลก การสร้างจิตส านึกต่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วม

กิจกรรมทางสังคมและการเมือง การเป็นผู้น าทางสังคมโดยเป็นผู้ตระหนักถึงความเสมอภาคและความ

เทา่เทยีมกนัของมนุษย์ที่หลากหลาย การท าความเข้าใจต่อสังคมแบบพหุวัฒนธรรม การเมืองเพ่ือการมี

ส่วนร่วมของประชาชน  และกระบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคม 

 

ศษ 312 การต่อรองกบัวัฒนธรรมการบริโภค 2(1-2-3) 

ED 312 Negotiating and Consumer Culture    

ศึกษาการก่อรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม กระบวนการสร้างค่านิยมต่อการ

บริโภคในสังคมสมัยใหม่ ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคต่อฐานคิดและการด ารงชีวิตของคนใน

สังคม ความตระหนักต่อปัญหา การรู้เท่าทัน และสร้างอ านาจต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค เพ่ือให้

เกิดการบริโภคอย่างมีสติ และส่งเสริมฐานคิดของความพอเพียงในการด ารงชีวิตทั้งระดับปัจเจกและ

สังคม เพ่ือน าไปสู่การสร้างครูที่เข้าใจต่อฐานคิดข้างต้น การท าให้ครูเป็นผู้น าในการสร้างความรู้  สร้าง

กระบวนการเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัการบริโภคอย่างรู้เทา่ทนั มีสติ และใช้ปัญญา  

 

ศษ 313 งานอาสาสมัครและกจิกรรมเยาวชน 2(1-2-3)  

ED 313 Voluntary Work and Youth Activities  

ศึกษาขอบข่าย หลักการ โครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัครและกิจกรรม

เยาวชนทั้งในและต่างประเทศ บทบาทของการศึกษาในงานอาสาสมัครและกจิกรรมเยาวชน 
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ศษ 314 การพัฒนาทกัษะการคิดระดับสงู 2(1-2-3) 

ED 314 Developing Higher Order Thinking Skills  

ศึกษาเกี่ยวกับความความคิด ความส าคัญจ าเป็นในการฝึกความคิดระดับสูง การประเมิน

ทกัษะความคิดระดับสูงเบ้ืองต้นและการบูรณาการกลยุทธ์ในการใช้ทกัษะความคิดระดับสูงกับการเรียน

การสอน การผลิตสื่อการสอน การประเมินผล ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีสาระเน้นกลยุทธ์

ทางความคิด เกี่ยวกบัความคิดสร้างสรรค์ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และกลยุทธใ์นการแก้ปัญหา  

 

ศษ 322 การพัฒนาหลักสตูรท้องถิ่น 2(1-2-3) 

ED 322 Local Curriculum Development  

ศึกษา ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมาของการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์

หลักสตูร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้องกับบริบททาง

วัฒนธรรม สังคมและท้องถิ่น รวมทั้งสามารถประเมินหลักสูตรได้ทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร 

เพ่ือให้สามารถพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางกับความ

ต้องการของชุมชน 

 

ศษ 333 การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอธัยาศัย 2(1-2-3) 

ED 333 Non-formal and Informal Learning Management  

ศึกษาวิธีการ หลักการ แนวทาง และจัดการเรียนให้แก่บุคคลตลอดชีวิต โดยวิธีการเรียนรู้

นอกระบบและตามอธัยาศัย การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้แก่บุคคล การพัฒนารูปแบบ

การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย รูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพชุมชนทั้งเมืองและชนบท 

การจัดแหล่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย การ

ประเมินผลการจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอธัยาศัยและการฝึกลงมือปฏบัิติงานจริงในชุมชน    

 

ศษ 334 การจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างจิตส านึกสาธารณะ 2(1-2-3) 

ED 334 Public Concern-Based Learning  

ศึกษาและวิเคราะห์หลักการและฐานคิดด้านความส าคัญของส่วนรวม (สาธารณะ) รวมทั้ง

องค์ความรู้และความสมัพันธด้์านสิ่งแวดล้อมทุกมิติ ได้แก่ มิติทรัพยากร มิติเทคโนโลยี มิติของเสียและ

มลพิษ มิติมนุษย์/สังคม/วัฒนธรรม คุณค่าทางนิเวศวิทยา วิธีการและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ

สร้างจิตส านึกในการคุ้มครอง ดูแลรักษา และสร้างพลังในการปกป้องสิ่งที่เป็นของสาธารณะและสิทธิ

ประโยชน์ของชุมชนและสงัคม ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการคิดด้วยความกล้า

หาญทางจริยธรรม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมได้รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัฒน์  และ

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาพร้อมๆ กบัวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม ทั้งน้ีเพ่ือให้

ทุกสรรพชีวิตอยู่ร่วมกนัได้อย่างย่ังยืน โดยให้มีการศึกษาดูงานและฝึกปฏบัิติ การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้าง

จิตส านึกสาธารณะในสถานศึกษา/ชุมชนร่วมด้วย 



43 

 
ศษ 335 การศึกษาปฐมวัย 2(1-2-3) 

ED 335 Early Childhood Education  

ศึกษาแนวคิด นโยบาย ความส าคัญ ความมุ่งหมาย ขอบข่ายของการจัดการศึกษาปฐมวัย

และจรรยาบรรณวิชาชีพครูปฐมวัย วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งในและต่างประเทศ 

หลักสตูรและรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งในและต่างประเทศ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางการ

ศึกษาปฐมวัย และทกัษะการจัดการเรียนรู้ บูรณาการทางการศึกษาปฐมวัย 

 

ศษ 336 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 2(1-2-3) 

ED 336 Learner Creativity Development   

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ความหมาย กระบวนการพัฒนาสมอง การคิดและความคิด

สร้างสรรค์ส าหรับผู้เรียน ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในผู้เรียน หลักการส าคัญในการส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรม การมีคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ในช้ันเรียน รวมถึงการฝึกแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดอย่างสร้างสรรค์  และการ

น าความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ 

 

ศษ 337 การอบรมเล้ียงดูเดก็ปฐมวัย 2(1-2-3) 

ED 337 Rearing of Young Children  

ศึกษาหลักการอบรมเล้ียงดู การโภชนาการ และสวัสดิภาพส าหรับเดก็ปฐมวัย บทบาทของ

ผู้ปกครอง ครู และโรงเรียนในการอบรมเล้ียงดูและจัดประสบการณ์ให้กับเดก็ คุณธรรมจริยธรรมที่ดี

ส าหรับผู้ปกครอง ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเดก็ปฐมวัย กระบวนการและรูปแบบการอบรมเล้ียงดูเดก็ 

สขุภาพและความปลอดภัยในเดก็ปฐมวัย รวมทั้งความเข้าใจ ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรมที่ดีต่อ

การพัฒนาเดก็ปฐมวัย 

 

ศษ 338 การมัธยมศึกษา 2(1-2-3) 

ED 338 Secondary Education  

ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา ความมุ่งหมาย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล 

ศึกษาแนวคิด และแนวโน้มการมัธยมศึกษา ธรรมชาติของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา การบริหารและ

การจัดโรงเรียนมัธยม ตลอดจนเกณฑม์าตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 

ศษ 339 หลักการอาชีวศึกษา   2(2-0-4) 

ED 339 Principle of Vocational Education  

ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาการจัดการอาชีวศึกษา  หลักการและทฤษฎีการอาชีวศึกษา นิยาม  

ความหมาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์การจัดอาชีวศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ ความเป็นมาของการ
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จัดอาชีวศึกษาในประเทศไทย ความสัมพันธ์ของอาชีวศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 

บทบาทของการอาชีวศึกษากับการศึกษาในระบบต่างๆ ความร่วมมือของการจัดการอาชีวศึกษาระหว่าง

สถานศึกษาและสถานประกอบการ มาตรฐานการจัดการการอาชีวศึกษา 

 

ศษ 341 การแนะแนวเพ่ือการพัฒนาคุณค่าแห่งตน 2(1-2-3) 

ED 341 Guidance for Self-Esteem Development 

ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้านจิตวิทยาการแนะแนว เพ่ือให้รู้จักและเข้าใจ

ธรรมชาติของผู้เรียน ตลอดจนเข้าใจสถานการณ์หรือบริบทในช้ันเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการแนะแนว 

สร้างการเห็นคุณค่าในตัวตน พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพแห่งตน สามารถให้

ค าปรึกษาช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

โดยตระหนักว่าภารกิจของการแนะแนวเป็นส่วนหน่ึงของความเป็นครู รวมถึงการจัดโครงการฝึกอาชีพ

เพ่ือสร้างการตระหนักในคุณค่าแห่งตนและสามารถจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก  

 

ศษ 361 การประกนัคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3) 

ED 361 Quality Assurance in Education  

ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาแนวคิดทางด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา บนฐานคิดเพ่ือ  การ

ปฏรูิปการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาระบบและ

กลไกทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการประกนัคุณภาพ การศึกษาเพ่ือพัฒนา 

 

ศษ 362 การศึกษาและการพัฒนาชุมชน 2(1-2-3) 

ED 362 Education for Community Development  

ศึกษาหลักการ และวิธกีารของงานพัฒนาชุมชน แนวคิดและทฤษฎีที่ส าคัญๆ ในการพัฒนา

ชุมชน สภาพปัญหา และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ของไทย บทบาทของบุคลากร

ทางการศึกษาต่องานพัฒนาชุมชน  

 

ศษ 371 สถิติเบ้ืองต้นทางการศึกษา 2(1-2-3) 

ED 371 Introduction to Statistics in Education  

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกบัสถิติ สถิติบรรยาย การแจกแจงปกติ สถิติอ้างองิ การประมาณ

ค่า การทดสอบสนมมติฐานทางสถิติ การทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างหน่ึงกลุ่ม และมากกว่าสอง

กลุ่ม เน้นการเลือกใช้สถิติได้เหมาะสมกบัปัญหาวิจัย ฝึกปฏบัิติการใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปในการวิเคราะห์

ทางสถิติ สามารถแปลผล สรุปผล และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ศษ 381 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2(1-2-3)  

ED 381 Occupations and Technology 

ศึกษา แนวคิด หลักการและทฤษฎี เกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาผู้เรียน

ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอบข่าย เน้ือหาสาระและวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้    ความเข้าใจ 

มีทักษะพ้ืนฐาน ต่อการด ารงชีวิต และประยุกต์ใช้ในการท างาน เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รัก

การท างาน โดยครอบคลุมเน้ือหาด้านการด ารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษาหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดการและ   การวางแผนโรงฝึกงาน

ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักการใช้โรงฝึกงานเพ่ือการสอนการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี ฝึกการออกแบบวางผังโรงฝึกงานตามลักษณะการใช้งาน 

 

ศษ 431 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  2(1-2-3) 

ED 431 Development of Learning Resources and Learning Networks  

ศึกษาแนวคิด สภาพ ปัญหาของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน ประเภท ลักษณะ 

องค์ประกอบ ของแหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ และบทบาทของแหล่งการเรียนรู้ต่อ

การศึกษาไทย แนวทางการพัฒนาและให้บริการแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน 

และสังคม การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิตของชุมชน 

 

ศษ 452 การประเมินหลักสตูรและการสอนเบ้ืองต้น 2(1-2-3) 

ED 452 Introduction to Curriculum and Instruction Evaluation 

ศึกษาแนวคิด หลักสตูร ความส าคัญ และกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรและ      การ

สอน หลักการ รูปแบบและวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตรและการสอน การวิเคราะห์หลักสูตร 

การวางแผนและออกแบบการประเมินหลักสตูรและการสอน การเขียนข้อเสนอโครงการและรายงานการ

ประเมิน และการน าผลการประเมินหลักสูตรและการสอนไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาฝึกปฏิบัติการ

ประเมินหลักสตูรและการสอน เพ่ือให้เข้าใจข้อดี ข้อบกพร่อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 

 

ศษ 453 เทคโนโลยีเพ่ือการวัดผล การประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา  2(1-2-3) 

ED 453 Technology for Educational Measurement, Evaluation and Research 

แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการวัดผล การประเมินและการวิจัยทางการศึกษา เน้น         

การจัดระบบข้อมูล การเตรียมข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์และการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์    

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ใน     

การออกแบบและน าเสนอวิธกีารทางการวัดผล การประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา 
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ศษ 472 การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสงัคม 2(1-2-3) 

ED 472 Research for Learning Processes and Social Development  

ศึกษาค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกบัวิธวิีทยาการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาสังคมโดย

ใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน เพ่ือให้การวิจัยเป็นเคร่ืองมือและกลไกในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และ

สังคม เน้นการจัดการความรู้ โดยอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษา

ค้นคว้างานวิจัยทางการศึกษา และจากการจัดให้ผู้เรียนจัดท ารายงานวิจัยในประเดน็ที่สนใจและน าเสนอ

ผลงานวิจัย 

 

     2.2  กลุ่มวิชาเอก 

2.2.1 วิชาเอกเด่ียว  

2.2.1.1  วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรพ์ื้ นฐาน  

คณ 111 คณิตศาสตร์ 1 4(4-0-8) 

MA 111     Mathematics I  

ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน  อนุพันธ์  การอินทเิกรตฟังก์ชันหน่ึงตัวแปรและการ

ประยุกต์ แคลคูลัสพ้ืนฐานและสถิติเบ้ืองต้น 

 

คม 100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 

CH 100 General Chemistry I  

ปริมาณสมัพันธ์ โครงสร้างอะตอม แกส๊ ของแขง็ ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส 

สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร์ และเคมีสิ่งแวดล้อม 

   

คม 190 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 1 1(0-2-1) 

CH 190 General Chemistry Laboratory I  

การใช้อุปกรณ์พ้ืนฐานทางเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏบัิติการ และการทดลองที่สอดคล้อง

กบัเน้ือหาในวิชา  คม 100 

 

ฟส 100 ฟิสกิส์ทั่วไป  3(3-0-6) 

PY 100 General Physics   

กลศาสตร์ของระบบอนุภาค วัตถุแขง็เกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ความ

ร้อนและอุณหพลศาสตร์ คล่ืน เสียง แสง สนามไฟฟ้าและอันตรกิริยาทางไฟฟ้า สนามแม่เหล็กและ

อนัตรกริิยาทางแม่เหลก็ สนามแม่เหลก็ที่ข้ึนกบัเวลา ควอนตัมฟิสกิส ์ฟิสกิสนิ์วเคลียร์ 

 

ฟส 180  ปฏบัิติการฟิสกิส์ทั่วไป 1(0-3-0) 

PY 180  General Physics Laboratory   

ปฏบัิติการในเร่ืองที่สอดคล้องกบัวิชา ฟส 100 
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ชว 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 

BI 101 Biology I  

ศึกษาหลักการส าคัญของโครงสร้างและหน้าที่องค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพรแคริโอตและ          

ยูแคริโอต สารเคมีและปฏกิริิยาเคมีในเซลล์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม 

การแบ่งเซลล์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตได้แก่ ไวรัส มอเนอรา โพรทิสต์ เห็ด รา  พืชและสัตว์ 

ความสมัพันธร์ะหว่างสิ่งมีชีวิตกบัสภาวะแวดล้อมเชิงวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิวัฒนาการ 

 

ชว 191 ปฏบัิติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) 

BI 191 Biology Laboratory I  

บุรพวิชา :  ชว 101 หรือเรียนควบคู่ 

ปฏบัิติการชีววิทยาเกี่ยวกบัโครงสร้างและหน้าที่องค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพรแคริโอตและ          

ยูแคริโอต สารเคมีและปฏกิริิยาเคมีในเซลล์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม 

การแบ่งเซลล์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตได้แก่ ไวรัส มอเนอรา โพรทิสต์ เห็ด รา  พืชและสัตว์ 

ความสมัพันธร์ะหว่างสิ่งมีชีวิตกบัสภาวะแวดล้อมเชิงวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิวัฒนาการ ที่มีเน้ือหา

สอดคล้องกบัวิชา ชว 101 

 

ชว 331 เคมีอนิทรีย์และชีวเคมีเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

BI 331 Introduction to Organic Chemistry and Biochemistry  

ศึกษาโครงสร้าง หมู่ฟังก์ชัน และปฎิกิริยาของสารอินทรีย์และสารชีวโมเลกุล วิเคราะห์

กระบวนการเปล่ียนแปลงและการควบคุมทางชีวเคมี ในสิ่งมีชีวิตช้ันสงู 

 

2.2.1.2  วิชาเอกบงัคบั  

คม 101  เคมีทั่วไป 2  3(3-0-6) 

CH 101    General Chemistry II 

พันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติของธาตุสารประกอบของธาตุเรพริเซนเททีฟและทรานสิชัน 

อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ เคมีไฟฟ้า และเคมีอุตสาหกรรม 

 

 

คม 191 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 2 1(0-2-1)  

CH 191 General Chemistry Laboratory II    

การทดลองที่สอดคล้องกบัรายวิชา คม 101 

 

ชว 102 ชีววิทยา  2 3(3-0-6) 

BI 102 Biology II  

ศึกษาหลักการส าคัญเกี่ยวกบัการจัดระบบโครงสร้าง สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ และการเจริญ่

ของพืชและสตัว์ 
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ชว 192 ปฏบัิติการชีววิทยา  2 1(0-2-1) 

BI 192 Biology Laboratory II   

ปฏิบัติการชีววิทยาเกี่ยวกับการจัดระบบโครงสร้าง สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ และการเจริญ

ของพืชและสตัว์ ที่มีเน้ือหาสอดคล้องกบัวิชา ชว 102 

 

ชว 221 บูรณาการจุลกายวิภาคศาสตร์ 3(2-3-4) 

BI 221       Integrated Microanatomy 

ศึกษาเชิงบูรณาการและเปรียบเทยีบเกี่ยวกับโครงสร้าง สมบัติ และการเจริญพัฒนาระดับ

จุลภาคของเซลล์ เน้ือเยื่อ และเอม็บริโอในพืชและสตัว์ช้ันสงู 

 

ชว 262 นิเวศวิทยา 4(3-3-6) 

BI 262 Ecology 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  

โครงสร้างและกระบวนการในระบบนิเวศ ประชากร พฤติกรรม สังคมสิ่งมีชีวิต การเปล่ียนแปลงแทนที่ การ

ปรับตัว การแพร่กระจาย ความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน และมี

ปฏบัิติการที่สอดคล้องกบัเน้ือหาภาคบรรยาย 

 

ชว 304 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา 4(4-0-8) 

BI 304 Systematics and Biological Diversity  

ศึกษาหลักการของวิวัฒนาการ การก าเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับสปีชีส์ การ

เกดิสปีชีสใ์หม่ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ระบบวิทยาและการจ าแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต 

 

ชว 312 สณัฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของพืช 4(3-3-6) 

BI 312 Plant Morphology, Anatomy and Physiology  

ศึกษาโครงสร้างภายนอก การจัดจ าแนก วิวัฒนาการ ศึกษาโครงสร้างภายในและหน้าที่ของ

เซลล์ เน้ือเยื่อ ระบบเน้ือเยื่อ และอวัยวะของพืช และศึกษากระบวนการต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตในพืชช้ันสูง 

การดูดและล าเลียงแร่ธาตุ ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับน ้า และการเจริญเติบโต และมีปฏิบัติการที่

สอดคล้องกบัเน้ือหาภาคบรรยาย 

 
ชว 341 พันธุศาสตร์ 4(3-3-6) 

BI 341 Genetics  

ศึกษาหลักการเบ้ืองต้นในการถ่ายทอดทางพันธุกรรม รูปร่างของโครโมโซม การกลาย 

ตลอดจนโครงสร้างและการท างานของยีน พันธุศาสตร์ประชากร วิวัฒนาการ พันธุวิศวกรรมเบ้ืองต้น และมี

ปฏบัิติการที่สอดคล้องกบัเน้ือหาภาคบรรยาย 
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ชว 353 กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และพฤติกรรมสตัว์ 4(3-3-6) 

BI 353 Animal Anatomy, Physiology and Behavior  

พลังงานและสมดุลของสาร โครงสร้างและหน้าที่ของเน้ือเย่ือของสัตว์ ระบบอวัยวะ การท างาน

และการควบคุมของสตัว์ และมีปฏบัิติการที่สอดคล้องกบัเน้ือหาภาคบรรยาย 

 

ชว 493 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 1(0-3-0) 

BI 493 Science Project I 

ศึกษาค้นคว้าระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ และการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ สืบค้นข้อมูล

เกี่ยวกบัปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์และเรียบเรียงเป็นโครงร่างของโครงงานวิทยาศาสตร์โดยเน้น

คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ 

 

ชว 494 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 1(0-3-0) 

BI 494 Science Project II  

ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ น าเสนอผลงานในรูปแบบเอกสาร ช้ินงาน และรายงานต่อที่ประชุมชน

หรือสาธารณชน ประมวลประสบการณ์สู่การประกอบวิชาชีพครูโดยเน้นคุณธรรม จริยธรรม และความ

รับผิดชอบ 

 

ชศ 221 ธรณีวิทยาส าหรับครูชีววิทยา 2(2-0-4) 

BE 221 Geology for Biology Teacher 

ศึกษาประวัติธรณีวิทยา อายุทางธรณี โบราณชีววิทยา การล าดับช้ันหิน การก าเนิดโลก 

โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก (แร่ หิน ดิน) การจ าแนกแร่และหิน ธรณีวิทยาโครงสร้าง แผ่นธรณี 

การแปรสัณฐาน แผ่นธรณีและธรณีสัณฐาน ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่าย

ดาวเทยีม ธรณีพิบัติภัย และผลกระทบจากกระบวนการต่าง ๆ ต่อสิ่งมีชีวิต 

 

ชศ 222 ดาราศาสตร์ส าหรับครูชีววิทยา 2(2-0-4) 

BE 222 Astronomy for Biology Teacher 

ศึกษาปรากฏการณ์ที่เกี่ยวเน่ืองระหว่างดวงอาทติย์ โลก ดวงจันทร์และระบบสุริยะ ดวงดาว

บนท้องฟ้า เทคโนโลยีอวกาศ สงัเกตการณ์ทางดาราศาสตร์เบ้ืองต้น การเช่ือมโยงความรู้ทางดาราศาสตร์

กบัชีวิตประจ าวัน 

 

ชศ 391 ภาษาองักฤษส าหรับครูชีววิทยา  3(2-2-5) 

BE 391 English for Biology Teacher   

ฝึกทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษในการอ่าน เขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยทางวิทยา

ศาสตรศึกษา 
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วจช 201 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 

SMB 201 Microbiology  

ศึกษาโครงสร้าง การเจริญ การสืบพันธุ์ และวิธีการควบคุมจุลินทรีย์ ตลอดจนศึกษาถึงความ 

สมัพันธข์องจุลินทรีย์ทางด้านอาหาร น า้ ดิน อุตสาหกรรม สาธารณสขุ และภมูิคุ้มกนั 

 

วจช 202 ปฏบัิติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 

SMB 202 Laboratory in  Microbiology 

บุรพวิชา: วจช 201 หรือเรียนควบคู่ 

เรียนรู้หลักการ ข้อควรปฏบัิติในการศึกษาโครงสร้าง การเจริญ การสบืพันธุ์ และวิธีการ
ควบคุมจุลินทรีย์ ตลอดจนศึกษาถึงความ สัมพันธข์องจุลินทรีย์ทางด้านอาหาร น า้ ดิน อุตสาหกรรม 

สาธารณสุข และภมูิคุ้มกนั และฝึกฝนเกี่ยวกบัเทคนิคทางด้านจุลชีววิทยา 

 

2.2.1.3  วิชาเอกเลือก   

(ก) กลุ่มพฤกษศาสตร ์  

ชว 212 สณัฐานวิทยาของพืชมีทอ่ล าเลียง 4(3-3-6) 

BI 212 Morphology of Vascular Plant 

ศึกษาสณัฐานของพืชมีทอ่ล าเลียง เปรียบเทยีบรูปร่างและโครงสร้างตามประวัติการวิวัฒนาการ

ของพืชและมีปฏบัิติการที่สอดคล้องกบัเน้ือหาภาคบรรยาย 

 
ชว 272 การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช 3(2-3-4) 

BI 272 Plant Tissue Culture 

ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการในการเพาะเล้ียงเซลล์ เน้ือเย่ือและอวัยวะจากส่วนต่าง ๆ ของ

พืช การน าเอาวิธีการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืชไปใช้ประโยชน์ทางด้านต่าง ๆ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง

กบัเน้ือหาภาคบรรยาย 

 

ชว 313 

BI 313 

กายวิภาคศาสตร์ของพืชดอก                                                                

Anatomy of Angiosperm 

3(2-3-4) 

ศึกษาโครงสร้างภายในของพืชดอก ในเร่ืองลักษณะเฉพาะ หน้าที่ การเรียงตัว การ

เจริญเติบโต การเปล่ียนแปลง วิวัฒนาการของเซลล์ เน้ือเย่ือ ระบบเน้ือเย่ือ และอวัยวะของพืช ลักษณะ

ทางกายวิภาคศาสตร์ที่มีคุณค่าต่ออนุกรมวิธานพืช และมีปฏบัิติการที่สอดคล้องกบัเน้ือหาภาคบรรยาย 

                                                                                               

ชว 354 สรีรวิทยาของพืชเขตร้อน                                                                             4(3-3-6) 

BI 354 Physiology of Tropical Plants  

ศึกษากระบวนการต่างๆ  ทางสรีรวิทยาของพืชในเขตร้อน โดยเน้นองค์ประกอบทางเคมี 

กระบวนการการคายน ้า การสังเคราะห์ด้วยแสง เมแทบอลิซึมของสารอินทรีย์ การเจริญเติบโต  การ

ตอบสนองของพืชเขตร้อนที่มีต่อปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพ การส่งสัญญาณภายในพืช และการประยุกต์

หัวข้อทางการศึกษาสรีรวิทยาของพืชเขตร้อนในปัจจุบัน และมีปฏบัิติการที่สอดคล้องกบัเน้ือหาภาคบรรยาย 
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ชว 411 อนุกรมวิธานพืช 4(3-3-6) 

BI 411 Plant Taxonomy  

ศึกษาการจ าแนกพืชเข้าเป็นหมวดหมู่ ประวัติ หลักและระบบในการจ าแนก รวมทั้งแนวคิดใหม่

ในการจ าแนก โดยเน้นในพืชดอกที่พบมากในประเทศไทย และมีปฏบัิติการที่สอดคล้องกบัเน้ือหาภาคบรรยาย 

 

 

ชว 415 ชีววิทยาของพืชดอก 3(2-3-4) 

BI 415 Biology of Angiosperms   

ศึกษาชีววิทยาของพืชมีดอก โดยเน้นสณัฐานวิทยา วัฏจักรชีวิต และการจัดจ าแนก 

 

ชว 416 พืชเศรษฐกจิ 3(3-0-6) 

BI 416 Economic Plant   

ศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย  โดยมุ่งเน้นความรู้

ทางสรีรวิทยาต่อการเจริญเติบโตของพืช รวมทั้งการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในการเพ่ิม

ผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย โดยเน้นปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน 

 

ชว 417 กายวิภาคศาสตร์ของเน้ือไม้                                                                 3(2-3-4) 

BI 417 Wood Anatomy                                                                

ศึกษากายวิภาคศาสตร์เน้ือไม้ของพืชกลุ่มจิมโนสเปิร์มและพืชใบเล้ียงคู่ ในด้านโครงสร้าง

และพัฒนาการของแคมเบียม ชนิด ก าเนิด และพัฒนาการของเซลล์ที่ประกอบเป็นเน้ือไม้ รวมทั้ง

ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ที่มีคุณค่าต่ออนุกรมวิธานพืช และมีปฏบัิติการที่สอดคล้องกบัเน้ือหาภาคบรรยาย 

 

ชว 452 ฮอร์โมนพืช                                                                                   3(2-3-4) 

BI 452 Plant Hormones  

ศึกษาเกี่ยวกบัลักษณะทางเคมีของฮอร์โมนพืชกลุ่มต่างๆ และสารชะลอการเจริญเติบโตของ

พืช ผลของสารเหล่าน้ันต่อการเจริญเติบโต และกระบวนการทางสรีรวิทยาต่างๆ ของพืช และการน าไป

ประยุกต์ใช้ และมีปฏบัิติการที่สอดคล้องกบัเน้ือหาภาคบรรยาย 

 

 

ชว 461 นิเวศวิทยาของพืช 3(2-3-4) 

BI 461 Plant Ecology  

ศึกษาระบบของสังคมพืช ความสัมพันธข์องพืชกบัสิ่งแวดล้อมโดยทั่ว ๆ ไป ความหลากหลาย 

เทคนิคในการสุ่มตัวอย่างและศึกษา และมีปฏบัิติการที่สอดคล้องกบัเน้ือหาภาคบรรยาย 

 

 

 

 

 



52 

 
ชว 474 วัชพืชและการป้องกนัก าจัด                                                               3(2-3-4) 

BI 474 Weeds and Weed Controls  

ศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของวัชพืช การจ าแนกชนิด การแพร่ระบาด และการควบคุม

ก าจัดโดยวิธีการต่างๆ และสารก าจัดวัชพืช รวมทั้งการประยุกต์ใช้ทางการเกษตร และมีปฏิบัติการที่

สอดคล้องกบัเน้ือหาภาคบรรยาย 

 

ชว 476 พืชศาสตร์ประยุกต์ 3(2-3-4) 

BI 476 Applied Plant Science  

ศึกษาลักษณะทางพฤษศาสตร์ หลักการและฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับการปลูก การบ ารุงรักษา และ

การขยายพันธุพื์ชสวน พืชสมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ พืชเศรษฐกิจ และพืชอินทรีย์ สารออกฤทธิ์ในพืช

สมุนไพร สาเหตุ อาการ การติดต่อ และการวินิจฉัยโรคพืช การควบคุมป้องกัน และก าจัดโรคพืช และมี

ปฎิบัติการที่สอดคล้องกบัเน้ือหาภาคบรรยาย 

 

 (ข) กลุ่มสตัววิทยา  

ชว 322 สตัว์ไม่มีกระดูกสนัหลัง 4(3-3-6) 

BI 322 Invertebrate Zoology 

ศึกษารูปร่าง การเจริญเติบโต สรีรวิทยา นิเวศวิทยา และอนุกรมวิธานของสัตว์ไม่มีกระดูก

สันหลังตั้ งแต่ฟองน ้าถึงคอร์เดตช้ันต ่า โดยเน้นความสัมพันธ์กันในแง่วิวัฒนาการ นิเวศวิ ทยา และ

พฤติกรรมของสตัว์เหล่าน้ัน ปฏบัิติการเกี่ยวกบัการผ่าตัดสตัว์บางชนิด การสาธติและทศันศึกษา 

 

ชว 323 สตัว์มีกระดูกสนัหลัง 4(3-3-6) 

BI 323 Vertebrate Zoology  

ศึกษารูปร่าง โครงสร้าง และอนุกรมวิธานของคอร์เดตช้ันต ่า และสตัว์มีกระดูกสนัหลัง และ

มีปฏบัิติการที่สอดคล้องกบัเน้ือหาภาคบรรยาย 

 

ชว 324 กฏีวิทยา 3(2-3-4) 

BI 324 Entomology  

ศึกษาสัณฐานวิทยา ชีววิทยา นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน การจัดเก็บรักษาตัวอย่าง โทษ 

ประโยชน์ และวิธกีารป้องกนัก าจัดแมลง และมีปฏบัิติการที่สอดคล้องกบัเน้ือหาภาคบรรยาย 

 

 

ชว 325 กายวิภาคเปรียบเทยีบของสตัว์มีกระดูกสนัหลัง 4(3-3-6) 

BI 325 Comparative Anatomy of the Vertebrates  

ศึกษาเปรียบเทยีบโครงสร้างของร่างกาย เน้ือเยื่อ อวัยวะ และระบบอวัยวะของสัตว์มีกระดูก

สนัหลัง ตามล าดับวิวัฒนาการ และมีปฏบัิติการที่สอดคล้องกบัเน้ือหาภาคบรรยาย 
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ชว 327 ระบบโครงสร้างสตัว์ไม่มีกระดูกสนัหลัง 4(3-3-6) 

BI 327 Invertebrate Body Systems  

ศึกษาโครงสร้างของสตัว์ไม่มีกระดูกสนัหลัง เชิงกายวิภาคเปรียบเทยีบระดับเน้ือเยื่อ อวัยวะ

และระบบอวัยวะ ตามล าดับวิวัฒนาการ และมีปฏบัิติการที่สอดคล้องกบัเน้ือหาภาคบรรยาย 

 

ชว 424 ปักษีวิทยาเบื้องต้น 3(2-3-4) 

BI 424 Introduction to Ornithology  

ศึกษาชีววิทยาพ้ืนฐานของนก การจัดหมวดหมู่ พฤติกรรมการด ารงชีวิต การสืบพันธุ์ การ

สร้างรังวางไข่ และเล้ียงลูก การอพยพย้ายถิ่น เน้นนกประจ าถิ่นของไทย รวมทั้งความส าคัญทาง

เศรษฐกจิและสิ่งแวดล้อม มีปฏบัิติการที่สอดคล้องกบัเน้ือหาภาคบรรยายและมีการศึกษานอกสถานที่ 

 

ชว 456 ประสาทชีววิทยา 3(2-3-4) 

BI 456 Neurobiology  

ศึกษาโครงสร้างและสมบัติเชิงชีววิทยาของอวัยวะในระบบประสาทและอวัยวะรับสมัผัสของ

สตัว์และ มนุษย์ และมีปฏบัิติการที่สอดคล้องกบัเน้ือหาภาคบรรยาย 

 

ชว 465 นิเวศวิทยาของสตัว์ 3(2-3-4) 

BI 465 Animal Ecology  

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และสิ่งแวดล้อม โครงสร้างและการเปล่ียนแปลงของ

ประชากรชุมชนของสัตว์และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชน การปรับตัว การแพร่กระจาย และ

การอนุรักษ์สตัว์ และมีปฏบัิติการที่สอดคล้องกบัเน้ือหาภาคบรรยาย 

 

 (ค) กลุ่มจุลชีววิทยา  

ชว 372 โครงสร้าง กจิกรรม และพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 3(2-3-4) 

BI 372 Structure, Function and Genetics of Microorganisms  

ศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ อัตราการเจริญ และปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญ การเพาะเล้ียง ความ

ต้องการสารอาหาร ปฏกิิริยาชีวเคมีภายในเซลล์ กลไกการควบคุมและการเปล่ียนแปลงรูปร่างของเซลล์ 

กจิกรรมต่างๆ ที่เกดิข้ึนภายในเซลล์ โครงสร้างของสารพันธุกรรมของจุลินทรีย์ การถ่ายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของยีน การแปรผันและผ่าเหล่า การเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม 

การหาล าดับของดีเอน็เอ บทบาทของจุลินทรีย์ทางด้านพันธุวิศวกรรมและการน าไปใช้ 

 

 

ชว 373 จุลชีววิทยาประยุกต์ 3(2-3-4) 

BI 373 Applied Microbiology  

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในด้านต่าง ๆ 

และการน าจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ในทางการเรียนการสอนและอุตสาหกรรม และมี

ปฏบัิติการที่สอดคล้องกบัภาคบรรยาย 
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ชว 374 จุลชีววิทยาสขุภาพและสขุาภิบาล 3(2-3-4) 

BI 374 Health and Sanitary Microbiology  

ศึกษาหลักการสาธารณสขุและสขุาภิบาลโรงงาน จุลินทรีย์ก่อโรค วิธกีารควบคุมจุลินทรีย์ ใน

ภาวะแวดล้อม การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ แนวทางแก้ไขและการประยุกต์ใช้ และมีปฏบัิติการที่

สอดคล้องกบัภาคบรรยาย 

 

 

ชว 375 จุลชีววิทยาอาหารและอุตสาหกรรม 3(2-3-4) 

BI 375 Food and Industrial Microbiology  

ศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อการเสื่ อมเสียของอาหาร จุลินทรีย์ที่ เกี่ยวข้องกับอาหารและ

อุตสาหกรรม จุลินทรีย์ที่ท  าให้เกิดโรคในอาหาร อาหารเป็นพิษ การตรวจสอบจุลินทรีย์ในอาหาร การ

ประยุกต์ใช้ และมีปฏบัิติการที่สอดคล้องกบัภาคบรรยาย 

 

วจช 301 วิทยาเหด็รา   3(2-3-4) 

SMB 301   Mycology  

บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 หรือโดยความเหน็ชอบของภาควิชา 

ศึกษาการจัดหมวดหมู่ วัฎจักรชีวิต การเจริญ สณัฐานวิทยา สรีรวิทยา ของเหด็ รา และยีสต์ 

รวมทั้งความส าคัญทางเศรษฐกจิ ความสมัพันธ์ต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ และมีปฏบัิติการที่สอดคล้องกบัเน้ือหา

ภาคบรรยาย 

 

 (ง) กลุ่มชีววิทยาอื่นๆ  

ชว 202 วิทยาโพรทสิต์  3(2-3-4) 

BI 202 Protistology 

ศึกษาความหลากหลายของโพรทสิต์ ทั้งในเชิงโครงสร้าง วัฏจักรชีวิต นิเวศวิทยา อนุกรม วิธาน 

และในเชิงประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม และมีปฏบัิติการที่สอดคล้อง

กบัภาคบรรยาย 

 

ชว 371 เทคโนโลยีชีวภาพเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

BI 371 Introduction to Biotechnology  

ศึกษาหลักการและพัฒนาการทางเทคโนโลยีชีวภาพโดยเน้นปรากฏการณ์และกลไกส าคัญ

ทางเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ต่อกระบวนการพันธุวิศวกรรม การโคลน การสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปร

พันธุกรรม บทบาทการน าสิ่งมีชีวิตมาใช้ประโยชน์ให้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพใหม่ ๆ แนวโน้มความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ โครงการจีโนม กระบวนการพัฒนาผลผลิตชีวภาพเป็นสินค้าชีวภาพสู่ธุรกิจชีวภาพใน

วงการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข และนิติวิทยาศาสตร์ภายใต้

ความปลอดภัยทางชีวภาพ จริยธรรมและกฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีชีวภาพ 

 

ชว 391 ไมโครเทคนิค 3(0-6-3) 

BI 391 Microtechniques  

ศึกษาวิธกีารที่ใช้เตรียมตัวอย่างพืชและสัตว์ส าหรับการศึกษาทางชีววิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
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ชว 392 เทคนิคทางชีววิทยา 2(0-4-2) 

BI 392 Biotechniques  

ศึกษาถึงเทคนิคและวิธกีารที่ส าคัญในการศึกษาสิ่งมีชีวิต การเกบ็ตัวอย่างพืชและสัตว์ 

 

ชว 401 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 

BI 401 Evolution  

บุรพวิชา : ชว 341  

 

ศึกษาการก าเนิดของโมเลกุลอินทรีย์ เซลล์โพรแคริโอตและยูแคริโอต กระบวนการ

เปล่ียนแปลงของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ การเกิดสปีชีส์ใหม่ ตลอดจนกลไกที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน การ

คัดเลือกทางเพศ ปัจจัยทางวิวัฒนาการที่เปล่ียนแปลงโครงสร้างของประชากร และความสัมพันธ์เชิง

วิวัฒนาการในระดับโมเลกุล  

 

    

ชว 442 พันธุวิศวกรรม 4(3-3-6) 

BI 442 Genetic Engineering  

บุรพวิชา : ชว 341 

ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของดีเอน็เอ การเตรียมดีเอน็เอส าหรับการโคลน เอนไซม์ที่ใช้ใน

การโคลนยีน เวกเตอร์ การตรวจหาโคลนที่ต้องการ การวิเคราะห์และตรวจสอบดีเอน็เอที่โคลนได้ การถ่าย

ฝากยีนในยูแคริโอต การดัดแปรพันธุกรรมในพืชและสัตว์ โครงการจีโนมมนุษย์ การบ าบัดด้วยยีน และ

ชีวสารสนเทศศาสตร์เบ้ืองต้น และมีปฏบัิติการที่สอดคล้องกบัเน้ือหาภาคบรรยาย 

 

 

ชว 443 ชีวสารสนเทศศาสตร์เบ้ืองต้น 2(1-3-2) 

BI 443 Introduction to Bioinformatics  

บุรพวิชา : ชว 442 

การสืบค้นข้อมูลทางพันธุศาสตร์จากระบบฐานข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ การวิ เคราะห์ความ

เหมือนและความแตกต่างของล าดับเบสของดีเอน็เอ และล าดับกรดอะมิโน และการศึกษาความสัมพันธ์

เชิงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งการบันทกึข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลเพ่ือการเผยแพร่       

 

 

ชว 445 มนุษยพันธุศาสตร์ 3(3-0-6) 

BI 445 Human Genetics   

บุรพวิชา : ชว 341 

ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของคน โครโมโซมและความผิดปกติของ

โครโมโซม พันธุศาสตร์กบัระบบภมิูคุ้มกนั การเกดิมะเรง็และโรคทางพันธุกรรมที่มาจากหลายปัจจัย 

โครงการจีโนมมนุษย์และการประยุกต์ใช้ข้อมูลหลังการศึกษาจีโนม 

 

ชว 454 วิทยาภมูิคุ้มกนั   3(3-0-6) 

BI 454 Immunology  

ศึกษาโครงสร้างและการท างานของระบบภมูิคุ้มกนั การตอบสนองของระบบภมูิคุ้มกนัต่อสิ่ง

แปลกปลอม โรคที่เกิดจากภาวะภมิูคุ้มกนัผิดปกติ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมภมิูคุ้มกนั 

การวินิจฉัยและการรักษาโรค 
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ชว 477 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาส าหรับครูชีววิทยา 1 2(1-3-2) 

BI 477 Special Topics in Biology for Biology Teacher I  

ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจทางชีววิทยาให้สอดคล้องกบัภาวะปัจจุบัน 

 

 

ชว 478 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาส าหรับครูชีววิทยา 2 3(2-3-4) 

BI 478 Special Topics in Biology for Biology Teacher II  

ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจทางชีววิทยาให้สอดคล้องกบัภาวะปัจจุบัน  

   

 (จ) กลุ่มชีววิทยาศึกษา  

ชศ 392 ศาสตร์แห่งศัพทชี์ววิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 

BE 392 Introduction to Biological Terminology  

ศึกษา พ้ืนฐาน หลักการ แนวคิด รูปแบบ ความหมาย และรากเดิมในศาสตร์แห่งภาษาที่เกี่ยวข้อง

กับศัพท์วิชาการเฉพาะทางชีววิทยาระดับพ้ืนฐาน ที่ใช้ในการสร้างความน่าสนใจให้เกิดความประทับใจ

เพ่ือน าสู่การขยายผลการจัดการเรียนรู้ ชีววิทยาเชิงวิเคราะห์ 

 

ชศ 393 ประวัติและผลงานนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก 3(3-0-6) 

BE 393 History and Work of World’s Greatest Scientists  

ศึกษาประวัติ ภมูิปัญญา ฐานคิด แรงบันดาลใจ อัตวิสัย และกระบวนการแสวงหาความรู้ การ

แก้ปัญหาด้วยทักษะและระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏเป็นรูปแบบและวิธีการพัฒนาระบบการศึกษา

ค้นคว้าทดลองจนเกดิผลงานช้ินเอกของนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก 

 

 

ชศ 453 วิจัยในช้ันเรียนชีววิทยา 3(2-3-4) 

BE 453 Biology Classroom Research  

หลักการวิจัยในช้ันเรียนแบบต่าง ๆ การน าการวิจัยในช้ันเรียนสู่ห้องเรียนชีววิทยา และฝึก

ปฏบัิติการวิจัยในช้ันเรียนชีววิทยา รวมถึงการปรับปรุงงานวิจัยให้เหมาะสมกบัสภาพช้ันเรียนจริง 

 

 

     2.2.2  วิชาการสอนวิชาเอก  

วทศ 431 บูรณาการวิธวิีทยาส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 3(2-3-4) 

SCI 431 Integrated Methodology for  Science Teachers  

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ วิธีวิทยาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา แบบบูรณาการไปสู่การจัดการ

เรียน การวัดผลและประเมินผล นวัฒกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร รวมทั้งจิตวิทยาของ

ครูวิทยาศาสตร์ 

 

ชศ 471 บูรณาการวิธวิีทยาส าหรับครูชีววิทยา 3(2-3-4)  

BE 471 Integrated Methodology for Biology Teacher  

ศึกษาพัฒนาฐานคิด ทฤษฎี กระบวนทัศน์ และวิธีวิทยาทางชีววิทยาศึกษาแบบบูรณาการ ให้

เช่ือมโยงกบัการเพ่ิมพูนอุดมการณ์วิชาชีพ และน าสู่การปฏบัิติเพ่ือพัฒนาทกัษะความเป็นครูชีววิทยา 
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ชศ 474 บูรณาการองค์ความรู้เชิงระบบเพ่ือการสอนชีววิทยา 3(3-0-6) 

BE 474 Intergrated Systematic Knowledge for Teaching Biology  

สร้างสรรค์ บูรณาการ องค์ความรู้ทางชีววิทยาแบบเข้ม ให้เช่ือมโยงภายในศาสตร์ และข้าม

ศาสตร์อย่างเป็นระบบสู่การสอนชีววิทยาแห่งยุคแข่งขันในโลกเสรีไร้พรมแดน 

 

 

ชศ 491 ภาษาจีนเบื้องต้นเพ่ือการสอนชีววิทยา 3(3-0-6) 

BE 491 Foundamental Chinese for Biology Teaching  

ศึกษาภาษาจีนเบ้ืองต้น เน้นค าศัพท์เฉพาะทางชีววิทยา เพ่ือการสืบค้น ขยายผล ต่อยอด 

และสร้างนวัตกรรมการสอนชีววิทยา ด้วยภมูิปัญญาจีน ผ่านค าศัพทชี์ววิทยาด้วยภาษาจีน 

 

ชศ 492 วิทยาการทนัสมัยเพ่ือการจัดการเรียนรู้ ชีววิทยา 3(3-0-6) 

BE 492 New Frontiers for Biology Learning Management  

ศึกษาการบูรณาการความรู้ทางด้านชีววิทยาเพ่ือการสอนและวิจัย เน้นเน้ือหาความรู้ชีววิทยา

ร่วมสมัย และการวิเคราะห์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกบัชีววิทยา 

 

 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์ 

  3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

ล าดบัที่ รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีทีจ่บ 

สถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 อ.ดร.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวาณิช* วท.บ. (สตัววทิยา), 2545  

วท.ม. (วนศาสตร์), 2548 

วท.ด. (วทิยาศาสตร์ชีวภาพ), 2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 

2 อ.ดร.วฒิุพงษ์ ทองใบ* วท.บ. (ชีววทิยา), 2545 

ปร.ด. (ชีววทิยา), 2553 

มหาวทิยาลัยมหิดล 

มหาวทิยาลัยมหิดล 

 

3 อ.วลัลภา หล่อเหลี่ยม* วท.บ. (จุลชีววทิยา), 2548 

วท.ม. (จุลชีววทิยาประยุกต)์, 2551 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ี

 

4 อ.ดร.อนษิฐาน ศรีนวล วท.บ. (ชีววทิยา), 2543 

วท.ม. (ชีววทิยา), 2547 

ปร.ด. (ชีววทิยา), 2552 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

 

5 อ.จิตตมิา เหมกติตวิฒัน ์ กศ.บ. (ชีววทิยา) เกยีรตนิยิม, 2516 

กศ.ม. (ชีววทิยา), 2518 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 

หมายเหตุ 
*
ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
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3.2.2 อาจารยป์ระจ า 

   3.2.2.1 อาจารยป์ระจ าวิชาเฉพาะดา้น 

ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 รศ.ดร.เฉลิมชัย วงศว์ัฒนะ Ph.D. (Agriculture), 2532   University of Tsukuba, Japan  

2 รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสทุธางกูร Ph.D. (Cell Biology), 2541 University of Connecticus, USA  

3 ผศ.ขจีนาฏ โพธเิวชกุล วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอตุสาหกรรม),  

2527  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

4 ผศ.ดร.นลินา  ประไพรักษ์สทิธิ์ Ph.D. (Neuroscience), 2543 Iowa State University, USA  

5 ผศ.ดร.ศวิาพร ลงยันต์ วท.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), 2542 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

6 ผศ.ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิ

มาศ 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศกึษา), 2550 

มหาวิทยาลัยมหิดล  

7 ผศ.ดร.อจัฉริยา รังษิรจุิ Ph.D. (Molecular Systematics and 

Evolution), 2542  

University of Edinburgh, UK  

8 ผศ.ดร.อรอนงค์ พร้ิงศลุกะ วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2545 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

9 อ.จิตติมา เหมกติติวัฒน์ กศ.ม. (ชีววิทยา), 2518 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

10 อ.ดร.ณัฎฐิกา สวุรรณาศรัย วท.ด. (จุลชีววิทยา), 2548 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี  

11 อ.ดร.ณัฐรินทร์ วงศธ์รรมวาณิช วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), 2555  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

12 อ.ดร.ประวัติ องัประภาพรชัย Ph.D. (Microbiology), 2543 University of East Anglia, UK  

13 อ.ดร.พิชาภคั สมยูรทรัพย์ Ph.D. (Natural Science and 

Technology), 2551 

Okayama University, Japan  

14 อ.ดร.รักชนก โคโต วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), 

2549 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

15 อ.ดร.มนตรี มณีภาค วท.ด. (สรีระวิทยา), 2555 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

16 อ.ดร.วิศรตุตา อตัถากร Ph.D. (Materials engineering/ 

Biotechnology), 2552  

Edinburgh Napier University, UK  

17 อ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองใบ ปร.ด. (ชีววิทยา), 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล  

18 อ.วันชาติ สมุโนจิตราภรณ์ วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม), 

2535  

มหาวิทยาลัยมหิดล  

19 อ.วัลลภา หล่อเหล่ียม วท.ม. (จุลชีววิทยาประยุกต์), 2551  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

20 อ.ดร.สขุุมาภรณ์ สขุขุม ปร.ด. (จุลชีววิทยา), 2554  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

21 อ.ดร.สขุุมาภรณ์ แสงงาม วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), 2555  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

22 อ.ดร.สริิรักษ์ ศรวณียารักษ์ D.Agr.Sc. (Applied Bioscience), 

2553 

Kyoto University, Japan  

23 อ.ดร.อนิษฐาน ศรีนวล ปร.ด. (ชีววิทยา), 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

24 อ.ดร.อภริดา สถาปัตยานนท ์ วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), 2551 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

25 อ.สฑุามาศ นิยมพานิช* ป.บัณฑติ (วิชาชีพคร)ู, 2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

หมายเหตุ *ลาศึกษาต่อ 
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    3.2.2.2 อาจารยป์ระจ าวิชาชีพครู 

ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ คุณวุฒิ ต าแหน่งวิชาการ 

1 นายฤทธชัิย  อ่อนมิ่ง กศ.ด.(เทคโนโลยีการศกึษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2 นางนฤมล ศริะวงษ์ กศ.ด. (เทคโนโลยีการศกึษา) อาจารย ์

3 นายรัฐพล  ประดับเวทย ์ กศ.ด. (เทคโนโลยีการศกึษา) อาจารย ์

4 นางสาวขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ กศ.ด. (เทคโนโลยีการศกึษา) อาจารย ์

5 นางสาวกนกพร  ฉันทนารุ่งภกัดิ์ ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา) อาจารย ์

6 นางนัทธรัีตน์  พีระพันธุ์ ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศกึษา) อาจารย ์

7 นายทศวร มณีศรีข า กศ.ด. (พัฒนศกึษาศาสตร์)        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

8 นางสาวพาสนา  จุลรัตน์ Ph.D. (Educational Psychology) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

9 นางมณฑริา  จารเุพง็ ปร.ด. (จิตวิทยาให้ค าปรึกษา) อาจารย ์

10 นายสกล  วรเจริญศรี กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) อาจารย ์

11 นายนันทวิทย์  เผ่ามหานาคะ กศ.ม. (จิตวิทยาการศกึษา) อาจารย ์

12 นางสาวพัชราภรณ์  ศรีสวัสดิ์ กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) อาจารย ์

13 นางสาวนฤมล  พระใหญ่ ปร.ด. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) อาจารย ์

14 นายธรีะภาพ  เพชรมาลัยกุล ค.ด. (วิธวีิทยาการวิจยัทางการศกึษา) อาจารย ์

15 นายครรชิต  แสนอุบล ศศ.ด. (จิตวิทยา) อาจารย ์

16 นางสาวพวงรัตน์  เกษรแพทย์ 

 

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

Administration) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

17 นางจารวุรรณ  พลอยดวงรัตน์ ศษ.ด. (การบริหารการศกึษา) อาจารย ์

18 นางสรภคัสรณ์  ฉัตรกมลทศัน์ กศ.ด. (การบริหารการศกึษา) อาจารย ์

19 นายสมชาย เทพแสง กศ.ด. (การบริหารการศกึษา) อาจารย ์

20 รอ.อภธิร์ี  ทรงบัณฑติย์ กศ.ด. (การบริหารการศกึษา) อาจารย ์

21 นายองอาจ  นัยพัฒน ์

 

Ph.D. (Educational Administration with 

Concentration in Research & Evaluation) 

รองศาสตราจารย์ 

22 นางสาวสวุพร  เซม็เฮง Ph.D. (Educational Research and Evaluation) อาจารย ์

23 นางสาวสวุิมล  กฤชคฤหาสน์ ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศกึษา) อาจารย ์

24 นางสาวรณิดา  เชยชุ่ม ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศกึษา) อาจารย ์

25 นางอรอุมา  เจริญสขุ ค.ด. (วิธวีิทยาการวิจยัการศกึษา) อาจารย ์

26 นางสาววิไลลักษณ์  ลังกา วท.ด. (วิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์) อาจารย ์

27 นายอทิธพัิทธ ์ สวุทนัพรกูล ค.ม. (วิจัยการศกึษา) อาจารย ์

28 นางอุษณีย์   อนุรทุธว์งศ ์ Ph.D. (Special Education, Gifted and Talented 

Children) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

29 นางดารณี  ศกัดิ์ศริิผล กศ.ด. (การศกึษาพิเศษ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

30 นายศริิพันธ ์ ศรีวันยงค์ กศ.ด. (การศกึษาพิเศษ)  M.S. (Audiology), 

M.B.A. (General Management), M.C.D. 

(SpeechPathology) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

31 นางประพิมพ์พงศ ์ วัฒนะรัตน์ กศ.ม. (การศกึษาพิเศษ) อาจารย ์

32 นางเพญ็สริิ  จีระเดชากุล Ph.D. (Education Policy Studies) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

33 นายวรวุฒิ  สภุาพ (ค.ด.) พัฒนศกึษา อาจารย ์

34 นางพรใจ  ล่ีทองอนิ (กศ.ด.) พัฒนศกึษาศาสตร์ อาจารย ์

35 นางสาวพิศมัย  รัตนโรจน์สกุล กศ.ด. (พัฒนศกึษาศาสตร์) อาจารย ์

36 นางสาวจันทรัศม์  ภตูิอริยวัฒน์ กศ.ด. (บริหารการศกึษา) อาจารย ์
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37 นางสาววัฒนีย์  โรจน์สมัฤทธิ์ Ph.D.  (Adult and Continuing Education) อาจารย ์

38 นายกมัปนาท  บริบูรณ ์ กศ.ด. (การศกึษาผู้ใหญ่) อาจารย ์

39 นางสาวสมุลนิตย์  เกดิหนุนวงศ์ ค.ด. (การศกึษานอกระบบโรงเรียน) อาจารย ์

40 นางประพันธศ์ริิ  สเุสารัจ กศ.ด. (พัฒนศกึษาศาสตร์) รองศาสตราจารย์ 

41 นายสนั่น  มีขันหมาก กศ.ม. (การประถมศกึษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

42 นายรังส ี เกษมสขุ กศ.ม. (การประถมศกึษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

43 นางรุ่งทวิา  แย้มรุ่ง กศ.ด. (คณิตศาสตรศกึษา) อาจารย ์

44 นางสาววรินทร  โพนน้อย กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสตูร) อาจารย ์

45 นางสาววิลาวัลย์   ด่านสริิสขุ กศ.ม. (การประถมศกึษา) อาจารย ์

46 นางสาวดวงใจ  สเีขียว ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศกึษา) อาจารย ์

47 นายกติติชัย  สธุาสโินบล ศศ.ด. (หลักสตูรและการสอน) อาจารย ์

48 นายไพรัช  วงศยุ์ทธไกร Ed.D. (Industrial Education Management) อาจารย ์

49 นายโอภาส  สขุหวาน วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน) อาจารย ์

50 นายอมัพร กุญชรรัตน์ ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน) อาจารย ์

51 นางจารวุรรณ  สกุลคู Ph.D. Higher Education Administration. อาจารย ์

52 นายอรรณพ  โพธสิขุ Ph.D. Admin & Policy Studies. อาจารย ์

53 นางสาวเยาวพา  เดชะคุปต ์ Ed.D. (Curriculum and Instruction) รองศาสตราจารย์ 

54 นางสริิมา  ภญิโญอนันตพงษ์ Ph.D. (Elementary, Early Childhood & Gifted 

Education) 

รองศาสตราจารย์ 

55 นางสาวรังรอง  สมมิตร กศ.ม.(การศกึษาปฐมวัย) อาจารย ์

56 นางเสาวลักษณ์  รัตนวิชช์ Ph.D. (Curriculum and Instruction Stressing in 

TESL) 

รองศาสตราจารย์ 

57 นายสมชาย  ชูชาต ิ Ph.D. (Mathematics Education  and Computer) รองศาสตราจารย์ 

58 นางสาวสนีุย์  เหมะประสทิธิ์ กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสตูร) รองศาสตราจารย์ 

59 นายทนง  อคัรธรีานนท ์ กศ.ม. (ฟิสกิส)์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

60 นางสาวศภุววรรณ  สจัจพิบูล ค.ด. (หลักสตูรและการสอน) อาจารย ์

61 นายสนอง  ทองปาน กศ.ด. (วิทยาศาสตร์ศกึษา) อาจารย ์

62 นายสมปอง  ใจดีเฉย วท.ม. (เคมีชีวภาพ) อาจารย ์

63 นางสาวพรพิมล  ประสงค์พร ค.ด. (หลักสตูรและการสอน) อาจารย ์

64 นางสาวรุ่งอรณุ  โรตน์รัตนาด ารง ศษ.ม. (การสอนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ) อาจารย ์

65 นางสาววันเพญ็  ประทุมทอง กศ.ด. (วิทยาศาสตรศกึษา) อาจารย ์

66 นางสาวณัลลิกา  โตจินดา ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) อาจารย ์

 

  3.2.3 อาจารยพ์เิศษ 

   3.2.3.1 อาจารยพ์เิศษวิชาเฉพาะดา้น  

ที่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิและสาขา 
เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 นายธวัช ดอนสกุล รองศาสตราจารย์ กศ.บ. (ชีววิทยา),กศ.ม. (ชีววิทยา) - 

2 นางนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ รองศาสตราจารย์ วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (จุลชีววิทยา) - 

3 นางสาวนิรมล ปีตะนีละผลิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท .บ .  ( ฟิ สิ ก ส์ ) ,  วท .ม .  ( ฟิ สิ ก ส์ ),              

M.S. (Applied Computer Science) 
- 

4 นายเสรีวัฒน์ สมินทรปัญญา รองศาสตราจารย์ วท.บ. (ธรณีวิทยา),วท.ม. (เทคโนโลยีการ

บริหารสิ่งแวดล้อม), Ph.D. (Geology) 
- 
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ล าดบั ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งวิชาการ สถานท่ีท างาน 

1 นางอจัฉรา จ่ายเจริญ กศ.ม.(ชีววิทยา) ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

สาธติ มศว ประสานมิตร 

(ฝ่ายประถม) 

2 นางวศินี อศิรเสนา ณ อยุธยา Ed.D.(Early Childhood) ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

สาธติ มศว ประสานมิตร 

(ฝ่ายประถม) 

3 นางเรณรัูชต์ ประสิทธเิกตุ กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว) อาจารย์ สาธติ มศว ประสานมิตร 

(ฝ่ายประถม) 

4 นางสาวฑฆิัมพร สวัสด์ิโยธนิ กศ.ม.(การประถมศึกษา) อาจารย์ สาธติ มศว ประสานมิตร 

(ฝ่ายประถม) 

5 นางสาวเนตรนภิส พัฒนเจริญ กศ.ม.(การประถมศึกษา) อาจารย์ สาธติ มศว ประสานมิตร 

(ฝ่ายประถม) 

6 นางสาวปวีณา สัณห์ฐานะกุล คม.(ปฐมวัย) อาจารย์ สาธติ มศว ประสานมิตร 

(ฝ่ายประถม) 

7 นางสาวปัฐมาภรณ์ เดชะไกศยะ กศ.ม.(ปฐมวัย) อาจารย์ สาธติ มศว ประสานมิตร 

(ฝ่ายประถม) 

8 นางสาวพิมผกา อัคคะพู กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว) อาจารย์ สาธติ มศว ประสานมิตร 

(ฝ่ายประถม) 

9 นางภัคนิษฐ์ วรรณเฉลิม กศ.ม.(การประถมศึกษา) อาจารย์ สาธติ มศว ประสานมิตร 

(ฝ่ายประถม) 

10 นางเรวดี เพชรมุนี กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ) อาจารย์ สาธติ มศว ประสานมิตร 

(ฝ่ายประถม) 

11 นางสาววชิราภรณ์ ชุมพล กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว) อาจารย์ สาธติ มศว ประสานมิตร 

(ฝ่ายประถม) 

12 นางสาวสุภัค โอฬาพิริยกุล คม.(ปฐมวัย) อาจารย์ สาธติ มศว ประสานมิตร 

(ฝ่ายประถม) 

13 นางสาวกรรณิกา เพช็รเหล่ียม กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) อาจารย์ สาธติ มศว ประสานมิตร 

(ฝ่ายประถม) 

14 นางนฤมล พัชรปิยะกุล กศ.ม.(การประถมศึกษา) อาจารย์ สาธติ มศว ประสานมิตร 

(ฝ่ายประถม) 

15 นางสาวปันน์นลัท ใจกล้า กศ.ม.(การประถมศึกษา) อาจารย์ สาธติ มศว ประสานมิตร 

(ฝ่ายประถม) 

16 นางสุกญัญา สุพรรณรัตน์ กศ.ม.(การประถมศึกษา) อาจารย์ สาธติ มศว ประสานมิตร 

(ฝ่ายประถม) 

17 นางสาวศุภมาส ด่านพานิช กศ.ม.(การประถมศึกษา) อาจารย์ สาธติ มศว ประสานมิตร 

(ฝ่ายประถม) 

18 นางสาวกาญจนา พะทะยะ คม.(ปฐมวัย) อาจารย์ สาธติ มศว ประสานมิตร 

(ฝ่ายประถม) 

19 นายจุลศักด์ิ สุขสบาย กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา) อาจารย์ สาธติ มศว ประสานมิตร 

(ฝ่ายประถม) 

20 นายภวัตส์ สังข์เผอืก กศ.ม.(ศิลปศึกษา) อาจารย์ สาธติ มศว ประสานมิตร 

(ฝ่ายประถม) 

21 นางภิรฎา กจิพัฒนเจริญ กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว) อาจารย์ สาธติ มศว ประสานมิตร 

(ฝ่ายประถม) 

22 นางลินดา การภักดี กศ.ม.(การประถมศึกษา) 

 

อาจารย์ สาธติ มศว ประสานมิตร 

(ฝ่ายประถม) 

23 นายวิจิตร ชะโลปถัมภ์ กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา) อาจารย์ สาธติ มศว ประสานมิตร 

(ฝ่ายประถม) 
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24 นางศรินรัตน์ วีระเนตินันท ์ กศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ) อาจารย์ สาธติ มศว ประสานมิตร 

(ฝ่ายประถม) 

25 นางสาวพรทพิย์  ศิริภัทราชัย กศ.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา) อาจารย์ สาธติ มศว ประสานมิตร 

(ฝ่ายประถม) 

26 นางสาวจิตรา  ดุษฎีเมธา กศ.ด. (จิตวิทยาการให้

ค าปรึกษา) 

อาจารย์ คลินิกให้ค าปรึกษา มศว 

27 นางชมนาด  เช้ือสุวรรณทวี ค.ม.(การศึกษาคณิตศาสตร์) ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

สาธติ มศว ประสานมิตร 

(ฝ่ายมัธยม) 

28 นายกติติคุณ  รุ่งเรือง ศศ.ม.(การสอนสังคมศึกษา) ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

สาธติ มศว ประสานมิตร 

(ฝ่ายมัธยม) 

29 นายชวลิต  สูงใหญ่ กศ.ม.(การมัธยมศึกษา) ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

สาธติ มศว ประสานมิตร 

(ฝ่ายมัธยม) 

30 นางสาวขจรศรี  ชาติกานนท์ กศ.ม.(การมัธยมศึกษา-การสอน

ภาษาไทย) 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

สาธติ มศว ประสานมิตร 

(ฝ่ายมัธยม) 

31 นางสุคนธ ์ อกัษรชู ศศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) อาจารย์ สาธติ มศว ประสานมิตร 

(ฝ่ายมัธยม) 

32 นางสุภาภักตร์  ปรมาธกุิล M.Ed. (ภาษาองักฤษ) อาจารย์ สาธติ มศว ประสานมิตร 

(ฝ่ายมัธยม) 

33 นางสาวจินตนา  นักบุญ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา-การ

สอนภาษาองักฤษ) 

อาจารย์ สาธติ มศว ประสานมิตร 

(ฝ่ายมัธยม) 

34 นางสาววนิษฐา  ดาราสูรย์ ศศ.ม. (ไทยศึกษา) อาจารย์ สาธติ มศว ประสานมิตร 

(ฝ่ายมัธยม) 

35 นางสาวสุกญัญา  บุญทวี ศษ.ม. (ภาษาไทย) อาจารย์ สาธติ มศว ประสานมิตร 

(ฝ่ายมัธยม) 

36 นางสาวสมคิด  กอมณี กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) อาจารย์ สาธติ มศว ประสานมิตร 

(ฝ่ายมัธยม) 

37 นางสาวนภาลักษณ์  รุ่งสุวรรณ ค.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

สาธติ มศว ปทุมวัน 

38 นางสาวโชตรัศม์ิ  จันทน์สุคนธ์ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์) ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

สาธติ มศว ปทุมวัน 

39 นางภัทรา  รัตนานนท ์ กศ.ม. (ฟิสิกส์) อาจารย์ สาธติ มศว ปทุมวัน 

40 นางศิริลักษณ์ คงมนต์ วท.ม. (พฤกษศาสตร์) อาจารย์ สาธติ มศว ปทุมวัน 

41 นายณัฐ  สิทธกิร กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) อาจารย์ สาธติ มศว ปทุมวัน 

42 นางปิญาดา  ฤกษ์อนันต์ กศ.ม. (ภาษาองักฤษ) อาจารย์ สาธติ มศว ปทุมวัน 

43 นางประภารัตน์  ธติิศุภกุล กศ.ม. (ภาษาองักฤษ) อาจารย์ สาธติ มศว ปทุมวัน 

44 นางสาวสุกลัยา  ฉายสุวรรณ ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) อาจารย์ สาธติ มศว ปทุมวัน 

45 นางมณีภรณ์  ทฤษณาวดี ค.ม. (การสอนเคมี) ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

สาธติ มศว ปทุมวัน 

46 นางสาวอุไร  จักษ์ตรีมงคล กศ.ด.(การทดสอบและวัดผล) อาจารย์ ส านักทดสอบ 

47 นางสาวอุทยัวรรณ สายพัฒนะ กศ.ด. (การทดสอบและการ

วัดผลทางการศึกษา) 

อาจารย์ ส านักทดสอบ 

48 นางสาวยุวารินทร์ ธนกญัญา  ค.ม. (วิจัยการศึกษา) อาจารย์ ส านักทดสอบ 

49 นางสาวนวรินทร์ ตาก้อนทอง  กศ.ม. (การวิจัยและสถิติ

ทางการศึกษา) 

อาจารย์ ส านักทดสอบ 

50 นางสาวปานวาสน์ มหาลวเลิศ  กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)  อาจารย์ ส านักทดสอบ 

51 นางสาวมานิดา ชอบธรรม  กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) อาจารย์ ส านักทดสอบ 



63 

 
 4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)  

 การจัดให้นิสิตไปฝึกปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาเป็นเวลา 1 ปี ภายใต้การนิเทศร่วมระหว่าง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกบัสถานศึกษา โดยเน้นการปฏบัิติงานในหน้าที่ครู ได้แก่ 

 1) ปฏบัิติการสอนในช้ันเรียน 

 2) การวิจัยในช้ันเรียน 

 3) การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 

 4) งานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 5) งานบริการของโรงเรียน 

 6) ศึกษาและบริการชุมชน 

 7) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 วิธีการจดัการเรียนการสอน 

 1) การปฐมนิเทศนิสติก่อนไปปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์ 

 2) การสงัเกตการณ์สอนแบบมีส่วนร่วมและศึกษางานอาจารย์นิเทศประจ าโรงเรียน 

 3) การปฏบัิติการจัดการเรียนการสอนและงานการวิจัยในช้ันเรียน  การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา  

งานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  งานบริการของโรงเรียน  ศึกษาและบริการชุมชน งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 4) การทดลองวิธกีารจัดการเรียนการสอน  โดยใช้สื่อการสอนที่สร้างสรรค์ 

 5) การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของนิสิตโดยอาจารย์นิเทศการศึกษา อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ  

อาจารย์นิเทศประจ าโรงเรียน รวมถึงผู้อ านวยการโรงเรียน 

 6) การสมัมนากลุ่มย่อยระหว่างการปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์ 

 7) การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลแก่นิสิต โดยอาจารย์นิเทศการศึกษา อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ  

อาจารย์นิเทศประจ าโรงเรียน  รวมถึงผู้อ านวยการโรงเรียน 

 8) การสัมมนาหลังการปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์  เพ่ือสรุปเป็นบทเรียนส าคัญส าหรับ

การพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูในอนาคต 

 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม 

  4.1.1 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 4.1.2 มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บัง

เกดิผลต่อการศึกษาและผู้เรียน 

 4.1.3 มีสมรรถนะประจ าสายงานและสมรรถนะเฉพาะของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่ 

  4.1.3.1 ความรู้เกี่ยวกบัหลักสตูรและมาตรฐานการเรียนรู้ 

  4.1.3.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ 

  4.1.3.3 การเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

  4.1.3.4 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  

  4.1.3.5 การแก้ปัญหาและพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย 
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 4.2  ช่วงเวลา 

 4.2.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของช้ันปีที่ 3–4 

 4.2.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของช้ันปีที่ 5 

 4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 

 4.3.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน  จัดให้ฝึกประสบการณ์ในภาคสนาม 4–5 

ช่ัวโมง/สปัดาห์ 

 4.3.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดให้ฝึกประสบการณ์ในภาคสนาม 2 ภาคการศึกษา 

เตม็เวลา 

 4.4 การเตรียมการ 

  คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ ด าเนินการตั้งแต่การเตรียมการ

คัดเลือกโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน ก าหนดรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระบบการนิเทศ การ

วิจัยเชิงประเมินและติดตามผล 

 

5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

  เพ่ือให้นิสิตทุกคนได้เรียนรู้การท าวิจัยในช้ันเรียนทั้งสองประเภท  คือ  ประเภทการวิจัยเพ่ือรู้และ

เข้าใจปัญหา  และประเภทการวิจัยเพ่ือพัฒนา/แก้ไขปัญหา  จึงก าหนดให้นิสติแต่ละคนต้องฝึกประสบการณ์

การท าวิจัยทั้งสองประเภท  โดยในภาคการศึกษาที่ 1  ให้ฝึกท าวิจัยประเภทที่ 1  การวิจัยเพ่ือรู้และเข้าใจ

ปัญหา  ในกรณีที่นิสติคนใดท าวิจัยส ารวจเพ่ือรู้/เข้าใจปัญหาแล้ว  ประสงค์ที่จะท าวิจัยทดลองเพ่ือพัฒนา/

แก้ไขปัญหาภายในภาคการศึกษาที่ 1  กส็ามารถท าได้  ทั้งน้ีต้องได้รับการเหน็ชอบจากอาจารย์นิเทศ

การศึกษา  ส าหรับในภาคการศึกษาที่ 2  ให้นิสิตฝึกท าวิจัยประเภทที่ 2 การวิจัยเพ่ือพัฒนา/แก้ไข

ปัญหารายงานการวิจัยแต่ละประเภทให้มีสาระครอบคลุมตามที่ก  าหนด 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้

  1) มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย 

  2) สามารถท างานวิจัยเบ้ืองต้นเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ ได้ 

  3) สามารถเขียนผลงานวิจัยเพ่ือการสื่อสารได้ 

  4) สามารถพัฒนางานวิจัยและประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพ่ือเป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 

 5.3 ช่วงเวลา 

  ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของช้ันปีที่ 5 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

  รวมอยู่ในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน 12 หน่วยกติ 

 5.5 การเตรียมการ 

  5.5.1 นิสติต้องลงทะเบียนเรียน วิชา การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

  5.5.2 ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ประกอบด้วยอาจารย์นิเทศประจ าโรงเรียน 

อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ และอาจารย์นิเทศการศึกษา ของนิสติแต่ละคน 
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  5.5.3 อาจารย์ที่ ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการก าหนดประเด็นหัวข้อที่ จะศึกษา และ

กระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน 

  5.5.4 ให้นิสิตจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ทั้งเอกสารและแฟ้มข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส ์

และจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

  5.6.1 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิจัย 

  5.6.2 ประเมินงานวิจัยของนิสติ ด้วยแบบประเมินงานวิจัย 

  5.6.3 ประเมินการจัดนิทรรศการของนิสติ 

  5.6.4 อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินงานวิจัยของนิสติร่วมกนัตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล  

 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

 

 1.1 การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต (อตัลกัษณน์สิิต มศว) 

อตัลกัษณน์สิิต มศว กลยุทธก์ารสอนและกิจกรรมของนกัศึกษา 

ใฝ่รู้ ตลอดชีวิด คิดเป็นท าเป็น 

หนักเอาเบาสู้  รู้ กาละเทศะ เป่ียม

จิตส านึกสาธารณะ  มีทกัษะสื่อสาร 

อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก  

พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ 

สอดแทรกอตัลักษณท์ั้ง 9 ประการในการเรียนการสอนทุกรายวิชา โดยอธบิายให้นิสติ

เข้าใจความหมายและความส าคญัของอตัลักษณ์ทั้ง 9 ซึ่งมีความเชื่อมโยงกบัการเรียน 

การท างาน และการด ารงชีวิต จัดกจิกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้

นิสติมโีอกาสฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้มีอตัลักษณ์ทั้ง 9 และให้นิสติอภิปรายแสดง

ความคดิเหน็ว่าการเรียนในแต่ละรายวิชาช่วยกระตุ้นนิสติให้พัฒนาอตัลักษณ์ในด้าน

ใดบ้าง พร้อมยกตวัอย่างการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและประโยชน์ที่ได้รับ 

 

 1.2  การพฒันาผลการเรียนรูเ้ฉพาะดา้น 

     1.2.1  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม : มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย

และประชาคมนานาชาติ 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.มคีุณธรรม จริยธรรม

ในการด ารงชีวิต มี

ความซื่อสตัย์สจุริต 

และมจีรรยาบรรณ

ทางวิชาการ 

- สอดแทรกเนื้ อหาในมิติทางคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการใน

การเรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ใช้กรณศีึกษา และมอบหมายงานให้นิสติฝึก

น าหลักธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาชีวิต 

- มีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 

- ประเมินจากพฤติกรรมความซื่อสตัย์ในการท า

รายงาน การอ้างองิผลงาน และการสอบ 

- ประเมนิจากคุณภาพงานมอบหมายที่แสดง

ถึ งการคิด  วิ เคราะ ห์  และการ เลื อกใ ช้

หลักธรรมที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 

และการพัฒนาตนเอง 

- ประเมนิจากการมสี่วนร่วมของนิสติในกจิกรรม

นอกหลักสตูรที่มกีารจัดขึ้น 

2. มจีิตสาธารณะ 

เสยีสละเพ่ือส่วนรวม 

- ให้นิสิตเรียนรู้ การเสียสละเพ่ือส่วนรวม

จากกรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างที่ได้รับการยก

ย่องในสังคม เพ่ือกระตุ้ นให้เกิดจิตส านึก

สาธารณะ 

- ให้นิสิตฝึกเขียนโครงการ และท ากิจกรรม

เสียสละเพ่ือส่วนรวม เช่น โครงการจิตอาสา 

เพ่ือปลูกฝงัจิตส านึกสาธารณะ 

- ให้นิสิตเขียนรายงานความรู้สึกที่มีต่อการ

ท ากิจกรรมโครงการจิ ตอาสา  เ พ่ือใ ห้

ตระหนักถงึความสขุที่เกดิจากการให้ 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียนความ

ความคดิเหน็ในชั้นเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย และ

สังเกตจากพฤติกรรมการมีส่วน ร่วม การ

วางแผน การปฎบิตั ิและการน าเสนอผลงาน 

- ประเมินจากความภาคภูมิใจของนิสิตที่ได้

ท าประโยชน์ให้สงัคม 
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

3. รับผดิชอบตนเอง 

ผู้อื่น สงัคม และ 

สิ่งแวดล้อม 

ให้ความรู้ ความเข้าใจถึงผลกระทบจากการ

กระท าของตนเองต่อตนเอง ผู้อื่น สงัคมและ

สิ่ ง แ ว ด ล้ อม  โดย ใ ช้ กรณี ศึ กษ า  แล ะ

มอบหมายงานรายบุคคล/งานกลุ่ม 

- ประเมินความรับผิดชอบต่อตนเองจาก

คุณภาพรายงานรายบุคคล 

- ประเมนิความรับผดิชอบต่อผู้อื่นจากการท า

รายงานกลุ่ม และจากผลการประเมินกันเอง

ของนิสติในกลุ่ม 

- ประเมินความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมจากการอภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นในชั้ น เรียน  และพัฒนาการทาง

ความคดิและพฤตกิรรมของนิสติ 

4. มวีินัย ตรงต่อเวลา 

เคารพกฎ ระเบียบของ

องคก์รและสงัคม 

- ก าหนดให้มวีัฒนธรรมองคก์ร เพ่ือให้นิสติ

มค่ีานิยมพ้ืนฐานที่ถูกต้อง 

- ชี้ แจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการ

เรียนการสอนให้ชัดเจนในทุกรายวิชา 

ประเมนิจากพฤตกิรรมในชั้นเรียน การตรงต่อ

เวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตามเวลา

ที่ก  าหนด การแต่งกาย และการปฏิบัติตนตาม

ระเบยีบของมหาวิทยาลัย 

5. ตระหนักในคุณค่า

ของศิลปวัฒนธรรมทั้ง

ของไทยและประชาคม

นานาชาต ิ

- มีรายวิชาที่ ส่ ง เสริมให้นิสิตมีแนวคิด

ทางด้านสุนทรียศาสตร์ และตระหนักใน

คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อการด ารง- 

ชีวิต โดยให้เข้า ร่วมกิจกรรมสร้างเสริม

ประสบการณ์ทั้งในและนอกเวลาเรียน และ

ใ ห้ ท า ร า ย ง านแสดง คว ามคิด เ ห็น ทั้ ง

รายบุคคลและงานกลุ่ม 

- สอดแทรกเนื้ อหาในด้านศิลปวัฒนธรรม

และประเพณีที่ดีงามทั้งของไทยและนานา 

ชาตใินการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายที่แสดง

ถึ งการน าแนวคิดทางสุนทรี ย ศ าสตร์ /

ศิลปวัฒนธรรมมาใช้ และการอภิปรายในชั้น

เรียน 

- สังเกตจากการประพฤติตนอยู่ในประเพณี

และวัฒนธรรมที่ดงีามของไทย  

- สังเกตจากการรู้ เท่าทัน สามารถปรับตัวและ

เลือกรับวัฒนธรรมที่ดงีามของนานาชาตไิด้ 

      

1.2.2 ดา้นความรู ้: มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทศัน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติของ

ตนเอง ผู้อื่น และสงัคม 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มีความรอบรู้ อย่าง

กว้างขวาง มีโลกทัศน์

กว้างไกล และสามารถ

เรียนรู้ ด้วยตนเอง 

- จัดหลักสูตรให้มีรายวิชาบังคับที่ครอบ-

คลุมความรู้ ในสาขาต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง 

โดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ  

และมีรายวิชาเลือกที่หลากหลายเพ่ือให้นิสติมี

โอกาสเลือกเรียนได้ตามความสนใจ 

- มกีารแนะน าวิธกีารเรียนรู้/การสบืค้นข้อมูล

ด้วยตนเอง และให้ฝึกปฏบิตัใินทุกรายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่

แสดงถึงการคิด/วิเคราะห์ การหาความรู้

เพ่ิมเติม โดยอาศัยข้อมูล/หลักความรู้ จาก

แหล่งที่น่าเชื่อถอืมาประกอบได้อย่างเหมาะสม

และมจีรรยาบรรณในการอ้างองิ 

- การสอบภาคทฤษฎ/ีปฏบิตั ิ
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

2. มีความรู้ และความ

เข้าใจธรรมชาติของ

ตนเอง รู้ เท่าทันการ

เปล่ียนแปลงและด ารง 

ชีวิตอย่างมีความสุข

ท่ามกลางกระแสโลกา

ภิวัตน์ 

- ให้เรียนรู้หลักธรรมที่ส  าคัญในการด ารงชีวิต 

โดยใช้หนังสอืและกรณศีึกษา 

- ให้ท ากจิกรรม Who am I เพ่ือให้เข้าใจ/

ทราบที่มาของลักษณะนิสัย/วิเคราะห์ข้อดี

ข้อด้อยของตนเอง พร้อมตั้งเป้าหมายในการ

พัฒนาตนเอง 

- มอบหมายงานให้นิสติฝึกน าหลักธรรมมาใช้

ในชีวิตประจ าวัน 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่

แสดงถงึการคิด/วิเคราะห์ และการเลือกใช้

หลักธรรมที่เหมาะสมในการด าเนินชีวิต 

- ประเมินจากพัฒนาการด้านความ คิด

และพฤตกิรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

3. มีความรู้  ความเข้าใจ

เพ่ือนมนุษย์/สังคมทั้ง

ไทยและนานาชาติ/

กฏหมายในชีวิต ประจ า-

วัน  และสามารถน า

ความรู้ ไปใ ช้ในการ

แก้ ปัญหาและส ร้าง 

สรรคส์งัคม 

- ให้ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับมนุษย์/สังคมไทย

และนานาชาติเพ่ือให้นิสิตเข้าใจพฤติกรรมของ

มนุษย์ ในการอยู่ ร่วมกัน และกฏหมายที่

เกี่ยวข้องกบัชีวิต ประจ าวัน รวมทั้งแนะน าแหล่ง

อ้างองิให้นิสติค้นคว้าเพ่ิมเตมิ 

- ให้นิสติเรียนรู้การด ารงชีวิตในสงัคมอย่างมี

คุณค่าจากกรณศีึกษา 

- มอบหมายงานกลุ่มให้นิสิตวิเคราะห์ปัญหา

สงัคมและน าสนอแนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค ์

- อภิปรายแลกเปล่ียนความคดิเหน็ในชั้นเรียน 

- ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

การวางแผน การปฎิบัติ และการน าเสนอ

ผลงาน 

-ประ เมินจากคุณภาพงานที่ แสดงถึ ง

ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาสังคม

โดยเริ่มจากตนเอง 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียนความ

ความคดิเหน็ในชั้นเรียน 

 

4. มีความรู้  ความเข้าใจ 

และตระหนักถึงความ

จ าเป็นในการมีความ 

สัมพันธ์ที่ ถูกต้องกับ

ธรรมชาตแิวดล้อม 

- ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัผลกระทบของ

พฤติกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้

กรณีศึกษา เพ่ือให้ตระหนักถึงความจ าเป็นใน

การมคีวามสมัพันธท์ี่ถูกต้องกบัสิ่งแวดล้อม 

- มอบหมายงานให้นิสิตฝึกวิเคราะห์ปัญหา

สิ่งแวดล้อม อภิปรายหาสาเหตุและวิธแีก้ ปัญหา

โดยเร่ิมจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนิสิต

เอง และน าเสนอในชั้นเรียน 

- ประเมนิจากคุณภาพงานที่มอบหมาย 

- ประเมินจากกความรับผิดชอบในการท า

รายงานรายบุคคล และการท างานกลุ่ม 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียนความ

ความคดิเหน็ในชั้นเรียน 

- สงัเกตจากการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมในการ

บริโภค 

5.  มีความรู้ พ้ืนฐาน

และทักษะในการด ารง 

ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง  

- ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกบัหลัก

เศรษฐกจิพอเพียง 

- มอบหมายงานกลุ่มให้นิสิตสืบค้นกรณีศึกษามา

อภิปรายในชั้นเรียน 

- มอบหมายงานรายบุคคลให้นิสติฝึกคิดและ

น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการ

ด ารงชีวิต 

- ประเมินจากรายงานที่แสดงให้เห็นว่า

นิสิตได้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

ในชีวิตประจ าวัน และสามารถเลือกสรรความรู้

ในศาสตร์ต่าง ๆ ในกระแสหลักมาบูรณา

การใช้อย่างรู้ เท่าทนั  

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียนความ

ความคดิเหน็ในชั้นเรียน 
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     1.2.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา : เป็นผู้ใฝ่รู้ คิดอย่างมีเหตุผล และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ

ด าเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. เป็นผู้ ใฝ่รู้  และมี

วิ จ ารณญาณในการ

เลือกรับข้อมูลข่าวสาร 

- สอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนให้

นิสิตฝึกค้นคว้าหาความรู้ ด้วยตนเองในทุก

รายวิชา 

- ใ ห้นิ สิต ฝึกใ ช้หลักกาลามสูตรในการ

พิจารณาเลือกรับข้อมูลข่าวสาร 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่

แสดงถึงการค้นหาความรู้ เพ่ิมเติมอย่าง

ต่อเนื่องและมีวิจารณญาณในการเลือกรับ

ข้อมูลข่าวสารโดยใช้หลักกาลามสตูร 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียนความ

ความคดิเหน็ในชั้นเรียน 

2. สามารถคิดอย่างมี

เหตผุลและเป็นระบบ 

- ให้นิสิตฝึกคิดวิเคราะห์/หาแนวทางแก้ไข

ปัญหาโดยใช้หลักธรรม เช่น อริยสัจ โยนิโส- 

มนสกิาร  

- น าเสนอและอภิปรายแลกเปล่ียนความ

คดิเหน็ในชั้นเรียน  

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่

แสดงถึงการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็น

ระบบ 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียนความ

ความคดิเหน็ในชั้นเรียน 

3. สามารถเชื่อมโยง

ความรู้ สู่การใช้ประ-

โยชน์เพ่ือพัฒนาคุณ- 

ภาพชีวิตของตนเอง 

และสงัคมในทุกมิติได้

อย่างสมดุล  

- ใช้ตัวอย่างที่ดีเป็นกรณีศึกษาเพ่ือให้นิสิตได้

เรียนรู้ วิธีวิเคราะห์ปัญหาและแนวทาง แก้ไข

อย่างเป็นระบบโดยอาศัยความรู้แบบบูรณาการ 

- ก าหนดประเดน็ปัญหาสงัคมที่เป็นประเดน็

สาธารณะเพ่ือฝึกให้นิสิตรู้ จักใช้ความรู้ ในการ

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และเสนอแนะแนว

ทางแก้ไข เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 

และสงัคมในทุกมติไิด้อย่างสมดุล 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมายที่

แสดงถึงการน าข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องมาใช้

ในการคดิวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ 

และสร้างสรรค ์

- สังเกตพัฒนาการในด้านต่าง ๆ จาก

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 

และการแสดงความคดิเหน็ในชั้นเรียน 

 
    1.2.4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ : สามารถติดต่อสื่อสารและ

ด ารงตนอยู่ร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมได้เป็นอย่างดี 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.ใช้ภาษาในการติดต่อ 

สื่ อสารและสร้างความ 

สมัพันธ์กับผู้อื่นได้เป็น

อย่างด ี

- มีรายวิชาที่พัฒนาทกัษะการใช้ภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้นิสติได้ฝึกใช้ภาษาใน

การติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับ

ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

- ใ ช้กรณีศึ กษา เ ป็นตัวอย่าง เ พ่ือใ ห้นิสิต

วิเคราะห์เปรียบเทยีบการสื่อสารที่ดแีละไม่ด ี

- ประเมนิจากงานที่ได้รับมอบหมายและ

การมสี่วนร่วมในชั้นเรียน 

- การสอบภาคทฤษฎ/ีปฏบิตั ิ

2.  ส ามารถปรั บตั ว

ท างานร่วมกับผู้ อื่นทั้ง

ใ น ฐ า น ะ ผู้ น า แ ล ะ

สมาชิกกลุ่ม 

- มอบหมายกจิกรรมกลุ่มในทุกรายวิชาเพ่ือฝึก

ให้นิสิตรู้ จักปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อื่น 

รับผิดชอบภาระงานที่ได้รับมอบหมาย รับฟัง

ความคิดเหน็ของเพ่ือนร่วมกลุ่ม สามารถแสดง

จุดยืนของตนเอง และค้นหาทางออกร่วมกนัได้ 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่

แสดงถงึความร่วมมอืในการวางแผน ปฏบิัต ิ

และแก้ปัญหา  

- สงัเกตจากพัฒนาการด้านความคดิและ

พฤตกิรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

- ประเมนิจากผลการประเมินกนัเองของ

นิสติในกลุ่ม 
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

 3. การอยู่ร่วมกับผู้ อื่น

อย่างสนัตสิขุ 

- ใช้กรณีศึกษาปัญหาความขัดแย้งเพ่ือให้นิสิต

ได้เรียนรู้ผลกระทบด้านลบที่มต่ีอสงัคม 

- เลือกปัญหาสังคมที่เป็นประเดน็สาธารณะให้

นิสติฝึกวิพากษ์วิจารณใ์นชั้นเรียน เปิด รับความ

คิดเห็นที่หลากหลาย เคารพสิทธิของผู้ อื่ น 

พยายามเข้าใจและยอมรับความแตกต่างทาง

ความคดิของแต่ละบุคคล 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ

วิพากษ์วิ จารณ์ในชั้ น เรียน และการ

ยอมรับเหตุผลของผู้ที่มีความคิดเห็น

แตกต่าง  

      

1.2.5 ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มทีกัษะการ

วิเคราะห์ เชิงตวัเลข 

- มีรายวิชาที่ฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

โดยตรง เช่น คณติศาสตร์ในชีวิต ประจ าวัน 

- สอดแทรกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขใน

รายวิชาต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลขอย่างต่อเนื่อง 

- การสอบภาคทฤษฎ/ีปฏบิตั ิ

 

2. มีทักษะการสื่ อสาร

และการใช้ เทคโนโลยี

สารสน เทศไ ด้อ ย่ า ง

ถูกต้องและเหมาะสม 

- มรีายวิชาที่พัฒนาทกัษะการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 

- สอดแทรกทกัษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ กฏหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

ในทุกรายวิชา 

- ฝึกนิสติให้รู้จักวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้

คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองคก์รและสงัคม 

- การสอบภาคทฤษฎ/ีปฏบิตั ิ

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่

แ ส ด ง ถึ ง ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารอย่าง

รู้ เท่าทนั และมจีรรยาบรรณ  

 

3. สามารถแสวงหา

ความรู้โดยใช้เทคโน- 

โลยีสารสนเทศ  

- ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของ

แหล่งข้อมูลประเภทต่าง ๆ ทั้งแหล่งความรู้  ทั้งที่

เป็นสื่อเอกสาร/สื่ออเิลก็ทรอนิคส/์ บุคคลต่าง ๆ 

- แนะน าวิธกีารเรียนรู้/การสบืค้นข้อมูลโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและฝึกปฏิบัติในทุก

รายวิชา 

- มอบหมายกิจกรรมเพ่ือฝีกทักษะในการ

สบืค้น/อ้างองิข้อมูล การใช้ซอฟตแ์วร์ต่าง ๆ 

- การสอบภาคทฤษฎ/ีปฏบิตั ิ

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่

แสดงถึงการสีบค้นข้อมูล การเลือก ใช้

ข้ อ มู ล  และก า ร รู้ จั ก แห ล่ ง ข้ อ มูลที่

เหมาะสม 

4. สามารถน าเสนอ

สารสนเทศในรปูแบบที่

เหมาะสม และมี

คุณภาพ 

-ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการ

น าเสนอผลงานประเภทต่าง  

- สอดแทรกการฝึกทักษะการในการเรียนรู้

รายวิชาต่าง ๆ 

- ใช้กรณศีึกษาเพ่ือเป็นตัวอย่างในการน าเสนอ

ผลงานที่ดแีละไม่ด ี

- ฝึกให้นิสิตออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้น

เรียนในทุกรายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพในการน าเสนอ

ผลงานและ เลือกการใ ช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศมาช่วยให้การน าเสนอผลงาน

มคีวามชัดเจน และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  
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ผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม : มีคุณธรรม ตระหนกัใน

คุณค่าของศิลปวฒันธรรม 

1. มคีุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิต  มคีวามซื่อสตัย์สจุริต และมจีรรยาบรรณทางวิชาการ 

2. มจีิตสาธารณะเสยีสละเพ่ือส่วนรวม 

3. รับผดิชอบตนเอง ผู้อื่น สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

4. มวีินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบยีบขององคก์รและสงัคม 

5. ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยแลประชาคมนานาชาต ิ

ความรู ้: มีความรอบรูอ้ย่างกวา้งขวาง มีโลกทศัน์

ท่ีกวา้งไกล มีความเขา้ใจธรรมชาติของตนเอง 

ผูอ่ื้น และสงัคม 

1. มคีวามรอบรู้อย่างกว้างขวาง มโีลกทศัน์กว้างไกล และสามารถเรยีนรู้ ด้วยตนเอง 

2. มคีวามรู้และความเข้าใจธรรมชาตขิองตนเอง รู้ เท่าทนัการเปล่ียนแปลงและด ารงชวีิตอย่างมคีวามสขุท่ามกลางกระแส  

โลกาภิวัตน ์

3. มคีวามรู้  ความเข้าใจเพ่ือนมนุษย์/สงัคม ทั้งไทยและนานาชาต ิกฎหมายในชีวิตประจ าวัน และสามารถน าความรู้ไปใช้                    

ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรคส์งัคม 

4. มคีวามรู้  ความเข้าใจ และตระหนักถงึความจ าเป็นในการมสีมัพันธท์ี่ถูกต้องกบัธรรมชาตแิวดล้อม 

5. มคีวามรู้ พ้ืนฐานและทกัษะในการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

ทกัษะทางปัญญา : เป็นผูใ้ฝ่รูคิ้ดอย่างมีเหตุผล

และสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการด าเนินชีวิตได้

เป็นอย่างดี 

1. เป็นผู้ใฝ่รู้และมวีิจารณญาณในการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร 

2. สามารถคดิอย่างมเีหตผุลและเป็นระบบ 

3. สามารถเชื่อมโยงความรู้สู่การใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวติของตนเองและสงัคมในทุกมติไิด้อย่าสมดุล 

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ : สามารถติดต่อสื่อสารและด ารงตน

อยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดเ้ป็นอย่างดี 

1. ใช้ภาษาในการสื่อสารและสร้างความสมัพันธก์บัผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

2. สามารถปรับตวัท างานร่วมกบัผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 

3. การอยู่ร่วมกบัผู้อื่นอย่างสนัตสิขุ 

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มทีกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 

2. มทีกัษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

3. สามารถแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. สามารถน าเสนอสารสนเทศในรปูแบบที่เหมาะสมและมคุีณภาพ 
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1.3 แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

                                                                                                                 ความรบัผิดชอบหลกั                  ความรบัผิดชอบรอง 

รายวิชาศึกษาทัว่ไป 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพนัธ ์

ระหว่างบุคคล  

และความ

รบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข  

การสื่อสาร และ         

การใช ้

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

มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                    

มศว 121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1                    

มศว 122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2                    

มศว 123 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาต ิ1                    

มศว 124 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาต ิ2                    

มศว 131 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 1                    

มศว 132 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 2                    

มศว 133 ภาษาเยอรมนัเพ่ือการสื่อสาร 1                    

มศว 134 ภาษาเยอรมนัเพ่ือการสื่อสาร 2                    

มศว 135 ภาษาเจนีเพ่ือการสื่อสาร 1                    

มศว 136 ภาษาจนีเพ่ือการสื่อสาร 2                    

มศว 137 ภาษาเญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 1                    

มศว 138 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 2                    

มศว 141 ทกัษะการรู้สารสนเทศ                    
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1.3 แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

                                                                                                                 ความรบัผิดชอบหลกั                  ความรบัผิดชอบรอง 

รายวิชาศึกษาทัว่ไป 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพนัธ ์

ระหว่างบุคคล  

และความ

รบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข  

การสื่อสาร และ         

การใช ้

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

มศว 142 วิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชวีิต และสิ่งแวดล้อม                    

มศว 143 พลังงานทางเลือก                    

มศว 144 คณติศาสตร์ในชวีิตประจ าวัน                    

มศว 145 สขุภาวะและวิถชีีวิตเชงิสร้างสรรค ์                    

มศว 341 วิทยาศาสตร์ฟิสกิส ์กฎของธรรมชาต ิพลังงาน และจิต                    

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย ์                    

มศว 251 มนุษย์กบัสงัคม                    

มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวติ                    

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                    

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคดิ                    

มศว 353 มนุษย์กบัการใช้เหตผุลและจริยธรรม                    

มศว 354 มนุษย์กบัสนัตภิาพ                    

มศว 355 พุทธธรรม                    

มศว 356 วรรณกรรมและพลงัทางปัญญา                    
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1.3 แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

                                                                                                                 ความรบัผิดชอบหลกั                  ความรบัผิดชอบรอง 

รายวิชาศึกษาทัว่ไป 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพนัธ ์

ระหว่างบุคคล  

และความ

รบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข  

การสื่อสาร และ         

การใช ้

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

มศว 357 ศิลปะและความคดิสร้างสรรค ์                    

มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์                    

มศว 361 ประวัตศิาสตร์และพลงัขบัเคล่ือนสงัคม                    

มศว 362 มนุษย์กบัอารยธรรม                    

มศว 363 มนุษย์กบัการเมอืง                    

มศว 364 เศรษฐกจิในกระแสโลกาภิวัตน ์                    

มศว 365 หลักการจัดการสมยัใหม่                    

มศว 366 จิตวิทยาสงัคม                    

มศว 367 กฎหมายทั่วไป                    

มศว 371 ความคดิสร้างสรรคก์บันวัตกรรม และเทคโนโลยี                    

มศว 372 ภมูปัิญญาท้องถิ่น                    

มศว 373 ภมูลิักษณชุ์มชน                    

มศว 374 สมัมาชีพชุมชน                    

มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการชุมชน                    
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2. หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

 

2.1 การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต (ED-SWU) 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยทุธก์ารสอนหรือกิจกรรมท่ีใชใ้นการพฒันา 

1) E: Ethics (คุณธรรม)  

เป็นผูม้ีคุณธรรม จริยธรรม มี

ค่านิยมความเป็นครู และปฏิบัติตน

ตามมาตรฐานวิ ช าชีพ  มีความ

ยุ ติ ธ ร ร ม  เ ม ต ต า ธ ร ร ม 

เอื้ อเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ อุทิศตน

เ พ่ือพัฒนาบุคคลและสังคมที่ มี

ความรับผิดชอบในการด าเนินงาน

ของตนเองและมจีิตส านึกสาธารณะ 

 ก าหนดวิชาสอน ให้ความรู้ในรายวิชา และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

และบริการสงัคมไว้ในกระบวนการเรียนการสอน 

  จัดกจิกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จัดสถานการณต่์างๆ จัด 

ประสบการณเ์ป็นปกตแิละในโอกาสพิเศษ  

 จัดสถานการณ ์ประสบการณ ์เช่น จัดกจิกรรมการอบรม สมัมนา ต่างๆ ให้ 

นิสิตโดยตรง ตลอดจนจัดกิจกรรมบริการชุมชนเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม จิตส านึกและเป็นผู้น าในการสบืสาน สร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณ ี

ภมูปัิญญาไทย ทั้งด้านการแต่งกาย มารยาทไทยและวิถไีทย จิตส านึกสาธารณะ 

และการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 ส่งเสริมให้นิสติประพฤตตินเป็นผู้มคีุณธรรม จริยธรรมโดยมกีารประกาศ 

เกยีรตคุิณยกย่องนิสติที่มคุีณธรรมจริยธรรมเป็นประจ าทุกปี 

2) D: Democracy (คารวะธรรม 

สามคัคธีรรม ปัญญาธรรม)  เป็น

ผู้รับฟังความคดิเหน็ของผู้อื่น 

เคารพผู้อื่น เป็นผู้น า-ผู้ตามที่ด ีไม่

ต่อต้าน ทะเลาะเบาะแว้ง มเีหตผุล 

 สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน จัดกิจกรรม ตลอดจนจัด

สถานการณ์ ประสบการณ์ เช่นการจัดกิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม การ

อบรม สมัมนา 

 การจัดกจิกรรมและการท างานกลุ่ม กจิกรรมปฏสิงัสรรค ์พบปะ  

การแลกเปล่ียนความคดิเหน็กบัผู้อื่น 

 การทศันศึกษาดูงาน การจัดโครงการกฬีาและนันทนาการ การให้ความรัก  

ความเมตตาและเอาใจใส่โดยอาจารย์ผู้สอนและโดยระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 การปฏสิงัสรรค ์พบปะ แลกเปล่ียนความคดิเหน็กบับุคลากรจากภายในและ 

หน่วยงานอื่น จัดกจิกรรมการอบรม สัมมนา ต่างๆ ให้นิสติโดยตรง ตลอดจน

จัดกิจกรรมบริการชุมชนเพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตได้ ไปบริการวิชาการเพ่ือ

ช่วยเหลือสงัคม  

3) S: Simplicity (เรียบง่าย)   

ตดิต่อ เข้าพบง่าย มมีนุษยสมัพันธ ์

ยิ้มแย้ม  เป็นกนัเองกบัเพ่ือนนิสติ 

และบุคคลทั่วไป เป็นแบบอย่างที่ด ี

 สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน จัดกิจกรรม ตลอดจนจัด

สถานการณ์ ประสบการณ์ เช่นการจัดกิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม การ

อบรม สมัมนา 

 การจัดกจิกรรมและการท างานกลุ่ม กจิกรรมปฏสิงัสรรค ์พบปะ  

การแลกเปล่ียนความคดิเหน็กบัผู้อื่นและบุคลากรจากหน่วยงานอื่น 

 การทศันศึกษาดูงาน การจัดโครงการกฬีาและนันทนาการ การให้ความรัก  

ความเมตตาและเอาใจใส่โดยอาจารย์ผู้สอน และโดยระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 ท ากจิกรรมเพ่ือสงัคม แลกเปล่ียนความคดิเหน็กบับุคลากรจากภายในและ 

หน่วยงานอื่น 
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คุณลกัษณะพเิศษ กลยทุธก์ารสอนหรือกิจกรรมท่ีใชใ้นการพฒันา 

4) W: Work Smart  (เป็นนกั

ปฏิบติัท่ีดี)   

ปฏบิตังิานอย่างถูกต้อง ทนัเวลา 

และทนัสมยั ปฏบิตังิานอย่างเตม็

ความสามารถ ตรงตามแผนปฏบิตัิ

งาน แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม สามารถใช้เทคโนโลยีใน

การท างาน 

 ให้ความรู้ในรายวิชา และสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน 

 จัดกจิกรรม ตลอดจนจัดสถานการณ ์ประสบการณ ์เช่น  

การศึกษา ดูงานต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างประสทิธภิาพการจัดการเรียนการสอน 

 การศึกษา ค้นคว้า และวิจัย การศึกษา ดูงานต่างๆเพ่ือเสริมสร้าง 

ประสทิธภิาพในการใช้ พัฒนา สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาและ

การเรียนรู้  มีความสามารถในการสร้างสรรค์โดย และเขียนรายงาน การเขียน

ผลงานทางวิชาการ 

 การจัดกจิกรรมที่ก  าหนดให้ศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง ตลอดจนจัด 

สถานการณ ์ประสบการณ ์เช่น การอบรม สมัมนา ต่างๆ 

 การวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏบิตัิ ในวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือ 

เสริมสร้างประสทิธภิาพในการท างานเดี่ยวและเป็นทมี 

 การประยุกตใ์ช้การวิจัย การค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏบิตัิ ในวิชาชีพทาง 

การศึกษา การท าโครงงาน การเรียนภาคปฏบิัติ การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ

หรือการปฏบิัติ ในวิชาชีพทางการศึกษา  มีระบบ กระบวนการตรวจสอบการ

ด าเนินงาน 

5) U: Unity (รักองคก์ร)   

รักองคก์ร แสดงเจตคตแิละ

ความรู้สกึที่ดต่ีอองคก์ร ด ารงไว้

ซึ่งอตัลักษณข์องคณะ รักษา

ผลประโยชน์ ช่วยเหลือเกื้อกูลเพ่ือน

มนุษย ์

 สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน จัดกจิกรรม ตลอดจนจัด 

สถานการณ์ ประสบการณ์ เช่น การจัดกิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม การ

อบรม สมัมนา 

 การจัดกจิกรรมและการท างานกลุ่ม กจิกรรมปฏสิงัสรรค ์พบปะ การ 

แลกเปล่ียนความคดิเหน็กบัผู้อื่นและบุคลากรจากหน่วยงานอื่น 

 การทศันศึกษาดูงาน การจัดโครงการกฬีาและนันทนาการ การให้ 

ความรัก ความเมตตาและเอาใจใส่โดย 

อาจารย์ผู้สอน และโดยระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 การปฏสิงัสรรค ์พบปะ แลกเปล่ียนความคดิเหน็กบับุคลากรจาก 

ภายในและหน่วยงานอื่น 

 

2.2. การพฒันาผลการเรียนรูเ้ฉพาะดา้น 

2.2.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. แสดงความซื่อสตัย์ 

สจุริต ยุตธิรรม และ
ปฏบิตัตินตาม

หลักธรรมมาภิบาล 

2. แสดงออกถงึความ

มรีะเบยีบและความ

รับผดิชอบต่อตนเอง 

 

 

1.  จัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการ

เรียนรู้จากสถานการณจ์ริง บทบาทสมมต ิกรณี

ตวัอย่างโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณ 

2.  ก าหนดให้นิสติท างานเป็นกลุ่ม หรือจัดท า

โครงงานที่เกี่ยวข้องกบัคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชพีคร ูเพ่ือสร้างจิตส านึก

สาธารณะ โดยถอืประโยชน์ของสว่นรวมเป็น

ที่ตั้ง 

1.  สงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วม

กจิกรรมการเรียนการสอน  

2.  ประเมนิจากพฤตกิรรมการเข้า

เรียน การตรงต่อเวลาของนสิติในการ

เข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับ

มอบหมาย การรับผดิชอบในหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธกีารวัดและประเมินผล 

3. แสดงออกถงึความ

มจีิตส านึกและ

ตระหนักในการปฏบิตัิ

ตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพคร ูและปฏบิตัิ
ตนเป็นแบบอย่างที่ด ี

4. แสดงออกถงึความ

เคารพสทิธแิละความ

คดิเหน็ของผู้อื่น 

5. แสดงความคิดเหน็

หรือพฤตกิรรมการมจีิต

สาธารณะ และเสยีสละ 

3.  ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตาม เพ่ือส่งเสริม

การเป็นสมาชิกที่ด ีและมคีวามรับผดิชอบต่อ

สงัคม 

4.  สร้างโอกาสให้นิสติได้พบกบับุคคลหรือ

เหตกุารณท์ี่เป็นกรณตีวัอย่าง เพ่ือสร้างแรง

บนัดาลใจให้ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

5.  การเป็นแบบอย่างที่ดขีองอาจารย์ 

6.  ประกาศเกยีรตคุิณนิสติที่ท  าประโยชน์ต่อ

สงัคม  

7.  ปลูกฝงัให้นิสติเป็นผู้ที่มวีนิัยในตนเอง

และมรีะเบยีบ ทั้งด้านการเรียนและการ

ด ารงชีวิต    

3.  สงัเกตพฤตกิรรมการแสดงอาการ

รับรู้หรือตอบสนองในการเรียน การ

จดบนัทกึ การโต้ตอบข้อซักถาม โดย

เน้นการประเมนิตามสภาพจรงิ 

4.  เปิดโอกาสให้นิสติมสี่วนร่วมใน

กระบวนการประเมนิผล 

 

 

2.2.2 ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถอธบิายถงึ

ความรู้ในหลักการและ

ทฤษฎขีองเนื้อหาวิชา 

2. สามารถบูรณาการ

ความรู้และทกัษะ/

กระบวนการในวิชา

ต่างๆ กบัการประกอบ

อาชีพ 

3. ตดิตามความก้าว 

หน้าทางวิชาการ และ

งานวิจัยในสาขาวิชา 

4. น าความรู้ในศาสตร์

ต่างๆ ที่เรียนไป

ประยุกต์กบัการ

ด ารงชีวิต 

1. จัดกจิกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั  

2. จัดกจิกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

เพ่ือให้มกีารเรียนรู้จากสถานการณจ์ริง 

3. เชิญวิทยากรภายนอกที่มคีวามเชี่ยวชาญ 

หรือมปีระสบการณต์รงมาบรรยาย แลกเปล่ียน

ความคดิเหน็  วิเคราะห์ และอภปิรายร่วมกนั 

4. ให้นิสติศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ ด้วย

ตนเอง  

5. ให้นิสติจัดท าโครงงาน การฝึกงาน การฝึก

ปฏบิตั ิการปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ในสถานศึกษาหรือหน่วยงาน องคก์ร ที่

เป็นเครือข่าย 

ประเมนิจากผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและ

การปฏบิตังิานของนิสติโดยใช้การ

ประเมนิตามสภาพจริงในด้านต่างๆ คอื 

1. การทดสอบย่อย 

2. การทดสอบกลางภาคเรียน

และปลายภาคเรียน 

3. การรายงาน/แผนงาน/

โครงการ 

   4. การน าเสนอผลงาน 

5. โครงงาน การฝึกงาน การฝึก

ปฏบิตั ิการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพคร ู 

 

 

2.2.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถแสดงออก
ถึงการคิด วิ เคราะห์ 

และแก้ปัญหาอย่างเป็น

ระบบและมเีหตผุล 

2. สามารถใช้และผลิต

งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู้ 

3. มคีวามใฝ่รู้  

สามารถวิเคราะห์และ

สงัเคราะห์ความรู้จาก

แหล่งต่างๆ ที่

หลากหลายได้อย่าง

ถูกต้องเพ่ือน าไปสู่การ

สร้างสรรคน์วัตกรรม 

1. จัดกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือให้นิสติได้ฝึก

ทกัษะการวิเคราะห์ ทกัษะการคดิ จากสภาพ 

ปัญหา หรือสถานการณจ์รงิต่างๆ  ทั้งในระดบั

บุคคลและกลุ่ม เช่น สะท้อนคดิ อภิปรายกลุ่ม 

การท ากรณศีึกษา การ โต้วาท ีการจัดท า

โครงการ การทดลองในห้องปฎบิตักิาร ฯลฯ 

2.  จัดกจิกรรมให้นิสติมโีอกาสเรียนรู้จาก

ปัญหา และประสบการณจ์รงิ เพ่ือการเสนอแนะ

และหาแนวทางแก้ไข 

1. การประเมนิผลที่สะท้อนการคดิ

วิเคราะห์ โดยใช้การประเมนิตามสภาพ

จริง จากการเขยีนรายงาน การน าเสนอ

ผลงาน และการทดสอบ  

2. การสงัเกตนิสติ ด้านความสามารถใน

การตดัสนิใจ    การแก้ไขปัญหาใน

สถานการณ ์ ต่างๆ 
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2.2.4  ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถท างาน

ร่วมกบัผู้อื่นในฐานะ

ผู้น าและสมาชิกที่ดี

ของกลุ่ม 

2. มคีวามรับผดิชอบ

ต่อสงัคมและองคก์ร 

3. สามารถปรับตวัให้

เข้ากบัสถานการณแ์ละ

วัฒนธรรมองคก์ร 

 

1. จัดกจิกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ที่เน้น
การท างานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมปีฏสิมัพันธ์

ระหว่างบุคคล เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียน

ตระหนักถงึความส าคญัและพัฒนาตนเองใน

ด้านความมมีนุษยสมัพันธอ์นัดแีละความ

รับผดิชอบส่วนบุคคล 

2. จัดประสบการณก์ารเรียนรู้ใน
ภาคปฏบิตั ิทั้งในและนอกชั้นเรยีน เพ่ือ

เสริมสร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

3. สอดแทรกเรื่องความรับผดิชอบ การมี
มนุษยสมัพันธ ์การเข้าใจวัฒนธรรมขององคก์ร 

ฯลฯ  ในรายวิชาต่างๆ 

4. บูรณาการแนวคดิเกี่ยวกบัการสร้าง
ความสมัพันธอ์นัดีระหว่างบุคคลในสงัคมและ

ความรับผดิชอบเข้ากบัเนื้อหาในทุกรายวิชาที่สอน 

5. มอบหมายงานทั้งเป็นรายบุคคลและ
เป็นกลุ่มให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการที่เกี่ยวข้อง

กบัความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล  และความ

รับผดิชอบ โดยน าเสนอเป็นรายงาน ในรปูแบบ

การน าอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 

1. ประเมนิพฤตกิรรมของนิสติที่
แสดงถงึความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล และ

ความรับผดิชอบในการท ากจิกรรมกลุ่ม 

เช่น การยอมรับฟังความคดิเหน็ของ

เพ่ือน โดยใช้การประเมนิตามสภาพจริง 

2. เปิดโอกาสให้นิสติมสี่วนร่วมใน
การประเมนิ 

 

 

2.2.5 ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถ

วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร 

อนัมผีลให้สามารถ

เข้าใจองคค์วามรู้หรือ

ประเดน็ปัญหาได้ 

2. สามารถ

เลือกใช้ข้อมูล

สารสนเทศ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการประมวลผล 

และแปลความหมาย

ได้อย่างเหมาะสม 

3. สามารถ

สื่อสารได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ  

 

1. จัดประสบการณก์ารเรียนรู้ในรปูแบบที่

หลากหลายและเหมาะสม เพ่ือสง่เสริมให้นิสติมี

ความรู้ความเข้าใจและมคีวามตระหนักถงึ

คุณค่า ในเรื่องของหลักการพูด การเขยีน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณติศาสตร์และเทคนิค

ทางสถติ ิ ในสถานการณต่์าง ๆ เพ่ือการเข้าถงึ

ข้อมูล เลือกรับ เลือกใช้ วิเคราะห์และประเมนิ

คุณค่า ตลอดจนสงัเคราะห์เพ่ือการน าไปใช้ใน

สถานการณต่์าง ๆ เช่น การน าเสนอผลงานได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. จัดประสบการณก์ารเรียนรู้ที่เน้นการ
ฝึกทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ

วิเคราะห์เชงิตวัเลข และเทคนิคทางสถติ ิรวมทั้ง

ส่งเสริมให้เกดิทกัษะการสื่อสารทั้งการรับฟัง   

การพูด และการเขยีน ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน 

สงัคมและชุมชน 

1. ประเมนิทกัษะของนิสติ ในด้าน
การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การวิเคราะห์ เทคนิคเชงิตวัเลขและสถติิ 

ที่เน้น        การประเมนิตามสภาพจริง 

เช่น      การสงัเกตพฤตกิรรมเกี่ยวกบั    

การวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร และผลงาน

ของนิสติ 

2. เปิดโอกาสให้นิสติมสี่วนร่วมใน
การประเมนิทกัษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ การวเิคราะห์เชงิตวัเลข และ

เทคนิคทางสถติ ิ
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 2.2.6 ดา้นทกัษะการจัดการเรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. แสดงความ
เชี่ยวชาญในการจัดการ

การเรียนรู้ที่มรีปูแบบ

หลากหลาย ทั้งที่เป็น

ทางการ (Formal) กึ่ง

ทางการ (Non-

formal) และไม่เป็น

ทางการ (Informal) 

อย่างสร้างสรรค ์

2. แสดงความ
เชี่ยวชาญในการจัดการ

เรียนรู้ ด้วยนวัตกรรมที่

เหมาะสมกบัความ

แตกต่างของผู้เรียน 

3. แสดงความ
เชี่ยวชาญในการจัดการ

เรียนรู้อย่างบูรณาการ 

 

 

1. จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผ่านประสบการณ์

ตรง ได้แก่ การจัดท าแผนการเรยีนรู้   การจัด

กจิกรรมการเรียนการสอน การผลิตสื่อ และการ

ใช้สื่อ  การวัดประเมนิผล  การปฏบิตักิารสอน

แบบจุลภาค (micro teaching)  การวิจัยในชั้น

เรียน  

2. จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผ่านประสบการณ์

ตรงในด้านการปฏบิตังิานครใูนสถานศึกษา  

การปฏบิตักิารสอนระหว่างเรียนและใน

สถานศึกษา  

3. จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้มี

ประสบการณ ์หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอน 

ผ่านการสงัเกตการสอน การสมัภาษณ ์

4. จัดให้ผู้เรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก

เพ่ือนในสถาบนัและต่างสถาบนั  

5. จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากต้นแบบ เช่น 

ครผูู้สอน ครปูระจ าชั้น ครผูู้ช่วย ครพ่ีูเล้ียง ครู

ต้นแบบ  ครแูกนน า หรือครแูห่งชาติ 

6.จัดให้เรียนรู้จากประสบการณต์รง เช่น 

กรณตีวัอย่างจากห้องเรียน การสงัเกตการณ์

สอนแบบต่าง ๆ การสมัภาษณห์รือสนทนากบัผู้

มปีระสบการณ ์

1. ให้ผู้มสี่วนร่วมทุกฝ่าย เช่น 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครพ่ีูเล้ียง ครปูระจ า

ชั้น เพ่ือน อาจารย์นเิทศก ์ประเมนินิสติ 

ที่เน้นการประเมนิตามสภาพจริง ในเรื่อง

ความ สามารถในการจัดการเรียนรู้ที่

หลากหลายและความเป็นคร ู

2. ประเมนิผลงานนิสติ จาก บนัทกึ

การสอนประจ าวนั บนัทกึการนเิทศ 

บนัทกึการสงัเกตการสอนครพ่ีูเล้ียงและ

เพ่ือน  แผนการจัดการเรียนรู้  

กระบวนการท างานวิจัยในชั้นเรียน การ

ท าแฟ้มสะสมงาน สรปุผลการปฏบิตักิาร

สอนและฝึกประสบการณ ์รายงานผลการ

จัดการเรียนรู้และการปฏบิตังิานใน

สถานศึกษา 

3. สงัเกตการสอนในชั้นเรียนและ

ประเมนิแบบบนัทกึหลังการสอน โดยครู

พ่ีเล้ียง อาจารย์นเิทศก ์ผู้บริหาร

สถานศึกษา และเพ่ือนนิสติ  

4. ประเมนิงานวิจัยในชั้นเรียน  โดย

ครพ่ีูเล้ียง และอาจารย์นิเทศก ์

5. ประเมนิการจัดโครงการทาง

วิชาการของนิสติ 
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ผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 1. แสดงความซ่ือสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และปฏบัิติตนตามหลักธรรมมาภิบาล 

 
2. แสดงออกถึงความมีระเบียบและความรับผดิชอบต่อตนเอง 
3. แสดงออกถึงความมีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และปฏบัิติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

 
4. แสดงออกถึงความเคารพสิทธแิละความคิดเหน็ของผู้อื่น 

5. แสดงความคิดเหน็หรือพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ และเสียสละ 

ดา้นความรู ้

1. สามารถอธบิายถึงความรู้ในหลักการและทฤษฎีของเน้ือหาวิชา 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะ/กระบวนการในวิชาต่างๆ กบัการประกอบอาชีพ 

3. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และงานวิจัยในสาขาวิชา 
4. น าความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เรียนไปประยุกต์กบัการด ารงชีวิต 

ดา้นทกัษะทางปัญญา 

1. สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 

2. สามารถใช้และผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  
3. มีความใฝ่รู้  สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องเพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

1. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 

2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
3. สามารถปรับตัวให้เข้ากบัสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 

ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร อนัมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้หรือประเดน็ปัญหาได้ 

2. สามารถเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผล และแปลความหมายได้อย่างเหมาะสม 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

ดา้นทกัษะการจดัการเรียนรู ้

1. แสดงความเช่ียวชาญในการจัดการการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งที่เป็นทางการ (Formal) กึ่งทางการ (Non-formal) และไม่เป็นทางการ (Informal) 

อย่างสร้างสรรค์ 

2. แสดงความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน 

3. แสดงความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ 
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2.3 แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

                                                                                                                 ความรบัผิดชอบหลกั                  ความรบัผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทาง

ปัญญา 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทกัษะการ

จดัการเรียนรู ้

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

กลุ่มวิชาชีพครู   

วิชาชีพครบูงัคบั 
ศษ 111 จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู                      
ศษ 201 ภาษาองักฤษเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้                      
ศษ 211 กระบวนทศัน์ทางการศึกษา                      
ศษ 241 การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาส าหรับคร ู                       
ศษ 281 การออบแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

 การสื่อสารการศึกษา 
                     

ศษ 321 วิธวีิทยาในการพัฒนาหลักสตูร                      
ศษ 331 วิธวีิทยาการจัดการเรียนรู้                      
ศษ 332 การศึกษาพิเศษ                      
ศษ 391 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครรูะหว่างเรียน 1                      
ศษ 451  การวัดและประเมนิผลทางการศกึษา                      
ศษ 461   การบริหารและการจัดการการศกึษา                      
ศษ 471  การวิจัยทางการศึกษา                      
ศษ 491  การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครรูะหว่างเรียน 2                      
ศษ 591  การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณว์ิชาชีพคร ู1                      
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2.3 แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

                                                                                                                 ความรบัผิดชอบหลกั                  ความรบัผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทาง

ปัญญา 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทกัษะการ

จดัการเรียนรู ้

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

ศษ 592  การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณว์ิชาชีพคร ู2                      
วิชาชีพครเูลือก 

ศษ 212 ลูกเสอื ยุวกาชาด และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน                      
ศษ 301 ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้                      
ศษ 311 จิตส านึกและการมสี่วนร่วมทางสงัคมและการเมอืง                      
ศษ 312 การต่อรองกบัวัฒนธรรมการบริโภค                      
ศษ 313 งานอาสาสมคัรและกจิกรรมเยาวชน                      
ศษ 314 การพัฒนาทกัษะการคดิระดบัสงู                      
ศษ 322 การพัฒนาหลักสตูรท้องถิ่น                      
ศษ 333 การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอธัยาศัย                      
ศษ 334 การจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างจิตส านึกสาธารณะ                      
ศษ 335 การศึกษาปฐมวัย                      
ศษ 336 การพัฒนาความคดิสร้างสรรคข์องผู้เรียน                      
ศษ 337 การอบรมเลี้ยงดูเดก็ปฐมวัย                      
ศษ 338 การมธัยมศึกษา                      
ศษ 339 หลักการอาชีวศึกษา                      
ศษ 342  การแนะแนวเพ่ือการพัฒนาคุณค่าแห่งตน                      
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2.3 แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

                                                                                                                 ความรบัผิดชอบหลกั                  ความรบัผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทาง

ปัญญา 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทกัษะการ

จดัการเรียนรู ้

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

ศษ 361 การประกนัคุณภาพการศึกษา                      
ศษ 362 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาชุมชน                      
ศษ 371 สถติเิบื้องต้นทางการศึกษา                      
ศษ 381   การงานอาชพีและเทคโนโลยี                      
ศษ 431 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้                      
ศษ 452 การประเมนิหลักสตูรและการสอนเบื้องต้น                      
ศษ 453 เทคโนโลยีเพ่ือการวัดผล การประเมนิและการวจิัยทางการศึกษา                      
ศษ 472 การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสงัคม                      

กลุ่มวิชาเอก 

คณ 111    คณติศาสตร์ 1                     

คม 100 เคมทีั่วไป 1                      

คม 101 เคมทีั่วไป 2                     

คม 190 ปฏบิตักิารเคมทีั่วไป 1                     

คม 191 ปฏบิตักิารเคมีทั่วไป 2                      

ฟส 100 ฟิสกิสท์ั่วไป                     

ฟส 180 ปฏบิตักิารฟิสกิสท์ั่วไป                     
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2.3 แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

                                                                                                                 ความรบัผิดชอบหลกั                  ความรบัผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทาง

ปัญญา 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทกัษะการ

จดัการเรียนรู ้

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

วจช 201   จุลชวีวิทยา                     

วจช 202   ปฏบิตักิารจุลชีววิทยา                     

ชว 101 ชีววิทยา 1                     

ชว 102 ชีววิทยา 2                     

ชว 191 ปฏบิตักิารชีววิทยา 1    
                 

ชว 192 ปฏบิตักิารชีววิทยา  2    
                 

ชว 202 วิทยาโพรทสิต ์                      
ชว 212 สณัฐานวิทยาของพืชมท่ีอล าเลียง                      
ชว 221 บูรณาการจุลกายวิภาคศาสตร์                     

ชว 262 นิเวศวิทยา                     

ชว 272 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช                     

ชว 304 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา                     

ชว 312 สณัฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของพืช                     

ชว 313 กายวิภาคศาสตร์ของพืชดอก                      
ชว 322 สตัว์ไม่มีกระดูกสนัหลัง                     
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2.3 แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

                                                                                                                 ความรบัผิดชอบหลกั                  ความรบัผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทาง

ปัญญา 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทกัษะการ

จดัการเรียนรู ้

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

ชว 323 สตัว์มกีระดูกสนัหลงั                     

ชว 324 กฏีวิทยา                     

ชว 325 กายวิภาคเปรียบเทยีบของสตัว์มกีระดูกสนัหลัง                     

ชว 327 ระบบโครงสร้างสตัว์ไม่มกีระดูกสนัหลัง                     

ชว 331 อนิทรีย์เคมแีละชีวเคมเีบื้องต้น                     

ชว 341 พันธศุาสตร์                     

ชว 353 กายวิภาคศาสตร ์สรีวิทยา และพฤตกิรรมสตัว์                     

ชว 354 สรีรวิทยาของพืชเขตร้อน                     

ชว 371 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 
                    

ชว 372 โครงสร้าง กจิกรรม และพันธุข์องศาสตร์ของจุลินทรีย์                     

ชว 373 จุลชีววิทยาประยุกต ์                     

ชว 374 จุลชีววิทยาสขุภาพและสขุาภิบาล                     

ชว 375 จุลชีววิทยาทางอาหารและอตุสาหกรรม                     

ชว 391 ไมโครเทคนิค                     

ชว 392 เทคนิคทางชวีวิทยา                     

ชว 401 วิวฒันาการ                     
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2.3 แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

                                                                                                                 ความรบัผิดชอบหลกั                  ความรบัผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทาง

ปัญญา 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทกัษะการ

จดัการเรียนรู ้

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

ชว 411 อนุกรมวิธานพืช                     

ชว 415 ชีววิทยาของพืชดอก                     

ชว 416 พืชเศรษฐกจิ                     

ชว 417 กายวิภาคศาสตร์ของเนื้อไม้                      
ชว 424 ปักษีวิทยาเบื้องต้น                     

ชว 442 พันธวุศิวกรรม                     

ชว 443 ชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น                     

ชว 445 มนุษยพันธศุาสตร์                     

ชว 452 ฮอร์โมนพืช                     

ชว 454 วิทยาภมูคิุ้มกนั                     

ชว 456 ประสาทชวีวิทยา                     

ชว 461 นิเวศวิทยาของพืช                     

ชว 465 นิเวศวิทยาของสตัว์                     

ชว 474 วัชพืชและการป้องกนัก าจัด                    

ชว 476 พืชศาสตร์ประยุกต ์                    

ชว 477 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาส าหรับครชูีววิทยา 1                     
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2.3 แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

                                                                                                                 ความรบัผิดชอบหลกั                  ความรบัผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทาง

ปัญญา 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทกัษะการ

จดัการเรียนรู ้

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

ชว 478 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาส าหรับครชูีววิทยา 2                      
ชว 493 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1                     

ชว 494 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2                     

ชศ 221 ธรณวีิทยาส าหรับครชูีววิทยา                     

ชศ 222 ดาราศาสตร์ส าหรับครชูีววิทยา                     

ชศ 391 ภาษาองักฤษส าหรับครชูีววิทยา                     

ชศ 392 ศาสตร์แห่งศัพทช์ีววิทยาเบื้องต้น                   

ชศ 393 ประวัตแิละผลงานนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก                    

ชศ 453 วิจัยในชั้นเรียนชวีวิทยา                   

ชศ 471 บูรณาการวิธวีิทยาส าหรับครชูีววทิยา                    

ชศ 474 บูรณาการองคค์วามรู้ เชงิระบบเพ่ือการสอนชีววิทยา                   

ชศ 491 ภาษาจนีเบื้องต้นเพ่ือการสอนชีววิทยา                    

ชศ 492 วิทยาการทนัสมยัเพ่ือการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา                    

วจช 301   วิทยาเหด็รา                      

วทศ 431   บูรณาการวิธวีิทยาส าหรับครวูิทยาศาสตร์                      
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ผลการเรียนรูใ้นตารางมีความหมายดงันี้  

1. ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีการยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละ 

1.2  มีความซ่ือสัตย์สจุริต มีระเบียบวินัย และตรงเวลา 

1.3  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.4  มีจิตส านึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

1.5 มีการเคารพสทิธแิละความคิดเหน็ของผู้อื่น รวมถึงกฎและระเบียบขององค์กร 

2. ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้

2.1 มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกบัหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานที่ส าคัญในเน้ือหา 
2.2 สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือการวิเคราะห์แก้ปัญหาและสามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้ 

2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ 

2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิจัย 

3. ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา 

3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีเหตุผล 

3.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

3.3 สามารถประยุกต์ความรู้ ทกัษะ ความเข้าใจ หลักการและทฤษฎีต่าง ๆ กับการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง

ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 

3.4 สามารถสบืค้น และวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้อย่างสร้างสรรค์ 

4. ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1 สามารถท างานกบัผู้อื่นได้อย่างมีประสทิธภิาพและเป็นกลัยาณมิตร 
4.2 สามารถท างานเป็นทมี มีภาวะผู้น า และการเป็นผู้ร่วมงานที่ดี 

4.3 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสงัคม ตลอดจนรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและ
วิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  

5. ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน รวมทั้งการ
เลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

5.2 มีทกัษะและความรู้ในภาษาองักฤษหรือภาษาอื่น ๆ เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเกบ็รวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

5.4 มีความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์น าเสนอข้อมูลและประมวลผลได้อย่างเหมาะสม
ในการแก้ปัญหา 
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6. ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการจดัการเรียนรู ้

6.1  มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ(Formal) 

รูปแบบกึ่งทางการ(Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ(Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

6.2  มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

6.3  มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณากา 

 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด)  

 การประเมินผลการศึกษาใช้ระบบค่าระดับขั้น เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ดังน้ี 

 

ระดับขั้น ความหมาย ค่าระดับขั้น 

A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 

  B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 

B ดี (Good) 3.0 

  C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 

C พอใช้ (Fair) 2.0 

  D+ อ่อน (Poor) 1.5 

D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 

E ตก (Fail) 0.0 

 

 ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับข้ัน ให้ประเมินผลใช้สญัลักษณ์ ดังน้ี 

 

สญัลักษณ์ ความหมาย 

S ผลการเรียน/การปฏบัิติ/ฝึกงาน/เป็นที่พอใจ 

U ผลการเรียน/การปฏบัิติ/ฝึกงาน/ไม่เป็นที่พอใจ 

AU การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกติ (Audit) 

I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

W การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 

IP ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น  (In progress) 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ซ่ึงเป็นตามเกณฑ์การ

ประเมินของ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ท  าการสอนในแต่ละภาคการศึกษา  

2.1 ก าหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา  และทบทวนระบบด้วยคณะกรรมการ 

2.2 อาจารย์ที่ผิดชอบรายวิชาเดียวกนั  ก าหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่วมกัน และให้สอดคล้อง

กบัตามกรอบมาตรฐานหลักสตูร ท าการทวนสอบโดยการประชุมตัดสนิผลการเรียนร่วมกนั 

2.3 ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนและหลังเรียน จากอาจารย์ผู้สอน และ

ผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษาเครือข่าย  

2.4 จัดการวัดประมวลความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะของความเป็นครูก่อนจบการศึกษา 

2.5 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

2.6 มีการทบทวนระบบประเมินผลสัมฤทธ์ของนิสติให้สอดคล้องกับการก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ 

 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

3.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

3.2 เข้าร่วมกจิกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3.3 ผ่านการประเมินมาตรฐานบัณฑติตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู 

 

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์

 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่      

จัดให้มีการปฐมนิเทศ อาจารย์ใหม่ เพ่ือแนะน าอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ เพ่ือให้เข้าใจหลักสูตร 

บทบาทของรายวิชาที่สอนในหลักสตูร และรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน โดย 

1.1 ก าหนดให้คณาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย        

ศรีนครินทรวิโรฒ และโครงการพัฒนาคณาจารย์ใหม่ของคณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิต  

1.2 จัดระบบอาจารย์พ่ีเล้ียงส าหรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา และการพัฒนานิสิต  เพ่ือให้อาจารย์ใหม่สามารถให้ค าแนะน านิสิตเกี่ยวกับ

หลักสตูรและการจัดการเรียนการสอนของคณะและการพัฒนานิสติได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

2.1 การพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 2.1.1  จัดการประชุมสมัมนาเชิงปฏบัิติการ เพ่ือพัฒนาอาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการสอน การ

พัฒนาสื่อการเรียนการสอน  

 2.1.2 สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ในด้านทกัษะการจัดการสอน การใช้สื่อ

การเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้และการท าวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒและภายนอกสถาบัน  
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

 2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการ และพัฒนาผลงานทางด้านวิจัย 

โดยการสนับสนุนเงินทุนและส่งเสริมการเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ 

 2.2.2 จัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมทกัษะ การเขียนเอกสารต ารา บทความ และผลงานทางวิชาการใน

ลักษณะอื่น ๆ  

 2.2.3 ให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 

 2.2.4  จัดโครงการสนับสนุนให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยให้ทุนการศึกษาใน

รูปแบบต่าง ๆ ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 

 2.2.5 จัดสมัมนาระดับประเทศ/นานาชาติ 

 2.2.6  สร้างสัมพันธภาพกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทั้งประเทศใกล้เคียง เพ่ือแลกเปล่ียน

เรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ 

 

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

 

1. การบริหารหลกัสูตร 

 1.1 จัดให้มีคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาชีพครู เพ่ือก ากับดูแลคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนของคณะและคณะร่วมผลิต 

 1.2 จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ท าหน้าที่ดูแล รับผิดชอบการบริหารจัดการการเรียนการสอน

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสตูรและมาตรฐานวิชาชีพครู 

 1.3 จัดให้มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่ จัดท า มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการสอน

ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไป

อย่างมีคุณภาพ 

 

2. การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 

  คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซ้ือต ารา สื่อการเรียน

การสอน โสตทศันูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑค์อมพิวเตอต์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ัน

เรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ ด้วยตนเองของนิสติ 

 2.2 ทรพัยากรการเรียนรูที้่มีอยู่เดิม 

  ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนในส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ 
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  2.2.1 ต ารา หนังสอืเรียน สื่อและวารสาร มีรายละเอยีดดังน้ี 

 

เน้ือหา 

ต าราและหนังสอื

ภาษาองักฤษ 

(เล่ม) 

ต าราและ

หนังสอื

ภาษาไทย 

(เล่ม) 

สื่อ รวม 
วารสาร/ ช่ือ

ภาษาต่างประเทศ 

คณิตศาสตร์ 8,579 11,193 597 20,369 2 

เคมี 5,345 6,568 88 12,001 3 

ชีววิทยา 10,961 15,834 172 26,976 8 

ฟิสกิส ์ 6,360 8,118 332 14,840 3 

รวม 31,275 41,713 1,189 74,177 16 

 

  2.2.2 ฐานข้อมูล/สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ ประกอบด้วย ThaiLIS จ านวน 11 ฐาน EBSCO จ านวน 5 

ฐาน  e-book จ านวน 2  ฐาน e-thesis จ านวน 2 ฐาน SciVerse Scopus จ านวน 1 ฐาน และ e-journal 

จ านวน 6 สาขาวิชา 

 2.3  การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

  2.3.1  ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเสนอรายช่ือหนังสอื สื่อ และต ารา ไปยังแหล่งค้นคว้าทั้ง

ในและนอกมหาวิทยาลัย 

  2.3.2  จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ต ารา และสื่อการเรียนการสอน 

  2.3.3  จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

 2.4  การประเมินความเพยีงพอของทรพัยากร 

  2.4.1  ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

  2.4.2  จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 

 

3. การบริหารคณาจารย ์

 3.1 การรบัอาจารยใ์หม่ 

  การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้

อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิที่สอดคล้องกบัสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องปรับปรุงร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ

สอน ประเมินผลและให้ความเหน็ชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เกบ็รวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับ

การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้

บัณฑติเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 
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 3.3 การแต่งตั้งคณาจารยพ์เิศษ 

  ในกรณีที่คณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิตมีอาจารย์ประจ าไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการ

สอน ให้แต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับ

รายวิชา ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

 

4. การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

 4.1 การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

  ให้มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือท าหน้าที่ประสานการด าเนินงานของหลักสูตรระหว่างคณะ

ศึกษาศาสตร์ คณะร่วมผลิต และโรงเรียนในเครือข่ายฝึกประสบการณ์ โดยมีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่าระดับปริญญา

ตรี 

 4.2  การเพิม่ทกัษะความรูเ้พือ่การปฏิบติังาน 

  จัดให้มีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมทกัษะความรู้และประสบการณ์การปฏบัิติงานด้าน

ต่างๆ อย่างน้อยคนละ 1 - 2 คร้ังต่อปี 

 

5. การสนบัสนุนและการใหค้ าแนะน านสิิต 

 5.1 การใหค้ าปรึกษาดา้นวิชาการ และอื่น ๆ แก่นสิิต 

  5.1.1 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาในการ

ลงทะเบียน การเรียน การร่วมกิจกรรม การปรับตัว การพัฒนาทกัษะชีวิต การปฏบัิติตนในระหว่างการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ และอื่น ๆ 

  5.1.2  มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าโครงการในการท ากจิกรรมของนิสติ 

 5.2  การอุทธรณข์องนสิิต 

  5.2.1  นิสิตสามารถย่ืนค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและ

วิธกีารประเมินผล 

  5.2.2  จัดช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนิสติ 

  5.2.3  จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนิสติ 

 

6. ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 6.1 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติทุกปีเพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสตูร 

 6.2 มีการส ารวจการได้งานท าของบัณฑติทุกปี 

 6.3 มีการส ารวจเพ่ือประเมินความต้องการของตลาดงาน สงัคม 

 

 

 

 

 



 94 

7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 

1 

ปีท่ี 

2 

ปีท่ี 

3 

ปีท่ี 

4 

ปีท่ี 

5 

ปีท่ี 

6 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน

หลักสตูร 

     

 

(2) มีรายละเอยีดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกบั

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิหรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา  

     

 

(3) มีรายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์

ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการ

เปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ 

มคอ. 6  ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศกึษาที่เปิดสอนให้

ครบทุกรายวิชา 

     

 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร ตามแบบ    

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศกึษา 
     

 

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนิสติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่

ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 

ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

     

 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์าร

สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการ

ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7  ปีที่แล้ว  

     

 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า

ด้านการจัดการเรียนการสอน  
     

 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
     

 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ

การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ต่อปี 

     

 

(11)  ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสดุท้าย/บัณฑติใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสตูร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
      

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉล่ีย

ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
      

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑก์ารประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1 - 5 และ

อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

  1.1.1  ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสติที่ลงทะเบียนเรียน 

  1.1.2  ประเมินประสทิธภิาพการสอนจากผลการเรียนของนิสติ 

  1.1.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต ทั้งในและ

นอกช้ันเรียน 

  1.1.4  ประเมินจากผลงานของนิสติที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา 

  1.1.5  ประเมินวิธกีารจัดการเรียนรู้  โดยคณาจารย์ผู้สอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา 

 1.2  การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

  1.2.1  ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิต ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 

  1.2.2  รายงานผลการประเมินทกัษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสตูรเพ่ือใช้ใน

การปรับปรุงกลยุทธก์ารสอนของอาจารย์ต่อไป 

  1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทกัษะของอาจารย์ในการจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงทกัษะ

กลยุทธก์ารสอน 
 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

 2.1 ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซ่ึงประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายในและภายนอก

สถาบัน 

 2.2 ประเมินหลักสตูรในแต่ละปีการศึกษา ซ่ึงประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรียนการสอน การ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต และการประมวลความรู้ของนิสิตก่อนจบ การ

ประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที่ได้ (Outcome) 

 2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

 2.4 จัดท าการวิจัยเชิงประเมินหลักสตูร เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูร 

3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี (Key 

Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7  
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุงหลกัสูตรและแผนกลยุทธก์ารสอน 

4.1 จัดท ารายงานการประเมินหลักสตูร เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ คณาจารย์และ

ผู้เกี่ยวข้อง 

 4.2 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสตูร และกลยุทธก์ารสอน โดยใช้ผลการประเมินเป็น

ฐานในการปรับปรุง 

 4.3 เชิญผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสตูรและ

กลยุทธก์ารสอน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ว่าดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2548
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ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ว่าดว้ย การศึกษา ระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 

-------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรงุข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีให้

มคีวามเหมาะสม และเพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16(2) แห่งพระราชบญัญัตมิหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 สภา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จึงออกข้อบงัคบัไว้ดงัต่อไปนี้  

          ข้อ 1 ข้อบงัคบันี้ เรียกว่า “ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548” 

          ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบงัคบันี้ตั้งแต่วนัถดัจากวันประกาศเป็นต้นไป 

          ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2543 บรรดา

ระเบยีบ ข้อบงัคบั ค าสั่งหรือประกาศหรือมตอิื่นใดในส่วนที่ก  าหนดไว้แล้วในข้อบงัคบันี้  หรือซึ่งขดัหรือแย้งกบั         

ข้อบงัคบันี้    ให้ใช้ข้อบงัคบันี้แทน 

           ข้อ 4 ในข้อบงัคบันี้  

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยสภาวิชาการ  พ.ศ. 2543 

“อธกิารบด”ี หมายความว่า อธกิารบดมีหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

“คณะ” หมายความว่า คณะซึ่ งเป็นส่วนราชการ  ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 และให้หมายความถึง ส่วนงานในก ากับของมหาวิทยาลัยตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย ส่วนงานในก ากบัของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2543  ด้วย 

“ภาควิชา  หรือ สาขาวิชา” หมายความว่า ภาควิชา  หรือ สาขาวิชา  ของมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย หรือตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย 

“คณบดี” หมายความว่า  คณบดีหรือต าแหน่งที่ เทียบเ ท่า  ซึ่ ง เ ป็น ส่วนราชการของ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และให้หมายความถงึบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดหีรือต าแหน่งที่เทยีบเท่า

ของส่วนงานในก ากบัของมหาวิทยาลัยด้วย 

ข้อ 5  ให้อธกิารบดรีักษาการตามข้อบงัคบันี้  

 

หมวด 1 

ระบบการจัดการศึกษา 

ข้อ 6 ระบบการจัดการศึกษาแบ่งการเรียนออกเป็น 3 ระบบ ดงันี้  

6.1 การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาค หนึ่งปีการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย

กว่า 30 สปัดาห์ 

6.2 การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค ดงันี้  
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6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คอื ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่ง

ภาคการศึกษาปกตมิรีะยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15  สปัดาห์ 

6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา 

ปกต ิหนึ่งภาคการศึกษาปกตมิรีะยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สปัดาห์ 

6.2.3 การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษา 

ปกต ิหนึ่งภาคการศึกษาปกตมิรีะยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สปัดาห์ 

ระบบการจัดการศึกษาต่าง ๆ ในข้อ 6.2.1-6.2.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ 

6.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูร้อน เป็นการจัดการศึกษาปีละ 1 ภาคการศึกษาโดยมี

ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 สปัดาห์ 

จ านวนชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาตามการจัดการศึกษาข้างต้น  ให้มีจ านวน 

ชั่วโมงการเรียนตามที่ก าหนดไว้ตามข้อ 8 

ในการจัดการศึกษาอาจเป็นระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่ งเป็นการจัด 

การเรียนการสอนเป็นช่วงเวลาช่วงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชากไ็ด้ 

ใหแ้ต่ละหลกัสูตรก าหนดใหช้ดัเจนว่าจะจดัระบบการศึกษาแบบใด 

ข้อ 7 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้ระบบหน่วยกติ โดย 1 หน่วยกติ ต้องจัดการเรียนการสอนไม่น้อย

กว่า 15 ชั่วโมง การจัดการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันี้  

7.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาค 

การศึกษาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ แต่ไม่เกนิ 22 หน่วยกติ ยกเว้นในกรณีที่นิสติมีหน่วยกติที่เหลือส าหรับลงทะเบียนตาม

หลักสตูรน้อยกว่า 9 หน่วยกติ 

7.2 การศึกษาแบบไม่เตม็เวลา (Part Time) นิสติจะต้องลงทะเบยีนรายวิชาไม่เกนิ 9 หน่วยกติ 

ส าห รับหลักสูตรที่ จั ดการศึกษา ในระบบอื่ น  ๆ  ตาม ข้อ 6 ที่ ไ ม่ ใ ช่ ร ะบบทวิภาค 

ให้เทยีบจ านวนหน่วยกติให้เป็นไปตามสดัส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น 

ข้อ 8 หน่วยกิต หมายถึงการก าหนดแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตได้รับ แต่ละรายวิชา 

จะมหีน่วยกติก าหนดไว้ ดงันี้  

8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 1 ชั่ วโมงต่อสัปดาห์ 

หรือไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกต ิให้มค่ีาเท่ากบั 1 หน่วยกติระบบทวิภาค 

8.2 รายวิชาภาคปฏบิตัทิี่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง 2 ถึง 3 ชั่วโมงต่อสปัดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกต ิให้มค่ีาเท่ากบั 1 หน่วยกติระบบทวิภาค 

8.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก 3 ถึง 9 ชั่วโมงต่อสปัดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 45 ถึง 

135 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกต ิให้มค่ีาเท่ากบั 1 หน่วยกติระบบทวิภาค 

8.4 การปฏบิตักิารในสถานศึกษาหรือปฏบิตัติามคลินิก ที่ใช้เวลาปฏบิตังิาน 3 

ถงึ 12  ชั่วโมงต่อสปัดาห์ หรือ 45 ถงึ 180 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกตใิห้มค่ีาเท่ากบั 1 หน่วยกติระบบทวิภาค 

8.5 การศึกษาด้วยตนเอง (Self Study) ที่ใช้เวลาศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการเรียนตามที่อาจารย์ผู้สอน

ได้เตรียมการไว้ให้นิสติได้ใช้ศึกษา 1 ถงึ 2 ชั่วโมงต่อสปัดาห์ หรือ15 ถงึ 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากบั 

1 หน่วยกติ ตามระบบทวิภาค 

ส าหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ตามข้อ 6.2 เทียบค่าหน่วยกติกับชั่วโมง

การศึกษาให้เป็นไปตามสดัส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น 

 

หมวด 2 

หลักสตูรการศึกษา 

ข้อ 9 จ านวนหน่วยกติและระยะเวลาการศึกษา ตามหลักสตูรระดบัปริญญาตรี มดีงันี้  

9.1 หลักสตูรปริญญาตรี (4 ปี) มจี านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ ใช้ 
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เวลาศึกษาไม่เกนิ 8 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบยีนเรียนเตม็เวลา และไม่เกนิ 12  ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียน

เรียนไม่เตม็เวลา 

9.2 หลักสตูรปริญญาตรี (5 ปี) มจี านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกติ ใช้เวลาศึกษา     ไม่

เกนิ 10 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบยีนเรียนเตม็เวลา และไม่เกนิ 15  ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็

เวลา  

9.3 หลักสตูรปริญญาตรี ( ไม่น้อยกว่า 6 ปี) มีจ านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกติ  ใช้

เวลาศึกษาไม่เกนิ 12 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบยีนเรียนเตม็เวลา และไม่เกนิ 18 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียน

เรียนไม่เตม็เวลา 

9.4 หลักสตูรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีจ านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติใช้เวลาศึกษาไม่

เกนิ 4 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบยีนเรียนเตม็เวลา และไม่เกนิ  6 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบยีนเรียนไม่เตม็เวลา 

หลักสตูรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสตูรปริญญาตรีและจะต้อง สะท้อน

ปรัชญาและเนื้ อหาสาระของหลักสตูรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถ้วนและให้ระบุค าว่า “ต่อเนื่อง” ไว้ในวงเลบ็ต่อท้ายชื่อ

หลักสตูร 

9.5 หลักสตูรปริญญาตรี (เทยีบความรู้) มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ ใช้เวลา

ศึกษาไม่เกนิ 8 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบยีนเรียนเตม็เวลาและไม่เกนิ 12 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบยีนเรียนไม่

เตม็เวลา 

หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู้ ) สามารถเทยีบหน่วยกิตตามประสบการณ์หรือตามความรู้ของ

ผู้เรียนได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑก์ารเทยีบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 10 การนับเวลาการศึกษา ให้นับจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสตูรนั้น 

ข้อ 11 โครงสร้างหลักสตูร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะหมวดวิชาเลือกเสรี 

โดยมสีดัส่วนจ านวนหน่วยกติของแต่ละหมวดวิชา ดงันี้  

11.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้มจี านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 

11.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถงึ วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชพี 

และวิชาชีพ ให้มจี านวนหน่วยกติรวม ดงันี้  

11.2.1 หลักสตูรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มจี านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า  84  หน่วยกติ 

11.2.2 หลักสตูรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มจี านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า  114  หน่วยกติ 

11.2.3 หลักสตูรปริญญาตรี (6 ปี) ให้มจี านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า  144  หน่วยกติ 

11.2.4 หลักสตูรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มจี านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า  42  หน่วยกติ 

11.2.5 หลักสตูรปริญญาตรี (เทยีบความรู้) ให้มจี านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 

หมวดวิชาเฉพาะอาจจัดในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ 

โดยวิชาเอกต้องมจี านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ และวิชาโทต้องมจี านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ ใน

กรณทีี่จัดหลักสตูรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพ่ิมจ านวนหน่วยกติ ของวิชาเอกอกีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ และให้มีจ านวนหน่วย

กติรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกติ 

11.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถงึ รายวิชาใดๆ ที่เปิดโอกาสให้นิสติเลือกเรียนในหลักสตูรระดับปริญญาตรี 

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้มจี านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

11.4 หมวดกจิกรรม หมายถงึ การเข้าร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยไม่นับหน่วยกติ 

หมวด 3 

การรับเข้าเป็นนิสติ 

ข้อ 12 คุณสมบตัขิองผู้เข้าศึกษา 

12.1 ส าเรจ็การศึกษาไม่ต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเท่า 

12.2 ส าเรจ็การศึกษา ขั้นอนุปริญญาหรือเทยีบเท่าส าหรับหลักสตูรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

12.3 คุณสมบตัอิื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 13 การรับเข้าเป็นนิสติ ใช้วิธดีงัต่อไปนี้  

13.1 สอบคดัเลือก  
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13.2 คดัเลือก 

13.3 รับโอนนิสติ จากสถาบนัอดุมศึกษาอื่น 

13.4 รับเข้าตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัยหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 14 การขึ้นทะเบียนเป็นนิสติ ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนิสติต้องมารายงานตัว พร้อมหลักฐานที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด โดยช าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 15 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนิสติที่ไม่อาจมารายงานตวัเป็นนิสติตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวทิยาลัย

ก าหนด เป็นอนัหมดสทิธิ์ที่จะเข้าเป็นนิสติ  เว้นแต่จะได้แจ้งเหตขุดัข้องให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณอ์กัษร  ใน

วันที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้รายงานตวั และเมื่อได้รับอนุมตัต้ิองมารายงานตวัตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

หมวด 4 

การลงทะเบยีน 

ข้อ 16 การลงทะเบยีนเรียนรายวิชา 

16.1 ก าหนดวันและวิธกีารลงทะเบียนเรียนและขอเพ่ิม-ลดรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

16.2 การลงทะเบยีนเรียนรายวิชาจะสมบูรณต่์อเมื่อนิสติได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ของ 

มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ภายในก าหนดเวลาตามประกาศของมหาวทิยาลัย นิสติผู้ใดลงทะเบยีนเรียน 

หรือ ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลังวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒว่าด้วย การเกบ็เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

16.3 ผู้ที่ขึ้นทะเบยีนเป็นนิสติใหม่ในภาคการศึกษาใด ต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษานั้น 

16.4 นิสติที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใด ภายในก าหนดเวลาตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย ไม่มสีทิธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น  เว้นแต่จะได้รับอนุมตัเิป็นกรณพิีเศษ 

จากคณบด ีทั้งนี้  นิสติต้องลงทะเบยีนเรียนรายวิชาไว้ถูกต้องแล้ว ภายใน 2 สปัดาห์ นับจากวันเปิด 

ภาคการศึกษา 

16.5 รายวิชาใดที่หลักสตูรก าหนดว่าต้องเรียนรายวิชาอื่นก่อนหรือมีบุรพวิชานิสติต้องเรียน รายวิชา

ดงักล่าวมาก่อน จึงจะมสีทิธลิงทะเบยีนเรียนรายวิชานั้นได้ 

ข้อ 17  จ านวนหน่วยกติที่ลงทะเบยีนได้ 

17.1 นิสติเตม็เวลาต้องลงทะเบยีนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาตามระบบ 

ทวิภาคไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ และไม่เกนิ 22 หน่วยกติ ในภาคฤดูร้อน  ลงทะเบยีนเรียนรายวิชาได้ไม่เกนิ 10 หน่วยกติ 

ส าหรบันิสติสภาพรอพินิจ  ให้ลงทะเบยีนได้ไม่เกนิ 15 หน่วยกติในภาคการศึกษาปกต ิ

17.2 นิสติไม่เตม็เวลาต้องลงทะเบยีนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาตามระบบทวิภาค ไม่เกนิ 9 

หน่วยกติ ในภาคฤดูร้อนลงทะเบยีนเรียนรายวิชาได้ไม่เกนิ 6 หน่วยกติ 

17.3 นิสติอาจยื่นค าร้องขออนุมัติจากคณบดี เพ่ือลงทะเบียนเรียนรายวิชามากกว่าที่ก  าหนดไว้ ทั้งนี้  

ต้องไม่เกนิ 3 หน่วยกติ 

17.4 นิสติที่จะส าเรจ็การศึกษาและเหลือวิชาเรียนตามหลักสูตร มีจ านวนหน่วยกิตต ่า กว่าเกณฑ์ที่

ก  าหนดไว้ในข้อ 17.1 ให้ลงทะเบียนเรียนเท่าจ านวนหน่วยกติที่เหลือได้  ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในระบบอื่นที่

ไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เป็นไปตามเกณฑข์องระบบทวิภาค 

ข้อ 18 การลงทะเบยีนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกติ (Audit) 

18.1 นิสติลงทะเบยีนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกติได้ ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่

ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนเป็นลายลักษณอ์กัษร 

18.2 จ านวนหน่วยกติของรายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกติจะไม่นับรวมหน่วยกติสะสม 

18.3 รายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกติจะไม่นบัรวมเข้าในจ านวนหน่วยกติที่ต ่าสดุแต่ไม่เกนิ

จ านวนหน่วยกติสงูสดุที่นิสติสามารถลงทะเบยีนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 

18.4 นิสติที่ลงทะเบยีนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับเป็นหน่วยกติ  จะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น โดยนิสติไม่ต้องสอบ 
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18.5 มหาวิทยาลัยอาจอนุมตัใิห้บุคคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษ 

โดยไม่นับหน่วยกติ แต่ต้องมคีุณสมบตัแิละพ้ืนความรู้ตามที่มหาวิทยาลัยเหน็สมควร และจะต้องปฏบิัติตามข้อบังคับและ

ระเบยีบต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 19 การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ต้องยื่นค าร้องก่อนสอบปลายภาค ไม่น้อยกว่า 2 สปัดาห์ โดยการอนุมตัจิาก

คณบด ี

 

หมวด 5 

การวดัและประเมินผลการศึกษา 

ข้อ 20 นิสติต้องมเีวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน ของรายวิชานั้น ๆ จึงจะมี

สทิธิ์เข้าสอบในรายวิชาดงักล่าวได้ ยกเว้น กรณกีารจัดการศึกษา แบบการศึกษาด้วยตนเอง (Self Study) 

ข้อ 21 การประเมนิผลการศึกษา 

21.1 การประเมนิผลการศึกษาใช้ระบบค่าระดับขั้น ดงันี้  

ระดบัขั้น ความหมาย ค่าระดบัขั้น 

A ดเีย่ียม  (Excellent) 4.0 

B+ ดมีาก   (Very Good) 3.5 

B ด ี (Good) 3.0 

C+ ดพีอใช้  (Fairly Good) 2.5 

C พอใช้ (Fair) 2.0 

D+ อ่อน (Poor) 1.5 

D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 

E ตก  (Fail) 0.0 

21.2 ในกรณทีี่รายวิชาในหลักสตูร ไม่มกีารประเมนิผลเป็นค่าระดบัขั้น 

ให้ประเมนิผลใช้สญัลักษณ ์ดงันี้  

สญัลักษณ ์ ความหมาย 

S ผลการเรียน/การปฏบิตั/ิฝึกงาน/เป็นที่พอใจ 

U ผลการเรียน/การปฏบิตั/ิฝึกงาน/ไม่เป็นที่พอใจ 

AU การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกติ (Audit) 

I การประเมนิผลยังไม่สมบูรณ ์(Incomplete) 

W การงดเรียนโดยได้รับอนุมตั ิ(Withdrawn) 

IP ยังไม่ประเมนิผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น(In progress) 

21.3 การให้ E นอกจากข้อ 21.1 แล้ว สามารถกระท าได้ในกรณต่ีอไปนี้  

21.3.1 นิสติสอบตก 

21.3.2 ขาดสอบโดยไม่มเีหตผุลอนัสมควร 

21.3.3 มเีวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑใ์นข้อ 20 

21.3.4 ทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษา 

21.3.5 เปล่ียนจากสญัลักษณ ์I เนื่องจากไม่ปฏบิตัติามเกณฑใ์นข้อ 21.6 

21.4 การให้ S หรือ U จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกติหรือมีหน่วยกติ แต่คณะเหน็ว่าไม่

สมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของค่าระดับขั้น หรือการประเมินผลการฝึกงานที่มิได้ก าหนดเป็นรายวิชาให้ใช้ 

สญัลักษณ ์S หรือ U แล้วแต่กรณ ีในกรณทีี่ได้ U นิสติจะต้องปฏบิัติงานเพ่ิมเติมจนกว่าจะได้รับความเหน็ชอบให้ผ่านได้ 

จึงจะถอืว่าได้ศึกษาครบถ้วน ตามที่ก  าหนดไว้ในหลักสตูร 

21.5 การให้ I จะกระท าได้ในกรณต่ีอไปนี้  

21.5.1 นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ 20 แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วย 

หรือเหตสุดุวิสยั และได้รับอนุมตัจิากคณบดี 
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21.5.2 ผู้ สอนและหัวหน้าภาควิชาเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา  เพราะนิสิต 

ยังปฏบิตังิานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ ์

21.6 การด าเนินการแก้ I นิสิตจะต้องด าเนินการแก้สัญลักษณ์ I ให้เสร็จสิ้ น 

ภายใน 4 สปัดาห์ เพ่ือให้ผู้สอนแก้สญัลักษณ์ I หากพ้นก าหนดดังกล่าว ผู้สอนจะเปล่ียนสญัลักษณ์ I เป็นค่าระดับขั้น E 

ทนัท ี

21.7 นิสติที่มผีลการเรียนตั้งแต่ระดับ D ขึ้นไป ถือว่าสอบได้ในรายวิชานั้นยกเว้นรายวิชาในหลักสตูร

ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

21.8 การให้ W จะกระท าได้ในกรณต่ีอไปนี้  

21.8.1 นิสติได้รับอนุมตัใิห้งดเรียนรายวิชานั้นตามข้อ 19 

21.8.2 นิสติได้รับอนุมตัใิห้ลาพักตามข้อ 27 

21.8.3 นิสติถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น 

21.8.4 นิสิตได้รับอนุมัติจากคณบดีให้เปล่ียนจากสัญลักษณ์ I เนื่ องจาก 

การป่วย หรือเหตอุนัสดุวิสยัยังไม่สิ้นสดุ 

21.9 การให้ AU จะกระท าในกรณทีี่นิสติได้รับอนุมตัใิห้ลงทะเบยีนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับ

หน่วยกติ ตามข้อ 18 

21.10 การให้ IP ใช้ส าหรับรายวิชาที่มกีารสอนหรือการท างานต่อเนื่องกนัเกนิกว่า 1 ภาคการศึกษา 

21.11 ผลการสอบต้องส่งผ่านความเหน็ชอบของคณบดปีระจ าคณะก่อนส่งกองบริการการศึกษา 

21.12 การแสดงผลการศึกษาและค่าระดับขั้นเฉล่ียสะสมส าหรับนิสติที่รับโอนจากสถาบันอุดมศึกษา

อื่น เมื่อส าเรจ็การศึกษาให้ด าเนินการดงันี้  

21.12.1 แสดงผลการศึกษาของนิสิตรับโอน โดยแยกรายวิชารับโอนไว้ส่วนหนึ่งต่างหาก

พร้อมทั้งระบุชื่อสถาบนัอดุมศึกษานั้นไว้ด้วย 

21.12.2 ค านวณค่าระดับขั้นเฉล่ียสะสมเฉพาะผลการศึกษารายวิชาในหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

ข้อ 22 การเรียนซ า้หรือเรียนแทน 

22.1 รายวิชาใดที่นิสติสอบได้ E ในวิชาบงัคบันิสติจะต้องลงทะเบยีนเรียนซ า้ หรือเลือก 

รายวิชาอื่นที่มีลักษณะเนื้ อหาคล้ายคลึงเรียนแทน  ในการเลือกเรียนแทนนี้ ต้องได้รับความเหน็ชอบจากหัวหน้าภาควิชา

หรือหัวหน้าสาขาหรือประธานหลักสตูร ที่รายวิชานั้นสงักดั และได้รับอนุมตัจิากคณบดทีี่รายวิชานั้นสงักดั 

ในกรณทีี่ไม่ใช่วิชาบงัคบั หากได้ผลการเรียนเป็น E ไม่ต้องเรียนซ า้ในรายวิชาดงักล่าวได้ 

22.2 ในกรณีที่นิสิตย้ายคณะหรือเปล่ียนวิชาเอกหรือวิชาโท รายวิชาที่สอบได้ E ในวิชาบังคับของ

วิชาเอกเดมิหรือวิชาโทเดมิ นิสติจะต้องเรียนซ า้หรือจะเลือกเรียนรายวิชาในวิชาเอกใหม่หรือวิชาโทใหม่แทนกนัได้  ในการ

เลือกเรียนแทนนี้ ต้องได้รับความเหน็ชอบจากหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าสาขาวิชา หรือประธานหลักสตูรของวิชาเอกใหม่

หรือวิชาโทใหม่ และได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่วิชาเอกใหม่หรือวิชาโทใหม่สงักดัวิชาที่เลือกเรียนแทนนี้ จะไม่นับ

หน่วยกติในหมวดวิชาเอกใหม่หรือ 

หมวดวิชาโทใหม่ 

ข้อ 23 การนับหน่วยกติและการค านวณค่าระดบัขั้นเฉล่ีย 

23.1 การนับจ านวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการค านวณหาค่าระดับขั้นเฉล่ียให้นับจากรายวิชาที่มีการ

ประเมนิผลการศึกษาเป็นค่าระดบัขั้น  A, B+, B, C+, C, D+, D และ E 

23.2 การนับจ านวนหน่วยกติสะสมเพ่ือให้ครบตามจ านวนที่ก  าหนดในหลักสตูรให้นับเฉพาะหน่วยกิ

ตของรายวิชาที่สอบได้ ตั้งแต่ระดบั D  ขึ้นไปเท่านั้น 

23.3 ค่าระดับขั้นเฉล่ียรายภาคการศึกษา ให้ค านวณจากผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น โดยเอา

ผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกติกบัค่าระดบัขั้นของแต่ละรายวิชาเป็นตวัตั้ง  

หารด้วยจ านวนหน่วยกติรวมของภาคการศึกษานั้น 
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23.4 ค่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมให้ค านวณจากผลการเรียนของนสิติตั้งแต่เร่ิมเข้าเรียนจนถงึภาคการศึกษา

สดุท้ายที่นิสติลงทะเบยีนเรียน โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกติกบัค่าระดับขั้น ของแต่ละรายวิชาที่เรียน

ทั้งหมด หารด้วยจ านวนหน่วยกติรวมทั้งหมด 

23.5 การค านวณคะแนนเฉล่ียสะสมให้ค านวณ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคเรียนที่ 2 ที่นิสิต

ลงทะเบยีนเรียน 

23.6   ในภาคการศึกษาที่นิสติได้ IP รายวิชาใด ไม่ต้องน ารายวิชานั้นมาค านวณค่าระดับขั้นเฉล่ียราย

ภาคการศึกษานั้น แต่ให้น าไปค านวณในภาคการศึกษาที่ได้รับการประเมนิผล 

ข้อ 24 การทุจริตในการสอบและการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษานิสติที่เจตนาทุจริตหรือท าการทุจริตใด 

ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษาหรือการสอบ อาจได้รับโทษดงันี้  

24.1    ตกในรายวิชานั้น หรือ 

24.2 ตกในรายวิชานั้น และให้พักการเรียนในภาคการศึกษาปกตถิดัไปหรือเลื่อนการเสนอชื่อขอรบั

ปริญญาไปอกี 1 ปีการศึกษา หรอื 

24.3   พ้นจากสภาพนิสติ 

การพิจารณาการทุจริตดงักล่าวให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 

หมวด 6 

สถานภาพของนิสติ การลาพักการเรียน และการลาออก 

ข้อ 25 สถานภาพนิสติ เป็นดงันี้  

25.1 สถานภาพนิสติตามการจัดการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันี้  

25.1.1 นิสติเตม็เวลา (Full Time) ได้แก่นิสติที่ลงทะเบยีนเรียนแบบเตม็เวลา 

25.1.2 นิสติไม่เตม็เวลา (Part Time) ได้แก่นิสติที่ลงทะเบยีนเรียนแบบไม่เตม็เวลา 

25.2 สถานภาพนิสติตามการรับเข้าศึกษา 

25.2.1 นิสติสามญั ได้แก่ ผู้ที่ผ่านการคดัเลือกและขึ้นทะเบยีนเป็นนิสติของมหาวิทยาลัยและ

เข้าศึกษาในหลักสตูรใดหลักสตูรหนึ่ง 

25.2.2 นิสติสมทบ ได้แก่ นสิติและนักศึกษาของสถาบนัอดุมศึกษาอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมตัจิาก

มหาวิทยาลัยให้ลงทะเบยีนเรียนรายวิชา เพ่ือน าหน่วยกติ ไปคดิรวมกบัหลักสตูรของสถาบนัที่ตนสงักดั 

25.2.3 นิสติที่เข้าร่วมศึกษา ได้แก่บุคคลภายนอกที่ได้รับการอนุมตัจิากมหาวิทยาลัยให้เข้า

ร่วมศึกษาในรายวิชา โดยอาจเทยีบโอนหน่วยกติได้เมื่อได้รับการคดัเลือกเข้าเป็นนิสติสามญั 

ข้อ 26 การจ าแนกสภาพนิสติ 

สภาพนิสติม ี2 ประเภท คอื สภาพสมบูรณ ์และสภาพรอพินิจ 

26.1 นิสติสภาพสมบูรณ ์ได้แก่ นิสติที่ลงทะเบยีนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรกหรือนิสติที่สอบได้ค่า

ระดบัขั้นเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.00 

26.2 นิสติสภาพรอพินิจ ได้แก่ นิสติที่สอบได้ค่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 1.50-1.99 แต่ยังไม่พ้น

สภาพนิสติ ภายใต้ข้อ 29.3.5 และ 29.3.6  

การจ าแนกสภาพนิสิตจะกระท า เมื่ อสิ้ นภาคการศึกษาที่  2 นับตั้ งแต่ เริ่ ม เ ข้าศึกษา 

นิสติเตม็เวลาที่เรียนภาคฤดูร้อนให้น าผลการเรียนไปรวมกบัผลการเรียนในภาคการศึกษาถดัไปที่ลงทะเบยีนเรียน 

ข้อ 27 การลาพักการเรียน 

27.1 นิสติอาจยื่นค าร้องลาพักการเรียนได้ ในกรณใีดกรณหีนึ่งต่อไปนี้  

27.1.1 ถูกเกณฑเ์ข้ารับราชการทหารกองประจ าการหรือได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจ

เลือกหรือรับการเตรียมพล 

27.1.2 ได้รับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเหน็ควร

สนับสนุน 

27.1.3 เจบ็ป่วยจนต้องรักษาตวัเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์โดยมใีบรับรองแพทย์ 



 105 

27.1.4 มเีหตจุ าเป็นส่วนตวั อาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ถ้ามสีภาพนิสติมาแล้วอย่าง

น้อย 1 ภาคการศึกษา 

27.2 การลาพักการเรียน นิสติต้องยื่นค าร้องภายใน 4 สปัดาห์นบัจากวันเปิดภาคเรียน และจะต้อง

ช าระเงนิค่ารักษาสภาพนิสติของภาคการศึกษานั้น และให้คณบดเีป็นผู้พิจารณาอนุมตักิารลาพักการเรียน 

27.3 การลาพักการเรียน ให้อนุมตัคิร้ังละ 1 ภาคการศึกษา ถ้านิสติยังมคีวามจ าเป็นที่จะต้องขอลาพัก

การเรียนต่อไปอกี ให้ยื่นค าร้องใหม่ตามข้อ 27.2 

27.4 ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

ข้อ 28 การลาออก 

นิสติที่ประสงคจ์ะลาออกจากความเป็นนิสติของมหาวิทยาลัย ให้ย่ืนค าร้องต่อคณะที่นิสติศึกษาอยู่และ

ให้คณบดเีป็นผู้พิจารณาอนุมตัิ 

ข้อ 29 การพ้นจากสภาพนิสติ 

นิสติต้องพ้นจากสภาพนิสติในกรณใีดกรณหีนึ่งดงัต่อไปนี้  

29.1 ส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูรและได้รับอนุมตัปิริญญาตามข้อ 39 

29.2 ได้รับอนุมตัจิากคณบดใีห้ลาออก ตามข้อ 28 

29.3 ถูกคดัชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณดีงัต่อไปนี้  

29.3.1 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ ขึ้ นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ 

ยกเว้น กรณตีามข้อ 27.1.1, 27.1.2, 27.1.3 

29.3.2 ไม่ช าระเงินค่ารักษาสถานภาพนิสติตามข้อ 27.2 

29.3.3 ขาดคุณสมบตัติามข้อ 12 

29.3.4 เมื่อค่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 1.50 

29.3.5 เป็นนิสติสภาพรอพินิจที่มค่ีาระดบัขั้นเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 1.75 เป็นเวลา 2 ภาค

การศึกษาต่อเนื่องกนั 

29.3.6 เป็นนิสติสภาพรอพินิจครบ 4 ภาคการศึกษาต่อเนื่องกนั 

29.3.7 ไม่สามารถเรียนส าเร็จภายในก าหนดระยะเวลาตามข้อ 9 หรือได้ 

ค่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 2.00 

29.3.8 ท าการทุจริตในการสอบและถูกสั่งให้พ้นจากสภาพนิสติ 

29.3.9 มคีวามประพฤตเิสื่อมเสยีอย่างร้ายแรง 

29.3.10 ท าผดิระเบยีบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 

29.3.11 ถูกพิพากษาถงึที่สดุให้จ าคุกในคดอีาญา เว้นแต่ความผดิโดยประมาท หรือ

ความผดิลหุโทษ 

29.4 ถงึแก่กรรม 

หมวด 7 

การเปล่ียนสถานภาพนิสติและการโอนหน่วยกิต 

ข้อ 30 การเปล่ียนสถานภาพ 

30.1 ในกรณทีี่มเีหตผุลและความจ าเป็นอย่างย่ิง มหาวิทยาลัยอาจอนุมตัใิห้นิสติเปล่ียนสถานภาพตาม

การจัดการศึกษาแบบเตม็เวลาหรือไม่เตม็เวลาได้ ทั้งนี้นิสติจะต้องปฏบิัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ  รวมทั้งช าระ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการเปล่ียนสภาพให้ถูกต้อง 

30.2 นิสติที่เปล่ียนสถานภาพตามการจัดการศึกษาได้ จะต้องลงทะเบยีนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

การศึกษาและต้องลงทะเบยีนเรียนในประเภทที่เปล่ียนใหม่อย่างน้อย 1 ปีการศึกษาก่อนส าเรจ็การศึกษา 

ข้อ 31 การย้ายคณะ 

31.1 ในกรณทีี่มเีหตผุลและความจ าเป็นอย่างย่ิง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสติย้ายคณะได้ทั้งนี้นิสติ

จะต้องปฏบิตัติามข้อบงัคบัและระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในการย้ายคณะให้เรียบร้อย 
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31.2 นิสิตต้องยื่นค าร้องในการขอย้ายคณะไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาค

การศึกษาที่ประสงคจ์ะย้ายการพิจารณาอนุมตัใิห้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามระเบียบของคณะนั้น 

ๆ การย้ายคณะจะมผีลสมบูรณต่์อเมื่อได้รับอนุมตัจิากคณบดใีนคณะที่จะย้ายไปศึกษา 

31.3 รายวิชาต่าง ๆ ที่นิสติย้ายคณะได้เรียนมา ให้น ามาค านวณค่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมด้วย 

31.4 ระยะเวลาการศึกษาให้นับตั้งแต่เร่ิมเข้าเรียนในคณะแรกที่เข้าเรียน 

ข้อ 32 การเปล่ียนวิชาเอกและวิชาโท 

นิ สิตส ามา รถ เป ล่ียนวิ ช า เ อกและ วิ ช า โท ไ ด้  โดยไ ด้ รั บอ นุมัติ จ า ก หัวห น้ าภ าค 

หรือหัวหน้าสาขาวิชาหรือประธานหลักสตูรที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุมตัจิากคณบดี 

ข้อ 33 การคนืสภาพนิสติ 

สภาวิชาการมอี านาจคนืสภาพนิสติให้แก่ผู้ที่ถูกคดัชื่อออกเฉพาะกรณีที่มีเหตุอนัสมควรอย่างยิ่งเท่านั้น 

และเมื่อด าเนินการแล้วให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 

ข้อ 34 การลงทะเบยีนเรียนในสถาบนัอดุมศึกษาอื่น 

34.1 สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่นิสติประสงค์จะลงทะเบียนเรียน ต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่

มหาวิทยาลัยให้ความเหน็ชอบ ทั้งนี้  โดยความเหน็ชอบของหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าสาขาวิชา หรือประธานหลักสตูร

และได้รับอนุมตัจิากคณบด ี

34.2 การโอนหน่วยกติและการเทยีบรายวิชาที่นิสติลงทะเบียนเรียนจากสถาบัน อุดมศึกษา

อื่นตามข้อ 34.1 ให้เป็นไปตามข้อ 36 

34.3 ผลการศึกษาที่ได้รับ ต้องปรากฏในรายงานการศึกษาของนิสิตนั้นทุกกรณี 

มหาวิทยาลัยจะยึดถอืการรายงานผลการศึกษาโดยตรงจากสถาบนัการศึกษานั้น ๆ  

และหากไม่มกีารเทยีบโอนรายวิชาตามข้อ 34.2 จะถอืว่าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีของหลักสตูร 

ข้อ 35 การรับโอนนิสตินักศึกษาจากสถาบนัอดุมศึกษาอื่น 

35.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสตินักศึกษาจากสถาบนัอดุมศึกษาอื่นที่ม ี

วิทยฐานะเทยีบเท่ามหาวิทยาลัยได้ โดยมเีงื่อนไข และวิธกีารตามที่สภาวิชาการก าหนด 

35.2 นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับโอนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจะต้องยอมรับการ

เทยีบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยตามข้อบงัคบัข้อ 36 

35.3 นิสติรับโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษาแต่ต้อง

ไม่เกนิ 2 เท่าของก าหนดเวลาที่ต้องศึกษาเพ่ือให้ได้จ านวนหน่วยกติที่เหลือ และ 

ต้องลงทะเบยีนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกติรวมแต่ละหลักสตูร  จึงจะมสีทิธิ์ส  าเรจ็การศึกษา แต่ไม่

มสีทิธิ์ได้รับปริญญาบณัฑติเกยีรตนิิยม 

ข้อ 36 การโอนหน่วยกติและการเทยีบรายวิชาจากระดบัอดุมศึกษาให้ใช้เกณฑ์ ดงันี้  

36.1 เป็นรายวิชาในหลักสตูรอดุมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเหน็ชอบ 

36.2 เป็นรายวิชาที่มเีนื้อหาวิชาเทยีบเคยีงกนัได้หรือมเีนื้อหาสาระครอบคลุม 

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทยีบ 

36.3 เป็นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วไม่เกนิ 5 ปี นับถงึวันที่ขอเทยีบรายวิชา 

36.4 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกต้องได้ระดับขั้น C หรือค่าระดับ

ขั้นเฉล่ีย 2.00 หรือเทยีบเท่า 

36.5 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอก วิชาแกน หรือวิชาชีพต้องสอบได้ไม่ต ่ากว่า

ระดบัขั้น B หรือค่าระดบัขั้นเฉล่ีย 3.00  หรือเทยีบเท่า และเป็นไปตามเกณฑแ์ละข้อก าหนดเพ่ิมเติมของคณะที่รับเทยีบ

โอน 

36.6 การโอนหน่วยกติและการเทยีบรายวิชา ให้อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาหรือสาขาวิชาที่

นิสติขอโอนหน่วยกติและเทยีบรายวิชาและได้รับอนุมตัจิากคณบดี 

36.7 การโอนหน่วยกติและการเทยีบรายวิชา ให้กระท าได้ไม่เกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วย

กติรวมตามหลักสตูรของมหาวิทยาลัย 
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36.8 ในกรณีจ าเป็นที่ไม่อาจอนุโลมตามเกณฑก์ารเทยีบรายวิชาและการโอนหน่วยกตินี้ ได้

ทั้งหมดที่มไิด้ระบุไว้ในประกาศของกระทรวงศึกษาธกิาร ให้อธกิารบดพิีจารณาให้ความเหน็ชอบเป็นราย ๆ ไป 

ข้อ 37 การเทยีบโอนความรู้/ประสบการณ์และให้หน่วยกติ มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทยีบโอนหน่วยกติราย

วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กบันิสติที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัด

มาตรฐานได้ ทั้งนี้  นิสติต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกติที่ก  าหนดไว้ในหลักสตูรและเป็นไปตามหลักเกณฑก์ารเทยีบ

โอนของมหาวิทยาลัย 

หมวด 8 

การขอรับและการให้ปริญญา 

ข้อ 38 การขอรับปริญญา 

ในภาคการศึกษาใดที่นิสติคาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา ให้แสดงความจ านงขอรับปริญญาต่อมหาวิทยาลัย

ก่อนการลงทะเบยีนเรียนภาคการศึกษาสดุท้าย 1 เดอืน 

ข้อ 39 การให้ปริญญา 

มหาวิทยาลัยจะพิจารณานิสติที่ได้แสดงความจ านงขอรับปริญญาและมีความประพฤติดี เสนอชื่อต่อ

สภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมตัปิริญญาบณัฑติหรือปริญญาบณัฑติเกยีรตนิิยมตามเกณฑ์ต่อไปนี้  

39.1 ปริญญาบณัฑติ 

ผู้มสีทิธิ์ได้รับปริญญาบณัฑติ ต้องมคีุณสมบตัดิงันี้  

39.1.1 สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร และมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย 

39.1.2 ได้รับการประเมนิผล Sในรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกติ หรือการประเมนิรวบยอด ส าหรับ

หลักสตูรที่มกีารก าหนดไว้ 

39.1.3 ได้ค่าระดับขั้นเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.00 ทั้งนี้ หากมีการใช้ระบบการวัดผลและ

การศึกษาที่แตกต่างไปจากนี้  จะต้องก าหนด ให้มค่ีา เทยีบเคยีงกนัได้ โดยการอนุมตัขิองสภามหาวิทยาลัย 

39.2 ปริญญาบัณฑติเกยีรตินิยมอนัดับสอง ผู้มีสทิธิ์ได้รับปริญญาบัณฑติเกยีรตินิยมอนัดับสอง ต้อง

เป็นนิสติเตม็เวลาและมคีุณสมบตัดิงันี้  

39.2.1 มคีุณสมบตัคิรบตามข้อ 39.1.1 และข้อ 39.1.2 

39.2.2 มี ร ะ ย ะ เ ว ล า เ รี ยน ไ ม่ เ กิ น จ า น ว นภ า คก า รศึ ก ษ าที่ ก  า ห นด ไ ว้ 

ในหลักสตูรทั้งนี้  ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมตัใิห้ลาพักการเรียน 

39.2.3 ได้ค่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป 

39.2.4 ไม่มผีลการเรียนรายวิชาใดต ่ากว่า C 

39.3 ปริญญาบณัฑติเกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่ง 

ผู้มสีทิธไิด้รับปริญญาบณัฑติเกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่ง ต้องเป็นนิสติเตม็เวลาและมคีุณสมบตัดิงันี้  

39.3.1 มคีุณสมบตัคิรบตามข้อ 39.1.1 และข้อ 39.1.2 

39.3.2 มรีะยะเวลาเรียนไม่เกนิจ านวนภาคการศึกษาตามที่ก  าหนดไว้ในหลักสตูรทั้งนี้ ไม่นับ

ภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมตัใิห้ลาพักการเรียน 

39.3.3 ได้ค่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.60 ขึ้นไป 

39.3.4 ไม่มผีลการเรียนรายวิชาใดต ่ากว่า C 

หมวด 9 

การประกนัคุณภาพการศึกษา 

ข้อ 40 ทุกหลักสตูรจะต้องก าหนดระบบการประกนัคุณภาพของหลักสตูรให้ชัดเจน  

ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยประเดน็หลัก 4 ประเดน็ คอื 

40.1 การบริหารหลักสตูร 

40.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

40.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสติ 

40.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติ 
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ข้อ 41 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสตูรให้ทันสมัย โดยแสดงการปรับปรุงดัชนีมาตรฐานและคุณภาพ

การศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมกีารประเมนิเพ่ือพัฒนาหลักสตูรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 

ข้อ 42 หลักสตูรที่จะเปิดใหม่หรือหลักสตูรที่ขอปรับปรงุ จะต้องมอีาจารย์ ประจ าหลักสตูร 

ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสตูรนั้นไม่น้อยกว่า 5 คน โดยอาจารย์ประจ าหลักสตูรจะต้องมีคุณวุฒิ

ตรงหรือสมัพันธก์บัสาขาที่เปิดสอน และในจ านวนนี้ ต้องเป็นผู้มคีุณวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาโทหรือเทยีบเท่า หรือเป็นผู้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน ทั้งนี้ อาจารย์ประจ าในแต่ละหลักสตูร จะเป็นอาจารย์

ประจ าเกนิกว่า 1 หลักสตูรในเวลาเดยีวกนัไม่ได้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และ

ปฏบิตัหิน้าที่เตม็เวลาตามภาระงานที่รับผดิชอบในหลักสตูรที่เปิดสอน 

ในกรณเีป็นหลักสตูรร่วมระหว่างสถาบนัหรือหลักสตูรความร่วมมือของหลายสถาบัน อาจารย์ประจ าของสถาบัน

ในความร่วมมอืนั้น ให้ถอืเป็นอาจารย์ประจ าในความหมายของเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดบัอดุมศึกษา 

ข้อ 43 ให้ทุกหลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสตูรจะต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร มภีาระหน้าที่ในการบริหารหลักสตูรและการเรียนการสอน  

การพัฒนาหลักสตูร และการตดิตามประเมนิผลหลักสตูร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

บทเฉพาะกาล 

ในกรณทีี่มข้ีอความใดของข้อบงัคบันี้ขดัหรือแย้งกบัข้อบงัคบัว่าด้วยการศึกษา ระดบัปริญญาตรีฉบบัก่อน โดยที่

ข้อความเดมิเอื้อประโยชน์แก่นิสติที่เข้าศึกษา ในขณะที่ข้อบงัคบัฉบบันั้นมผีลบงัคบัใช้ ให้อธกิารบดมีอี านาจพิจารณาใช้

ข้อบงัคบัเดมิได้ จนกว่านิสตินั้นจะพ้นสภาพนิสติ 

 ประกาศ ณ  วนัที่  25  เมษายน   พ.ศ.  2548 

 

       (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  สวุรรณกุล) 

     นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข 

ส าเนาค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรบัปรุง/ ประสานงาน หลกัสูตร 

(หมวดวิชาชีพครู) 
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ค าสัง่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที ่     3450 /2554 

เรือ่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ (ร่าง) หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต หมวดวิชาชีพครู 

------------------------------ 

เพ่ือให้การด าเนินการ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  หมวดวิชาชีพครู เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย จึงอาศัยอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 2001/2554 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 

2554 เร่ือง การมอบอ านาจของอธกิารบดีให้ผู้ปฏบัิติราชการแทน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ (ร่าง) หลักสูตร

การศึกษาบัณฑติ หมวดวิชาชีพครู ดังน้ี 

 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์            ที่ปรึกษา 

2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์          ประธาน 

3. หัวหน้าภาควิชาพ้ืนฐานของการศึกษา          กรรมการ 

4. หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา          กรรมการ 

5. หัวหน้าภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา         กรรมการ 

6. หัวหน้าภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่          กรรมการ 

7. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา         กรรมการ 

8. หัวหน้าภาควิชาการศึกษาพิเศษ          กรรมการ 

9. หัวหน้าภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา        กรรมการ 

10. หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย          กรรมการ 

11. หัวหน้าสาขาวิชาการประถมศึกษา          กรรมการ 

12. หัวหน้าสาขาวิชาการอุดมศึกษา          กรรมการ 

13. หัวหน้าสาขาวิชาการมัธยมศึกษา          กรรมการ 

14. หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา          กรรมการ 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา สธุรรมรักษ์ สาขาวิชาการอุดมศึกษา       กรรมการ 

16. อาจารย์รัฐพล ประดับเวทย์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา       กรรมการ 

17. อาจารย์สวิุมล กฤชคฤหาสน์ ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา      กรรมการ 

18. อาจารย์ศุภวรรณ สจัจพิบูล สาขาวิชาการมัธยมศึกษา        กรรมการ 

19. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (อาจารย์สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทศัน์)   กรรมการและเลขานุการ    

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

20. นางสาวสรีุย์พร สขุสถาพร งานบริการการศึกษา        ผู้ช่วยเลขานุการ 

21. นางสาวอาทชิล จันทร์หอม งานบริการการศึกษา           ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ใหค้ณะกรรมการมีหนา้ที ่

ร่างปรับปรุงเอกสารหลักสูตร การศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) ของ สกอ.  มีอัตลักษณ์ของ มศว 

สอดคล้องตามรูปแบบ หัวข้อ รายละเอียดและหลักเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน

ต่อไป 

 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 

สั่ง ณ วันที่   12   ตุลาคม พ.ศ. 2554 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์องอาจ นัยพัฒน์) 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ค 

ส าเนาค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการปรบัปรุงหลกัสูตร 

และคณะกรรมการผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

กศ.บ. (ชีววิทยา) 
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ภาคผนวก ง 

เปรียบเทียบโครงสรา้งหลกัสูตร กศ.บ. (ชีววิทยา) 

 ระหว่างหลกัสูตรเดิม (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) กบัหลกัสูตรใหม่  

(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556) 
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1. เปรียบเทียบโครงสรา้งหลกัสูตร ระหว่างหลกัสูตรเดิม (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554)กบั

หลกัสูตรใหม่ (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556) 

 
โครงสรา้ง 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 

เกณฑส์กอ. 

พ.ศ. 2548 

โครงสรา้ง 

หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2556 

รายละเอียด หน่วยกิต หน่วยกิต รายละเอียด หน่วยกิต 

1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่นอ้ยกว่า  30 30 1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   ไม่นอ้ยกว่า    30 

2.  หมวดวิชาเฉพาะดา้น ไม่นอ้ยกว่า 124 114 2.  หมวดวิชาเฉพาะดา้น   ไม่นอ้ยกว่า  129 

2.1  วิชาชีพครู ไม่นอ้ยกว่า 50  2.1  วิชาชีพครู           

2.1.1  วิชาชีพครบูังคับ  

2.1.2  วิชาชีพครเูลือก    

ไม่นอ้ยกว่า    

 

ไม่น้อยกว่า      

51 

49 

2 

2.2  วิชาแกน 

2.2.1 วิชาวิทยาศาสตร์และ  

         คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน   

2.2.2 วิชาพัฒนาทกัษะการเรียนรู้       

 

 

 

 

25 

16 

 

9 

2.2 วิชาเอก               

2.2.1 วิชาเอกเดี่ยว  

    1) วิชาวิทยาศาสตร์และ   

           คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน      

    2) วิชาเอกบังคับ              

    4) วิชาเอกเลือก                 

2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก  

2.2.3 วิชาเอกเลือกหรือการสอน 

         วิชาเอกเพ่ิมเติม                             

ไม่นอ้ยกว่า    

ไม่น้อยกว่า    

 

 

 

ไม่น้อยกว่า 

ไม่น้อยกว่า                 

ไม่น้อยกว่า 

  

78 

68 

19 

 

44 

5 

6 

4 

 

 

2.3  วิชาเอก 

2.3.1   วิชาบังคับ 

2.3.2   วิชาเลือก 

ไม่น้อยกว่า    

 

ไม่น้อยกว่า       

49 

37 

12 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกว่า    6 6 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกว่า 6 

รวม ไม่นอ้ยกว่า  160 150 รวม  ไม่นอ้ยกว่า  165 
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 2. การเปรียบเทียบการปรบัปรุงรายวิชาการระหว่างหลกัสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) และ
หลกัสตูรใหม่ (พ.ศ.2556) ของวิชาเอก 
หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 หมายเหตุ 

คม 100  เคมีทั่วไป                             3(3-0-6) 

ปริมาณสมัพันธ ์โครงสร้างอะตอม แกส๊ ของแขง็ 

ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี กรดและเบส เคมี

อนิทรีย์เบื้องต้น สารประกอบชีวโมเลกุล และเคมี

สิ่งแวดล้อม 

คม 100  เคมีทั่วไป 1                            3(3-0-6) 

ปริมาณสมัพันธ ์โครงสร้างอะตอม แกส๊ ของแขง็ 

ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีอนิทรีย์ 

สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร์ และเคมีสิ่งแวดล้อม 

เปล่ียนช่ือวชิาและ

ค าอธบิายรายวชิา 

คม 101 เคมีพ้ืนฐาน                           3(3-0-6) 

พันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติของธาตุสารประกอบของ

ธาตุเรพพรีเซนเตตีฟ ธาตุแทรนซิชัน สารประกอบโคออร์

ดิเนชัน อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์ เคมีไฟฟ้า 

เคมีอุตสาหกรรมและเคมีนิวเคลียร์ 

คม 101 เคมีทั่วไป 2                             3(3-0-6) 

พันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติของธาตุสารประกอบของ

ธาตุเรพพรีเซนเตตีฟ ธาตุแทรนซิชัน สารประกอบโคออร์

ดิเนชัน อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์ เคมีไฟฟ้า 

และเคมีอุตสาหกรรม 

เปล่ียนช่ือวชิา และ

ค าอธบิายรายวชิา 

คม 190  ปฏบิัติการเคมีทั่วไป                1(0-2-1) 

การทดลองที่สอดคล้องกบัเน้ือหาวิชา คม 100 

 

คม 190  ปฏบิัติการเคมีทั่วไป 1               1(0-2-1) 

การใช้อุปกรณ์พ้ืนฐานทางเคมี ความปลอดภยัใน

ห้องปฏบิัติการ และการทดลองที่สอดคล้องกบัหัวข้อใน

รายวิชา คม 100 

เปล่ียนช่ือวชิาและ

ค าอธบิายรายวชิา 

คม 191 ปฏบิัติการเคมีพ้ืนฐาน               1(0-2-1) 

การทดลองที่สอดคล้องกบัรายวชิา คม 101 โดยเน้น

คุณธรรม จริยธรรม และความรับผดิชอบ 

คม 191 ปฏบิัติการเคมีทั่วไป 2              1(0-2-1) 

การทดลองที่สอดคล้องกบัหัวข้อในรายวิชา คม 101   

 

เปล่ียนช่ือวชิา และ

ค าอธบิายรายวชิา 

ชว 201 วิทยาโพรโทซัว                      3(2-3-4) 

ศึกษารูปร่าง อนุกรมวิธาน สรีรวิทยา และวัฏจักรชีวิต

ของโพรโทซัวบางชนิดทั้งที่หากินอย่างอิสระและที่เป็น

ปรสิต และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเน้ือหาภาค

บรรยาย 

ชว 202 วิทยาโพรทสิต์                          3(2-3-4)

ศกึษาความหลากหลายของโพรทสิต์ ทั้งในเชิงโครงสร้าง วัฏ

จักรชีวิต นเิวศวิทยา อนุกรม วิธาน และในเชิงประยุกตใ์ช้ด้าน

การแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม และมี

ปฏบิัตกิารที่สอดคล้องกบัภาคบรรยาย 

เปล่ียนช่ือรายวิชา 

และค าอธบิาย 

รายวิชา 

ชว 211 สณัฐานวิทยาของพืช             4(3-3-6) 

ศกึษาโครงสร้าง การจัดจ าแนก วิวัฒนาการ วัฏจักรชีวิต และ

พัฒนาการของพืชกลุ่มต่าง ๆ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง

กบัเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 212 สณัฐานวิทยาของพืชมีทอ่ล าเลียง 4(3-3-6) 

ศกึษาสณัฐานของพืชมีทอ่ล าเลียง เปรียบเทยีบรปูร่างและ

โครงสร้างตามประวัตกิารวิวัฒนาการของพืชและมีปฏบิัติการ

ที่สอดคล้องกบัเน้ือหาภาคบรรยาย 

เปล่ียนช่ือรายวิชา 

และค าอธบิาย 

รายวิชา  

ชว 261 นิเวศวิทยา                             3(2-3-4) 

ศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต และความสมัพันธ์

ระหว่างสิ่ งมี ชี วิตกับสิ่ งแวดล้อม  โครงสร้างและ

กระบวนการในระบบนิเวศ ประชากร พฤติกรรม สังคม

สิ่งมี ชีวิต การเปล่ียนแปลงแทนที่  การปรับตัว การ

แพร่กระจาย ความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุสญัญา

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาด้าน

สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมี

ปฏบิัติการที่สอดคล้องกบัเน้ือหาภาคบรรยาย 

ชว 262 นิเวศวิทยา                               4(3-3-6) 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์

ระห ว่ างสิ่ งมี ชี วิ ตกับสิ่ งแวด ล้ อม  โครงสร้างและ

กระบวนการในระบบนิเวศ ประชากร พฤติกรรม สังคม

สิ่ งมี ชีวิต การเปล่ียนแปลงแทนที่  การปรับตัว การ

แพร่กระจาย ความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุสญัญาว่า

ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

แ ล ะ ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ  ก า ร ใ ช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่ งยืน และมีปฏิบัติการที่

สอดคล้องกบัเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปล่ียนรหัสวิชา เพิ่ม

หน่วยกติ และเปล่ียน

ค าอธบิายรายวชิา 

ชว 291 เทคนิคปฏบิัติการชีววิทยา           2(2-2-2) 

ศกึษาเกี่ยวกบัการเตรียมสารเคมี การใช้เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการทดลองด้านชีววิทยา 

และมีปฏบิัติการที่สอดคล้องกบัเนื้อหาภาคบรรยาย 

 

- ตัดออก 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 หมายเหตุ 

- ชว 304 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา 

                                                       4(4-0-8) 

ศึกษาหลักการของวิวัฒนาการ การก าเนิดและวิวัฒนาการของ

สิ่งมีชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับสปีชีส์ การเกิดสปีชีส์ใหม่ ความ

หลากหลายของสิ่งมี ชีวิต ระบบวิทยาและการจ าแนก

หมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต 

เพิ่มรายวิชา 

ชว 305 ชีวมิต ิ                                  3(2-3-4) 

ศกึษาการน าเสนอข้อมูล สถิติพรรณนา การวางแผนการ

ทดลองเบื้องต้น การเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียตั้งแต่ 2 ค่าขึ้น

ไป และมีปฏบิัติการที่สอดคล้องกบัเนื้อหาภาคบรรยาย 

- ตัดออก 

ชว 311 กายวิภาคศาสตร์ของพืช             3(2-3-4) 

ศึกษาโครงสร้างภายในของพืชที่มีท่อล าเลียงในเร่ือง

ลักษณะเฉพาะ หน้าที่ การเรียงตัว การเจริญเติบโต การ

เปล่ียนแปลง วิวัฒนาการของเซลล์ เน้ือเยื่ อ ระบบ

เนื้ อเยื่อ และอวัยวะของพืช เน้นหนักในพืชดอก และมี

ปฏบิัติการที่สอดคล้องกบัเน้ือหาภาคบรรยาย 

ชว 313 กายวิภาคศาสตร์ของพืชดอก         3(2-3-4) 

ศึ ก ษ า โ ค ร ง ส ร้ า ง ภ า ย ใ น ข อ ง พื ช ด อ ก  ใ น เ ร่ื อ ง

ลักษณะเฉพาะ หน้าที่ การเรียงตัว การเจริญเติบโต การ

เปล่ียนแปลง วิวัฒนาการของเซลล์ เ น้ือเยื่ อ ระบบ

เนื้อเยื่อ และอวัยวะของพืช ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์

ที่ มีคุณค่า ต่ออนุกรมวิธานพืช และมีปฏิบัติการที่

สอดคล้องกบัเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปล่ียนช่ือรายวิชา 

และค าอธบิาย 

รายวิชา 

- ชว 312 สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา

ของพืช                                          4(3-3-6) 

ศึกษาโครงสร้างภายในและหน้าที่ของเซลล์ เน้ือเยื่ อ 

ระบบเนื้อเยื่อ และอวัยวะของพืช และศึกษากระบวนการ

ต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตในพืชขั้นสูง การดูดและล าเลียงแร่

ธาตุ ความสมัพันธร์ะหว่างพืชกบัน า้ และการเจริญเติบโต 

และมีปฏบิัติการที่สอดคล้องกบัเน้ือหาภาคบรรยาย 

เพิ่มรายวิชา 

- ชว 327 ระบบโครงสร้างสตัว์ไม่มีกระดูกสนัหลัง                     

                                                       4(3-3-6) 

ศึกษาโครงสร้างของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เชิงกาย

วิภาคเปรียบเทยีบระดับเนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบอวัยวะ 

ตามล าดับวิวัฒนาการ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ

เนื้อหาภาคบรรยาย 

เพิ่มรายวิชา 

 

ชว 331 ชีวเคมีส าหรับครชีูววิทยา          3(3-3-3) 

ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลประเภท

ต่าง ๆ กระบวนการสร้าง สลาย และเปล่ียนแปลงสารชีว

โมเลกุล การควบคุมกระบวนการทางชีวเคมีของสาร

พันธุกรรม การประยุกต์ ชีวเคมีด้านต่าง ๆ และมี

ปฏบิัติการที่สอดคล้องกบัเน้ือหาภาคบรรยาย 

ชว 331  เคมีอนิทรีย์และชีวเคมีเบื้องต้น     3(3-0-6)

ศกึษาโครงสร้าง หมู่ฟังกชั์น และปฎิกริิยาของสารอนิทรีย์

และสารชีวโมเลกุล วิเคราะห์กระบวนการเปล่ียนแปลง

และการควบคุมทางชีวเคมี ในสิ่งมีชีวิตช้ันสงู 

 

เปล่ียนหมวดวิชาจาก

วิชาเอกบังคับ เป็นวิชา

วิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

เปล่ียนช่ือวชิาและ

ค าอธบิายรายวชิา 

ชว 351 สรีรวิทยาทั่วไป                      4(3-3-6) 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของ

สิ่งมีชีวิต การประสานงานกันของระบบประสาท และ

กลไกการควบคุมการท างานของร่างกายเกี่ยวกับระบบ

ทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนโลหิต 

ระบบกล้ามเนื้ อและโครงกระดูก ระบบหายใจ ระบบ

สบืพันธุ์ ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ สมดุลของ

ร่างกายและสรีรวิทยาของพืช และมีปฏิบัติการที่

สอดคล้องกบัเนื้อหาภาคบรรยาย 

 ตัดออก 
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- ชว 353 กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และพฤติกรรมสตัว์                                     

                                                 4(3-3-6) 

พลังงานและสมดุลของสาร โครงสร้างและหน้าที่ของเน้ือเยื่อ

ของสัตว์ ระบบอวัยวะ การท างานและการควบคุมของสัตว์ 

และมีปฏบิัติการที่สอดคล้องกบัเน้ือหาภาคบรรยาย 

เพิ่มรายวิชา 

- ชว 371 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้ องต้น       3(3-0-6)        

ศึกษาหลักการและพัฒนาการทางเทคโนโลยีชีวภาพโดย

เน้นปรากฏการณ์และกลไกส าคัญทางเคมี ฟิสิกส์ และ

ชีววิทยา ต่อกระบวนการพันธุวิศวกรรม การโคลน การ

สร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม บทบาทการน าสิ่งมีชีวิต

มาใช้ประโยชน์ให้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพใหม่ ๆ แนวโน้ม

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ โครงการจีโนม 

กระบวนการพัฒนาผลผลิตชีวภาพเป็นสินค้าชีวภาพสู่

ธุรกิจ ชีวภาพในวงการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

วิ ศวกรรมสิ่ ง แวด ล้อม  กา รสาธ ารณสุข  และนิ ติ

วิทยาศาสตร์ภายใต้ความปลอดภัยทางชีวภาพ จริยธรรม

และกฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีชีวภาพ 

เพ่ิมรายวิชา 

ชว 376 โภชนศาสตร์ร่วมสมัย                2(2-0-4) 

ศึกษาอาหาร สารอาหาร ความส าคัญของอาหารและ

สารอาหาร ระบบการย่อยอาหารของมนุษย์อาหารชนิด

ต่าง ๆ ที่มีในปัจจุบัน และการประยุกต์ใช้ 

- ตัดออก 

ชว 402 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 1           2(1-3-2) 

ศกึษาหัวข้อที่น่าสนใจทางชีววิทยาให้สอดคล้องกบัภาวะ

ปัจจุบัน 

ชว 477 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาส าหรับครชีูววิทยา 1  

                                                 2(1-3-2) 

ศกึษาหัวข้อที่น่าสนใจทางชีววิทยาให้สอดคล้องกับภาวะ

ปัจจุบัน 

เปล่ียนช่ือรายวิชา 

 

ชว 403 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 2           3(2-3-4) 

ศกึษาหัวข้อที่น่าสนใจทางชีววิทยาให้สอดคล้องกบัภาวะ

ปัจจุบัน 

ชว 478 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาส าหรับครชีูววิทยา 2           

                                                3(2-3-4) 

ศกึษาหัวข้อที่น่าสนใจทางชีววิทยาให้สอดคล้องกับภาวะ

ปัจจุบัน 

เปล่ียนช่ือรายวิชา 

 

- ชว 401 วิวัฒนาการ                              3(3-0-6)                                                                                   

ศึกษาการก าเนิดของโมเลกุลอินทรีย์ เซลล์โพรแคริโอต

และยูแคริโอต กระบวนการเปล่ียนแปลงของสิ่งมีชีวิต

ชนิดต่างๆ การเกดิสปีชีสใ์หม่ ตลอดจนกลไกที่เกี่ยวข้อง

กับการแ ข่ งขัน การคัด เ ลือกทาง เพศ ปัจจั ยทาง

วิวัฒนาการที่เปล่ียนแปลงโครงสร้างของประชากร และ

ความสมัพันธเ์ชิงวิวัฒนาการในระดับโมเลกุล  

เพิ่มรายวิชา 

- ชว 415 ชีววิทยาของพืชดอก                    3(2-3-4) 

ศกึษาชีววิทยาของพืชมีดอก โดยเน้นสณัฐานวิทยา      

วัฏจักรชีวิต และการจัดจ าแนก 

เพิ่มรายวิชา 
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- ชว 416 พืชเศรษฐกจิ                            3(3-0-6)          

ศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ

ของประเทศไทย  โดยมุ่งเน้นความรู้ทางสรีรวิทยาต่อการ

เจริญเติบโตของพืช รวมทั้งการประยุกต์ใช้ความรู้

ทางด้านเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของ

ประ เทศไทย  โดย เ น้น ปัญหาขอ งสิ่ ง แวด ล้อมที่

เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน                                         

เพิ่มรายวิชา 

- ชว 417 กายวิภาคศาสตร์ของเนื้อไม้           3(2-3-4) 

ศึกษากายวิภาคศาสตร์เนื้ อไม้ของพืชกลุ่มจิมโนสเปิร์ม

และพืชใบเล้ียงคู่  ในด้านโครงสร้างและพัฒนาการของ

แคมเบียม ชนิด ก าเนิด และพัฒนาการของเซลล์ที่

ประกอบเป็นเนื้ อไม้ รวมทั้งลักษณะกายวิภาคศาสตร์ที่มี

คุณค่าต่ออนุกรมวิธานพืช และมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง

กบัเนื้อหาภาคบรรยาย 

เพิ่มรายวิชา 

 

- ชว 424 ปักษีวิทยาเบื้องต้น                     3(2-3-4) 

ศึกษา ชี ววิ ทยา พ้ืนฐ านของนก  การจั ดหมวดหมู่ 

พฤติกรรมการด ารงชีวิต การสบืพันธุ์ การสร้างรังวางไข่ 

และเล้ียงลูก การอพยพย้ายถิ่น เน้นนกประจ าถิ่นของไทย 

รวมทั้งความส าคัญทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม มี

ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยายและมี

การศกึษานอกสถานที่ 

เพิ่มรายวิชา 

- ชว 443 ชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น          2(1-3-2) 

การสืบค้นข้อมูลทางพันธุศาสตร์จากระบบฐานข้อมูลทาง

อนิเทอร์เนต็ การวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่าง

ของล าดับเบสของดีเอ็นเอ และล าดับกรดอะมิโน และ

การศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของสิ่งมี ชีวิต 

รวมทั้งการบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ

เผยแพร่       

เพิ่มรายวิชา 

-  ชว 445 มนุษยพันธุศาสตร์                     3(3-0-6) 

ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของคน 

โครโมโซมและความผิดปกติของโครโมโซม พันธุศาสตร์

กบัระบบภมูิคุ้มกนั การเกิดมะเรง็และโรคทางพันธุกรรม

ที่มาจากหลายปัจจัย โครงการจีโนมมนุษย์และการ

ประยุกต์ใช้ข้อมูลหลังการศกึษาจีโนม 

เพิ่มรายวิชา  

ชว 446 พันธุศาสตร์ประชากร และวิวัฒนาการ                                                        

                                                 3(3-0-6) 

ศกึษาความสมดุล การเปล่ียนแปลงความถี่ของยีนและจี

โนไทป์ในประชากร ผลของความถี่ของยีนต่อความผัน

แปรของลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการ

เกิดวิวัฒนาการและความหลากหลาย การจ าแนกและ

ศกึษาความสมัพันธเ์ชิงวิวัฒนาการในระดับโมเลกุล 

- ตัดออก 
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ชว 451 สรีรวิทยาของพืช                    4(3-3-6) 

ศกึษากระบวนการต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตในพืชช้ันสงู โดย

เน้นองค์ประกอบทางเคมี ความส าคัญของน า้ แร่ธาตุ 

การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ เมแทบอลิซึมของ

สารอินทรีย์ และการเจริญเติบโต ซ่ึงสัมพันธ์กับ

สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก และมีปฏิบัติการที่

สอดคล้องกบัเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 354  สรีรวิทยาของพืชเขตร้อน             4(3-3-6) 

ศกึษากระบวนการต่างๆ  ทางสรีรวิทยาของพืชในเขต

ร้อน โดยเน้นองค์ประกอบทางเคมี กระบวนการการคาย

น า้ การสงัเคราะห์ด้วยแสง เมแทบอลิซึมของสารอนิทรีย์ 

การเจริญเติบโต การตอบสนองของพืชเขตร้อนที่มีต่อ

ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพ การส่งสญัญาณภายในพืช 

และการประยุกต์หัวข้อทางการศกึษาสรีรวิทยาของพืช

เขตร้อนในปัจจุบัน 

เปล่ียนช่ือรายวิชา 

และค าอธบิาย 

รายวิชา 

 

- ชว 452  ฮอร์โมนพืช                             3(2-3-4)                                                                                  

ศกึษาเกี่ยวกบัลักษณะทางเคมีของฮอร์โมนพืชกลุ่มต่างๆ 

และสารชะลอการเจริญเติบโตของพืช ผลของสาร

เหล่านั้นต่อการเจริญเติบโต และกระบวนการทาง

สรีรวิทยาต่างๆ ของพืช และการน าไปประยุกต์ใช้ และมี

ปฏบิัติการที่สอดคล้องกบัเน้ือหาภาคบรรยาย                                                                              

เพิ่มรายวิชา 

- ชว 454 วิทยาภมูิคุ้มกนั                          3(3-0-6) 

ศกึษาโครงสร้างและการท างานของระบบภมูิคุ้มกนั การ

ตอบสนองของระบบภมูิคุ้มกนัต่อสิ่งแปลกปลอม โรคที่

เกดิจากภาวะภมูิคุ้มกนัผดิปกติ ตลอดจนการประยุกต์ใช้

ในการสร้างเสริมภมูิคุ้มกนั การวินิจฉัยและการรักษาโรค 

เพิ่มรายวิชา 

- ชว 461 นิเวศวิทยาของพืช                      3(2-3-4)                                                                          

ศึกษาระบบของสังคมพืช ความสัมพันธ์ของพืชกับ

สิ่งแวดล้อมโดยทั่ว ๆ ไป ความหลากหลาย เทคนิคใน

การสุ่มตัวอย่างและศึกษา และมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง

กบัเนื้อหาภาคบรรยาย 

เพิ่มรายวิชา 

- ชว 465  นิเวศวิทยาของสตัว์                    3(2-3-4)                                                                          

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และสิ่ งแวดล้อม 

โครงสร้างและการเปล่ียนแปลงของประชากรชุมชนของ

สัตว์และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชน การ

ปรับตัว การแพร่กระจาย และการอนุรักษ์สัตว์ และมี

ปฏบิัติการที่สอดคล้องกบัเน้ือหาภาคบรรยาย 

เพิ่มรายวิชา 

- ชว 474 วัชพืชและการป้องกนัก าจัด           3(2-3-4)                                                               

ศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของวัชพืช การจ าแนกชนิด 

การแพร่ระบาด และการควบคุมก าจัดโดยวิธีการต่างๆ 

และสารก าจัดวัชพืช รวมทั้งการประยุกต์ใช้ทางการเกษตร 

และมีปฏบิัติการที่สอดคล้องกบัเนื้อหาภาคบรรยาย 

เพิ่มรายวิชา 

ชศ 321 เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับครชีูววิทยา  

                                                     3(3-0-6) 

ศึกษาความหมาย หลั กการ และแนวคิดพ้ืนฐานที่

ส าคัญทางเทคโนโลยชีวภาพ และการประยุกต์ ใช้

เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการแพทย์ การเกษตร 

สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ผลกระทบของการ

ใช้ เทคโนโลยีชีวภาพต่อมวลมนุษยชาติ และการแก้ไข

ปรับปรุงกฎหมายส าคัญและจริยธรรมทางชีวภาพ ที่

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ 

 

- ตัดออก 
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 ชศ 392 ศาสตร์แห่งศพัทชี์ววิทยาเบื้องต้น         3(3-0-6)         

ศกึษา พ้ืนฐาน หลักการ แนวคิด รปูแบบ ความหมาย และราก

เดิมในศาสตร์แห่งภาษาที่เกี่ยวข้องกับศัพท์วิชาการเฉพาะ

ทางชีววิทยาระดับพ้ืนฐาน ที่ใช้ในการสร้างความน่าสนใจ

ให้เกิดความประทับใจเพ่ือน าสู่การขยายผลการจัดการ

เรียนรู้ ชีววิทยาเชิงวิเคราะห์ 

เพิ่มรายวิชา 

- ชศ 393 ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก                                             

                                                3(3-0-6) 

ศึกษาประวัติ ภมูิปัญญา ฐานคิด แรงบันดาลใจ อัตวิสัย 

และกระบวนการแสวงหาความรู้  การแก้ปัญหาด้วยทกัษะ

และระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏเป็นรูปแบบและ

วิธีการพัฒนาระบบการศึกษาค้นคว้าทดลองจนเกิดผล

งานช้ินเอกของนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก  

เพิ่มรายวิชา 

ชศ 421 ประมวลความรู้ครชีูววิทยาแบบเข้มข้น  

                                                     1(2-0-1) 

สอบประมวลความรู้ วิชาต่างๆ ทั้งหมดในหลักสตูรโดย

วัดการเช่ือมโยงและบูรณาการความรู้ทั้งในมุมกว้างและ

เชิงลึก โดยใช้กระบวนการคิดได้อย่างเหมาะสม 

- ตัดออก 

- ชศ 453 วิจัยในช้ันเรียนชีววิทยา               3(2-3-4)

ศกึษาหลักการวิจัยในช้ันเรียนแบบต่าง ๆ การน าการวิจัย

ในช้ันเรียนสู่ห้องเรียนชีววิทยา และฝึกปฏิบัติการวิจัยใน

ช้ันเ รียนชีววิทยา รวมถึงการปรับปรุงงานวิจั ยใ ห้

เหมาะสมกบัสภาพช้ันเรียนจริง 

เพิ่มรายวิชา 

ชศ 471 บูรณาการวิธวีิทยาส าหรับครชีูววิทยา 

                                                   3(2-3-4) 

ศกึษาพัฒนาฐานคิด ทฤษฎี กระบวนทศัน์ และวิธีวิทยา

ทางชีววิทยาศึกษาแบบบูรณาการ ให้เช่ือมโยงกับการ

เพ่ิมพูนอุดมการณ์วิชาชีพ และน าสู่การปฏิบัติเพ่ือ

พัฒนาทกัษะความเป็นครชีูววิทยา 

ชศ 471 บูรณาการวิธวีิทยาส าหรับครชีูววิทยา 3(2-3-4) 

ศึกษาพัฒนาฐานคิด ทฤษฎี กระบวนทัศน์ และวิธีวิทยา

ทางชีววิทยาศึกษาแบบบูรณาการ ให้เช่ือมโยงกับการ

เพิ่มพูนอุดมการณ์วิชาชีพ และน าสู่การปฏิบัติเพ่ือพัฒนา

ทกัษะความเป็นครชีูววิทยา 

เปล่ียนหมวดวิชาจาก

วิชาเลือกบังคับเป็น

วิชาการสอนวชิาเอก 

ชศ 472 วิทยาการทันสมัยเพ่ือการจัดการเรียนรู้

ชีววิทยา                                           3(3-0-6) 

ศกึษาการบูรณาการความรู้ทางด้านชีววิทยาเพ่ือการสอน

และวิจัย เน้นเนื้ อหาความรู้ ชีววิทยาร่วมสมัย และการ

วิเคราะห์ ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกบัชีววิทยา 

ชศ 492 วิทยาการทันสมัยเพ่ือการจัดการการเรียนรู้

ชีววิทยา                                         3(3-0-6) 

ศกึษาการบูรณาการความรู้ทางด้านชีววิทยาเพ่ือการสอน

และวิจัย เน้นเนื้ อหาความรู้ ชีววิทยาร่วมสมัย และการ

วิเคราะห์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกบัชีววิทยา 

เป ล่ียนหมวดวิชาจาก

วิชาเอกเลือกอิสระเป็น

วิชาการสอนวิชาเอก 

และเปล่ียนรหัสวิชา 

- ชศ 474 บูรณาการองค์ความรู้ เชิงระบบเพ่ือการสอน

ชีววิทยา                                        3(3-0-6) 

ศกึษา สร้างสรรค์ บูรณาการ องค์ความรู้ทางชีววิทยาแบบเข้ม 

ให้เช่ือมโยงภายในศาสตร์ และข้ามศาสตร์อย่างเป็นระบบสู่

การสอนชีววิทยาแห่งยุคแข่งขันในโลกเสรีไร้พรมแดน 

เพิ่มรายวิชา 

- ชศ 491 ภาษาจีนเบื้องต้นเพ่ือการสอนชีววิทยา3(3-0-6) 

ศึกษาภาษาจีนเบื้ องต้น เน้นค าศัพท์เฉพาะทางชีววิทยา 

เพื่อการสืบค้น ขยายผล ต่อยอด และสร้างนวัตกรรมการ

สอนชีววิทยา ด้วยภมูิปัญญาจีน ผ่านค าศัพทชี์ววิทยาด้วย

ภาษาจีน 

เพิ่มรายวิชา 
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ฟส 103  ฟิสกิส ์1                              3(3-0-6) 

เวกเตอร์ กฎการเคล่ือนที่ พลังงานและโมเมนตัม การ

เคล่ือนที่แบบหมุน กฎโน้มถ่วงและสภาพยืดหยุ่น 

กลศาสตร์ของของไหล กลศาสตร์ของคล่ืน คล่ืนเสยีง

และอุณหพลศาสตร์ 

- ตัดออก 

ฟส 183 ปฏบิัติการฟิสกิส1์                  1(0-3-0)    

ปฏบิัติการในเร่ืองที่สอดคล้องกบั ฟส 103 

- ตัดออก 

- วจช 301 วิทยาเหด็รา                            3(2-3-4) 

ศึกษาการจัดหมวดหมู่ วัฎจักรชีวิต การเจริญ สัณฐาน

วิทยา สรีรวิทยา ของเหด็ รา และยีสต์ รวมทั้งความส าคัญ

ทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ และมี

ปฏบิัติการที่สอดคล้องกบัเน้ือหาภาคบรรยาย 

เพิ่มรายวิชา 

วทศ 303 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตรศึกษาและ

คณิตศาสตรศกึษา                               3(3-0-6) 

ฝึกทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษในการอ่าน เขียนบทความ

วิชาการ และบทความวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษาและ

คณิตศาสตรศกึษา 

ชศ 391 ภาษาองักฤษส าหรับวิทยาศาสตร์    3(3-0-6) ภาษาองักฤษส าหรับวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 

ฝึกทกัษะการใช้ภาษาองักฤษในการอ่าน เขียนบทความ

วิชาการ และบทความวจิัยทางวิทยาศาสตรศกึษา  

เปล่ียนหมวดวิชาจากวิชา

พัฒนาทกัษะการเรียนรู้

เป็นวิชาเอกบังคับ 

เปล่ียนช่ือวชิาและ

ค าอธบิายรายวชิา 

วทศ 412 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 1(0-2-1) 

การศกึษาค้นคว้าบทวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และวิเคราะห์วิจารณ์ ผลงานวิจัย และเรียบเรียงเป็น

เอกสารรายงาน และน าเสนอในที่ประชุม 

- ตัดออก 

วทศ 423 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1          1(0-3-0) 

ศึกษาค้นคว้าระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ และการท า

โครงงานวิทยาศาสตร์ สบืค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้าน

วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์และเรียบเรียงเป็นโครงร่างของ

โครงงานวิทยาศาสตร์โดยเน้นคุณธรรม จริยธรรมและ

ความรับผดิชอบ 

ชว 493 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1               1(0-3-0) 

ศึกษาค้นคว้าระเบียบวิธี วิทยาศาสตร์ และการท า

โครงงานวิทยาศาสตร์ สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้าน

วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์และเรียบเรียงเป็นโครงร่างของ

โครงงานวิทยาศาสตร์โดยเน้นคุณธรรม จริยธรรม และ

ความรับผดิชอบ 

เปลีย่นหมวดวชิาจาก
วชิาพฒันาทกัษะการ
เรยีนรูเ้ป็นวชิาเอกบงัคบั 
และเปลีย่นรหสัวชิา 

วทศ 424 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2           1(0-3-0) 

ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ น าเสนอผลงานในรูปเอกสาร 

ช้ินงาน และรายงานต่อที่ประชุมหรือสาธารณชน 

ประมวลประสบการณ์สู่ ก ารประกอบวิช า ชีพครู

วิทยาศาสตร์ โดยเน้นคุณธรรมจริยธรรมและความ

รับผดิชอบ 

ชว 494 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2               1(0-3-0) 

ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ น าเสนอผลงานในรูปเอกสาร 

ช้ินงาน และรายงานต่อที่ประ ชุมหรือสาธารณชน 

ประมวลประสบการณ์สู่ ก า รประกอบวิ ช า ชีพครู

วิทยาศาสตร์โดยเน้นคุณธรรม จริยธรรมและความ

รับผดิชอบ 

เปลีย่นหมวดวชิาจาก
วชิาพฒันาทกัษะการ
เรยีนรูเ้ป็นวชิาเอกบงัคบั 
และเปลีย่นรหสัวชิา 

วทศ 431  บูรณาการวิธีวิทยาส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 

และหรือครคูณิตศาสตร์                      3(2-3-4) 

ศกึษาพัฒนาฐานคิด ทฤษฎี กระบวนทศัน์ และวิธีวิทยาทาง

วิทยาศาสตรศึกษาและหรือคณิตศาสตรศึกษาแบบบูรณา

การให้เช่ือมโยงกับการเพ่ิมพูนอุดมการณ์วิชาชีพ และน าสู่

การปฏบิัติเพ่ือพัฒนาทกัษะการเป็นครวูิทยาศาสตร์ 

วทศ 431บูรณาการวิธวีิทยาส าหรับครวูิทยาศาสตร์    

                                                       3(2-3-4)  

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ วิธีวิทยาทางวิทยาศาสตร์

ศกึษา แบบบูรณาการไปสู่การจัดการเรียน การวัดผลและ

ประเมินผล นวัฒกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

สื่อสาร รวมทั้งจิตวิทยาของครวูิทยาศาสตร์ 

เป ล่ียนหมวดวิชาจาก

พัฒนาทักษะการเรียนรู้

เป็นวิชาการสอนวิชาเอก

เ ป ล่ี ย น ช่ื อ วิ ช า แ ล ะ

เปล่ียนค าอธบิายรายวิชา 
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ภาคผนวก จ 

ตารางวิเคราะหส์าระความรู ้และสมรรถนะตามมาตรฐานของคุรุสภากบั

รายวิชาชีพครูท่ีเปิดสอน (จากที่ประชุมผูป้ระสานงานรายวิชาชีพครู) 
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ตารางวิเคราะห์สาระความรู้ และสมรรถนะตามมาตรฐานความรู้ (ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548) กบัรายวิชาชีพครู 

มาตรฐานความรู ้
สาระความรู/้ 

สมรถนะ 

วิชีพครูบงัคบั 

มศว 

111 

ศษ 

111 

ศษ 

201 

ศษ 

211 

ศษ 

241 

ศษ

281 

ศษ  

321 

ศษ 

331 

ศษ 

332 

ศษ 

391 

ศษ 

451 

ศษ 

461 

ศษ 

471 

ศษ 

491 

ศษ 

591 

ศษ   

59

2 

1. ภาษาและ 

เทคโนโลยีส าหรับครู (3 

สร 3 สม)หมวดวิชาศกึษา

ทั่วไป (บังคับ) 

 

(1)ภาษาไทยส าหรับครู 
 

 

 

   
 

          

(2)ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ

ส าหรับครู 
                

(3)เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู                 

(1)สามารถใช้ทกัษะในการฟัง  การพูด การอ่าน 

การเขียนภาษาไทย เพ่ือการสื่อความหมายได้

อย่างถูกต้อง 

                

(2)  สามารถใช้ทกัษะในการฟัง การพูด การ

อ่าน การเขียนภาษาองักฤษหรือภาษาต่าง 

ประเทศอื่นๆ เพ่ือการสื่อความหมายได้อย่าง

ถูกต้อง 

                

(3)สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน                 

2. การพัฒนาหลักสตูร 

(8สร4สม) 

(1) ปรัชญาแนวคิดทฤษฎีการศกึษา 
  

  
            

ม.2 สร 2 
(2)ประวัติความเป็นมาและระบบการจัด

การศกึษาไทย 
  

  

 

 

            

ม.2 สร 3 (3)วิสยัทศัน์และแผนพัฒนาการศกึษาไทย   
  

 
            

ม.2 สร 4 (4)ทฤษฎีหลักสตูร                 

ม. 2 สร 5 (5)การพัฒนาหลักสตูร                 

ม.2 สร 6 (6)มาตรฐานและมาตรฐานช่วงช้ันของหลักสตูร                 

ม.2 สร 7 (7) การพัฒนาหลักสตูรสถานศกึษา                 
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มาตรฐานความรู ้
สาระความรู/้ 

สมรถนะ 

วิชีพครูบงัคบั 

มศว 

111 

ศษ 

111 

ศษ 

201 

ศษ 

211 

ศษ 

241 

ศษ

281 

ศษ  

321 

ศษ 

331 

ศษ 

332 

ศษ 

391 

ศษ 

451 

ศษ 

461 

ศษ 

471 

ศษ 

491 

ศษ 

591 

ศษ   

59

2 

ม.2 สร 8 
(8)ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสตูร 

 
                

ม.2 สม 1 (1)สามารถวิเคราะห์หลักสตูร                 

ม.2 สม 2 
(2)สามารถปรับปรงุและพัฒนาหลักสตูรได้

อย่างหลากหลาย 
                

ม.2 สม 3 
(3)สามารถประเมินหลักสตูรได้ทั้งก่อนและหลัง

การใช้หลักสตูร 
                

ม.2 สม 4 (4)สามารถจัดท าหลักสตูร                 

3. การจัด การเรียนรู้ 

(9สร4สม) 

(1)ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน 
    

 

 
        

 

 
  

ม.3 สร 2 
(2)รปูแบบการเรียนรู้และการพัฒนารปูแบบ

การเรียนการสอน 
                

ม.3 สร 3 
(3)การออกแบบและการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ 
                

ม.3 สร 4 (4)การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้                 

ม.3 สร 5 (5)การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม                 

ม.3 สร 6 (6)เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้                 

ม.3 สร 7 
(7)การใช้และการผลิตสื่อ และการพัฒนา

นวัตกรรมในการเรียนรู้ 
                

ม.3 สร 8 (8)การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ                 

ม.3 สร 9 (9)การประเมิน ผลการเรียนรู้                  

ม.3 สม 1 
(1)สามารถน าประมวลรายวิชามาจัดท าแผนการ

เรียนรู้รายภาค และตลอดภาค 
                

ม.3 สม 2 
(2)สามารถออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบั

วัยของผู้เรียน 
                

ม.3 สม 3 
(3)สามารถเลือก ใช้พัฒนาและสร้างสื่ออุปกรณ์

ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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มาตรฐานความรู ้
สาระความรู/้ 

สมรถนะ 

วิชีพครูบงัคบั 

มศว 

111 

ศษ 

111 

ศษ 

201 

ศษ 

211 

ศษ 

241 

ศษ

281 

ศษ  

321 

ศษ 

331 

ศษ 

332 

ศษ 

391 

ศษ 

451 

ศษ 

461 

ศษ 

471 

ศษ 

491 

ศษ 

591 

ศษ   

59

2 

ม.3 สม 4 

(4)สามารถจัดกจิกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนและจ าแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน

จากการประเมินผล 

                

4จิตวิทยาส าหรับครู (3 สร 

4 สม) 

(1)จิตวิทยาพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกบัพัฒนาการ

มนุษย์ 
                

ม.4 สร 2 (2)จิตวิทยาการศกึษา                 

ม.4 สร 3 (3)จิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา                 

ม.4 สม 1 (1)เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน                 

ม.4 สม 2 
(2)สามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และ

พัฒนาได้ตามศกัยภาพของตน 
                

ม.4  สม 3 
(3)สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 
                

ม.4  สม 4 
(4)สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจ

ของผู้เรียน 
                

5. การวัดและประ เมิน ผล

การศกึษา (6สร2สม) 

(1)หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผล

ทางการศกึษา 
                

ม. 5 สร 1 
(2)การสร้างและการใช้เคร่ืองมือวัดผลและ

ประเมินผลการศกึษา 
                

ม. 5 สร 3 (3)การประเมินตามสภาพจริง                 

ม. 5 สร 4 (4)การประเมนิจากแฟ้มสะสมงาน                 

ม. 5 สร 5 (5)การประเมินภาคปฏบิัติ                 

ม.5 สร 6 (6)การประเมิน ผลแบบย่อยและแบบรวม                 

ม.5 สม 1 
(1)สามารถวัดและประเมินผลได้ตามสภาพ

ความเป็นจริง 
                

ม.5 สม 2 
(2)สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการ

ปรับปรงุการจัดการเรียนรู้และหลักสตูร 
                

6. การบริหารจัดการใน

ห้องเรียน 

(1)ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ 
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มาตรฐานความรู ้
สาระความรู/้ 

สมรถนะ 

วิชีพครูบงัคบั 

มศว 

111 

ศษ 

111 

ศษ 

201 

ศษ 

211 

ศษ 

241 

ศษ

281 

ศษ  

321 

ศษ 

331 

ศษ 

332 

ศษ 

391 

ศษ 

451 

ศษ 

461 

ศษ 

471 

ศษ 

491 

ศษ 

591 

ศษ   

59

2 

ม. 6 สร 2 (2)ภาวะผู้น าทางการศกึษา                 

ม. 6 สร 3 (3)การคิดอย่างเป็นระบบ                 

ม. 6 สร 4 (4)การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร                 

ม. 6 สร 5 (5)มนุษย์สมัพันธใ์นองค์กร                 

ม. 6 สร 6 (6)การติดต่อสื่อสารในองค์กร                 

ม. 6 สร 7 (7)การบริหารจัดการช้ันเรียน                 

ม. 6 สร 8 (8)การประกนัคณุภาพการศกึษา                 

ม. 6 สร 9 (9)การท างานเป็นทมี                 

ม. 6 สร 10 (10)การจัดท าโครงงานทางวิชาการ                 

ม. 6 สร11 (11)การจัดโครงการฝึกอาชีพ                 

ม. 6 สร 12 (12)การจัดโครงการและกจิกรรมเพ่ือพัฒนา                 

ม. 6 สร 13 
(13)การจัดระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร

จัดการ 
                

ม.6 สร 14 (14)การศกึษาเพ่ือพัฒนาชุมชน                 

ม.6 สม 1 (1)มีภาวะผู้น า                 

ม.6 สม 2 (2)สามารถบริหารจัดการในช้ันเรียน                 

ม.6 สม 3 (3)สามารถสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ                 

ม.6 สม 4 (4)สามารถในการประสานประโยชน์                 

ม.6 สม 5 
(5)สามารถน านวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการ

บริหารจัดการ                 

7. การวิจัยทางการศกึษา (1)ทฤษฎีการวิจัย                 

ม. 7 สร 2 (2)รปูแบบการวิจัย                 

ม. 7 สร 3 (3)การออกแบบการวิจัย                 

ม. 7 สร 4 (4)กระบวนการวิจัย                 

ม. 7 สร 5 (5)สถิติเพ่ือการวิจัย                 
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มาตรฐานความรู ้
สาระความรู/้ 

สมรถนะ 

วิชีพครูบงัคบั 

มศว 

111 

ศษ 

111 

ศษ 

201 

ศษ 

211 

ศษ 

241 

ศษ

281 

ศษ  

321 

ศษ 

331 

ศษ 

332 

ศษ 

391 

ศษ 

451 

ศษ 

461 

ศษ 

471 

ศษ 

491 

ศษ 

591 

ศษ   

59

2 

ม. 7 สร 6 (6)การวิจัยในช้ันเรียน                 

ม. 7 สร 7 (7)การฝึกปฏบิัติการวิจยั                 

ม. 7 สร 8 (8)การน าเสนอผลงานวิจัย                 

ม.7 สร 9 
(9)การค้นคว้า ศกึษางานวิจัยในการพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
                

ม.7 สร 10 (10)การใช้ระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา                 

ม.7 สร 11 (11)การเสนอโครงการเพื่อท าวิจยั                 

ม.7 สม 1 
(1)สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน 
                

ม.7 สม 2 
(2)สามารถท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

และพัฒนาผู้เรียน 
                

8. นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสน 

เทศทางการศกึษา 

(1)แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การศกึษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการ

เรียนรู้ 

                

ม. 8 สร 2 (2)เทคโนโลยีและสารสนเทศ                 

ม. 8 สร 3 
(3)การวิเคราะห์ปัญหาที่เกดิจากการใช้

นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
                

ม. 8 สร 4 (4)แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้                  

ม. 8 สร 5 
(5)การออกแบบ การสร้าง การน าไปใช้ 

การประเมินและการปรับปรงุนวัตกรรม 
                

ม.8 สม 1 

(1)สามารถเลือกใช้  ออกแบบ สร้างและ

ปรับปรงุนวัตกรรมเพ่ือ ให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้

ที่ดี 

                

ม.8 สม 2 
(2)สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ

เพื่อให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้ ที่ด ี
                

ม.8 สม 3 
(3)สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
                

9. ความเป็นครู 
(1)ความส าคัญของวิชาชีพคร ูบทบาท หน้าที่

ภาระงานของครู 
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มาตรฐานความรู ้
สาระความรู/้ 

สมรถนะ 

วิชีพครูบงัคบั 

มศว 

111 

ศษ 

111 

ศษ 

201 

ศษ 

211 

ศษ 

241 

ศษ

281 

ศษ  

321 

ศษ 

331 

ศษ 

332 

ศษ 

391 

ศษ 

451 

ศษ 

461 

ศษ 

471 

ศษ 

491 

ศษ 

591 

ศษ   

59

2 

ม.9 สร 28 (2)พัฒนาการของวชิาชีพคร ู                 

ม.9 สร 3 (3)คุณลักษณะของครทูี่ดี                 

ม. 9 สร 4 (4)การสร้างทศันคติที่ดีต่อวิชาชีพคร ู                 

ม.9 สร 5 
(5)การเสริมสร้างศกัยภาพและสมรรถภาพ

ความเป็นคร ู
                

ม.9 สร 6 
(6)การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็น

ผู้น าทางวิชาการ 
                

ม.9 สร 7 (7)เกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครู                 

ม.9 สร 8 (8)จรรยาบรรณของวิชาชีพคร ู                 

ม.9 สร 9 (9)กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการศกึษา                 

ม.9 สม 1 (1)รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผู้เรียน                 

ม.9 สม 2 (2)อดทนและรับผดิชอบ                 

ม.9 สม 3 
(3)เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผู้น าทาง

วิชาการ 
                

ม.9 สม 4 (4)มีวิสยัทศัน์                 

ม.9 สม 5 (5)ศรัทธาในวิชาชีพคร ู                 

ม.9 สม 6 (6)ปฏบิัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู                 
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ขอ้มูลทีใ่ชส้ าหรบัการจดัท าหลกัสูตร 
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ขอ้มูลทีใ่ชส้ าหรบัการจัดท าหลกัสูตร 

1. การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากคุรุสภา  วันที่ 11 กุมภาพันธ ์

2552  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักด์ิ ศรีกาฬสนิธุ ์ มศว 

2. การวิพากย์หลักสตูรระดับปริญญาตรี และบัณฑติศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
วันที่ 7  กรกฎาคม  2551 และ 14 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักด์ิ ศรี

กาฬสนิธุ ์ มศว 

3. ผลสรุปผลความคิดเห็นต่อหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(กศ.บ. 5 ปี) รหัส 47 การประเมินผลที่ได้ (outcome) หรือนิสิตที่จบหลักสูตรการผลิตครูการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา 2551  เม่ือวันที่ 10 ธนัวาคม 2552 

4. ข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2551 

5. สรุปรายงานโครงการประชุมสัมมนาประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ฉลองครบรอบ 40 ปี 
คณะศึกษาศาสตร์เร่ือง จากประสบการณ์สู่แนวทางใหม่ : การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครูหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ณ นคร คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

6. องอาจ  นัยพัฒน์. รายงานการวิจัยเร่ืองการประเมินผลการด าเนินงานการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยกระบวนการประเมินวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม CARE.                

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ : 2552. 

7. ชูชีพ  อ่อนโคกสูง. สรุปรายงานการวิจัย ความคาดหวังและสมรรถภาพของครู ของนิสิตรุ่น
แรกที่เรียนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 5 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ : 

2552. 

8. ผลการประเมินผลโครงการปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ของนิสิต
หลักสตูรการผลิตครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสตูร 5 ปี) 

1.1 สรุปการประเมินโครงการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศเพ่ือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสติหลักสตูรการผลิตครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 

5 ปี) ประจ าปีการศึกษา  2552 วันพุธที่  6  พฤษภาคม  2552 

1.2 สรุปการประเมินโครงการงานปฐมนิเทศการปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์ของนิสิต
หลักสูตรการผลิตครูการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)วันพฤหัสบดีที่  7 

พฤษภาคม  2552 

1.3 สรุปการประเมินโครงการสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ของ
นิสิตหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)วันพุธที่   15  

กรกฎาคม  2552 

1.4 สรุปการประเมินโครงการสัมมนาหลังปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์และปฐมนิเทศ
นิสติปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์ วันพฤหัสบดีที่  1  ตุลาคม  2552 

1.5 สรุปการประเมินผลโครงการสมัมนาระหว่างปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์วันศุกร์ที่ 
26 ธนัวาคม 2552 

1.6 สรุปการประเมินโครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
หลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (หลักสตูร 5 ปี) วันที่ 2 มีนาคม 2553 

1.7 สรุปการประเมินสมรรถนะอาจารย์นิเทศปีการศึกษา 2552  

1.8 สรุปความต้องการพัฒนาตนเองระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 
2552 

1.9 สรุปการอภิปรายแลกเปล่ียนมวลประสบการณ์ ปัญหา และแนวทางแก้ไข ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2552 

1.10 สรุปการประเมินการจัดนิทรรศการเพ่ือแลกเปล่ียนและเผยแพร่ผลงานการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2552 
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1.11 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5ปี) ทุกวิชาเอก และ 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 

หมวดวิชาชีพครู ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เพ่ือท าความตกลงรว่มกันในการปรับปรุงหลักสูตร

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสตูรห้าปี) 

1.12 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5ปี) ทุกวิชาเอก และ 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 

หมวดวิชาชีพครู ในวันที่ 2 มกราคม 2556 และวันที่ 4 มกราคม 2556 เพ่ือปรับปรุงปรัชญาและ

วัตถุประสงค์ของหลักสตูร โดยบูรณาการปรัชญาวิชาชีพครูเข้ากับปรัชญาสาขาวิชาเอกเพ่ือให้หลักสูตร

มีความเป็นเอกภาพมากขึ้น  บูรณาการผลการเรียนรู้ระหว่างวิชาชีพครูและวิชาเอกให้เป็นผลการเรียนรู้

หมวดวิชาเฉพาะด้าน และปรับแก้รายละเอียดอื่นๆ ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ 

1.13 ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาชีพครูและคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) หมวดวิชาชีพครู ในวันที่ 4 

มกราคม 2556 และวันที่ 7 มกราคม 2556 เพ่ือปรับปรุงรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาชีพครู ให้

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)

และมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 
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ภาคผนวก ช 

ประวติัและผลงานของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
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ช่ือ-สกุล      (ภาษาไทย)  นางสาวณฐัรินทร์  วงศ์ธรรมวานชิ 

     (ภาษาองักฤษ) Miss Nattarin  Wongthamwanich 

E-mail : nattarin@swu.ac.th  

คุณวุฒิและสาขาวิชา 

ปีท่ีจบการศึกษา คุณวุฒิและสาขาวิชา สถาบนัการศึกษา 

2545 วท.บ. (สตัววิทยา) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

2548 วท.ม. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2555 วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย ์

ผลงานทางวิชาการ   

งานวิจยั 

1.  ความหลากหลายของชนิดกิ้งกอืกระสนุพระอนิทร์ (Order Sphaerotheriida: Family Zephroniidae) ในพ้ืนที่เขต

รักษาพันธุส์ตัว์ป่าคลองแสง จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 

2.  นิเวศวิทยาประชากรของกิ้งกอืกระสนุพระอนิทร์ Zephronia siamensis Hirst, 1907 บนเกาะสชีัง จงัหวัดชลบุรี  

ประสบการณก์ารสอน 

ชีววิทยา 1 ชีววิทยา 2 ปฏิบัติการชีววิทยา 1ปฏิบัติการชีววิทยา 2 นิเวศวิทยา สัตว์มีกระดูกสันหลัง วิวัฒนาการ 

ชีววิทยาประชากร สมัมนาทาง การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ 2  
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ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) 

                 (ภาษาองักฤษ) 

นาย วุฒิพงษ์  ทองใบ 

      Mr. Wuttipong  Tongbai 

E-mail: wuttipong@swu.ac.th  

คุณวุฒิและสาขาวิชา 

ปีท่ีจบการศึกษา คุณวุฒิและสาขาวิชา สถาบนัการศึกษา 

2545 วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล 

2553 ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย ์

 

ผลงานทางวิชาการ   

Tongbai, W.  and Damrongphol, P. (2011).  Bioactivation of Chlorpyrifos in the Riceland Prawn, 

Macrobrachium lanchesteri.  Journal of Biological Sciences 11: 275-281. 

งานวิจยั 

เซลล์ต้นก าเนิดเซลล์สบืพันธุ ์(Primordial germ cells) 

ประสบการณก์ารสอน 

ชีววิทยา 1 ชีววิทยา 2 ปฏบิตักิารชีววิทยา 1 ปฏบิัติการชีววิทยา 2  ชีววิทยาการเจริญ บูรณาการจุลกายวิภาคศาสตร์ 

ชีววิทยาของเซลล์   Histology   Microtechniques  วิวัฒนาการ สตัว์ไม่มีกระดูกสนัหลัง   โครงงานวิทยาศาสตร์ 

ปัญหาพิเศษชีววิทยา การปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์-ชีววิทยาในสถานศึกษา การปฏิบัติการสอนและฝึก

ประสบการณ ์การศึกษาทางชีววิทยาอย่างเข้ม 1 2 สมัมนาทางชีววิทยา 
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ช่ือ-สกุล   (ภาษาไทย)  นางสาวจิตตมิา เหมกติตวิฒัน์ 

   (ภาษาองักฤษ)  Miss Jitima Haemakittiwat 

E-mail : chittima@swu.ac.th 

คุณวุฒิและสาขาวิชา 

ปีท่ีจบการศึกษา คุณวุฒิและสาขาวิชา สถาบนัการศึกษา 

2516 กศ.บ. (เกยีรตนิิยม) (ชวีวิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2518 กศ.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์

ผลงานทางวิชาการ   

ประสบการณก์ารสอน 

ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 2 ปฏบิตักิารชีววิทยาพ้ืนฐาน 1 ปฏบิตักิารชีววิทยาพ้ืนฐาน 2 สตัว์ไม่มีกระดูกสนั

หลัง กายวิภาคเปรียบเทยีบของสตัว์มกีระดูกสนัหลัง สรีรวิทยา พันธศุาสตร์ จุลชีววิทยา โครงงานวิทยาศาสตร์ บูรณา

การวิธวีิทยาส าหรับครูชีววิทยา การปฏบิัติการสอนวิทยาศาสตร์-ชีววิทยาในสถานศึกษา การปฏบิัติการสอนและฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 
 
ช่ือ-สกุล      (ภาษาไทย)  นางสาวอนษิฐาน  ศรีนวล 

     (ภาษาองักฤษ) Miss Anitthan  Srinual 

E-mail : anitthan@swu.ac.th  

คุณวุฒิและสาขาวิชา 

ปีท่ีจบการศึกษา คุณวุฒิและสาขาวิชา สถาบนัการศึกษา 

2543 วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา 

2547 วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2552 ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย ์

ผลงานทางวิชาการ 

เอกสารประกอบการสอน 

คู่มอืปฏบิตักิารกายวิภาคศาสตรข์องพืช การเจริญเตบิโตและพัฒนาการของพืช และการสงัเคราะห์ด้วยแสง 

งานวิจยั 

1. กายวิภาคศาสตร์ของพืชสกุล Carex L. (Cyperaceae) ในประเทศไทย 

2. กายวิภาคศาสตร์ของเนื้อไม้พืชสกุลจันทน์กะพ้อ (Vatica L.) (Dipterocarpaceae) ในประเทศไทย 

3. กายวิภาคศาสตร์ของเนื้อไม้พืชสกุลไม้ยางนา (Dipterocarpus C.F. Gaertn.) ในประเทศไทย  

4. กายวิภาคศาสตร์ของใบพืชสกุลจันทน์กะพ้อ (Vatica L.) ในประเทศไทย 

5. กายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยื่อชั้นผวิใบพืชวงศ์ไม้ยางนา (Dipterocarpaceae) ในประเทศไทย 

6. กายวิภาคศาสตรเ์นื้อเยื่อชั้นผวิใบของพืชวงศ์บุก (Araceae) บางชนิดในประเทศไทย 

ประสบการณก์ารสอน 

ปฏิบัติการชีววิทยา 1 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 2 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 1

ปฏบิตักิารชีววิทยาพ้ืนฐาน 2 ไมโครเทคนิค กายวิภาคศาสตร์ของพืช ชีววิทยาการเจริญ โครงงานวิทยาศาสตร์ ปัญหา

พิเศษชีววิทยา การปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์-ชีววิทยาในสถานศึกษา การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์

วิชาชีพโครงสร้างและหน้าที่ของพืช ความหลากหลายของพืช สมัมนาทางชีววิทยา การศึกษาทางชีววิทยาอย่างเข้ม 1 

การศึกษาทางชีววิทยาอย่างเข้ม 2 กายวิภาคศาสตร์ขั้นสงูของพืช บูรณาการจุลกายวิภาคศาสตร์ 
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ช่ือ-สกุล   (ภาษาไทย)  นางสาววัลลภา หล่อเหล่ียม 

   (ภาษาองักฤษ)  Miss Wanlapa Lorliam 

E-mail : wanlapal@swu.ac.th 

คุณวุฒิและสาขาวิชา 

ปีท่ีจบการศึกษา คุณวุฒิและสาขาวิชา สถาบนัการศึกษา 

2548 วท.บ. (จุลชีววิทยา) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

2551 วท.ม. (จุลชีววิทยาประยุกต)์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์

ผลงานทางวิชาการ    

งานวิจยั 

การคดัเลือกยีสตท์ี่ใช้ไซโลสจากแหล่งธรรมชาต ิเพ่ือประยุกตใ์ช้ในการผลิตไบโอเอทานอล 

ประสบการณก์ารสอน 

ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1 ปฏบิัติการชีววิทยา 1 จุลชีววิทยาทั่วไป ราวิทยา โครงงานวิทยาศาสตร์ การปฏิบัติการสอน

วิทยาศาสตร์-ชีววิทยาในสถานศึกษา การปฏบิัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จุลชีววิทยาและปาราสติวิทยา

เบื้องต้น สมัมนาจุลชีววิทยา 
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ภาคผนวก ซ 

การเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 และ    

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 (กลุ่มวิชาชีพครู)
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การเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 และหลกัสูตรปรบัปรุง          

พ.ศ. 2556 (กลุ่มวิชาชีพครู) 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 

กลุ่มวิชาชีพครบูงัคบั  (48 นก) นก ประเภท กลุ่มวิชาชีพครบูงัคบั  (49 นก) นก ประเภท 

ศษ 111 จิตส านึกและจรรยาบรรณ 

 วิชาชีพคร ู             3(2-2-5) 

3 บงัคบั ศษ 111 จิตส านึกและจรรยาบรรณ   

            วิชาชีพคร ู                3(2-2-5) 

3 บงัคบั 

ศษ 202  ภาษาองักฤษเพ่ือพัฒนาการ  

             เรียนรู้                   3(1-4-4) 

ศษ 211 กระบวนทศัน์ทางการศึกษา    

                           3(3-0-6) 

3 

 

3 

เลือก 

 

บงัคบั 

ศษ 201  ภาษาองักฤษเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  

                            3(2-2-5) 

ศษ 211 กระบวนทศัน์ทางการศึกษา    

                            3(2-2-5) 

3 

 

3 

บงัคบั 

 

บงัคบั 

ศษ 241  จิตวิทยาส าหรับคร ู   3(2-2-5) 

 

ศษ 291  การฝึกประสบการณว์ิชาชีพคร ู

 ระหว่างเรียน 1         2(0-4-2) 

ศษ 381  สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

 สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

 การศึกษา               3(2-2-5) 

 

ศษ 421  วิธวีิทยาในการพัฒนาหลักสตูร 

 สถานศึกษา             3(2-2-5) 

3 

 

2 

 

3 

 

 

 

3 

 

บงัคบั 

 

บงัคบั 

 

บงัคบั 

 

 

 

เลือก 

ศษ 241 การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยา   

            ส าหรับคร ู             3(2-2-5) 

น าไปบูรณการกบัรายวิชา ศษ 391 

 

ศษ 281 การออกแบบและพัฒนาสื่อ   

            นวัตกรรม และเทคโนโลยี  

            สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

            การศึกษา               3(2-2-5) 

ศษ 321  วิธวีิทยาในการพัฒนาหลักสตูร 

                                 3(2-2-5) 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

บงัคบั 

 

 

 

บงัคบั 

 

 

 

บงัคบั 

 

ศษ 331  วิธวีิทยาการจัดการเรียนรู้ 

 เชิงบูรณาการ          3(2-2-5) 

3 

 

บงัคบั 

 

ศษ 331 วิธวีิทยาการจัดการเรียนรู้ 

                                 3(2-2-5) 

3 

 

บงัคบั 

ศษ 332  การศึกษาส าหรับผู้ที่มคีวาม 

 ต้องการพิเศษ         3(2-2-5) 

3 บงัคบั ศษ 332 การศึกษาพิเศษ         3(2-2-5) 

 

3 บงัคบั 

ศษ 391  การฝึกประสบการณว์ชิาชีพคร ู

 ระหว่างเรียน 2         2(0-4-2) 

2 

 

บงัคบั 

 

ศษ 391  การฝึกประสบการณว์ชิาชีพคร ู

 ระหว่างเรียน 1          2(0-4-2) 

2 

 

บงัคบั 

ศษ 451  การวัดประเมนิทางการศึกษา  

                            3(2-2-5) 

3 บงัคบั ศษ 451  การวัดและประเมนิผลทางการ 

            ศึกษา                     3(2-2-5) 

3 บงัคบั 

ศษ 461  การบริหารและการจัดการ 

 การศึกษา               3(2-2-5) 

3 บงัคบั ศษ 461 การบริหารและการจัดการ 

 การศึกษา                3(2-2-5) 

3 บงัคบั 

ศษ 471  การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา 

 การเรียนการสอน      3(2-2-5) 

3 บงัคบั ศษ 471  การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5) 

 

3 บงัคบั 

ศษ 491  การฝึกประสบการณว์ิชาชีพคร ู

 ระหว่างเรียน 3         2(0-4-2) 

3 บงัคบั ศษ 491  การฝึกประสบการณว์ิชาชีพคร ู

 ระหว่างเรียน 2          2(0-4-2) 

2 บงัคบั 

ศษ 591  การปฏบิตักิารสอนและฝึก 

           ประสบการณว์ิชาชีพ1 6(0-12-6) 

6 บงัคบั ศษ 591  การปฏบิตักิารสอนและฝึก 

        ประสบการณว์ิชาชีพคร1ู 6(1-12-5) 

6 บงัคบั 

ศษ 592  การปฏบิตักิารสอนและฝึก 

           ประสบการณว์ิชาชีพ2 6(0-12-6) 

6 บงัคบั ศษ 592  การปฏบิตักิารสอนและฝึก 

        ประสบการณว์ิชาชีพคร2ู 6(0-12-6) 

6 บงัคบั 

รวมจ านวนหน่วยกติวิชาชีพครบูงัคบั ไม่น้อย

กว่า 

48  รวมจ านวนหน่วยกติวิชาชีพครบูงัคบั ไม่น้อย

กว่า 

49  
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หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 

กลุ่มวิชาชีพครเูลือก (2 นก) นก ประเภท กลุ่มวิชาชีพครเูลือก (2 นก) นก ประเภท 

ศษ 202  ภาษาองักฤษเพ่ือพัฒนาการ  

             เรียนรู้                   3(1-4-4) 

3 เลือก ปรับเป็นวิชาชีพครบูงัคบั   

ศษ 311 ลูกเสอื ยุวกาชาด และกจิกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน           3(2-2-5) 

ศษ 201  ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้    

                            3(1-4-4) 

ศษ 213  จิตส านึกและการมสี่วนร่วมทาง 

 สงัคมและการเมอืง    3(2-2-5) 

ศษ 312  การต่อรองกบัวัฒนธรรมการ 

 บรโิภค                   3(2-2-5)   

3 

 

3 

 

3 

 

3 

เลือก 

 

เลือก 

 

เลือก 

 

เลือก 

ศษ 212 ลูกเสอื ยุวกาชาด และกจิกรรม   

            พัฒนาผู้เรียน            2(1-2-3)                    

ศษ 301 ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้    

                                       2(1-2-3) 

ศษ 311  จิตส านึกและการมสี่วนร่วมทาง 

 สงัคมและการเมอืง     2(1-2-3) 

ศษ 312  การต่อรองกบัวัฒนธรรมการ 

 บริโภค                    2(1-2-3) 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

เลือก 

 

เลือก 

 

เลือก 

 

เลือก 

ศษ 212  งานอาสาสมคัรและกจิกรรม 

  เยาวชน                 3(2-2-5) 

3 เลือก ศษ 313  งานอาสาสมคัรและกจิกรรม 

  เยาวชน                  2(1-2-3) 

2 เลือก 

ศษ 411  การพัฒนาทกัษะการคดิระดบัสงู  

                            3(2-2-5) 

3 เลือก ศษ 314 การพัฒนาทกัษะการคดิระดบัสงู 

                                        2(1-2-3) 

2 เลือก 

ศษ 422  การพัฒนาหลักสตูรท้องถิ่น        

                            3(2-2-5) 

3 เลือก ศษ 322  การพัฒนาหลักสตูรท้องถิ่น        

                             2(1-2-3) 

2 เลือก 

ศษ 431  การจัดการเรียนรู้นอกระบบ 

 และตามอธัยาศัย      3(2-2-5) 

3 เลือก ศษ 333  การจัดการเรียนรู้นอกระบบ 

 และตามอธัยาศัย        2(1-2-3) 

2 เลือก 

ศษ 231  การจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้าง 

 จิตส านึกสาธารณะ     3(2-2-5) 

3 เลือก ศษ 334  การจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้าง 

 จิตส านึกสาธารณะ      2(1-2-3) 

2 เลือก 

ศษ 232   การศึกษาปฐมวัย    3(3-0-6) 3 เลือก ศษ 335   การศึกษาปฐมวัย     2(1-2-3) 2 เลือก 

ศษ 334  การพัฒนาทกัษะการคดิและ 

  ความคดิสร้างสรรคใ์นเดก็  

             ปฐมวัย                 3(3-0-6) 

3 เลือก ศษ 336  การพัฒนาความคดิสร้างสรรค ์

  ของผู้เรียน              2(1-2-3) 

2 เลือก 

ศษ 335  การอบรมเลี้ยงดูเดก็ปฐมวัย       

                            3(3-0-6) 

3 เลือก ศษ 337  การอบรมเลี้ยงดูเดก็ปฐมวัย       

                                        2(1-2-3) 

2 เลือก 

ศษ 336  การมธัยมศึกษา       2(1-2-3) 2 เลือก ศษ 338  การมธัยมศึกษา        2(1-2-3) 2 เลือก 

เดมิไม่มรีายวิชานี้   ศษ 339  หลักการอาชีวศึกษา    2(1-2-3) 2 เลือก 

ศษ 242  การแนะแนวเพ่ือการพัฒนาคุณค่า 

 แห่งตน                 3(2-2-5) 

3 เลือก ศษ 341  การแนะแนวเพ่ือการพัฒนาคุณค่า 

 แห่งตน                   2(1-2-3) 

 2 เลือก 

ศษ 361  การประกนัคุณภาพการศึกษา        

                            3(2-2-5) 

3 เลือก ศษ 361  การประกนัคุณภาพการศึกษา        

                             2(1-2-3) 

2 เลือก 

ศษ 362  การศึกษาและการพัฒนาชุมชน    

                            3(3-0-6) 

3 เลือก ศษ 362  การศึกษาและการพัฒนาชุมชน    

                             2(1-2-3) 

2 เลือก 

ศษ 371  สถติทิางการศึกษาเบื้องต้น  

                            3(2-2-5) 

3 เลือก ศษ 371  สถติเิบื้องต้นทางการศึกษา 

                             2(1-2-3) 

2 เลือก 

ศษ 382  การงานอาชีพและเทคโนโลยี       

                            3(2-2-5) 

3 เลือก ศษ 381  การงานอาชีพและเทคโนโลยี       

                             2(1-2-3) 

2 เลือก 
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หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 

กลุ่มวิชาชีพครเูลือก (2 นก) นก ประเภท กลุ่มวิชาชีพครเูลือก (2 นก) นก ประเภท 

 ศษ 383 การพัฒนาแหล่งการเรยีนรู้และ 

 เครือข่ายการเรียนรู้    3(2-2-5) 

ศษ 452  การประเมนิเพ่ือเสริมพลงั 

 การเรียนรู้               3(2-2-5) 

เดมิไม่มรีายวิชานี้  

 

 

เดมิไม่มรีายวิชานี้  

3 

 

3 

เลือก 

 

เลือก 

ศษ 431  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และ 

 เครือข่ายการเรียนรู้    2(1-2-3) 

ศษ 452  การประเมนิหลักสตูรและการสอน 

            เบื้องต้น                  2(1-2-3) 

ศษ 453 เทคโนโลยีเพ่ือการวัดผล การ 

            ประเมนิ และการวจิัยทางการศึกษา 

                                2(1-2-3) 

ศษ 472 การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการ 

            เรียนรู้และสงัคม        2(1-2-3) 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

เลือก 

 

เลือก 

 

เลือก 

 

 

เลือก 

ศษ 333  การจัดการความรู้      3(2-2-5)    3 เลือก ปรับออกน าไปบูรณการกบัรายวชิาอื่น   

ศษ 341  จิต สมอง และการเรียนรู้ 

 ของมนุษย ์             3(2-2-5) 

3 เลือก น าไปบูรณการกบัรายวิชา ศษ 241   

ศษ 401  การออกแบบและพัฒนาสื่อ 

 การเรียนการสอน      3(2-2-5) 

3 เลือก น าไปบูรณการกบัรายวิชา ศษ 281   

ศษ 441  การเรียนรู้ระดบัจิตส านึกและ 

 จิตใต้ส านึก             3(2-2-5) 

3 เลือก ปรับออก   

รวมจ านวนหน่วยกติวิชาชีพครเูลอืก ไม่น้อย

กว่า  

2  รวมจ านวนหน่วยกติวิชาชีพครเูลอืก ไม่น้อย

กว่า  

2  

รวม จ านวนหน่วยกติวิชาชพีคร ู ไม่น้อยกว่า 50  รวม จ านวนหน่วยกติวิชาชพีคร ู ไม่น้อยกว่า 51  
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ภาคผนวก ฌ 

การเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาระหว่างหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 และ

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 (กลุ่มวิชาชีพครู)
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การเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาระหว่างหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 และหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาชีพครูบงัคบั 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2556 

ศษ  111   จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู 3(2-2-5)  

 ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู  เกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู  สมรรถนะที่ส  าคัญ

ของคร ู จิตส านึกและจริยธรรมคร ู จรรยาบรรณวิชาชีพครู  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัอาชีพคร ู 

ระเบียบข้าราชการครู  การเป็นผู้น าทางการศึกษา  การเสริมสร้างกระบวนการคิดด้วย

จิตส านึกทางจริยธรรม  บทบาทและหน้าที่ของครูในฐานะผู้เรียนรู้และผู้ส่งเสริมการเรียนรู้   

รวมทั้งบทบาทของครูในฐานะผู้ขับเคลื่อนการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและสงัคม  โดยให้มี

การศึกษาดูงานและฝึกปฏบิตักิารด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและสงัคมร่วมด้วย 

ศษ   111    จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู                                      3(2-2-5) 

ED  111   Consciousness and Ethics for Teacher Profession  

      ศึกษาพัฒนาการของวิชาชพีคร ูเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพคร ูสมรรถนะที่ส  าคญั

ของคร ู คุณลักษณะของครทูี่ด ีจติส านึกและคุณธรรมจริยธรรมส าหรับคร ูจรรยาบรรณ

วิชาชีพคร ูความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัวชิาชีพคร ูกฎระเบยีบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพ

คร ูการเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะความเป็นคร ูการเสริมสร้างกระบวนการคดิด้วย

จิตส านึกทางจริยธรรม บทบาท หน้าที่และภาระงานของครใูนฐานะนิสติครแูละผู้ส่งเสริม

การเรียนรู้  การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้น าทางวิชาการและการศึกษา รวมทั้ง

บทบาทของครใูนฐานะผู้ขบัเคล่ือนการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและสงัคม การสร้างทศันคติ

ที่ดต่ีอวิชาชีพคร ูการศึกษาดงูานและฝึกปฏบิตักิารด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและ

สงัคม 

ศษ  202  ภาษาองักฤษเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้   3(1-4-4)  

ED  202  English Language for Learning Development 

  ศึกษาและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้  การศึกษาและพัฒนา

ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์กับการศึกษา ค้นคว้า การอ่าน การคิด การสรุปสาระ การ

บันทกึ การเขียน และการอภิปราย โดยเน้นการศึกษาและพัฒนา ผ่านกระบวนการเรียนรู้

บนฐานคดิที่สอดคล้องกบัวิชาชีพคร ูที่ต้องเรียน พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ความคดิ 

 

ศษ  201  ภาษาองักฤษเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้                                3(2-2-5) 

ED  201  English Skills for Learning Development 

 ศึกษาและฝึกปฏบิตักิารใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการคดิ 

วิเคราะห์อย่างมวีิจารณญาณ ทั้งการฟัง-การพูด-การอ่าน และการเขยีน ในการสรปุความ 

แปลความ ตคีวาม ขยายความ การอภิปราย การแสดงความคดิเหน็ การน าเสนองาน การ

รายงาน และเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ ด้วยสาระการเรียนรู้  เร่ืองราวต่างๆ จากสื่อ

หลากหลายเชิงบูรณาการในวิชาต่างๆ ทั้งภาษาพูด และภาษาเขยีน 
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ศษ  211 กระบวนทศัน์ทางการศึกษา    3(3-0-6)  

 ศึกษากระบวนทัศน์ทางการศึกษาซึ่ งเชื่ อมโยงปรัชญาเข้ากับแนวคิดของ

การศึกษาในแต่ละยุคสมยั ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ยุค  ยุคก่อนทนัสมัย  เป็นยุคที่การด ารงชีวิต

มีความเชื่อมโยงกับบริบททางธรรมชาติ และสภาวะแวดล้อมทางสังคม กระบวนการ

สร้างสรรค์ สบืสาน และปรับเปล่ียนความรู้  จึงเกดิจากความจ าเป็นในการด ารงชีวิตที่ต้อง

อาศัยทรัพยากรธรรมชาติและความสมัพันธก์บัคนอื่น ๆ  ยุคทนัสมัย ศึกษาการสบัเปล่ียน

ฐานคิด ไปสู่การมองโลกแบบแยกส่วน และการแบ่งแยกความรู้ ออกเป็นศาสตร์ต่าง ๆ 

รวมถึงแนวคิดในการจัดการศึกษาเพ่ือความทนัสมัย  ระบบการศึกษาและแผนการพัฒนา

การศึกษาเพ่ือก ากับทิศทางการศึกษาและความเป็นครู  เพ่ือตอบสนองเป้าหมายของ

การศึกษา  ผลกระทบที่เกดิขึ้ นและการปรับเปล่ียนวิธคีิดเพ่ือน าไปสู่การปฏิรูปการศึกษา 

ยุคหลังทันสมัย ศึกษาการปรับฐานคิดและทศิทางการจัดการศึกษาเพ่ือความเข้มแขง็ของ

ชุมชนและสังคม เพ่ือสร้างวิสัยทศัน์ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  อันเป็นสงัคมที่มีความรู้

เป็นฐาน (Knowledge Based Society) และคนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long 

Learning) และพัฒนาการศึกษาให้เป็นพลังน าไปสู่สนัตสิขุของตนและของโลก  

ศษ  211  กระบวนทศัน์ทางการศึกษา                                       3(2-2-5) 

ED  211  Educational Paradigms  

 ศึกษากระบวนทศัน์ทางการศึกษาซึ่งเชื่อมโยงปรัชญาเข้ากบัแนวคดิของ

ปรัชญาการศึกษาในแต่ละยุคสมยั ซึ่งแบ่งยุคสมยัตามการเปล่ียนแปลงของทศันะในการ

มองโลกและมองชีวิต ได้แก่ ยุคก่อนทนัสมยั ยุคทนัสมยั และยุคหลังทนัสมยั การสร้าง

ความเข้าใจต่อการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ทางการศึกษาทั้งในส่วนของปรัชญาการศึกษา 

หลักการและระบบการจัดการศึกษา และกฎเกณฑต่์างๆที่ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือก ากบัทศิทาง

ของการศึกษาในแต่ละยุคสมยั ทั้งในระดบัชุมชน สงัคมไทยและสงัคมโลก ผลกระทบต่างๆ 

ที่เกดิขึ้นจากการปรับเปล่ียนวิธคีดิต่อการปฏริปูการศึกษา การเกดิขึ้นของหลักการของ

สหประชาชาตว่ิาด้วยการพัฒนาที่ย่ังยืน และการสร้างวสิยัทศัน์ทางการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การ

สร้างสรรคป์รัชญาและกลยุทธท์างการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถงึ

การสร้างสงัคมให้เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้  เพ่ือท าให้คนในสงัคมได้มกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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ศษ 241  จิตวิทยาส าหรับคร ู      3(2-2-5)  

ศึกษาฐานคิดและองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการแนะแนว 

ตลอดจนการให้การปรึกษา เกี่ยวกบัระบบการพัฒนาสมองและพัฒนาการเรียนรู้ ในระดับ

วัยต่าง ๆ ธรรมชาตขิองการเรียนรู้  องคป์ระกอบของการเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้  ปัจจัยที่

มอีทิธพิลต่อการเรียนรู้  ทฤษฎกีารเรียนรู้  ทกัษะการคดิ กระบวนการคิด การสร้างแรงจูงใจ 

สขุภาพจิต เชาวน์ปัญญา ความถนัด เชาวน์อารมณ ์บุคลิกภาพ การปรับตวั และสามารถให้

ค าแนะน า ช่วยเหลือนักเรียนโดยการให้ค าปรึกษา โดยมุ่งให้ผู้ เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง 

และมคุีณภาพชีวิตที่ดขีึ้น ตลอดจนสามารถน ามาประยุกตใ์ช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 

ศษ  341  จิต สมอง และการเรียนรู้ของมนุษย์ 3(2-2-5)  

ED  341  Mind, Brain and Human Learning  

 ศึกษาเกี่ยวกบักระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ที่มีองค์ประกอบเกี่ยวเนื่องกนัทั้ง

ทางจิต ทางสมอง  เน้นในความสัมพันธ์ระหว่าจิต-สมอง ศึกษาเร่ืองเกี่ยวโครงสร้างที่

ส  าคญัของสมอง การท างานของสมองที่เกี่ยวข้องกบัการเรียนรู้   ความสมัพันธร์ะหว่างสมอง

กับกระบวนการเรียนรู้ ของมนุษย์    การออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างประสิทธิภาพสูงสุด

ให้กบัผู้เรียนโดยสมัพันธก์บัศักยภาพสมอง  รวมถงึทฤษฎทีางสตปัิญญาของมนุษย์ที่ส  าคญั 

ศษ  241  การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาส าหรับครู                     3(2-2-5) 

ED  241  Human Learning and Psychology for Teachers  

 ศึกษาเกี่ยวกบักระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ที่มอีงคป์ระกอบเกี่ยวเนื่องกนั

ทั้งทางจิต ทางสมอง เน้นในความสมัพันธร์ะหว่างจิต-สมอง ความสมัพันธร์ะหว่างสมอง

กบักระบวนการเรียนรู้ของมนุษย ์ศึกษาฐานคดิและองคค์วามรู้ทางจิตวิทยาการศึกษาและ

จิตวิทยาการแนะแนว ตลอดจนการให้การปรึกษา เกี่ยวกบัระบบการพัฒนาสมองและ

พัฒนาการเรียนรู้ในระดบัวัยต่างๆ ธรรมชาตขิอง    การเรียนรู้  องคป์ระกอบของการเรียนรู้  

กระบวนการเรียนรู้  ปัจจัยที่มอีทิธพิลต่อการเรียนรู้  ทฤษฎ ี การเรียนรู้  ทกัษะการคดิ 

กระบวนการคดิ การสร้างแรงจูงใจ สขุภาพจิต เชาวนปั์ญญา ความถนัด เชาวน์อารมณ ์

บุคลิกภาพ การปรับตวั และสามารถให้ค าแนะน า ช่วยเหลือนักเรยีนโดยการให้ค าปรึกษา 

โดยมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง และมคุีณภาพชีวิตที่ดขีึ้น ตลอดจนสามารถน ามา

ประยุกตใ์ช้ในการจัดการเรียนรู้แต่ละระดบัการศึกษาและวชิาเอก 

ศษ 291 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครรูะหว่างเรียน 1 2(0-4-2)  

ศึกษาและท าความเข้าใจสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน การจัดการโรงเรียน 

สงัเกตธรรมชาตกิารเรียนรู้ของนักเรียน เข้าใจบทบาทและงานในหน้าที่การท างานของครใูน

โรงเรียน  ศึกษาวิธีการแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนที่มีปัญหา สร้างเสริมศรัทธา เจตคต ิ

ทศันคตแิละแรงจูงใจในการเป็นครู 

 

น าไปบูรณาการกบัวิชา ศษ 391  
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ศษ 381 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5)  

            ศึกษาแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎีของสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  

วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้สื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศ  ฝึกปฏิบัต ิ 

ออกแบบ  ผลิตสื่อน าไปใช้ประเมิน  และพัฒนาโครงงานสื่อและนวัตกรรมเพ่ือให้ผู้ เรียน

เกิดการเรียนรู้ ที่ดี รวมทั้งการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนสามารถสร้างระบบ

สารสนเทศโดยใช้ฐานความรู้ที่ชุมชนมอียู่ให้รู้จักการเลือกสรรความรู้และข้อมูลข่าวสารจาก

แหล่งต่าง ๆ  ศึกษาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้   เพ่ือสามารถแสวงหาแหล่ง

เรียนรู้ที่หลากหลายในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

 

ศษ  401  การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  3(2-2-5)  

ED  401  Instructional Media Design and Development   

   ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎี ที่น ามาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอน หลักการผลิต การใช้ และการประเมนิผลสื่อการเรียนการสอน ตลอดจน

ปฏบิตักิารพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐาน 

ศษ  281  การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ 

                  สื่อสารการศึกษา                                                   3(2-2-5) 

ED  281  Design and Development of Media, Innovation and Information  

                  Technology for Educational Communication  

          ศึกษา หลักการ แนวคดิและทฤษฎขีองการออกแบบ การใช้ การพัฒนาและ              

การประเมนิผลสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา การ

พัฒนาสื่อ     การเรียนการสอน การวิเคราะห์ปัญหาที่เกดิจากการใช้คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมจีริยธรรม ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเรจ็รปู

เพ่ือการจัดการเรียนการสอน ส ารวจ รวบรวมและประยุกตใ์ช้แหล่งการเรียนรู้ที่มอียู่ใน

ชุมชน ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณต์รงผ่านแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 

การจัดท าโครงงานออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรม  การเรยีนการสอนให้เหมาะสม

กบัผู้เรียน สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกบัการจัดการเรียนรู้ตามระดบัการศึกษาและวิชาเอก 

อย่างมปีระสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐานเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ      การเรียนรู้ 
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ศษ 421 วิธวีิทยาในการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 3(2-2-5)  

        ศึกษาฐานคดิ ปรัชญา แนวคดิ ทฤษฎหีลักสตูรการศึกษา ความส าคญั ปัญหาและ

แนวโน้มในการพัฒนาหลักสตูร ท าความเข้าใจจุดแขง็และจุดอ่อนของฐานคิด กระบวนการ

สร้างและสาระของหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถประเมินหลักสตูรได้ทั้ง

ก่อนและหลังการใช้หลักสตูร สามาถวิเคราะห์ ปรับปรงุและพัฒนาหลักสตูร สามารถพัฒนา

หลักสตูรสถานศึกษาให้มดีุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสตูรแกนกลาง การมีส่วนร่วม

ของชุมชนและสอดคล้องกบับริบททางวัฒนธรรม สงัคม ชุมชน และท้องถิ่น  

 

 

ศษ  321  วิธวีิทยาในการพัฒนาหลักสตูร                                        3(2-2-5) 

ED  321  Methodologies for Curriculum Development 

        ศึกษาฐานคดิ ปรัชญา แนวคดิ ทฤษฎหีลักสตูร องคป์ระกอบหลักสตูร และการ

พัฒนาหลักสตูร ศึกษาปัญหาและแนวโน้มของมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสตูร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชวีศกึษาและการอดุมศึกษา หลักสตูรมาตรฐานสากล หลักสตูร

การศึกษาเพ่ืออาชพี ฝึกปฏบิตักิารออกแบบและสร้างหลักสตูรแบบจุลภาคทุกระดบั

การศึกษาและวิชาเอก ฝึกปฏบิตักิารน าหลักสตูรไปทดลองใช้ ฝึกปฏบิตักิารประเมนิและน า

ผลการประเมนิไปใช้ในการพัฒนาหลักสตูร สามารถพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาให้มดีุลย

ภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสตูรแกนกลาง การมสี่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้องกบั

บริบททางวัฒนธรรม สงัคม ชุมชน และท้องถิ่น 
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ศษ 331  วิธวีิทยาการจัดการเรียนรู้ เชงิบูรณาการ 3(2-2-5)  

        ศึกษาทฤษฎกีารเรียนรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้และแนวทางในการพัฒนา

รปูแบบการเรียนการสอน การออกแบบและจัดประสบการณก์ารเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคญัอนัจะก่อให้เกดิปัญญาในการปฏบิตัทิี่เหมาะสมกบัวัยของผู้เรียน สามารถคดิกจิกรรม

ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและจ าแนกระดบัการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมนิผล 

โดยใช้เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้  การใช้และผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมการ

เรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนของผู้เรียน โดยน าความรู้หรือทฤษฎมีาใช้ฐานความเข้าใจที่คนมี

ต่อสถานการณต่์าง ๆ อนัเป็นหัวใจส าคญัของการสร้างความรู้ที่สามารถน าไปปฏบิตัไิด้จรงิ 

เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยยดึผู้เรียนเป็นส าคญั โดยเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้จาก

ฐานวฒันธรรมอนัหลากหลายที่ให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

การบูรณาการเนื้อในกลุ่มสาระการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้แบบเรียนร่วมได้สอดคล้อง

กบัสภาพความเป็นจรงิในวิถชีีวิต 

ศษ  331  วิธวีิทยาการจัดการเรียนรู้                                         3(2-2-5) 

ED  331  Methodologies for Learning Management  

        ศึกษาหลักการ แนวคดิ ทฤษฎกีารจัดการเรียนรู้   รปูแบบและแนวทางการจัดการ

เรียนรู้  ในแต่ละระดบัการศึกษาและวิชาเอก สามารถบูรณาการความรู้และจัดกจิกรรมการ

เรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั สามารถบริหารจัดการชั้นเรียนและ

สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ ทั้งในด้านกายภาพ และด้านจิตวิทยาเพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการ

เรียนรู้  จัดและใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งแวดล้อมเพ่ือสง่เสรมิการเรียนรู้ของผู้เรียน 

การใช้และผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ปฏบิตักิารจัดการชั้นเรียนและสร้างสรรคก์จิกรรมเพ่ือเสริมสร้างพลังอ านาจในการเรียนรู้

และการพัฒนาด้านอารมณ ์สงัคม โดยเป็นการจัดกระบวนการเรยีนรู้จากฐานวัฒนธรรมอนั

หลากหลายที่ให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ อย่างเหมาะสม ออกแบบ        การ

เรียนรู้ที่สร้างประสทิธภิาพสงูสดุให้กบัผู้เรียนโดยสมัพันธก์บัศักยภาพสมอง รวมทั้งทฤษฎี

ทางสตปัิญญาของมนุษย์ที่ส  าคญัการบูรณาการเนื้อในกลุ่มสาระการเรียนรู้และการจัดการ

เรียนรู้แบบเรียนร่วมได้สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจรงิในวิถชีวีติ การทดลองสอนใน

สถานการณจ์ าลอง 
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ศษ 332 การศึกษาส าหรับผู้ที่มคีวามต้องการพิเศษ  3(2-2-5)  

 ศึกษาประวัตคิวามเป็นมา ความส าคญัจ าเป็นและระบบการจัดการศึกษาพิเศษใน

ประเทศไทย เรียนรู้ เกี่ยวกบัเดก็ที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ อาทิ เดก็ที่มีความ

บกพร่องทางการเหน็ บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางร่างกาย 

บกพร่องทางการเรียนรู้  บกพร่องซ า้ซ้อน ปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ และเดก็ที่มี

ความสามารถพิเศษ ศึกษาลักษณะ  ความสามารถ และข้อจ ากดัของเดก็กลุ่มดังกล่าว โดย

การสังเกต คัดแยก หรือการเสาะหา และให้การช่วยเหลือเบื้ องต้น ตลอดจนการจัด

การศึกษาพิเศษ  การจัดการเรียนร่วม  เรียนรวม  การปรับหลักสูตร การท าแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล 

ศษ  332  การศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 

ED  332  Special Education 

  ศึกษาประวัตคิวามเป็นมา ความส าคญัของระบบการจัดการศึกษาพิเศษใน

ประเทศไทย เรียนรู้เกี่ยวกบัเดก็ที่มคีวามต้องการพิเศษประเภทต่างๆ อาท ิบุคคลที่มคีวาม

บกพร่องทางการเหน็ บกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางสตปัิญญา บุคคล

ที่มคีวามบกพร่องทางร่างกาย การเคล่ือนไหว และสขุภาพ บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางการ

เรียนรู้  บุคคลที่มคีวามพิการซ้อน บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางอารมณแ์ละพฤตกิรรม 

บุคคลออทสิติก และผู้ที่มคีวามสามารถพิเศษ ศึกษาลักษณะ ความสามารถ และข้อจ ากดั

ของเดก็กลุ่มดงักล่าว โดยการสงัเกต คดัแยก หรือการเสาะหา และการช่วยเหลือเบื้องต้น 

รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกบัจิตวิทยาส าหรับเดก็พิเศษ ตลอดจนการจัดการศึกษาพิเศษ การ

จัดการเรียนร่วม เรียนรวม การปรับหลักสตูร การท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
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ศษ 291 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครรูะหว่างเรียน 1 2(0-4-2)  

ศึกษาและท าความเข้าใจสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน การจัดการโรงเรียน 

สงัเกตธรรมชาตกิารเรียนรู้ของนักเรียน เข้าใจบทบาทและงานในหน้าที่การท างานของครใูน

โรงเรียน  ศึกษาวิธีการแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนที่มีปัญหา สร้างเสริมศรัทธา เจตคต ิ

ทศันคตแิละแรงจูงใจในการเป็นครู 

 

ศษ 391 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครรูะหว่างเรียน 2 2(0-4-2)  

ศึกษาและสงัเกตการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน ฝึกการเตรียม การสร้าง และ

การใช้สื่อการเรียนการสอน การบริหารและจัดการชั้นเรียน  ฝึกการตรวจแบบฝึกหัด 

ทดลองฝึกปฏบิัติการในสภาพห้องเรียน ทดลองฝึกปฏบิัติการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล 

และฝึกปฏบิตังิานหน้าที่ครใูนสถานศึกษา 

 

ศษ  391  การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครรูะหว่างเรียน 1                2(0-4-2)  

ED  391  Teaching Practicum I 

 ศึกษาและสงัเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจดัการใน

โรงเรียน สภาพงานคร ูพฤตกิรรมและคุณลักษณะของคร ูนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ 

แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  สงัเกตธรรมชาตกิารเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษา

และสงัเกตการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  ฝึกการเตรียมการสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้  การ

บริหารและจัดการชั้นเรียน ฝึกการตรวจแบบฝึกหัด ทดลองฝึกปฏบิตักิารสอนในสภาพ

ห้องเรียน ทดลองฝึกปฏบิตักิารสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านปัญญา อารมณ ์สงัคม ร่างกาย จิตใจ และคุณลักษณะอนัพึง

ประสงค ์ฝึกปฏบิตังิานในสถานศึกษา ตลอดจนทดลองจัดกจิกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน

เสมอืนจริงเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเป็นครมูอือาชีพ ในแต่ละระดบัการศึกษาและวิชาเอก 
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ศษ 451 การวัดประเมนิทางการศึกษา  3(2-2-5)  

ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา  จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ  และเทคนิควัดและประเมินผล

การศึกษา การประเมินผลระดับชาติ  และการประเมินผลในชั้นเรียน การประเมินผลแบบย่อย

และแบบรวม กระบวนการสร้างและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  การประเมินตาม

สภาพจริง การประเมนิภาคปฏบิตัิ  และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน  การตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมอื  การแปลความหมาย  การรายงานและการใช้ผลการวัดและประเมนิผลการศึกษาในการ

ปรับปรงุการจัดการเรียนรู้และหลักสตูร โดยจัดให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปล่ียนแนวคดิ และความรู้

ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติการวัดและประเมินผลได้ตาม

สภาพความเป็นจริง และรายงานการค้นคว้าอสิระในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัสาระการเรียนรู้ตาม

ความสนใจเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม 

 

ศษ 451  การวดัและประเมนิผลทางการศกึษา                                   3(2-2-5) 

ED 451 Educational Measurement and Evaluation 

 ศึกษาความหมาย วิวฒันาการ แนวคดิและทฤษฎพ้ืีนฐานเกี่ยวกบัการวัดและ

ประเมนิผลการเรียนรู้  จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ รปูแบบและเทคนิคการวัดและ

ประเมนิผลการเรียนรู้  ทั้งในระดบัชาตแิละระดบัชั้นเรียน การประเมนิผลแบบย่อยและแบบ

รวม ศึกษากระบวนการสร้างและใช้เคร่ืองมอืวัดและประเมนิผลการเรียนรู้  การออกแบบ 

การสร้างแบบทดสอบ และการสร้างข้อสอบ วิธกีารตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการ

ตดัสนิผลการเรียน การประเมนิตามสภาพจริง การประเมนิสอบภาคปฏบิตั ิและการสร้าง

เกณฑก์ารให้คะแนน การประเมนิจากแฟ้มสะสมงาน การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื และ

แปลความหมาย การรายงาน และการน าผลการวัดและประเมนิไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

และการปรับปรงุการจัดการเรียนรู้และหลักสตูรโดยจัดให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปล่ียน

แนวคดิ และความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏบิตั ิ     

การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมอืวัดประเมนิผลการเรียนรู้แต่ละระดบัการศึกษาแบะ

วิชาเอก ที่อยู่บนพ้ืนฐานความแตกต่างกนัของความสามารถของนกัเรียน และจัดท ารายงาน

การค้นคว้าอสิระเกี่ยวกบัการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมอืวัดประเมนิผลการเรียนรู้เป็น

รายบุคคลหรือกลุ่ม 
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ศษ  461 การบริหารและการจัดการการศึกษา 3(2-2-5)  

ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีการบริหารจัดการ  บนฐานคิดของการเคารพและ

การอยู่ร่วมกนัท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและตัวตนโดยเน้นการพัฒนาภาวะผู้น า

ทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ  การท างานเป็นทีม การจัดระบบสารสนเทศ และใช้

นวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการ วัฒนธรรมองคก์ร  มนุษยสมัพันธใ์นองค์กร  การติดต่อสื่อสาร 

การประสานประโยชน์ในองคก์ร การบริหารจัดการชั้นเรียน  ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งฝึกปฏบิัติจัดท าโครงงานทางวิชาการ  โครงการฝึกอาชีพ 

และกจิกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในองคร์วม 

 

ศษ   461  การบริหารและการจัดการการศึกษา                                    3(2-2-5) 

ED  461  Educational Administration and Management  

  ศึกษาหลักการ แนวคดิ ทฤษฎกีารบริหารจดัการ  บทบญัญัต ิและกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกบัการศึกษา ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา บนฐานคดิของการเคารพและการอยู่

ร่วมกนัท่ามกลาง  ความหลากหลายทางวฒันธรรม โดยเน้นการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศกึษา 

การท างานเป็นทมี มนุษยสมัพันธแ์ละการตดิต่อสื่อสาร การประสานประโยชนใ์นองคก์ร การคดิ

อย่างเป็นระบบ การท างานเป็นทมี การจัดระบบสารสนเทศและใช้นวัตกรรมเพ่ือการบริหาร

จัดการวฒันธรรมองคก์ร การบริหารจัดการชั้นเรียนแต่ละระดบัการศกึษาและวชิาเอก การพัฒนา

ชุมชน พร้อมทั้งฝึกปฏบิตักิารวางแผนและการประเมนิ การบริหารและการประกนัคุณภาพ การ

จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการ การจดัท าโครงงานทางวิชาการ โครงการฝึกอาชพี 

และกจิกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในองคร์วม 

ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  3(2-2-5)  

ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัย  วิธี

วิทยาการวิจัย รูปแบบและกระบวนการวิจัย แนวคิดและหลักการวิจัยในชั้นเรียน  การเชื่อมโยง

กระบวนการวิจัยกบัการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน การออกแบบการวิจัย  การใช้สถิติเพ่ือ

การวิจัย  และวางแผนการท าวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนฝึก

ปฏบิตักิารใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้ที่

สนใจควบคู่ไปกบัการจัดท าแผนการเรียนรู้   โดยจัดให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปล่ียนแนวคิด และ

ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาการเรียนการสอน  รวมทั้งจัด

ให้ผู้เรียนได้เสนอเค้าโครงการวจิัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัสาระการ

เรียนรู้ตามความสนใจ  และน าเสนอผลงานวิจัย 

ศษ 471   การวิจัยทางการศึกษา                      3(2-2-5) 

ED 471   Educational Research 

 ศึกษาธรรมชาต ิความหมาย วิวฒันาการ แนวคดิและทฤษฎพ้ืีนฐานของการ

วิจัยทางการศึกษา จรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รปูแบบการวิจัย ขั้นตอน

การวิจัย การเลือกปัญหาในการวจิัย การค้นคว้าเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง ตวัแปรและ

สมมตฐิาน การออกแบบ การวิจัยทางการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชงิ

คุณภาพ การแปลผลและสรปุผล การเขยีนเค้าโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทาง

การศึกษา การอภิปรายแลกเปล่ียนแนวคดิและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัย 

รวมทั้งการน าเสนอเค้าโครงการวจิัยทางการศึกษา การปฏบิตักิารวิจัยและการน าเสนอ

ผลงานวิจัย 
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ศษ 491 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครรูะหว่างเรียน 3  2(0-4-2)  

ศึกษาทักษะการสอนแบบต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงกบัทฤษฎีการสอน ฝึกปฏิบัติการ

สอนระดับจุลภาค ด้านการวางแผน  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้   การออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้  การสร้างสื่อ  การวัดและประเมิน และฝึกปฏิบัติการสอนตามแผน 

บันทกึและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน 

การสงัเกตการสอนของเพ่ือน  

 

ศษ  491  การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครรูะหว่างเรียน 2                2(0-4-2)  

ED  491  Teaching Practicum II 

 ศึกษาทักษะต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม

และน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้  ฝึกปฏิบัติการสอนระดับจุลภาค ฝึกเขียน

แผนการจัดการเรียนรู้ และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่

สอดคล้องกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในแต่ละระดบัการศึกษาและวิชาเอก และฝึกปฏบิัติการ

สอนตามแผน บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

เป็นฐาน ศึกษาและแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน สังเกตการสอนของเพ่ือน เรียนรู้

บทบาทหน้าที่ของครตูลอดจนจัดกจิกรรมอาสาและโครงการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อ

การเรียนการสอนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาความเป็นครมูอือาชีพ 
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ศษ 591 การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 1 6(0-12-6) 

 การจัดให้นิสิตไปฝึกปฏบิัติงานในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐานด้านความรู้

ประสบการณ์การปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตาม

เกณฑม์าตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศ

ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงานใน

หน้าที่ครู การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา  ได้แก่  

การปฏบิตักิารสอนในชั้นเรียน  การวิจัยในชั้นเรียน  การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา  งาน

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  งานบริการของโรงเรียน  การศึกษาและบริการชุมชน และงานอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องกบัสถานศึกษา 

ศษ  591  การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณว์ิชาชีพคร ู1          6(1-12-5) 

ED  591  Education Internship I 

 ฝึกปฏบิตังิานในสถานศกึษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ ด้านวิชาเอกและวชิาชีพครสูู่  

การปฏบิตักิารสอนและฝึกปฏบิัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การ

นิเทศร่วมกนัระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกบัสถานศึกษา โดยเน้นการปฏบิตังิานใน

หน้าที่ครู การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่ 

การปฏบิัติการสอนในชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน การ

พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา งานกจิกรรมพัฒนาผู้ เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษา

และบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัสถานศึกษา น าผลการประเมินมาพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สมัมนาการศึกษากบัอาจารย์นิเทศกก์ารศึกษาและ

เพ่ือนนิสติเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้  โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสาร และ/หรือ Face to face อย่าง

น้อยสปัดาห์ละ 1 ชั่วโมง จัดท าบนัทกึและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ ต่ออาจารย์นิเทศก์ 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาชีพครูบงัคบั 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2556 

ศษ 592 การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 2 6(0-12-6) 

 การจัดให้นิสติไปฝึกปฏบิตังิานในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐานด้านความรู้

ประสบการณก์ารปฏบิตังิานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชพีทาง

การศึกษาของคุรสุภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกนัระหว่างมหาวิทยาลัย

ศรีครินทรวิโรฒกบัสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏบิตักิารสอน

ในสถานศึกษา ได้แก่  การปฏบิตักิารสอนในชั้นเรียน  การวิจัยในชั้นเรียน  การพัฒนา

หลักสตูรสถานศึกษา  งานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  งานบริการของโรงเรียน  การศึกษาและ

บริการชุมชน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัสถานศึกษา โดยเน้นการปฏบิตังิานในหน้าที่ครู

เพ่ือพัฒนาความเป็นครมูอือาชีพ 

ศษ  592  การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณว์ิชาชีพคร ู2          6(0-12-6) 

ED  592  Education Internship II 

  ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้ อหาความรู้ ด้านวิชาเอกและ

วิชาชีพครูสู่  การปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตาม

เกณฑม์าตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศ

ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้

ทั้งหมดมาใช้ในการปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา ได้แก่  การปฏบิัติการสอนในชั้นเรียนที่

เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา งาน

กจิกรรมพัฒนาผู้ เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องกบัสถานศึกษา น าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนและการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้  โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเพ่ือพัฒนา

ความเป็นครมูอือาชีพ จัดท าบนัทกึและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ ต่ออาจารย์นิเทศก ์
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หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาชีพครูเลือก 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2556 

ศษ  311  ลูกเสอื ยุวกาชาด และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 3(2-2-5)  

ED  311  Scout, Red Cross Youth, and  Student Activities 

 ศึกษาบทบาทของครลููกเสอื ครยุูวกาชาด และกจิกรรมพัฒนาผู้เรยีนของนักเรียน 

นักศึกษาทุกระดบั ความส าคญัของกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน บุคลิกภาพและทกัษะของผู้สอน

ลูกเสอื ยุวกาชาดและกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนอื่นๆ การฝึกปฏบิตัใินฐานะผู้เข้าร่วม 

ศษ  212  ลูกเสอื ยุวกาชาด และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน                    2(1-2-3) 

ED  212  Scouts, Junior Red Cross and Learner Development Activities 

 ศึกษาบทบาท หน้าที่ และความส าคัญของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และครู

กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน  การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด 

และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกจิกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้และ

เข้าใจตนเองในการก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ  การจัด

กจิกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี และการจัดกจิกรรมที่ส่งเสริม

ให้ผู้ เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจใน

ลักษณะอาสาสมคัร โดยให้มกีารฝึกปฏบิตัใินฐานะผู้เข้าร่วมกจิกรรมและผู้สอน 

ศษ  201  ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้    3(1-4-4)  

ED  201  Thai Language for Learning Development 

  ศึกษาและพัฒนาการใช้ภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้  การศึกษาและการพัฒนา

ภาษาไทยที่สมัพันธก์บัการศึกษาค้นคว้า การอ่าน การคดิ การสรปุสาระ การบนัทกึ การ

เขยีน และการอภิปราย โดยเน้นการศึกษาและพัฒนาผ่านระบบการเรียนรู้บนฐานคดิที่

สอดคล้องกบัวิชาชีพคร ูที่ต้องเรียน พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ความคดิ 

ศษ  301  ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้                                  3(2-2-5) 

ED  301  Thai Skills for Learning Development 

 ศึกษาและพัฒนาการใช้ภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้  การศึกษาและการพัฒนา

ภาษาไทยที่สมัพันธก์บัการศึกษาค้นคว้า การอ่าน การคดิ การสรปุสาระ การบนัทกึ การ

เขยีน และการอภิปราย โดยเน้นการศึกษาและพัฒนาผ่านระบบการเรียนรู้บนฐานคดิที่

สอดคล้องกบัวิชาชีพคร ูที่ต้องเรียน พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ความคดิ 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาชีพครูเลือก 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2556 

ศษ  213  จิตส านึกและการมสี่วนร่วมทางสงัคมและการเมอืง 3(2-2-5)  

ED  213  Social and Politics Consciousness and Participation 

 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือสร้างจิตส านึกทางสงัคมและการเมอืง  การตระหนัก

ถงึบทบาท หน้าที่ และสทิธแิห่งความเป็นมนุษย์และความเป็นพลเมอืงของสงัคมทั้งใน

ระดบัชุมชน  ประเทศ  และสงัคมโลก การสร้างจิตส านึกต่อการมสี่วนร่วมในการแสดง

ความคดิเหน็และเข้าร่วมกจิกรรมทางสงัคมและการเมอืง การเป็นผู้น าทางสงัคมโดยเป็นผู้

ตระหนักถงึความเสมอภาคและความเท่าเทยีมกนัของมนุษย์ที่หลากหลาย การท าความ

เข้าใจต่อสงัคมแบบพหุวัฒนธรรม การเมอืงเพ่ือการมสี่วนร่วมของประชาชน  และ

กระบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคม 

ศษ  311  จิตส านึกและการมสี่วนร่วมทางสงัคมและการเมอืง            2(1-2-3) 

ED  213  Social and Political Consciousness and Participation 

 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือสร้างจิตส านึกทางสงัคมและการเมือง  การ

ตระหนักถงึบทบาท หน้าที่ และสทิธแิห่งความเป็นมนุษย์และความเป็นพลเมืองของสงัคม

ทั้งในระดับชุมชน  ประเทศ  และสังคมโลก การสร้างจิตส านึกต่อการมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคดิเหน็และเข้าร่วมกจิกรรมทางสงัคมและการเมือง การเป็นผู้น าทางสงัคมโดย

เป็นผู้ตระหนักถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ที่หลากหลาย การท า

ความเข้าใจต่อสังคมแบบพหุวัฒนธรรม การเมืองเพ่ือการมีส่วนร่วมของประชาชน  และ

กระบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคม 

ศษ  312  การต่อรองกบัวัฒนธรรมการบริโภค   3(2-2-5)  

ED  312  Negotiating Consumer Culture   

 ศึกษาการก่อรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม  ระบบสญัลักษณ์ที่

ส่งผ่านทางสื่อในรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปของการโฆษณาสนิค้าโดยตรงและในที่แฝงเร้นมา

ในรปูแบบต่างๆ   ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคต่อฐานคดิและการด ารงชีวิตของคน

ในสังคม  การสร้างความตระหนักต่อปัญหา  การรู้ เท่าทัน และสร้างอ านาจต่อรองกับ

วัฒนธรรมบริโภค  เพ่ือให้เกดิการบริโภคอย่างมสีต ิและส่งเสริมฐานคิดของความพอเพียง

ในการด ารงชีวิตทั้งระดับปัจเจกและสังคม  เพ่ือน าไปสู่การสร้างครูที่เข้าใจต่อฐานคิด

ข้างต้น  การท าให้ครูเป็นผู้น าในการสร้างความรู้   สร้างกระบวนการเรียนรู้  และเผยแพร่

ความรู้ เกี่ยวกบัการบริโภคอย่างรู้ เท่าทนั มสีต ิและใช้ปัญญา  

ศษ  312  การต่อรองกบัวัฒนธรรมการบริโภค                           2(1-2-3) 

ED  312  Negotiation and Consumer Culture   

 ศึกษาการก่อรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม กระบวนการ

สร้างค่านิยมต่อการบริโภคในสงัคมสมัยใหม่ ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคต่อฐาน

คิดและการด ารงชีวิตของคนในสังคม ความตระหนักต่อปัญหา การรู้ เท่าทัน และสร้าง

อ านาจต่อรองกบัวัฒนธรรมการบริโภค เพ่ือให้เกดิการบริโภคอย่างมีสติ และส่งเสริมฐาน

คดิของความพอเพียงในการด ารงชีวิตทั้งระดับปัจเจกและสงัคม เพ่ือน าไปสู่การสร้างครูที่

เข้าใจต่อฐานคดิข้างต้น การท าให้ครูเป็นผู้น าในการสร้างความรู้   สร้างกระบวนการเรียนรู้  

และเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกบัการบริโภคอย่างรู้ เท่าทนั มสีต ิและใช้ปัญญา  
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ศษ  212  งานอาสาสมคัรและกจิกรรมเยาวชน 3(2-2-5)  

ED  212  Voluntary Works and Youth Activities 

 ศึกษาขอบข่าย หลักการ โครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบังานอาสาสมัคร

และกจิกรรมเยาวชนทั้งในและต่างประเทศ บทบาทของการศึกษาในงานอาสาสมัครและ

กจิกรรมเยาวชน 

ศษ  313  งานอาสาสมคัรและกจิกรรมเยาวชน                          2(1-2-3) 

ED  313  Voluntary Work and Youth Activities 

 ศึกษาขอบข่าย หลักการ โครงการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับงาน

อาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชนทั้งในและต่างประเทศ  บทบาทของการศึกษาในงาน

อาสาสมคัรและกจิกรรมเยาวชน 

ศษ  411  การพัฒนาทกัษะการคดิระดบัสงู  3(2-2-5)  

ED  411  Developing Higher Order of Thinking Skills  

 ศึกษาเกี่ยวกับความความคิด ความส าคัญจ าเป็นในการฝึกความคิดระดับสูง 

การประเมินทักษะความคิดระดับสูงเบื้ องต้น และการบูรณาการกลยุทธ์ในการใช้ทักษะ

ความคดิระดบัสงูกบัการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน การประเมินผล ตลอดจนการ

จัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีสาระเน้นกลยุทธ์ทางความคิด เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค ์

(Creative thinking) ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) และกลยุทธใ์นการ

แก้ปัญหา (Problem-solving strategies)   

ศษ  314  การพัฒนาทกัษะการคดิระดบัสงู                                 2(1-2-3) 

ED  314  Developing Higher Order Thinking Skills  

 ศึกษาเกี่ยวกบัความความคดิ ความส าคัญจ าเป็นในการฝึกความคิดระดับสงู 

การประเมินทักษะความคิดระดับสูงเบื้ องต้นและการบูรณาการกลยุทธ์ในการใช้ทักษะ

ความคดิระดบัสงูกบัการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน การประเมินผล ตลอดจนการ

จัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีสาระเน้นกลยุทธ์ทางความคิด เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค ์

ความคดิอย่างมวีิจารณญาณ และกลยุทธใ์นการแก้ปัญหา  

ศษ  422  การพัฒนาหลกัสตูรท้องถิ่น 3(2-2-5)  

ED  422  Local Curriculum Development 

 ศึกษา ภมูหิลงั ประวัตคิวามเป็นมาของการจัดท าหลักสตูรท้องถิ่น สามารถวเิคราะห์

หลักสตูร ปรับปรงุและพัฒนาหลกัสตูรท้องถิ่นโดยการมสี่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้อง

กบับริบททางวัฒนธรรม สงัคมและท้องถิ่น รวมทั้งสามารถประเมนิหลักสตูรได้ทั้งก่อนและ

หลังการใช้หลักสตูร เพ่ือให้สามารถพัฒนาหลักสตูรท้องถิ่นให้มดีุลยภาพระหว่างเป้าหมาย

ของหลักสตูรแกนกลางกบัความต้องการของชุมชน 

ศษ  322  การพัฒนาหลักสตูรท้องถิ่น                                       2(1-2-3) 

ED  322  Local Curriculum Development 

 ศึกษา ภมูิหลัง ประวัติความเป็นมาของการจัดท าหลักสตูรท้องถิ่น สามารถ

วิเคราะห์หลักสตูร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ

สอดคล้องกบับริบททางวัฒนธรรม สงัคมและท้องถิ่น รวมทั้งสามารถประเมินหลักสตูรได้

ทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร เพ่ือให้สามารถพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้มีดุลยภาพ

ระหว่างเป้าหมายของหลักสตูรแกนกลางกบัความต้องการของชุมชน 
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ศษ  431  การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอธัยาศัย 3(2-2-5)  

ED  431  Non-formal and Informal Learning Management 

 ศึกษาวิธกีาร  หลักการ  แนวทาง  และจัดการเรียนให้แก่บุคคลตลอดชีวิต  โดยวิธกีาร

เรียนรู้นอกระบบและตามอธัยาศัย  การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตามอธัยาศัยให้แก่บุคคล  

การพัฒนารปูแบบการเรียนรู้นอกระบบและตามอธัยาศัย  รปูแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกบั

สภาพชุมชนทั้งเมอืงและชนบท การจัดแหล่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกบั

การเรียนรู้นอกระบบและตามอธัยาศัย  การประเมนิผลการจัดการเรียนรู้นอกระบบและ

ตามอธัยาศัยและการฝึกลงมอืปฏบิตังิานจรงิในชุมชน    

ศษ  333  การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอธัยาศัย                  2(1-2-3) 

ED  333  Non-formal and Informal Learning Management 

 ศึกษาวิธีการ หลักการ แนวทาง และจัดการเรียนให้แก่บุคคลตลอดชีวิต  

โดยวิธกีารเรียนรู้นอกระบบและตามอธัยาศัย การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตามอธัยาศัย

ให้แก่บุคคล การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย รูปแบบต่างๆ ให้

สอดคล้องกบัสภาพชุมชนทั้งเมอืงและชนบท การจัดแหล่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้

สอดคล้องกบัการเรียนรู้นอกระบบและตามอธัยาศัย การประเมินผลการจัดการเรียนรู้นอก

ระบบและตามอธัยาศัยและการฝึกลงมอืปฏบิตังิานจริงในชุมชน    

ศษ  231  การจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างจิตส านึกสาธารณะ 3(2-2-5)  

ED  231  Public Concern-Based Learning 

  ศึกษาหลักการและฐานคิดด้านความส าคัญของส่วนรวม (สาธารณะ) รวมทั้ง

องคค์วามรู้และความสมัพันธด้์านสิ่งแวดล้อมทุกมิติ  ได้แก่  มิติทรัพยากร  มิติเทคโนโลยี  

มิติของเสยีและมลพิษ  มิติมนุษย์/สงัคม/วัฒนธรรม  คุณค่าทางนิเวศวิทยา  วิธกีารและ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างจิตส านึกในการคุ้มครอง  ดูแลรักษา  และสร้างพลังใน

การปกป้องสิ่งที่เป็นของสาธารณะและสทิธิประโยชน์ของชุมชนและสังคม  เช่น  ดิน  น า้  

ป่า  อากาศ  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผ่านกระบวนการคิดด้วยความกล้า

หาญทางจริยธรรม  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมได้รู้ เ ท่าทันกระแส

โลกาภิวัฒน์  และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาพร้อม ๆ กับวัฒนธรรมการ

บริโภคในระบบทุนนิยม  ทั้ งนี้ เพ่ือให้ทุกสรรพชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยให้มี

การศึกษาดูงานและฝึกปฏบิตั ิการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างจิตส านึกสาธารณะในสถานศึกษา/

ชุมชนร่วมด้วย 

ศษ  334  การจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างจิตส านึกสาธารณะ                  2(1-2-3) 

ED  334  Public Concern-Based Learning 

  ศึกษาและวิเคราะห์หลักการและฐานคิดด้านความส าคัญของส่วนรวม 

(สาธารณะ) รวมทั้งองค์ความรู้ และความสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทุกมิติ ได้แก่ มิติ

ทรัพยากร มิติเทคโนโลยี มิติของเสยีและมลพิษ มิติมนุษย์/สงัคม/วัฒนธรรม คุณค่าทาง

นิเวศวิทยา วิธีการและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างจิตส านึกในการคุ้มครอง ดูแล

รักษา และสร้างพลังในการปกป้องสิ่งที่เป็นของสาธารณะและสทิธปิระโยชน์ของชุมชนและ

สงัคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการคิดด้วยความกล้าหาญทาง

จริยธรรม เพ่ือสร้างความเข้มแขง็ให้ชุมชนและสงัคมได้รู้ เท่าทนักระแสโลกาภิวัฒน์  และ

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาพร้อมๆ กับวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุน

นิยม ทั้งนี้ เพ่ือให้ทุกสรรพชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยให้มีการศึกษาดูงานและฝึก

ปฏบิตั ิการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างจิตส านึกสาธารณะในสถานศึกษา/ชุมชนร่วมด้วย 
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ศษ  232  การศึกษาปฐมวัย   3(3-0-6)  

ED  232  Early Childhood Education 

  ศึกษาแนวคิด นโยบาย ความส าคัญ ความมุ่งหมายและขอบข่ายของการจัด

การศึกษาปฐมวัย วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งในและต่างประเทศ หลักสตูร

และรปูแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย ปัจจัยที่มต่ีอความส าเรจ็ในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 

ศษ  335  การศึกษาปฐมวัย                                                  2(1-2-3) 

ED  335  Early Childhood Education 

  ศึกษาแนวคิด นโยบาย ความส าคัญ ความมุ่งหมาย ขอบข่ายของการจัด

การศึกษาปฐมวัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครูปฐมวัย วิวัฒนาการของการจัดการศึกษา

ปฐมวัยทั้งในและต่างประเทศ หลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งในและ

ต่างประเทศ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย และทกัษะการจัดการเรียนรู้

บูรณาการทางการศึกษาปฐมวัย 

ศษ  333  การจัดการความรู้ 3(2-2-5)  

ED  333  Knowledge Management 

  ศึกษานัยส าคญัของสงัคมที่มคีวามรู้ เป็นพ้ืนฐาน (Knowledge-Based Society) 

การเชื่อมโยงความรู้กบัการปฏบิตัแิละการด ารงชวีิต การตดัสนิใจ โดยอาศัยฐานความรู้และ

ภมูปัิญญา การจัดระบบความรู้  การบริหารจัดการความรู้  และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  

เพ่ือให้สามารถน าไปประยุกตใ์ช้ในการด ารงชีวิต รวมทั้งก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการ

ความรู้ 

ปรับออก 

ศษ  334  การพัฒนาทกัษะการคดิและความคดิสร้างสรรคใ์นเดก็ปฐมวัย 3(3-0-6)  

ED  334  Thinking Skills and Creativity Development in Young Children 

  ศึกษาวเิคราะห์ทฤษฎเีกี่ยวกบัพัฒนาการการคดิ  และปัจจัยที่มผีลต่อความคดิ

สร้างสรรค ์ ความหมาย  กระบวนการคดิ ทกัษะการคิด ตามแนวคดิและทฤษฎต่ีางๆ  การ

ท างานของสมองและพัฒนาการทกัษะการคดิ  ปัจจัยที่มผีลต่อทกัษะการคดิและความคดิ

สร้างสรรคใ์นเดก็ปฐมวัย หลักการส าคญัในการสง่เสริมทกัษะการคดิและความคดิ

สร้างสรรค ์ การออกแบบกจิกรรมที่ส่งเสริมทกัษะการคดิทุกรปูแบบและความคดิ

สร้างสรรคท์างบวกในเดก็ปฐมวยั 

ศษ  336  การพัฒนาความคดิสร้างสรรคข์องผู้เรียน                    2(1-2-3) 

ED  336  Learner Creativity Development  

   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ความหมาย กระบวนการพัฒนาสมอง การคิด

และความคิดสร้างสรรค์ส าหรับผู้เรียน ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในผู้ เรียน 

หลักการส าคญัในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์และออกแบบกจิกรรม การ

มคุีณธรรมจริยธรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในชั้นเรียน รวมถึงการฝึกแก้ปัญหาเพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนให้มคีวามคดิอย่างสร้างสรรค์ และการน าความคดิสร้างสรรคไ์ปประยุกตใ์ช้ใน

การแก้ปัญหา และการสร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  
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ศษ  335  การอบรมเลี้ยงดูเดก็ปฐมวัย 3(3-0-6)  

ED  335  Child Rearing and Parenting 

 ศึกษาถึงหลักการเลี้ ยงดู การโภชนาการ  สุขภาพและสวัสดิภาพส าหรับเด็ก

ปฐมวัย  รวมถงึบทบาทของผู้ปกครอง ครู และโรงเรียนในการเลี้ ยงดูและจัดประสบการณ์

ให้กับเดก็  รวมทั้ง(การ)วิเคราะห์ (การ)แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเดก็ปฐมวัย (ในด้าน

การเลี้ ยงดู สุขภาพ  และความปลอดภัย ในฐานะของครูและผู้ปกครอง) ทั้งทางด้านการ

เลี้ยงดู  สขุภาพ  และความปลอดภัย ในฐานะของครแูละผู้ปกครอง 

 

ศษ  337  การอบรมเลี้ยงดูเดก็ปฐมวัย                                      2(1-2-3)  

ED  337  Rearing of Young Children 

 ศึกษาหลักการอบรมเลี้ยงดู การโภชนาการ และสวัสดภิาพส าหรับเดก็

ปฐมวัย บทบาทของผู้ปกครอง คร ูและโรงเรียนในการอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์

ให้กบัเดก็ คุณธรรมจริยธรรมที่ดีส  าหรับผู้ปกครอง คร ูและผู้ที่เกี่ยวข้องกบัเดก็ปฐมวัย 

กระบวนการและรปูแบบการอบรมเลี้ยงดูเดก็ สขุภาพและความปลอดภัยในเดก็ปฐมวัย 

รวมทั้งความเข้าใจ ความรับผดิชอบ คุณธรรมจริยธรรมที่ดต่ีอการพัฒนาเดก็ปฐมวัย 

ศษ  336   การมธัยมศึกษา 2(1-2-3)  

ED  336  Secondary Education  

        ศึกษาหลักการมธัยมศึกษา ความมุ่งหมาย หลักสตูร การเรียนการสอน และการ

ประเมนิผล ศึกษาแนวคดิ และแนวโน้มการมธัยมศึกษา ธรรมชาตขิองนักเรียนในระดบั

มธัยมศึกษา การบริหารและการจัดโรงเรียนมธัยม ตลอดจนเกณฑม์าตรฐานของโรงเรียน

มธัยมศึกษา 

ศษ  338   การมธัยมศึกษา                                                    2(1-2-3)  

ED  338  Secondary Education  

        ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา ความมุ่งหมาย หลักสูตร การเรี ยนการสอน และ             

การประเมนิผล ศึกษาแนวคดิ และแนวโน้มการมธัยมศึกษา ธรรมชาตขิองนักเรียนในระดบั

มัธยมศึกษา การบริหารและการจัดโรงเรียนมัธยม ตลอดจนเกณฑม์าตรฐานของโรงเรียน

มธัยมศึกษา 

ไม่ม ี ศษ  339   หลักการอาชีวศึกษา                                                 2(2-0-4)  

ED  339    Principles of Vocational Education 

     ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาการจัดการอาชีวศึกษา  หลักการและทฤษฎีการ

อาชีวศึกษา นิยาม  ความหมาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์การจัดอาชีวศึกษาทั้งของไทยและ

ต่างประเทศ ความเป็นมาของการจัดอาชีวศึกษาในประเทศไทย ความสัมพันธ์ของ

อาชีวศึกษากบัการพัฒนาทางเศรษฐกจิและสงัคม บทบาทของการอาชีวศึกษากบัการศึกษา

ในระบบต่างๆ ความร่วมมือของการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการ มาตรฐานการจัดการการอาชีวศึกษา 
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ศษ  242  การแนะแนวเพ่ือการพัฒนาคุณค่าแห่งตน 3(2-2-5)  

ED  242   Guidance for Self-Esteem Development 

 ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้านจิตวิทยาการแนะแนว เพ่ือให้รู้จักและ

เข้าใจธรรมชาติของผู้ เรียน ตลอดจนเข้าใจสถานการณ์หรือบริบทในชั้นเรียน เพ่ือเป็น

แนวทางในการแนะแนว สร้างการเหน็คุณค่าในตวัตน พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้

ตามศักยภาพแห่งตน สามารถให้ค าปรึกษาช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้ น 

สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้ เรียน โดยตระหนักว่าภารกจิของการแนะ

แนวเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นครู รวมถึงการจัดโครงการฝึกอาชีพเพ่ือสร้างการตระหนัก

ในคุณค่าแห่งตน  

ศษ  341  การแนะแนวเพ่ือการพัฒนาคุณค่าแห่งตน                    2(1-2-3) 

ED  341  Guidance for Self-Esteem Development 

 ศึกษาหลักการ แนวคดิ และทฤษฎด้ีานจิตวิทยาการแนะแนว เพ่ือให้รู้จักและ

เข้าใจธรรมชาตขิองผู้เรียน ตลอดจนเข้าใจสถานการณห์รือบริบทในชั้นเรียน เพ่ือเป็น

แนวทางในการแนะแนว สร้างการเหน็คุณค่าในตวัตน พัฒนาผู้เรยีนให้เรียนรู้และพัฒนาได้

ตามศักยภาพแห่งตน สามารถให้ค าปรึกษาช่วยเหลือผู้เรียนให้มคุีณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 

สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยตระหนกัว่าภารกจิของการแนะ

แนวเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นคร ูรวมถงึการจัดโครงการฝึกอาชีพเพ่ือสร้างการตระหนัก

ในคุณค่าแห่งตนและสามารถจัดการเรียนรู้แต่ละระดบัการศึกษาและวิชาเอก  

ศษ  361  การประกนัคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)  

ED  361  Quality Assurance in Education 

  ศึกษาคน้ควา้และพฒันาแนวคิดทางดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา บน

ฐานคิดเพื่อการปฏิรูปการศึกษา การพฒันาบุคลากรทางการศึกษา การพฒันา

กระบวนการเรียนรู ้การพฒันาระบบและกลไกทางการศึกษา โดยมุ่งเนน้การประกนั

คุณภาพ การศึกษาเพือ่พฒันา 

ศษ  361  การประกนัคุณภาพการศึกษา                                 2(1-2-3) 

ED  361  Quality Assurance in Education 

  ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาแนวคิดทางด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา บน

ฐานคดิเพ่ือการปฏริปูการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้  การพัฒนาระบบและกลไกทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการประกนัคุณภาพ การศึกษา

เพ่ือพัฒนา 
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ศษ  362  การศึกษาและการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)  

ED  362  Education and Community Development 

 ศึกษาหลักการ และวิธีการของงานพัฒนาชุมชน แนวคิดและทฤษฎีที่ส  าคัญ ๆ 

ในการพัฒนาชุมชน สภาพปัญหา และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ของ

ไทย บทบาทของบุคลากรทางการศึกษาต่องานพัฒนาชุมชน  

ศษ  362  การศึกษาและการพัฒนาชุมชน                                  2(1-2-3) 

ED  362  Education and Community Development 

 ศึกษาหลักการ และวิธกีารของงานพัฒนาชุมชน แนวคิดและทฤษฎีที่ส  าคัญ 

ๆ ในการพัฒนาชุมชน สภาพปัญหา และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ 

ของไทย บทบาทของบุคลากรทางการศึกษาต่องานพัฒนาชุมชน  

ศษ  371  สถติทิางการศึกษาเบื้องต้น 3(2-2-5)  

ED  371  Statistics in Education I 

  ศึกษาความรู้ เบื้ องต้นเกี่ยวกบัสถิติ สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็นและการ

แจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงปกติ สถิติเชิงอ้างอิง การประมาณค่า การทดสอบ

สมมติฐานทางสถิติ การทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม สองกลุ่ม และมากกว่า

สองกลุ่ม โดยเน้นทกัษะการเลือกใช้สถติวิิเคราะห์ได้เหมาะสมกบัปัญหาวิจัย ฝึกปฏบิัติการ

ใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปในการวิเคราะห์ค่าสถิติต่างๆ สามารถแปลผล สรุปผล และรายงาน

ผลการวิเคราะห์ได้ถูกต้องชัดเจน 

ศษ  371  สถติเิบื้องต้นทางการศึกษา                                     2(1-2-3) 

ED  371  Introduction to Statistics in Education 

  ศึกษาความรู้ เบื้ องต้นเกี่ยวกับสถิติ สถิติบรรยาย การแจกแจงปกติ สถิติ

อ้างองิ          การประมาณค่า การทดสอบสนมมติฐานทางสถิติ การทดสอบค่าเฉล่ียของ

กลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม และมากกว่าสองกลุ่ม เน้นการเลือกใช้สถิติได้เหมาะสมกับปัญหา

วิจัย ฝึกปฏบิตักิารใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปในการวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถแปลผล สรุปผล 

และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ศษ  382  การงานอาชพีและเทคโนโลยี 3(2-2-5)  

ED  382  Work, Career and Technology 

  ศึกษา  แนวคดิ หลักการ และทฤษฎี เกี่ยวกบัการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ขอบข่าย เนื้อหาสาระและวิธกีารพัฒนาผู้ เรียน

ให้มีความรู้  ความเข้าใจ มีทักษะพ้ืนฐาน ต่อการด ารงชีวิต และประยุกต์ใช้ในการท างาน 

เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน โดยครอบคลุมเนื้ อหาด้านการด ารงชีวิต

และครอบครัว การออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ศษ  381  การงานอาชพีและเทคโนโลยี                                       2(1-2-3)  

ED  381  Occupations and Technology 

      ศึกษา แนวคดิ หลักการและทฤษฎ ีเกี่ยวกบัการงานอาชีพและเทคโนโลยี

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในระดบัการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ขอบข่าย เนื้อหาสาระและวิธกีารพัฒนา

ผู้เรียนให้มคีวามรู้  ความเข้าใจ มทีกัษะพ้ืนฐานต่อการด ารงชวีิตและประยุกตใ์ช้ในการ

ท างาน เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน โดยครอบคลุมเนื้อหาด้านการ

ด ารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ศึกษาหลักเกณฑแ์ละรายละเอยีดการจัดการและการวางแผนโรงฝึกงานส าหรับกลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักการใช้โรงฝึกงานเพ่ือการสอนการงานอาชพี

และเทคโนโลยี ฝึกการออกแบบวางผงัโรงฝึกงานตามลักษณะการใช้งาน 

ศษ  383  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  3(2-2-5)  

ED  383  Development of Learning Resources and Learning Networks 

 ศึกษาแนวคิด สภาพ ปัญหาของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน ประเภท 

ลักษณะ องค์ประกอบ ของแหล่งการเรียนรู้  และเครือข่ายการเรียนรู้   และบทบาทของ

แหล่งการเรียนรู้ ต่อการศึกษาไทย แนวทางการพัฒนาและให้บริการแหล่งการเรียนรู้ ที่

สอดคล้องกบัสภาพกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และสงัคม การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งการ

เรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน 

ศษ  431  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้            2(1-2-3) 

ED  431  Development of Learning Resources and Networks 

 ศึกษาแนวคิด สภาพ ปัญหาของแหล่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิตในชุมชน 

ประเภท ลักษณะ องคป์ระกอบ ของแหล่งการเรียนรู้  และเครือข่ายการเรียนรู้  และบทบาท

ของแหล่งการเรียนรู้ ต่อการศึกษาไทย แนวทางการพัฒนาและให้บริการแหล่งการเรียนรู้ที่

สอดคล้องกบัสภาพกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และสงัคม การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งการ

เรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน 
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ไม่ม ี ศษ  452  การประเมนิหลักสตูรและการสอนเบื้องต้น                     2(1-2-3) 

ED  452  Introduction to Curriculum and Instructional Evaluation 

     ศึกษาแนวคดิ หลักสตูร ความส าคญั และกระบวนการของการพัฒนาหลักสตูร

และการสอน หลักการ รปูแบบและวัตถุประสงคข์องการประเมนิหลักสตูรและการสอน การ

วิเคราะห์หลักสตูร การวางแผนและออกแบบการประเมนิหลักสตูรและการสอน การเขยีน

ข้อเสนอโครงการและรายงานการประเมนิ และการน าผลการประเมนิหลักสตูรและการสอน

ไปประยุกตใ์ช้เพ่ือการพัฒนาฝึกปฏบิตักิารประเมนิหลักสตูรและการสอน เพ่ือให้เข้าใจข้อด ี

ข้อบกพร่อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 

ไม่ม ี ศษ 453 เทคโนโลยีเพ่ือการวัดผล การประเมนิ และการวิจัยทางการศึกษา                              

                                                                                          2(1-2-3) 

ED 453 Technology for Educational Measurement, Evaluation, and Research 

   แนวคดิเกี่ยวกบัเทคโนโลยีทางการวัดผล การประเมนิและการวจิัยทางการศึกษา 

เน้นการจัดระบบข้อมูล การเตรียมข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์และการวิเคราะห์โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวเิคราะห์ข้อมูล สามารถน า

โปรแกรมส าเรจ็รปูมาประยุกตใ์ช้ในการออกแบบและน าเสนอวิธกีารทางการวัดผล การ

ประเมนิ และการวจิัยทางการศึกษา 
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 ศษ 472 การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสงัคม              2(1-2-3) 

ED 472 Research for Learning Process and Social Development 

  ศึกษาค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย กระบวนการเรียนรู้  และการ

พัฒนาสงัคมโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน เพ่ือให้การวิจัยเป็นเคร่ืองมือและกลไกในการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้และสงัคม เน้นการจัดการความรู้  โดยอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้

แนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางการศึกษา และจากการจัดให้

ผู้เรียนจัดท ารายงานวิจัยในประเดน็ที่สนใจและน าเสนอผลงานวิจัย 

ศษ  441  การเรียนรู้ระดบัจิตส านึกและจิตใต้ส านึก   3(2-2-5)  

ED  441  Conscious and Subconscious Learning 

  ศึกษาเกี่ยวกับกลไกการเรียนรู้ที่ส  าคัญของมนุษย์ 2 ระบบคือระบบจิตส านึก 

(Conscious System) และระบบจิตใต้ส านึก (Subconscious System) ในเรื่องของ

ความหมาย การท างานของกลไกการเรียนรู้ทั้งสองระบบ อทิธิพลของวิธกีารเรียนรู้แต่ละ

แบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของระบบจิตใต้ส านึกที่มนุษย์ใช้มากที่สดุ ให้น ามาใช้เพ่ือ

เพ่ิมประสทิธภิาพการเรียนรู้ ในระบบการศึกษา รวมทั้งศึกษาเร่ืองการน าวิธกีารที่มนุษย์ใช้

ระบบการเรียนรู้และ การน าเอาวิธกีารเรียนรู้ทั้งสองระบบเข้ามาสู่การเพ่ิมศักยภาพในการ

จัดกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือน าไปพัฒนาศักยภาพมนุษย์สู่จุดสงูสดุของผู้เรียนแต่ละคน 

ปรับออก 
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ศษ  452  การประเมนิเพ่ือเสริมพลงัการเรยีนรู้ 3(2-2-5)  

ED  452  Evaluation for Learning Empowerment 

  ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับศักยภาพการเรียนรู้ของบุคคล การพัฒนา

ศักยภาพการเรียนรู้  การประเมินเพ่ือเสริมพลังการเรียนรู้  หลักการและกระบวนการ

ประเมินเพ่ือเสริมพลังการเรียนรู้ที่ให้ความส าคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม และการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องกบัการเรียนรู้ เข้ามีส่วนร่วมใน

การประเมนิ การออกแบบและวางแผนการประเมินเพ่ือเสริมสร้างพลังการเรียนรู้  และการ

ฝึกปฏบิัติพัฒนาเครื่องมือและวิธกีารประเมินเพ่ือเสริมสร้างพลังการเรียนรู้ของผู้ เรียนทุก

ช่วงวัย 

ปรับออก 
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