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5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
 หลักสูตรทางวิชาการ 
 หลักสูตรแบบก้าวหน้าวิชาการ 
 หลักสูตรทางวิชาชีพ 
 หลักสูตรแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

 
5.3 ภาษาที่ใช้ 

 ภาษาไทย เอกสารและต าราที่ประกอบการเรียนมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

5.4 การรับเข้าศึกษา 
รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2556          
      โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษา 1 ของปีการศึกษา 2560 
 ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุมครั้งที่ 11/2559                    
      เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559  

 ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม  ครั้งที่ 6/2559 
      เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
 ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  ครั้งที ่1/2560 
      เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2560 
 ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) ................................................... 
      เมื่อวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ.............. 
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ล าดบั รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัว
ประชาชน 

4 อ.ดร.สุฑามาศ นิยมพานิช วท.บ. (ชีววิทยา), 2551 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู , 
2552 
ปร.ด. (ชีวเคมี), 2558 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

1100800301282 

5 อ.ดร.รักชนก โคโต วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 
2538 
วท.ม. (พันธุศาสตร์), 2543 
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร), 2549 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3110101330387 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัย  ศรีนคริ
นทรวิโรฒ และชุมชนที่เก่ียวข้อง 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
     11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ปัจจุบันโลกเคลื่อนเข้าสู่ยุคของคลื่นลูกที่ 5 “ยุคสังคมแห่งปัญญา” หรือ “ยุคปราชญสังคม”ปัจจัย
แห่งยุคนี้ คือ สติปัญญา เครื่องมือแห่งยุค คือ นักคิด นักบูรณาการ เป็นยุคของการคิด การบูรณาการใช้ความรู้
และใช้ปัญญาเพ่ือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ สังคมใดสามารถพาตนสู่การเป็นปราชญสังคมได้ส าเร็จ สังคมนั้นจะ
เจริญล้ าหน้ากว่าใครในโลก อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตลอดจนการ
แข่งขันทางด้านการศึกษาระหว่างสถาบันในประเทศกับต่างประเทศ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นใน
การปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรมและมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน  มีความ
พร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่สังคม
ฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมคนให้มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อม
ทั้งมีสมรรถนะ ทักษะ และความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน 
(สภาพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ . 2554) ซึ่ งแนวทางดั งกล่ าวสอดคล้ องกับน โยบ ายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและ
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สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) แนวทางการพัฒนาคนในสังคมไทย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษที่  21 ดังกล่าวจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรมีการทบทวนการจัดการศึกษาเพ่ือปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับ ทุกสถาบันการศึกษาให้มีความเหมาะสม ชัดเจน  สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความชัดเจนต่อการน าไปปฏิบัติ 
เพ่ือพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานและตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้และจากการที่รัฐบาลมี
นโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 นั้น สิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการต้องการเน้น คือ มุ่ง
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต การสร้าง Smart Farmer & Smart 
Startup และแรงงานเฉพาะทาง รวมทั้งใช้การศึกษาโดยยึดจังหวัดเป็นฐาน เพ่ือให้สังคมไทยก้าวสู่ Value-based 
Economy หรือ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม" เพื่อให้ประเทศสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ลดการน าเข้า และ
เป็นสังคมที่แบ่งปัน ในส่วนของมหาวิทยาลัยซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่ส าคัญต่อการพัฒนาไทยแลนด์  4.0 ต้อง
ปรับตัวให้เป็นมหาวิทยาลัย 4.0 โดยมีบทบาทที่ส าคัญ คือ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนในชาติ รวมทั้งการวิจัย
และพัฒนาเพื่อให้เกิดความรู้และนวัตกรรมใหม่ ซึ่งทั้งสองส่วนจะส่งผลไปถึงเศรษฐกิจและสังคม 4.0 

จากสถานการณ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จ าเป็นต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
คุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้ การจัดการศึกษาจึงควรตอบสนองพันธกิจเพ่ือ
เตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ และการจัดการศึกษาดังกล่าวต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีสถาบันการศึกษาและครูเป็นกลไกส าคัญใน การจัดการศึกษา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถต่อการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศไปสู่
ไทยแลนด์ 4.0 โดยปรับกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือกระท ามากกว่าการฟัง
เพียงอย่างเดียว จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการอ่าน  การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา ให้
ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานศึกษาเพ่ิมขึ้น อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ 
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 

ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองการ
พัฒนาประเทศนั้นต้องค านึงถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อันเป็นกฎหมายทางการศึกษาฉบับ
แรกของชาติ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ซึ่งก าหนดรายละเอียดไว้ 9 
หมวด กับ 1 บทเฉพาะกาล รวม 78 มาตรา สาระส าคัญตามมาตรา 10 ก าหนดว่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และในหมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา มาตราที่ 22 บัญญัติไว้ว่า การจัดศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด โดยมีการ
ก าหนดสาระความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านคณิตศาสตร์และภาษา และความ รู้ด้านการ
ประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตไว้ในมาตรา 23 ในมาตราที่  24 ได้กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่



6 
 

สถานศึกษาจะต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน การฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้ การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิด การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง มีการ
ผสมผสานความรู้อย่างได้สัดส่วนสมดุล ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียนและแหล่งวิทยาการต่างๆ ที่เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตลอดจนจัดการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน
ทุกฝ่ายเพ่ือพัฒนาผู้เรียน โดยมาตรา 25 รัฐจะต้องส่งเสริมการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ ตลอดชีวิตต่าง ๆ ในชุมชน ใน
มาตรา 27 ก าหนดให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
มาตรา 30 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียน  การสอนให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ผู้สอน
สามารถท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

ผลจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว จ าเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันการผลิตครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกแห่งจะต้องปรับตัวให้ทัน เพ่ือให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะร่วมผลิต คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกันรับผิดชอบผลิตบัณฑิตทาง
การศึกษาที่มีภาระหน้าที่ผลิตบัณฑิตไปเป็นครูและปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษาตามหน่วยงานต่างๆ จึงจ าเป็นต้องมี
การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยาให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อความก้าวหน้า
ทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ สามารถรองรับกับการปฏิรูปทางการศึกษาที่เกิดขึ้นเพ่ือ
สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นไปตามเจตนารมณ์และบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษา ดังมาตราที่ 
52 ที่ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานให้เหมาะสมกับเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการก ากับประสานให้สถาบันที่มีหน้าที่ผลิตและพัฒนา
ครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และ
พัฒนาบุคลากรประจ าอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ผลจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุ
ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  (หลักสูตรห้ าปี ) ส านั กงานคณ ะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตถึงผลการเรียนรู้ที่บัณฑิตได้รับ  เพ่ือให้การ
พัฒนามีมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ จึงมีการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นจากนิสิตปัจจุบัน ศิษย์
เก่า ผู้ใช้บัณฑิตถึงแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาต่างๆ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและเป็นแนวทางในการน าไปปฎิบัติของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
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การจัดการศึกษาต่อไป เพ่ือรองรับความต้องการของสังคมและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น
ผู้รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาให้ออกไปเป็นครูและปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษาตามสถานศึกษาและใน
ชุมชนต่างๆ จ าเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาบัณฑิตให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ 
ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ สามารถแก้ไขปัญหาและสามารถ
รองรับกับการปฏิรูปทางการศึกษาที่เกิดขึ้น และเป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและ
ลุ่มลึกในเชิงวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล สามารถตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ประเทศได้เป็นอย่างดี เป็นไปตามปรัชญาและพันธกิจของการอุดมศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้
ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท าหลักสูตรเพ่ือผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษา นโยบายการศึกษาแห่งชาติ ความต้องการของชุมชนและสังคม รวมทั้งอัตลักษณ์บัณฑิต 
มศว  ดังนั้น ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์  จึงได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในทางวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา สืบสาน
เจตนารมณ์ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

 
     11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองการพัฒนา
ประเทศนั้น  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ ได้ก าหนดให้ระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษาควรมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยก ากับและ
ประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมี
ความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่ และการพัฒนาบุคลากรประจ าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นผลิตครู
วิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา ที่มีความรู้ความสามารถด้านจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัยทางการสอน ด้านการ
ใช้ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ ด้านความคิดสร้างสรรค์ และเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในทางทีดี อีกทั้งในปัจจุบันครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยมี
คุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาที่ก าหนดในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
หมวดที่ 1 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ โดยมาตรฐานความรู้ประกอบด้วยความรู้ดังต่อไปนี้ 

1) ความเป็นครู 
2) ปรัชญาการศึกษา 
3) ภาษาและวัฒนธรรม 
4) จิตวิทยาส าหรับครู 
5) หลักสูตร 
6) การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
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7)  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
8)  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
9)  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
10)  การประกันคุณภาพการศึกษา 
11)  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

ส่วนมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์วิธีการ  และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด ดังต่อไปนี ้

 1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
 2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพข้างต้นถือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน  และมาตรฐานการ
ปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือให้เกิดความรู้ ความสามารถ และความช านาญเพียงพอในการ
ประกอบวิชาชีพ  โดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพเพ่ือให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการ สามารถตอบ
ค าถามสังคมได้ว่าการมีกฎหมายรองรับและความส าคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องมาจากเป็นวิชาชีพที่มี
ลักษณะเฉพาะ ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น 
สถาบันการศึกษาที่ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าเป็นต้องจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับวิชาชีพทางการศึกษาและสอดรับกับ
ความต้องการ และรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร          

จากสถานการณ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จ าเป็นต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
คุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้ การจัดการศึกษาจึงควรตอบสนองพันธกิจเพ่ือ
เตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ และการจัดการศึกษาดังกล่าวต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีสถาบันการศึกษาและครูเป็นกลไกส าคัญในการจัดการศึกษา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถต่อการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ 

ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองการ
พัฒนาประเทศนั้นต้องค านึงถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อันเป็นกฎหมายทางการศึกษาฉบับ
แรกของชาติ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ซึ่งก าหนดรายละเอียดไว้ 9 
หมวด กับ 1 บทเฉพาะกาล รวม 78 มาตรา สาระส าคัญตามมาตรา 10 ก าหนดว่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี
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คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และในหมวด 4  ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา มาตราที่ 22 บัญญัติไว้ว่า การจัดศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด โดยมีการ
ก าหนดสาระความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านคณิตศาสตร์และภาษา และความรู้ด้านการ
ประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตไว้ในมาตรา 23 ในมาตราที่  24 ได้กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
สถานศึกษาจะต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน การฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้ การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิด เป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิด การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง มีการ
ผสมผสานความรู้อย่างได้สัดส่วนสมดุล ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียนและแหล่งวิทยาการต่างๆ ที่เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตลอดจนจัดการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน
ทุกฝ่ายเพ่ือพัฒนาผู้เรียน โดยมาตรา 25 รัฐจะต้องส่งเสริมการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต่างๆ ในชุมชน ใน
มาตรา 27 ก าหนดให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
มาตรา 30 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียน  การสอนให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ผู้สอน
สามารถท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

ผลจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว จ าเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันการผลิตครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกแห่งจะต้องปรับตัวให้ทัน เพ่ือให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์  ผู้รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาด้าน
ชีววิทยา ที่มีภาระหน้าที่ผลิตบัณฑิตไปเป็นครูและปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษาตามหน่วยงานต่างๆ จึงจ าเป็นต้องมี
การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและ 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ สามารถรองรับกับการปฏิรูปทางการศึกษาที่เกิดขึ้นเพ่ือสามารถผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นไปตามเจตนารมณ์และบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษา ดังมาตราที่ 52  ที่ให้
กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษ าให้มี
คุณภาพและมาตรฐานให้เหมาะสมกับเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการก ากับประสานให้สถาบันที่มีหน้าที่ผลิตและพัฒนา
ครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และ
พัฒนาบุคลากรประจ าอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ผลจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี ) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) เมื่อครบรอบการปรับปรุง เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพของ
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บัณฑิตถึงผลการเรียนรู้ที่บัณฑิตได้รับการพัฒนาว่ามีมาตรฐาน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะ
ศึกษาศาสตร์จึงมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) เพ่ือให้เกิด ความชัดเจนและเป็นแนวทางในการน าไปปฎิบัติของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาต่อไป 
 
     12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์  เป็นหน่วยงานรับผิดชอบผลิตบัณฑิต
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานกว่า 60 ปี  จึงตระหนักถึงบทบาทความ
เป็นผู้น าด้านการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
มีสมรรถนะสูงในการบริหารและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท าหลักสูตรเพ่ือผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ.2556 หมวดที่ 1 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ นโยบายการศึกษาชาติ ความต้องการ
ของชุมชนและสังคม  ดังนั้นภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักจึงได้ด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเพ่ือผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถในทางวิชาการ การวิจัย และ
วิชาชีพครู สืบสานเจตนารมณ์ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  สอดคล้องกับ 
พันธกิจหลักมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นต้นแบบด้านการผลิตครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแห่งหนึ่งของประเทศนานกว่า 60 ปี  จึงตระหนักถึ งบทบาทความเป็นผู้น าด้านการผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะในการบริหาร
และจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลและเกิดคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จนเกิดเป็นอัตลักษณ์
นิสิต ได้แก่ มีทักษะสื่อสาร (หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษา สื่อสารได้เข้าใจชัดเจน (Language) 
ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล /ความรู้  (Teaching) ความสามารถในการใช้  ICT (Information 
Communication Technology) เพ่ือการสื่อสาร อันมาจากรากฐานของ "ความเป็นครู") 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

นิสิตของหลักสูตรเรียนรายวิชาหมวดวิชาพ้ืนฐานการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ในฐานะคณะร่วมผลิต เรียน
รายวิชาในหมวดวิชาบังคับและวิชาเลือกจาก คณะวิทยาศาสตร์ และเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจาก
ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ เรียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะจากคณะวิทยาศาสตร์ และเรียนรายวิชาเลือกเสรีจาก
คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย โดยมีการบริหารจัดการดังนี้ 
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      13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต ที่เปิดสอนโดยส านักนวัตกรรม

การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 
   หมวดวิชาเลือกเสรี 

     หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจ านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย โดยเป็นรายวิชาที่มุ่งให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ  

 
       13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
            - 
 
       13.3 การบริหารจัดการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการ/
ก ากับ/ดูแลการด าเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยเฉพาะในเรื่องของ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมอาจารย์ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนของรายวิชาได้บรรลุเผล
สัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
      1.1 ปรัชญา 

ครูชีววิทยาที่มีความเป็นเลิศ พัฒนาการศึกษาและสังคมให้เจริญงอกงามอย่างยั่งยืน 
 

      1.2 ความส าคัญ 
  ครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาสังคม กอบกู้วิกฤต ผ่านการพัฒนาคน ด้วยการสร้างคน สร้างความรู้ 

เพ่ือผลของการพัฒนาทั้งปวง ครูทั่วโลกมีพันธกิจและภารกิจร่วมกัน ในการแก้วิกฤตโลก โดยการให้การศึกษาที่ดี
ที่สุด เพื่อสร้างคนดี คนเก่ง คนมีความสุขท่ีเป็นพลเมืองและพลโลก เพ่ือพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และโลก 

 วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ให้เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เพ่ือไปท าหน้าที่ให้ความรู้ สามารถจัดการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ประสบการณ์ ตลอดจนให้การอบรมบ่มนิสัยให้แก่เยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนทั่วประเทศ ให้
บัณฑิตครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการร่วมคิด ร่วมใจ  ร่วมท า กับคนในชุมชน ในสังคม เพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อมในการหล่อหลอมเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกัน อย่างเต็มทีต่ามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ
คน เพ่ือการด ารงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ บัณฑิตครูจึงเป็นบุคคลที่ส าคัญยิ่ง ในการสร้างคน สร้างชาติ 
โดยการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนของประเทศ  หลักสูตรนี้จ าเป็นต้องสร้างให้ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและสังคม สอดคล้องกับนโยบายและแผนการศึกษาชาติ  การพัฒนารากฐานทางการศึกษา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีความส าคัญต่อการถ่ายทอดหลักการทางความคิดจิตวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนา
มาตรฐานกระบวนการเรียนรู้ และการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือน าการเรียนรู้หลักการที่ได้แปลเป็น
กระบวนการการคิด และกระบวนการทางสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ชีววิทยา ได้
มีการบูรณาการสาขาวิชาพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์กับกระบวนทัศน์ของวิชาชีพครู เพ่ือมุ่งพัฒนาความเป็น
เลิศทางการสอนวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานด้วยการบูรณาการตรรกะทางด้านความคิด และหลักการกลไกธรรมชาติของ
แต่ละรายสาขาวิชา ให้มีความสอดคล้องกันและให้สามารถเข้าใจวิทยาศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ ได้ และเนื่องจากสรรพ
วิทยาการปัจจุบันมีความรุดหน้าอย่างรวดเร็ว จึงท าให้ความรู้ใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคมไทยและ
สังคมโลก การปรับปรุงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) นี้ได้พัฒนาให้สอดคล้อง
กับปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การผลิต และการพัฒนาครูแนวใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์
มากขึ้น และมุ่งเน้นการยกระดับครูรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพทางวิชาการกว้างไกล ลุ่มลึก และ
ทันสมัย ให้มีศรัทธาและเจตคติที่ดีต่อความเป็นครูอย่างแท้จริง พร้อมทั้งเสริมสร้างให้มีความรู้ความสามารถด้าน
ชีววิทยาเป็นส าคัญ และมีเจตคติที่ดีเหมาะสมกับการเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ที่ก้าวทันเทคโนโลยี สอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบูรณาการการสอนสู่การท าวิจัยในชั้นเรียนได้  
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การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้เป็นการปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุ
ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) และมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2556 หมวดที่ 1  โดยมุ่งที่จะสร้าง
ครูและนักการศึกษาให้เป็นผู้น าทางปัญญาและจริยธรรม มีความสามารถที่จะเป็นทั้งผู้เรียนรู้ ผู้จัด และผู้สนับสนุน
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพ่ือจะน าพาชุมชนและสังคมไทยไปสู่การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และอยู่ร่วมกับสังคมโลก
ได้อย่างมีดุลยภาพ นอกจากนี้ยังปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของครู เพ่ือให้นิสิตสามารถบูรณา
การทักษะต่าง ๆ และน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาตั้งแต่ระบบโรงเรียน ระบบทางเลือก หรือระบบตามอัธยาศัย 
ที่ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาผู้เรียนและชุมชน ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และครอบคลุมมาตรฐานการขอใบประกอบ
วิชาชีพเพ่ือเป็นครูที่ดีในสังคม 
 
     1.3 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ 
1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
1.3.2 รอบรู้และจัดการเรียนรู้ทางชีววิทยา และวิทยาศาสตร์  ด้วยทักษะและกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ และวิชาชีพครูอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลร่วมด้วย รวมถึงสามารถ
ท างานวิจัยทางการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่หลากหลายอย่างมีนวัตกรรม 

1.3.3 มีความเป็นผู้น าในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการสอนอย่างบูรณาการ และ
ตอบสนองผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย 

1.3.4 สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้การวิเคราะห์และสื่อสารข้อมูลเชิง
ตัวเลขและสารสนเทศ 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1.  การพัฒนามาตรฐานการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพคร ู

1.1 จัดการปฏิบัติการวิชาชีพระหว่าง
เรียน 
 
 
1.2 จัดการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

1.1.1  เครือข่ายสถานศึกษาส าหรบัการ
ปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 
1.1.2  รายงานผลการผ่านเกณฑ์การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
1.2.1  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มี
คุณสมบัติตามที่คุรสุภาก าหนดเปน็เวลา     
1 ป ี
1.2.2  รายงานผลการผ่านเกณฑ์การ
ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะ 

2.  การพัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพ
คร ู

2.1 จัดกิจกรรมพัฒนาคณุลักษณะทาง
วิชาชีพครู 

2.1.1 คณะกรรมการบริหารกจิกรรมพัฒนา
คุณลักษณะทางวิชาชีพคร ู
2.1.2 โครงการพัฒนาคุณลักษณะทาง
วิชาชีพครูตลอดหลักสตูร 
2.1.3 คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะทางวิชาชีพคร ู
2.1.4 การประเมินและติดตามผลการพัฒนา
คุณลักษณะทางวิชาชีพคร ู
2.1.5 สมุดบันทึกผลการพัฒนา คณุลักษณะ
วิชาชีพครูตลอดหลักสตูร 

3. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ที่เน้นผลการเรียนรูเ้ป็นฐาน 

3.1 ประเมินและพัฒนาหลักสูตรดา้นการ
สอนที่เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน 
 
 
3.2 พัฒนาอาจารย์ในด้านการสอนที่เน้น
ผลการเรยีนรู้เป็นฐาน 
3.3  พัฒนารูปแบบการสอนที่เน้น ผลการ
เรียนรูเ้ป็นฐาน 

3.1.1 มีการประเมินหลักสูตรทีเ่น้นผลการ
เรียนรูเ้ป็นฐาน 
3.1.2 มกีารประเมินและติดตามผลการ
สอนที่เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน 
3.2.1 จัดโครงการอบรม/สมัมนา/ศึกษาดู
งาน การสอนที่เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน 
3.3.1 งานวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอน
ที่เน้นผลการเรียนรูเ้ป็นฐาน 

4. การปรับปรุงหลักสตูรให ้
เป็นไปตามมาตรฐานท่ี สกอ. 
ก าหนด 

4.1 ศึกษากรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของ สกอ. 
4.2 พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
หลักสตูรสากลและพื้นฐานของสังคมไทย 

4.1.1  กรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของ สกอ. 
4.2.1 เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
4.2.2 รายงานวิจัย 
4.2.3 รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
5. การปรับปรุงหลักสตูร 
ให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงทาง
การศึกษา การเปลี่ยนแปลงทางสงัคม
และตามความต้องการของสังคม 

5.1 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
และความต้องการของสังคม 

5.1.1 รายงานผลการประเมินการใช้ 
หลักสตูร 
5.1.2 รายงานผลการศึกษาความพึง     
พอใจของบัณฑิต 
5.1.3 ผลการส ารวจความต้องการ 
ของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
5.1.4 การประเมินจากหน่วยงาน 
ภายในและภายนอก 

6. การปรับปรุงสถานท่ีและ สื่อการ 
เรียนการสอนให้มีความเหมาะสม  
มีความทันสมัย 

6.1 ปรับปรุงสถานท่ีและสื่อให้เหมาะสม 6.1.1  ห้องเรียน ห้องประชุม และสื่อการ
เรียนการสอนได้รับการปรับปรุงมคีวาม
เหมาะสมและเพยีงพอ 

7. การพัฒนาบุคลากร อาจารย ์
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
ให้มีทันสมัย เพิม่พูน 
ประสบการณ์ให้หลากหลายและ 
ลุ่มลึก 

7.1 สนับสนุนอาจารย์ให้ไดร้ับการเพิ่มพูน
ประสบการณ์ความรู้โดยการศึกษา ดูงาน 
เข้าร่วมอบรม ประชุมสัมมนา ท าวิจัย
และการเผยแพร่ความรู้ผลงานหรอื
แนวคิดโดยการบริการวิชาการแกส่ังคม 

  7.1.1  ปริมาณการศึกษา อบรม  
ประชุมสมัมนา ศึกษาต่อของอาจารย์   
 7.1.2  ปริมาณการบริการทาง 
วิชาการ งานวิจัย และการท าผลงาน    
วิชาการในลักษณะต่าง ๆ ของ   
อาจารย ์
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1   ระบบ 

     จัดการศึกษาระบบทวิภาคคือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้อก าหนดต่าง ๆ  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 
   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   

    อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 
    1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
         การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
     2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน 
  ภาคต้น           เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
  ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 
      
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
  2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตาม
ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
     2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

จากประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอนและกรรมการบริหารหลักสูตรพบว่านิสิตแรกเข้ามีปัญหา 
ดังต่อไปนี้ 
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2.3.1 มีความพร้อมในด้านความรู้และทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพครูค่อนข้างน้อยเมื่อพิจารณาจาก
คะแนนสอบวัดแววความเป็นครู 

2.3.2 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่อนข้างน้อย 
2.3.3 ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานไม่เพียงพอ และขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 
    2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

2.4.1   จัดรายวิชาชีพครูที่เป็นวิชาพ้ืนฐานที่จ าเป็น เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านความเป็นครูแก่
นิสิต เช่น จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

2.4.2   จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือให้ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาและการสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ แก่นิสิต 

2.4.3 จัดอบรมรายวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพ่ือเตรียมควมพร้อมก่อนเข้า
เรียนจริง 

 
     2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 

ระดับ 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 
ชั้นปีที่ 5 - - - - 30 

รวม 30 60 90 120 150 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 30 
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    2.6  งบประมาณตามแผน 
 
  2.6.1  งบประมาณรายรับ  เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยา (5 ปี) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปี
การศึกษา   
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวนรับ) 

1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 

รวมรายรับ 1,080,000 2,160,000 3,240,000 4,320,000 5,400,000 
**(ค่าธรรมเนยีม 36,000 บาท * 1 ปี x จ านวนรับ 30 คน) 

 
  2.6.2  ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมวดการจัดการเรียนการสอน           

1. ค่าสอน (ค่าตอนแทนอาจารย์
พิเศษและคณะร่วมสอน) 

734,000 1,468,000 2,202,000 2,936,000 3,670,000 

2. ค่าวัสดุ (วัสดุส านักงานและ 
วัสดุการเรียนการสอน) 

885,000 1,770,000 2,655,000 3,540,000 4,425,000 

3. ทุนและกิจกรรมนิสิต 472,400 944,800 1,417,200 1,889,600 2,362,000 

4. งบพัฒนาบุคลากร 495,000 990,000 1,485,000 1,980,000 2,475,000 

5. งบสนับสนุนการวิจัย 54,000     108,000 162,000 216,000 270,000 

6. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของคณะ 435,000 870,000 1,305,000 1,740,000 2,175,000 

7. ค่าสาธารณูปโภค 400,000 800,000 1,200,000 1,600,000 2,000,000 

8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครุภัณฑ์ 1,580,000 3,160,000 4,740,000 6,320,000 7,900,000 

9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย 162,000 324,000 486,000 648,000 810,000 
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รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 
     

1. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย  
(950 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

57000 114000 171000 228000 285000 

2. ค่าบ ารุงห้องสมุด  
(900 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

54000 108000 162000 216000 270000 

3. ค่าบ ารุงฝ่ายกิจการนิสิต  
(850 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

51000 102000 153000 204000 255000 

4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์  
(650 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

39000 78000 117000 156000 195000 

5. ค่าบ ารุงด้านการกีฬา  
(300 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

18000 36000 54000 72000 90000 

รวมรายจ่าย 5,436,400 10,872,800 16,309,200 21,745,600 27,182,000 

* คิดจ านวนนิสิต 30 คน 
หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมส าหรับนิสิตต่างชาติเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
     2.7 ระบบการศึกษา 
    แบบชั้นเรียน 
    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
    อ่ืนๆ (ระบุ) 
 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
  การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
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3.1.3 รายวิชา 
 

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
      ก าหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต  โดยเลือกจากกลุ่มวิชาต่าง ๆ ดังนี้  กลุ่ม

วิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชาพลานามัย กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) และ 
กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

วิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน 20 หน่วยกิต  จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 
   1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต  ดังนี้ 

  1.1.1 ภาษาไทย ก าหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต 
มศว 111     ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
SWU 111    Thai for Communication 

 1.1.2 ภาษาอังกฤษ ก าหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
มศว 121     ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1   3(2-2-5)   
SWU 121    English for Effective Communication 1     

 หรือ 
มศว 123     ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1    3(2-2-5) 
SWU 123    English for International Communication 1 
มศว 122     ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2    3(2-2-5)   
SWU 122    English for Effective Communication 2 
 หรือ 
มศว 124     ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2   3(2-2-5) 
SWU 124    English for International Communication 2 
 
     1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) ก าหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต  
มศว 141     ชีวิตในโลกดิจิทัล   3(3-0-6) 
SWU 141    Life in a Digital World 
 
     1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ก าหนดให้เรียน 8 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
มศว 151     การศึกษาท่ัวไปเพ่ือพัฒนามนุษย์   3(3-0-6) 
SWU 151    General Education for Human Development 
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มศว 161     มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้   2(2-0-4) 
SWU 161    Human in Learning Society 
มศว 261     พลเมืองวิวัฒน์   3(3-0-6) 
SWU 261    Active Citizens 
 
 วิชาเลือก* ก าหนดให้เรียน 10 หน่วยกิต  จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 
 2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) ก าหนดให้เรียนไม่น้อย
กว่า 5 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไป 
 
มศว 241     แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม   2(1-2-3) 
SWU 241    Digital Technology and Society Trends 
มศว 242     คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 
SWU 242    Mathematics in Daily Life 
มศว 243     การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล   3(3-0-6) 
SWU 243    Personal Financial Management 
มศว 244     วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี   3(3-0-6) 
SWU 244    Science for Better Life and Environment 
มศว 245     วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม   2(2-0-4) 
SWU 245    Science, Technology and Society 
มศว 246     วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ   2(2-0-4) 
SWU 246    Healthy Lifestyle 
มศว 247     อาหารเพื่อชีวิต   2(1-2-3) 
SWU 247    Food for Life 
มศว 248     พลังงานทางเลือก   2(2-0-4) 
SWU 248    Alternative Energy 
มศว 341     ธุรกิจในโลกดิจิทัล   2(1-2-3) 
SWU 341    Business in a Digital World 
 
 2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มศว 251     ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์   2(1-2-3) 
SWU 251    Music and Human Spirit 
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มศว 252     สุนทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต   3(3-0-6) 
SWU 252    Aesthetics for Life 
มศว 253     สุนทรียสนทนา   2(1-2-3) 
SWU 253    Dialogue 
มศว 254     ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์   2(1-2-3) 
SWU 254    Art and Creativity 
มศว 255     ธรรมนูญชีวิต   2(1-2-3) 
SWU 255    Constitution For Living 
มศว 256     การอ่านเพ่ือชีวิต   2(2-0-4) 
SWU 256    Reading for Life 
มศว 257     วรรณกรรมและพลังทางปัญญา   2(2-0-4) 
SWU 257    Literature for Intellectual Powers 
มศว 258     ศิลปะการพูดและการน าเสนอ   2(2-0-4) 
SWU 258    Arts of Speaking and Presentation 
มศว 262     ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม   2(2-0-4) 
SWU 262    History and Effects on Society 
มศว 263     มนุษย์กับสันติภาพ    2(2-0-4) 
SWU 263    Human and Peace 
มศว 264     มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม   2(2-0-4) 
SWU 264    Human in Multicultural Society 
มศว 265     เศรษฐกิจโลกาภิวัตน ์   3(3-0-6) 
SWU 265    Economic Globalization 
มศว 266     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   2(2-0-4) 
SWU 266    Sufficiency Economy 
มศว 267     หลักการจัดการสมัยใหม่   2(2-0-4) 
SWU 267    Principles of Modern Management 
มศว 268     การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย    2(1-2-3) 
SWU 268    Social Study by Research 
มศว 351     การพัฒนาบุคลิกภาพ   3(2-2-5) 
SWU 351    Personality Development 
มศว 352     ปรัชญาและกระบวนการคิด   3(3-0-6) 
SWU 352    Philosophy and Thinking Process 
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มศว 353     การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม   3(3-0-6) 
SWU 353    Logical Thinking and Ethics 
มศว 354     ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม   3(2-2-5) 
SWU 354    Creativity and Innovation 
มศว 355     พุทธธรรม   3(3-0-6) 
SWU 355    Buddhism 
มศว 356     จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต   2(2-0-4) 
SWU 356    Social Psychology for Living 
มศว 357     สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม   2(2-0-4) 
SWU 357    Mental Health and Social Adaptability 
มศว 358     กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม   2(1-2-3) 
SWU 358    Creative Activities for Life and Social Development 
มศว 361     มศว เพื่อชุมชน   3(1-4-4) 
SWU 361    SWU for Communities 
มศว 362     ภูมิปัญญาท้องถิ่น   2(1-2-3) 
SWU 362    Local Wisdom 
มศว 363     สัมมาชีพชุมชน   2(1-2-3) 
SWU 363    Ethical Careers for Community 
มศว 364     กิจการเพ่ือสังคม   2(1-2-3) 
SWU 364    Social Enterprise 
 
 2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้ 
มศว 131     ลีลาศ   1(0-2-1) 
SWU 131    Social Dance 
มศว 132     สมรรถภาพส่วนบุคคล   1(0-2-1) 
SWU 132    Personal Fitness 
มศว 133     การวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ   1(0-2-1) 
SWU 133    Jogging for Health 
มศว 134     โยคะ   1(0-2-1) 
SWU 134    Yoga 
มศว 135     ว่ายน้ า   1(0-2-1) 
SWU 135    Swimming 
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มศว 136     แบดมินตัน   1(0-2-1) 
SWU 136    Badminton 
มศว 137     เทนนิส   1(0-2-1) 
SWU 137    Tennis 
มศว 138     กอล์ฟ   1(0-2-1) 
SWU 138    Golf 
มศว 139     การฝึกโดยการใช้น้ าหนัก   1(0-2-1) 
SWU 139    Weight Training 
 

หมายเหตุ: * คณะ หลักสูตร หรือนิสิต มีอิสระในการเรียนวิชาเลือกตามกลุ่ม 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 เพิ่มเติม
ตามความต้องการให้ครบ 10 หน่วยกิต 

 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า  129  หน่วยกิต  ดังนี้ 

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า  51  หน่วยกิต  ดังนี้ 
 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ก าหนดให้เรียน 49 หน่วยกิต  ดังนี้ 

ศษ 111    จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  3(2-2-5) 
ED 111   Consciousness and Ethics for Teaching Profession  
ศษ 201  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ED 201  English for Learning Development 
ศษ 202  ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู   3(2-2-5)  
ED 202      Thai Language and Culture for Teachers  
ศษ 211  กระบวนทัศน์ทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ED 211  Educational Paradigms  
ศษ 241  การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาส าหรับครู   3(2-2-5) 
ED 241  Human Learning and Psychology for Teachers  
ศษ 321  วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
ED 321  Methodologies for Curriculum Development 
ศษ 331  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ED 331  Methodologies for Learning Management  
ศษ 351  การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ED 351 Educational Measurement and Evaluation 



26 
 

ศษ 391  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 2(0-4-2)  
ED 391  Teaching Practicum I 
ศษ 461  การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา 3(2-2-5) 
ED 461  Educational Quality Assurance and Management 
ศษ 471    การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ED 471 Research for Learning Development 
ศษ 481  การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
              การศึกษา  
ED 481  Design and Development of Media, Innovation and Information  
              Technology for Educational Communication   
ศษ 491  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2  2(0-4-2)  
ED 491  Teaching Practicum II 
ศษ 591  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1                   6(0-18-0) 
ED 591  Education Internship I 
ศษ 592  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2                  6(0-18-0) 
ED 592  Education Internship II 
 
   2.1.1 วิชาชีพครูเลือก ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต  ดังนี้ 
ศษ 212  ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(1-2-3) 
ED 212  Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development Activities 
ศษ 231  หลักการอุดมศึกษา   2(1-2-3) 
ED 231  Principles of Higher Education 
ศษ 311  จิตส านึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง 2(1-2-3) 
ED 311  Social and Political Consciousness and Participation 
ศษ 312  การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค   2(1-2-3) 
ED 312  Negotiation and Consumers Culture   
ศษ 313  งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน 2(1-2-3) 
ED 313  Voluntary Work and Youth Activities 
ศษ 314  การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง  2(1-2-3) 
ED 314  Developing Higher Order Thinking Skills  
ศษ 322  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2(1-2-3) 
ED 322  Local Curriculum Development 
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ศษ 332  การศึกษาพิเศษ 2(1-2-3) 
ED 332  Special Education  
ศษ 333  การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย 2(1-2-3) 
ED 333  Non-formal and Informal Learning Management 
ศษ 334  การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตส านึกสาธารณะ 2(1-2-3) 
ED 334  Public Concern-Based Learning 
ศษ 335  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 2(1-2-3) 
ED 335  Learners’ Creativity Development  
ศษ 336   การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)  
ED 336  Rearing of Young Children 
ศษ 337   การมัธยมศึกษา 2(1-2-3)  
ED 337  Secondary Education  
ศษ 338 หลักการอาชีวศึกษา 2(2-0-4) 
ED 338  Principles of Vocational Education 
ศษ 341  การแนะแนวเพ่ือการพัฒนาคุณค่าแห่งตน 2(1-2-3) 
ED 341  Guidance for Self-Esteem Development 
ศษ 361  การประกันคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3) 
ED 361  Quality Assurance in Education 
ศษ 362  การศึกษาและการพัฒนาชุมชน 2(1-2-3) 
ED 362  Education and Community Development 
ศษ 371  สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 2(1-2-3) 
ED 371  Introduction to Statistics in Education 
ศษ 381  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2(1-2-3)  
ED 381  Occupations and Technology 
ศษ 431  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
ED 431  Development of Learning Resources and Learning Networks 
ศษ 452  การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้น 2(1-2-3) 
ED 452  Introduction to Curriculum and Instructional Evaluation 
ศษ 472 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม 2(1-2-3) 
ED 472 Research for Learning Processes and Social Development 
ศษ 482 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  2(1-2-3) 
ED 482 Instructional Media Design and Development 
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  2.2  กลุ่มวิชาเอก ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต ดังนี้ 
                      2.2.1 วิชาเอกเดี่ยว ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต 
                 1) วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ก าหนดให้เรียน 19 หน่วยกิต 
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 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
CH 190 General Chemistry Laboratory I  
ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไป   3(3-0-6) 
PY 100 General Physics  
ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-2-1) 
PY 180 General Physics Laboratory   
ชว 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
BI 101 Biology I  
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) 
BI 191 Biology Laboratory I  
ชว 231 เคมีอินทรีย์และชีวเคมีเบื้องต้น 3(2-3-4) 
BI 231 Introduction to Organic Chemistry and Biochemistry  
 
                       2) วิชาเอกบังคับ ก าหนดให้เรียน 44 หน่วยกิต ดังนี้  
คม 101 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 
CH 101 General Chemistry II  
คม 191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) 
CH 191 General Chemistry Laboratory II  
ชว 102 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
BI 102 Biology II  
ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-2-1) 
BI 192 Biology Laboratory II  
ชว 212 บูรณาการพฤกษศาสตร์ 4(3-3-6) 
BI 212 Integrative Botany  
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ชว 221 บูรณาการจุลกายวิภาคศาสตร์ 3(2-3-4) 
BI 221 Integrated Microanatomy  
ชว 222 บูรณาการสัตววิทยา 4(3-3-6) 
BI 222 Integrative Zoology  
ชว 261 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 
BI 261 Ecology  
ชว 291 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-0) 
BI 291 Ecology Laboratory  
ชว 304 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา 4(4-0-8) 
BI 304 Systematics and Biological Diversity  
ชว 341 พันธุศาสตร์ 4(3-3-6) 
BI 341 Genetics  
ชว 354 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3(3-0-6) 
BI 354 Anatomy and Physiology  
ชว 394 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1(0-3-0) 
BI 394 Anatomy and Physiology Laboratory  
ชว 495 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 1(0-3-0) 
BI 495 Sciece Project I  
ชว 496 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 1(0-3-0) 
BI 496 Science Project II  
วจช 201 จลุชีววิทยา 3(3-0-6) 
SMB 201 Microbiology  
วจช 202 ปฏิบัตกิารจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 
SMB 202 Laboratory in Microbiology  
วทศ 303 ภาษาอังกฤษส าหรับครวูิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
SCI 303 English for Science and Mathematics Teachers 
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                 3) วิชาเอกเลือก  
 (ก) กลุ่มพฤกษศาสตร์ 

ชว 211 สัณฐานวิทยาของพืช  4(3-3-6) 
BI 211 Plant Morphology  
 ชว 272 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-4) 
 BI 272 Plant Tissue Culture  
ชว 311 กายวิภาคศาสตร์ของพืช 3(2-3-4) 
BI 311 Plant Anatomy  
ชว 312 
BI 312 

กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของพืชมีเมล็ด 
Comparative Anatomy of Seed Plants 

3(2-3-4) 

ชว 313 
BI 313 

กายวิภาคศาสตร์ของเนื้อไม้ 
Wood Anatomy 

3(2-3-4) 

ชว 314 
BI 314 

สรีรวิทยาของพืชเขตร้อน 
Physiology of Tropical Plants 

4(3-3-6) 

ชว 361 
BI 361 

นิเวศวิทยาของพืช 
Plant Ecology 

3(2-3-4) 

ชว 404 สาหร่ายวิทยา 3(2-3-4) 
BI 404 Phycology  
ชว 411 อนุกรมวิธานพืช 4(3-3-6) 
BI 411 Plant Taxonomy  
ชว 414 เฟิร์นวิทยา 3(2-3-4) 
BI 414 Pteridology  
ชว 452 ฮอร์โมนพืช 3(2-3-4) 
BI 452 Plant Hormones  
ชว 457 การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 3(2-3-4) 
BI 457 Physical Environment and Plant Response  
ชว 474 
BI 474 

วัชพืชและการป้องกันก าจัด 
Weeds and Weed Contols 
 
 
 
 

3(2-3-4) 
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 (ข) กลุ่มสัตววิทยา 
ชว 201 วิทยาโพรโทซัว 3(2-3-4) 
BI 201 Protozoology  
ชว 303 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 
BI 303 Evolution  
ชว 322 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 4(3-3-6) 
BI 322 Invertebrate Zoology  
ชว 323 สัตว์มีกระดูกสันหลัง 4(3-3-6) 
BI 323 Vertebrate Zoology  
ชว 324 กีฏวิทยา 3(2-3-4) 
BI 324 Entomology  
ชว 325 กายวิภาคเปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 4(3-3-6) 
BI 325 Comparative Anatomy of the Vertebrates  
ชว 326 ปรสิตวิทยา 3(2-3-4) 
BI 326 Parasitology  
ชว 355 พฤติกรรมวิทยา 3(3-0-6) 
BI 355 Ethology  
ชว 363 นิเวศวิทยาของสัตว์ 3(2-3-4) 
BI 363 Animal Ecology  
ชว 421 ปักษีวิทยา 3(2-3-4) 
BI 421 Ornithology  
ชว 422 สังขวิทยา 3(2-3-4) 
BI 422 Malacology  
ชว 456 ประสาทชีววิทยา 3(2-3-4) 
BI 456 Neurobiology  
 
 

 
(ค) กลุ่มชีววิทยาอ่ืน ๆ 

ชว 374 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(2-3-4) 
BI 374 Introduction to Biotechnology  
ชว 376 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
BI 376 Environmental Biology  
ชว 393 เทคนิคทางชีววิทยา 3(0-6-3) 



32 
 

BI 393 Biotechniques  
ชว 475 ชีววิทยาประชากร 3(2-3-4) 
BI 475 Population Biology  

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  
  
 (ง) กลุ่มชีววิทยาศึกษา 
ชศ 473 วิจัยในชั้นเรียนชีววิทยา 3(2-3-4) 
BE 473 Biology Classroom Research  
ชศ 476 ชุมชนกับการจัดการเรียนรู้สาระชีววิทยา 3(2-3-4) 
BE 476 Community and Biology Learning Management  
ชศ 477 นวัตกรรมเชิงประยุกต์ส าหรับการเรียนรู้ชีววิทยา  3(2-2-5) 
BE 477 Applied Innovation for Biology Learning  
ชศ 481 สัมมนาส าหรับครูชีววิทยา 1(0-2-1) 
BE 481 Seminar for Biology Teacher  
   

2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ดังนี้ 
ชศ 474 บูรณาการวิธีวิทยาส าหรับครูชีววิทยา 1 3(2-3-4) 
BE 474 Integrated Methodology for Biology Teacher I  
ชศ 475 บูรณาการวิธีวิทยาส าหรับครูชีววิทยา 2 3(2-3-4) 
BE 475 Integrated Methodology for Biology Teacher II  

   
2.2.3 วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม  

   ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต โดยเลือกจากวิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอก  
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 
     เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ยกเว้นวิชาที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาเอกและวิชาศึกษาท่ัวไป 
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ความหมายของรหัสวิชา         รหัสตัวเลข    เลขตัวที่ 1    หมายถงึ   ชั้นปีที่ควรเรียน 
                  เลขตัวที ่2    หมายถึง   กลุ่มวิชา 
                  เลขตัวที่ 3    หมายถึง   ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
                                      รหัสเลขตัวที่สอง 
ความหมายของเลขรหัสวิชา ศษ 
0 หมายถึง กลุ่มภาษาและเทคโนโลยสี าหรับครู 5 หมายถึง กลุ่มการวดัและประเมินผลการศึกษา 
1 หมายถึง กลุ่มความเป็นคร ู 6 หมายถึง กลุ่มการบริหารการศึกษาและการจัดการ

ช้ันเรียน 
2 หมายถึง กลุ่มการพัฒนาหลักสูตร 7 หมายถึง กลุ่มการวิจยัทางการศึกษา 
3 หมายถึง กลุ่มการจัดการเรียนรู ้ 8 หมายถึง กลุ่ ม สื่ อ  น วั ต ก รรม  แล ะ เท ค โน โล ยี

สารสนเทศทางการศึกษา 
4 หมายถึง กลุ่มจิตวิทยาและการแนะแนวส าหรับคร ู 9 หมายถึง กลุ่มประสบการณ์วิชาชีพครู 
ความหมายของเลขรหัสวิชา วทศ 
0 หมายถึง ภาษาอังกฤษ 2 หมายถึง โครงงาน 
1 หมายถึง สัมมนา 3 หมายถึง วิทยาศาสตรศึกษา หรืออ่ืน ๆ 
ความหมายของเลขรหัสวิชา ชว 
0 หมายถึง เซลล์-ชีววิทยาท่ัวไป 5 หมายถึง สรีรวิทยา 
1 หมายถึง พฤกษศาสตร์ 6 หมายถึง นิเวศวิทยา 
2 หมายถึง สัตววิทยา 7 หมายถึง ชีววิทยาประยุกต์ 
3 หมายถึง ชีววิทยาโมเลกุล 8 หมายถึง การวิจัยและการสัมมนา 
4 หมายถึง พันธุศาสตร์และการเจริญ 9 หมายถึง เทคนิคและฝึกงาน/โครงงาน 
ความหมายของเลขรหัสวิชา วจช 
0 หมายถึง ทั่วไป 5 หมายถึง โรคและการติดเช้ือ 
1 หมายถึง พันธุศาสตร์ 6 หมายถึง ขั้นสูง 
2 หมายถึง สัณฐานวิทยา 7 หมายถึง ประยุกต์ 
3 หมายถึง สรีรวิทยา 8 หมายถึง การวิจัยและการสัมมนา 
4 หมายถึง วิทยาภูมิคุ้มกัน 9 หมายถึง เทคนิค 
ความหมายของเลขรหสัวิชา ชศ 
0 หมายถึง พื้นฐานท่ัวไป 5 หมายถึง สัมมนา/วิจัย 
1 หมายถึง ปรัชญา/อุดมการณ์ 6 หมายถึง หลักสูตรและการสอน 
2 หมายถึง หลักการ/ทฤษฎี 7 หมายถึง บูรณาการ 
3 หมายถึง นวัตกรรม/กิจกรรม 8 หมายถึง ศึกษาอิสระ/ศึกษาชุมชน 
4 หมายถึง ประเมินผล/วัดผล 9 หมายถึง ศิลปะการใช้ภาษาครู 

ความหมายเลขรหัสวิชาแสดงจ านวนหน่วยกิต 
 เลขรหัสนอกวงเล็บ  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของรายวิชา 
 เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1  หมายถึง  จ านวนชั่วโมงบรรยาย 
 เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2  หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ 
 เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3  หมายถึง  จ านวนชั่วโมงท่ีศึกษาด้วยตนเอง 
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3.1.4 แผนการศึกษา  ฉบับปรบัปรุงปีการศึกษา 2560 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
วิชาศึกษาท่ัวไป 10 หน่วยกิต วิชาศึกษาท่ัวไป 9 หน่วยกิต 
    
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 12 หน่วยกิต วิชาชีพครู (บังคับ) 3 หน่วยกิต 
คม 100 เคมีท่ัวไป 1 3(3-0-6) ศษ 111 จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 3(2-2-5) 
คม 190 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 1(0-3-0)   
ชว 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) วิชาเอกบังคับ 8 หน่วยกิต 
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) คม 101 เคมีท่ัวไป 2 3(3-0-6) 
คณ 111 คณิตศาสตร์ 1 4(4-0-8) คม 191 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 1(0-3-0) 
  ชว 102 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
  ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-2-1) 
    
รวม 22 หน่วยกิต รวม 20 หน่วยกิต 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 
 
วิชาชีพครู (บังคับ)                         

 
 

6 หน่วยกิต 

วิชาศึกษาท่ัวไป 
 
วิชาชีพครู (บังคับ) 

5 หน่วยกิต 
 

6 หน่วยกิต 
ศษ 241 การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) ศษ 201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ศษ 202 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู 3(2-2-5) ศษ 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา 3(2-2-5) 
    
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 หน่วยกิต วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 หน่วยกิต 
ฟส 100 ฟิสิกส์ท่ัวไป 3(3-0-6) ชว 231 เคมีอินทรีย์และชีวเคมีเบ้ืองต้น 3(2-3-4) 
ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 1(0-2-1)   
    
วิชาเอกบังคับ 12 หน่วยกิต วิชาเอกบังคับ 7 หน่วยกิต 
ชว 212 บูรณาการพฤกษศาสตร์ 4(3-3-6) ชว 221 บูรณาการจุลกายวิภาคศาสตร์ 3(2-3-4) 
ชว 261 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) ชว 222 บูรณาการสัตววิทยา  4(3-3-6) 
ชว 291 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-0)   
วจช 201 จุลชีววิทยา 3(3-0-6)   
วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 

 
  

รวม 22 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 
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ท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
วิชาศึกษาท่ัวไป 3 หน่วยกิต วิชาศึกษาท่ัวไป 3 หน่วยกิต 
    
วิชาชีพครู (บังคับ) 5 หน่วยกิต วิชาชีพครู (บังคับ) 6 หน่วยกิต 
ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) ศษ 321 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 
ศษ 391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 2(0-4-2) ศษ 351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5) 
    
วิชาเอกบังคับ 7 หน่วยกิต วิชาชีพครูเลือก 2 หน่วยกิต 
ชว 341 พันธุศาสตร์ 4(3-3-6) ศษ 332 การศึกษาพิเศษ  (บังคับเรียน) 2(1-2-3) 
วทศ 303 ภาษาอังกฤษส าหรับครูวิทยาศาสตร์และ    
            คณิตศาสตร์ 

3(2-2-5) วิชาเอกบังคับ 
ชว 304 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา 

8 หน่วยกิต 
4(4-0-8) 

  ชว 354 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3(3-0-6) 
วิชาเอกเลือก  5 หน่วยกิต ชว 394 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1(0-3-0) 
    
รวม 20 หน่วยกิต รวม 19 หน่วยกิต 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
วิชาชีพครูบังคับ 5 หน่วยกิต วิชาชีพครูบังคับ 6 หน่วยกิต 
ศษ 471 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) ศษ 461 การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา 3(2-2-5) 
ศษ 491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรยีน 2 
 
 

2(0-4-2) ศษ 481 การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา 

3(2-2-5) 
 

วิชาเอกบังคับ 1 หน่วยกิต วิชาเอกบังคับ 1 หน่วยกิต 
ชว 495 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 1(0-3-0) ชว 496 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 1(0-3-0) 
    
วิชาการสอนวิชาเอก 3 หน่วยกิต วิชาการสอนวิชาเอก 3 หน่วยกิต 
ชศ 474 บูรณาการวิธีวิทยาส าหรับครูชีววิทยา 1 3(2-3-4) ชศ 475 บูรณาการวิธีวิทยาส าหรับครูชีววิทยา 2 3(2-3-4) 
    
วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต เลือก วิชาเอกเลือกหรือการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม 4 หน่วยกิต 
    
รวม 15 หน่วยกิต รวม 14 หน่วยกิต 

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1     ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่2 

วิชาชีพครูบังคับ 6 หน่วยกิต วิชาชีพครูบังคับ 6 หน่วยกิต 
ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและฝกึประสบการณ์    
           วิชาชีพครู 1 

6(0-18-0) ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝกึประสบการณ์ 
           วิชาชีพครู 2 

6(0-18-0) 

รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    1.1  กลุ่มวิชาภาษา 

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
               1. วิชาบังคับ  
                   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
                      1.1.1 ภาษาไทย 
มศว 111  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                                                         3(3-0-6) 
SWU 111 Thai for Communication 
              ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์ความคิด และ
กลวิธีการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุปความ ย่อความ ขยายความ 
และพรรณนาความ 
  
                      1.1.2 ภาษาอังกฤษ 
มศว 121  ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1                                                   3(2-2-5) 
SWU 121 English for Effective Communication 1 
              ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
 
มศว 123  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1                                                              3(2-2-5) 
SWU 123 English for International Communication 1 
              ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการพูดส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็น
ภาษานานาชาติ ทั้งค าศัพท์ ส านวน ประโยค ไวยากรณ์ท่ีซับซ้อน และการออกเสียง ฝึกปฏิบัติการสนทนาใน
สถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
 
มศว 122  ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2                                                    3(2-2-5) 
SWU 122 English for Effective Communication 2 
              ศึกษาและฝึกทั กษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ สื่อ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
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มศว 124  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2                                                               3(2-2-5) 
SWU 124 English for International Communication 2 
              ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียนส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่
เป็นภาษานานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่หลากหลาย โดยฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง
ในและนอกห้องเรียน 
 
                   1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 
มศว 141  ชีวิตในโลกดิจิทัล                                                                                   3(3-0-6) 
SWU 141 Life in a Digital World 
              ศึกษาความส าคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น การประเมิน
สื่อสารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัลและแนวทางการ
ป้องกัน การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ
และเทคโนโลยี 
 
                  1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มศว 151  การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์                                                                         3(3-0-6) 
SWU 151 General Education for Human Development 
              ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาท่ัวไป ประวัติและปรัชญาของมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความส าคัญและแนวทางการพัฒนาพฤติกรรม 
จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการแก้ปัญหา
อย่างมีวิจารณญาณ 
 
มศว 161  มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้                                                                         2(2-0-4) 
SWU 161 Human in Learning Society 
             ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมต่อการด าเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความส าคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และการด าเนินชีวิต
อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
มศว 261  พลเมืองวิวัฒน์                                                                                              3(3-0-6) 
SWU 261 Active Citizens 
              ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์เกี่ยวกับ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความส าคัญของการยึดหลัก
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สันติวิธีในการด าเนินชีวิต การมีจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม รวมทั้งแนวทาง
การปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 
 
                    2. วิชาเลือก 
                    2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 
มศว 241  แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม                                                            2(1-2-3) 
SWU 241 Digital Technology and Society Trends 
              ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม
ของเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต 
 
มศว 242  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                                                                       3(3-0-6) 
SWU 242 Mathematics in Daily Life 
              ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์ส าหรับผู้บริโภค
และการค านวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย การประยุกต์ใช้
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 
 
มศว 243  การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล                                                             3(3-0-6) 
SWU 243 Personal Financial Management 
              ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่องส่วน
บุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล การ
วางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน 
 
มศว 244  วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี                                                               3(3-0-6) 
SWU 244 Science for Better Life and Environment 
              ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ระบบนิเวศวิทยาและความส าคัญของการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อวิถี
ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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มศว 245  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม                                                               2(2-0-4) 
SWU 245 Science, Technology and Society 
             ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทในเหตุการณ์ส าคัญของโลก ผลกระทบ
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบริบทสังคมไทยใน
ปัจจุบัน 
 
มศว 246  วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ                                                                                   2(2-0-4) 
SWU 246 Healthy Lifestyle 
              ศึกษาองค์ประกอบและความส าคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อสุขภาพ โรควิถีชีวิต
กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์และการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
 
มศว 247  อาหารเพ่ือชีวิต                                                                                   2(1-2-3) 
SWU 247 Food for Life 
              ศึกษาความส าคัญของอาหารและโภชนาการส าหรับทุกช่วงวัย อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซ้ือและการเก็บรักษาอาหาร การ
เลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า 
 
มศว 248  พลังงานทางเลือก                                                                                   2(2-0-4) 
SWU 248 Alternative Energy 
              ศึกษาความหมาย ความส าคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงานหลักและ
พลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม 
 
มศว 341  ธุรกิจในโลกดิจิทัล                                                                                   2(1-2-3) 
SWU 341 Business in a Digital World 
              ศึกษาแนวคิดและหลักการท าธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
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              2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  
มศว 251  ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์                                                                          2(1-2-3) 
SWU 251 Music and Human Spirit 
              ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่สาธารณชน 
 
มศว 252  สุนทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต                                                                                   3(3-0-6) 
SWU 252 Aesthetics for Life 
              ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งท่ีเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ 
การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะท่ีผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 
มศว 253  สุนทรียสนทนา                                                                                   2(1-2-3) 
SWU 253 Dialogue 
              ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การประยุกต์ใช้
สุนทรียสนทนาในการด าเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกร่วมกัน
ผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติสุนทรียสนทนาในสถานการณ์ท่ี
หลากหลาย 
 
มศว  254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์                                                                         2(1-2-3) 
SWU 254 Art and Creativity 
              ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะในงาน
ศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
  
มศว 255  ธรรมนูญชีวิต                                                                                              2(1-2-3) 
SWU 255 Constitution For Living 
              ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสรา้งทุนชีวิต การน าชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม หลักการ
ปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนวทางการพัฒนา
ตนเองพร้อมฝึกปฏิบัติ 
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มศว 256  การอ่านเพ่ือชีวิต                                                                                   2(2-0-4) 
SWU 256 Reading for Life 
              ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการอ่านจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 
มศว 257  วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                                                                         2(2-0-4) 
SWU 257 Literature for Intellectual Powers 
              ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย การ
วิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ 
 
มศว 258  ศิลปะการพูดและการน าเสนอ                                                                        2(2-0-4) 
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation 
             ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความส าคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและเนื้อหา 
การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภทต่างๆ 
 
มศว 262  ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม                                                               2(2-0-4) 
SWU 262 History and Effects on Society 
             ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน 
วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูปทางสังคมในบริบทของ
โลกาภิวัตน ์
 
มศว 263  มนุษย์กับสันติภาพ                                                                                   2(2-0-4) 
SWU 263 Human and Peace 
              ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ วัฒนธรรม 
และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มีอุดมการณ์
เกี่ยวกับสันติภาพและสันติสุขของมนุษยชาติ 
  
มศว 264  มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม                                                                         2(2-0-4) 
SWU 264 Human in Multicultural Society 
              ศึกษาความหมายและความส าคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้างทาง
สังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การเสริมสร้างกระบวนทัศน์ 
และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม 
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มศว 265  เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์                                                                                   3(3-0-6) 
SWU 265 Economic Globalization 
              ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์ การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบต่อ
การด ารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
มศว 266  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                         2(2-0-4) 
SWU 266 Sufficiency Economy 
              ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกับ
เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การวิเคราะห์หาแนวทาง
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่การพ่ึงตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
 
มศว 267  หลักการจัดการสมัยใหม่                2(2-0-4) 
SWU 267 Principles of Modern Management 
              ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการองค์กร การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
 
มศว 268  การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย 2                 (1-2-3) 
SWU 268 Social Study by Research 
              ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการเรียนรู้
แบบวิจัยเป็นฐาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 
มศว 351  การพัฒนาบุคลิกภาพ                           3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development 
              ศึกษาความหมายและความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
วิเคราะห์ และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้ อ่ืน 
มารยาทพ้ืนฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อ่ืน 
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มศว 352  ปรัชญาและกระบวนการคิด                                                                         3(3-0-6) 
SWU 352 Philosophy and Thinking Process 
              ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บนพ้ืนฐาน
ความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม 
 
มศว 353  การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม               3(3-0-6) 
SWU 353 Logical Thinking and Ethics 
         ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพ้ืนฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความส าคัญของวิธี
คิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม 
จริยธรรม ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
มศว 354  ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม                                                                     3(2-2-5) 
SWU 354 Creativity and Innovation 
              ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมายลิขสิทธิ์
และทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่ส าคัญของโลก การฝึกปฏิบัติพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งน าเสนอผลงานต่อสาธารณชน 
 
มศว 355  พุทธธรรม                                                                                              3(3-0-6) 
SWU 355 Buddhism 
              ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการด าเนิน
ชีวิตที่มีศีลธรรมและสันติสุข 
 
มศว 356  จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต                                                                         2(2-0-4) 
SWU 356 Social Psychology for Living 
              ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พ้ืนฐานทางชีววิทยาที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ ตัวแปร
ทางสังคมที่ท าให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจากปรากฏการณ์
ทางสังคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอ้ือสังคมและการด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข 
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มศว 357  สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม                                                               2(2-0-4) 
SWU 357 Mental Health and Social Adaptability 
              ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุและการ
ป้องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
มศว 358  กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม                                                    2(1-2-3) 
SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development 
              ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพิ่มเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมให้มี
คุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม 
 
มศว 361  มศว เพ่ือชุมชน                                                                                   3(1-4-4) 
SWU 361 SWU for Communities 
              ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมนิสิต เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
 
มศว 362  ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                                   2(1-2-3) 
SWU 362 Local Wisdom 
              ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการด ารงชีวิตและพัฒนาการ
ของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 
เพ่ือหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต การพัฒนา
ชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
มศว 363  สัมมาชีพชุมชน                                                                                   2(1-2-3) 
SWU 363 Ethical Careers for Community 
              ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณธรรม และ
วัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตส านึก ความสามัคคี และความ
ตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะท าให้เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
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มศว 364  กิจการเพื่อสังคม                                                                                   2(1-2-3) 
SWU 364 Social Enterprise 
              ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการกิจการเพื่อ
สังคม เรียนรู้กิจการเพ่ือสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพ่ือสังคมต้นแบบ และ
น าเสนอแนวทางสร้างสรรค์กิจการเพ่ือสังคม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
 
              2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย 
มศว 131  ลีลาศ                                                                                                       1(0-2-1) 
SWU 131 Social Dance 
              เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่าง ๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและ
บุคลิกที่เหมาะสมส าหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพ่ือสุขภาพ 
 
มศว 132  สมรรถภาพส่วนบุคคล                                                                                   1(0-2-1) 
SWU 132 Personal Fitness 
              หลักการพื้นฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรง ความเร็ว ความอดทน 
และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการท างานของระบบการไหลเวียนโลหิต 
 
มศว 133   การวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ                                                                          1(0-2-1) 
SWU 133 Jogging for Health 
              หลักการออกก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะ การวิ่งเหยาะท่ีมุ่งเน้นความอดทนของระบบการไหลเวียน
โลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ 
 
มศว 134  โยคะ                                                                                                        1(0-2-1) 
SWU 134 Yoga 
              เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความแข็งแรง
ของร่างกายเพ่ือสุขภาพ 
 
มศว 135  ว่ายน้ า                                                                                              1(0-2-1) 
SWU 135 Swimming 
              เทคนิคและทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้ า การว่ายน้ าท่าต่าง ๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
กติกาการแข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายน้ าเพื่อสุขภาพ 
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มศว 136  แบดมินตัน                                                                                              1(0-2-1) 
SWU 136 Badminton 
              ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่นลูก
หน้าตาข่าย กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในการเล่น
แบดมินตันเพ่ือสุขภาพ 
 
มศว 137  เทนนิส                                                                                              1(0-2-1) 
SWU 137 Tennis 
              เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน กลวิธีการ
เล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพ่ือสุขภาพ 
 
มศว 138  กอล์ฟ                                                                                              1(0-2-1) 
SWU 138 Golf 
              ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหวี่ยงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ การใช้และ
เก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพ่ือสุขภาพ 
 
มศว 139  การฝึกโดยการใช้น้ าหนัก                                                                         1(0-2-1) 
SWU 139 Weight Training 
              เทคนิคการออกก าลังกายแบบใช้เครื่องมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึกโดยการใช้น้ าหนักและการ
ประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิคการฝึกโดย
การใช้น้ าหนักเพ่ือสุขภาพ 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

1) กลุ่มวิชาชีพครู 
วิชาชีพครูบังคับ 
ศษ 111    จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  3(2-2-5) 
ED 111   Consciousness and Ethics for Teaching Profession  

     ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่ส าคัญของครู คุณลักษณะของครูที่
ดี หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต และคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
วิชาชีพครู กฎระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้าง
ความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะความเป็นครู การฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้าง
จิตส านึกสาธารณะ บทบาท หน้าที่และภาระงานของครูในฐานะนิสิตครูและผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ การเป็นบุคคลแห่งการ
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เรียนรู้และการเป็นผู้น าทางวิชาการและการศึกษา การสร้างจิตส านึกและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ฟังการเสวนาจากครู
ต้นแบบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นครูเพ่ือการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึก
สาธารณะ และเสียสละให้สังคม 

 
ศษ 201  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ED 201  English Skills for Learning Development 
  ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ ทั้งการฟัง-การพูด-การอ่าน และการเขียน ในการสรุปความ แปลความ ตีความ ขยายความ การ
อภิปราย การแสดงความคิดเห็น การน าเสนองาน การรายงาน และเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ ด้วยสาระการ
เรียนรู้ เรื่องราวต่างๆ จากสื่อหลากหลายเชิงบูรณาการในวิชาต่างๆ ทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน 
 
ศษ 202   ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู                                                           3(2-2-5)  
ED 202    Thai Language and Thai Culture for Teachers  

 ศึกษา วิเคราะห์และฝึกปฏิบัติการใช้ทักษะภาษาไทยเพ่ือการจัดการเรียนรู้บนฐานคิดที่สอดคล้องกับ
วิชาชีพครู สังคม และวัฒนธรรมไทย ทั้งการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขี ยน ที่ผ่านกระบวนการคิด
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ โดยมุ่งเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการศึกษาค้นคว้า การอ่าน การสรุปความ การ
บันทึก การอธิบาย การอภิปราย การน าเสนอผลงาน การรายงาน และเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ ด้วยสาระการ
เรียนรู้ที่สอดแทรกวัฒนธรรมไทยจากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายในรายวิชา และสถานการณ์ต่าง ๆ  
เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในวิชาชีพครู
และสังคม 
 
ศษ 211  กระบวนทัศน์ทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ED 211  Educational Paradigms  

 ศึกษากระบวนทัศน์ทางการศึกษาซึ่งเชื่อมโยงปรัชญาเข้ากับแนวคิดของปรัชญาการศึกษาในแต่ละยุค
สมัย ซึ่งแบ่งยุคสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของทัศนะในการมองโลกและมองชีวิต การสร้างความเข้าใจต่อการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการศึกษาทั้งในส่วนของปรัชญาการศึกษา หลักการและระบบการจัดการศึกษ า 
ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันของการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ถูกก าหนดขึ้น
เพ่ือก ากับทิศทางของการศึกษาในแต่ละยุคสมัย ผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนวิธีคิดต่อการปฏิรูป
การศึกษา การสร้างวิสัยทัศน์ทางการศึกษาที่น าไปสู่การสร้างสรรค์ปรัชญาและกลยุทธ์ทางการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฝึกประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงกระบวนทัศน์ในการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่การเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
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ศษ 241  การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาส าหรับครู   3(2-2-5) 
ED 241  Human Learning and Psychology for Teachers  

 ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ที่มีองค์ประกอบเกี่ยวเนื่องกันทั้งทางจิต ทางสมอง เน้น
ในความสัมพันธ์ระหว่างจิต-สมอง ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ศึกษาฐานคิดและ
องค์ความรู้ทางจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการแนะแนว ตลอดจนการให้การปรึกษาเกี่ยวกับระบบการพัฒนา
สมองและพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละวัย ธรรมชาติของการเรียนรู้ องค์ประกอบของการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทักษะการคิด กระบวนการคิด การสร้างแรงจูงใจ สุขภาพจิต 
เชาวน์ปัญญา ความถนัด เชาวน์อารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัว และสามารถให้ค าแนะน า ช่วยเหลือนักเรียนโดย
การให้ค าปรึกษา โดยมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 

 
ศษ 321  วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร                   3(2-2-5) 
ED 321  Methodologies for Curriculum Development 
        ศึกษาฐานคิด ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร ศึกษา
ปัญหาและแนวโน้มของมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษาและการ
อุดมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรการศึกษาเพ่ืออาชีพ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างหลักสูตรแบบจุลภาค
ทุกระดับการศึกษาและวิชาเอก ฝึกปฏิบัติการน าหลักสูตรไปทดลองใช้ ฝึกปฏิบัติการประเมินและน าผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาหลักสูตร สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลาง การมี
ส่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
 
ศษ 331  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้                   3(2-2-5) 
ED 331  Methodologies for Learning Management  
        ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้  รูปแบบและแนวทางทางจัดการเรียนรู้ในแต่ละ
ระดับการศึกษาและวิชาเอก สามารถบูรณาการความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ   ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา  ฝึกปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และฝึก
ทดลองสอนในสถานการณ์จ าลองเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดการเรียนรู้ในผู้เรียนและฝึกปฏิบัติการจัดการชั้น
เรียน สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพและจินตภาพที่เอ้ือต่อการเรียน ทั้งการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนและการบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม จัดกระบวนการเรียนรู้จากฐานวัฒนธรรมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ อย่างเหมาะสม  ฝึกปฏิบัติการจัดการศูนย์การเรียนรู้ จัด
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศศูนย์การเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการน าตนเองของผู้เรียน 
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ศษ 351  การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ED 351 Educational Measurement and Evaluation 
  ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งในระดับชาติและ
ระดับชั้นเรียน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ศึกษากระบวนการสร้างและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ การออกแบบ การสร้างแบบทดสอบ และการสร้างข้อสอบ วิธีการตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และ
การตัดสินผลการเรียน การประเมินตามสภาพจริง การประเมินสอบภาคปฏิบัติ และการสร้างเกณฑ์การให้คะแนน 
การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และแปลความหมาย การรายงาน และการน าผล
การวัดและประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรโดยจัดให้ผู้เรียน
อภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด และความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติ การ
ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาแบะวิชาเอก ที่อยู่บนพื้นฐานความ
แตกต่างกันของความสามารถของนักเรียน และจัดท ารายงานการค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา
เครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม 
 
ศษ 391  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 2(0-4-2)  
ED 391  Teaching Practicum I 

 ศึกษาและสังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน สภาพงานครู 
พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกการเตรียมการสร้างและ
การใช้สื่อการเรียนรู้ การบริหารและจัดการชั้นเรียน ฝึกการตรวจแบบฝึกหัด ทดลองฝึกปฏิบัติ การสอนในสภาพ
ห้องเรียน ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านปัญญา อารมณ์ สังคม ร่างกาย จิตใจ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตลอดจน
ทดลองจัดกิจกรรม การเรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนจริงเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเป็นครูมืออาชีพ ในแต่ละระดับ
การศึกษาและวิชาเอก 

 
ศษ 461  การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา 3(2-2-5) 
ED 461  Educational Quality Assurance and Management  
  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การศึกษา
บทบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ศึกษาระบบ กลไก มาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา การ
ประกันคุณภาพภายนอกและการประกันคุณภาพภายใน บนฐานคิดเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยการมุ่งเน้นการบริหารและการจัดการการศึกษาอย่างมี
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คุณภาพ พร้อมฝึกปฏิบัติให้สามารถจัดการคุณภาพการจัดการเรียนโดยพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
และสามารถด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพ จัดการกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 
 
ศษ 471 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ED 471      Research for Learning Development 

 ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย  
แนวคิดและหลักการวิจัย  รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย  การเชื่อมโยงกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนาผู้เรียน การออกแบบ  การวิจัย  และวางแผนการท าวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ที่สนใจ 
ควบคู่ไปกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ โดยจัดให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนรู้ ใช้และผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ โดยจัดให้ผู้เรียนได้
เสนอเค้าโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ตามความสนใจและน าเสนอ
ผลงานวิจัย 

 
ศษ 481  การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  
                การศึกษา 3(2-2-5) 
ED 481  Design and Development of Media, Innovation and Information Technology  
                for Educational Communication  
  ศึกษา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีของการออกแบบ การใช้ การพัฒนาและ   การประเมินผลสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  การวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมสาเร็จรูปเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ส ารวจ รวบรวมและประยุกต์ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน 
ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การจัดท าโครงงานออกแบบ
และพัฒนาสื่อและนวัตกรรม  การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับการจัดการ
เรียนรู้ตามระดับการศึกษาและวิชาเอก อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ 

 
ศษ 491  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2  2(0-4-2)  
ED 491  Teaching Practicum II 

 ศึกษาทักษะต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและน าไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการสอนระดับจุลภาค ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก และฝึก
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ปฏิบัติการสอนตามแผน บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน ศึกษา
และแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน สังเกตการสอนของเพ่ือน เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของครูตลอดจนจัดกิจกรรม
อาสาและโครงการทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 

 
ศษ 591  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1                  6(0-18-0) 
ED 591  Education Internship I 

 ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่   การ
ปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต ามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิ
โรฒกับสถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ในด้านการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา น าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สัมมนา
การศึกษากับอาจารย์นิเทศก์การศึกษาและเพ่ือนนิสิตเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสาร และ/หรือ 
Face to face อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง จัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์ 

 
ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2                  6(0-18-0) 
ED 592 Education Internship II 

ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครู  สู่การปฏิบัติการ
สอน และฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 
ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้ทั้งหมด
มาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในด้านการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการ
ชุมชน งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา น าผลการประเมิน       มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเพ่ือพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ จัดท าบันทึกและ
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์  
 
วิชาชีพครูเลือก 
ศษ 212  ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                  2(1-2-3) 
ED 212  Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development Activities 

 ศึกษาบทบาท หน้าที่ และความส าคัญของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การ
พัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
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และพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้และเข้าใจตนเองในการก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและ
อาชีพ การจัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร โดยให้มีการฝึก
ปฏิบัติในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สอน 
 
ศษ 231     หลักการอุดมศึกษา         2(1-2-3) 
ED 231     Principles of Higher Education  
     ศึกษาหลักการ แนวคิด ปรัชญา ทฤษฎี ความมุ่งหมาย บทบาท และหน้าที่ส าคัญของการอุดมศึกษา  
การจัดโครงสร้างและองค์การของสถาบันอุดมศึกษา นวัตกรรมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และวิเคราะห์
แนวโน้มในอนาคตของระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการให้ผู้เรียนได้เสนอรูปแบบระบบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่จ าเป็นเหมาะสมกับการเรียนรู้ในอนาคต 
 
ศษ 311  จิตส านึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง                   2(1-2-3) 
ED 311  Social and Political Consciousness and Participation 

 การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตส านึกทางสังคมและการเมือง  การตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และ
สิทธิแห่งความเป็นมนุษย์และความเป็นพลเมืองของสังคมทั้งในระดับชุมชน  ประเทศ  และสังคมโลก การสร้างจิตส านึกต่อ
การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมือง การเป็นผู้น าทางสังคมโดยเป็นผู้
ตระหนักถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ที่หลากหลาย การท าความเข้าใจต่อสังคมแบบพหุวัฒนธรรม 
การเมืองเพ่ือการมีส่วนร่วมของประชาชน  และกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 
 
ศษ 312  การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค                     2(1-2-3) 
ED 312  Negotiation and Consumers Culture   

 ศึกษาการก่อรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม กระบวนการสร้างค่านิยมต่อการบริโภค
ในสังคมสมัยใหม่ ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคต่อฐานคิดและการด ารงชีวิตของคนในสังคม ความตระหนัก
ต่อปัญหา การรู้เท่าทัน และสร้างอ านาจต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค เพ่ือให้เกิดการบริโภคอย่างมีสติ และ
ส่งเสริมฐานคิดของความพอเพียงในการด ารงชีวิตทั้งระดับปัจเจกและสังคม เพื่อน าไปสู่การสร้างครูที่เข้าใจต่อฐาน
คิดข้างต้น การท าให้ครูเป็นผู้น าในการสร้างความรู้  สร้างกระบวนการเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
บริโภคอย่างรู้เท่าทัน มีสติ และใช้ปัญญา  
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ศษ 313  งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน                   2(1-2-3) 
ED 313  Voluntary Work and Youth Activities 

 ศึกษาขอบข่าย หลักการ โครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
ทั้งในและต่างประเทศ บทบาทของการศึกษาในงานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน 

 
ศษ 314  การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง                    2(1-2-3) 
ED 314  Developing Higher Order Thinking Skills  

 ศึกษาเกี่ยวกับความความคิด ความส าคัญจ าเป็นในการฝึกความคิดระดับสูง การประเมินทักษะ
ความคิดระดับสูงเบื้องต้นและการบูรณาการกลยุทธ์ในการใช้ทักษะความคิดระดับสูงกับการเรียนการสอน การ
ผลิตสื่อการสอน การประเมินผล ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีสาระเน้นกลยุทธ์ทางความคิด เกี่ยวกับ
ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา 
 
ศษ 322  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น                   2(1-2-3) 
ED 322  Local Curriculum Development 

 ศึกษา ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมาของการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์หลักสูตร 
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคมและ
ท้องถิ่น รวมทั้งสามารถประเมินหลักสูตรได้ทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร เพ่ือให้สามารถพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
ให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางกับความต้องการของชุมชน 
 
ศษ 330  นวัตกรรมและกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา   2(1-2-3) 
ED 330  Innovation and Learning Management Strategies in Higher Education 
  ศึกษานวัตกรรมและกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา  รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง แนวทางการวิจัย 
และการพัฒนานวัตกรรมและกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงาน
และเสนอโครงการนวัตกรรมและกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา 
 
ศษ 332  การศึกษาพิเศษ 2(1-2-3) 
ED 332  Special Education  
  ศึกษาประวัติความเป็นมา ความส าคัญของระบบการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย เรียนรู้
เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ อาทิ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางการได้
ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหว และสุขภาพ 
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บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความพิการซ้อน บุคคลที่มีความบกพร่องทางอารมณ์และ
พฤติกรรม บุคคลออทิสติก และผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ศึกษาลักษณะ ความสามารถ และข้อจ ากัดของเด็กกลุ่ม
ดังกล่าว โดยการสังเกต คัดแยก หรือการเสาะหา และการช่วยเหลือเบื้องต้น รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยา
ส าหรับเด็กพิเศษ ตลอดจนการจัดการศึกษาพิเศษ การจัดการเรียนร่วม เรียนรวม การปรับหลักสูตร การท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 
ศษ 333  การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย                   2(1-2-3) 
ED 333  Non-formal and Informal Learning Management 

 ศึกษาวิธีการ หลักการ แนวทาง และจัดการเรียนให้แก่บุคคลตลอดชีวิต โดยวิธีการเรียนรู้นอกระบบ
และตามอัธยาศัย การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้แก่บุคคล การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้นอกระบบ
และตามอัธยาศัย รูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพชุมชนทั้งเมืองและชนบท การจัดแหล่งการเรียนรู้และ
สภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย การประเมินผลการจัดการเรียนรู้นอกระบบ
และตามอัธยาศัยและการฝึกลงมือปฏิบัติงานจริงในชุมชน    
 
ศษ 334  การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตส านึกสาธารณะ                   2(1-2-3) 
ED 334  Public Concern-Based Learning 
  ศึกษาและวิเคราะห์หลักการและฐานคิดด้านความส าคัญของส่วนรวม (สาธารณะ) รวมทั้งองค์ความรู้
และความสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทุกมิติ ทั้งในมิติทรัพยากร มิติเทคโนโลยี มิติของเสียและมลพิษ มิติมนุษย์/
สังคม/วัฒนธรรม คุณค่าทางนิเวศวิทยา วิธีการและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตส านึกในการคุ้มครอง 
ดูแลรักษา และสร้างพลังในการปกป้องสิ่งที่ เป็นของสาธารณะและสิทธิประโยชน์ของชุมชนและสังคม 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการคิดด้วยความกล้าหาญทางจริยธรรม เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมได้รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัฒน์  และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาพร้อมๆ 
กับวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม ทั้งนี้เพ่ือให้ทุกสรรพชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยให้มีการศึกษาดู
งานและฝึกปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตส านึกสาธารณะในสถานศึกษา/ชุมชนร่วมด้วย 
 
ศษ 335  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน                   2(1-2-3) 
ED 335  Learners' Creativity Development  
   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ความหมาย กระบวนการพัฒนาสมอง การคิดและความคิดสร้างสรรค์
ส าหรับผู้เรียน ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในผู้เรียน หลักการส าคัญในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การ
วิเคราะห์และออกแบบกิจกรรม การมีคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในชั้นเรียน รวมถึงการฝึก
แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดอย่างสร้างสรรค์ และการน าความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหา และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
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ศษ 336  การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย                   2(1-2-3)  
ED 336  Rearing of Young Children 

 ศึกษาหลักการอบรมเลี้ยงดู การโภชนาการ และสวัสดิภาพส าหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของผู้ปกครอง ครู 
และโรงเรียนในการอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก คุณธรรมจริยธรรมที่ดีส าหรับผู้ปกครอง ครู และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย กระบวนการและรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก สุขภาพและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย รวมทั้ง
ความเข้าใจ ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรมที่ดีต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
ศษ 337   การมัธยมศึกษา                   2(1-2-3)  
ED 337  Secondary Education  
        ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา ความมุ่งหมาย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผลศึกษา
แนวคิด และแนวโน้มการมัธยมศึกษา ธรรมชาติของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา การบริหารและการจัดโรงเรียน
มัธยม ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
ศษ 338     หลักการอาชีวศึกษา                              2(2-0-4) 
ED 338      Principles of Vocational Education 

     ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาการจัดการอาชีวศึกษา  หลักการและทฤษฎีการอาชีวศึกษา นิยาม  
ความหมาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์การจัดอาชีวศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ ความเป็นมาของการจัด
อาชีวศึกษาในประเทศไทย ความสัมพันธ์ของอาชีวศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม บทบาทของการ
อาชีวศึกษากับการศึกษาในระบบต่างๆ ความร่วมมือของการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ มาตรฐานการจัดการการอาชีวศึกษา 

 
ศษ 341  การแนะแนวเพ่ือการพัฒนาคุณค่าแห่งตน                   2(1-2-3) 
ED 341  Guidance for Self-Esteem Development 

 ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้านจิตวิทยาการแนะแนว เพ่ือให้รู้จักและเข้าใจธรรมชาติของ
ผู้เรียน ตลอดจนเข้าใจสถานการณ์หรือบริบทในชั้นเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการแนะแนว สร้างการเห็นคุณค่าใน
ตัวตน พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพแห่งตน สามารถให้ค าปรึกษาช่วยเหลือผู้เรียนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยตระหนักว่าภารกิจของการแนะแนว
เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นครู รวมถึงการจัดโครงการฝึกอาชีพเพ่ือสร้างการตระหนักในคุณค่าแห่งตนและสามารถ
จัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก  
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ศษ 361  การประกันคุณภาพการศึกษา                   2(1-2-3) 
ED 361  Quality Assurance in Education 
  ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาแนวคิดทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา บนฐานคิดเพ่ือการปฏิรูป
การศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาระบบและกลไกทางการ
ศึกษา โดยมุ่งเน้นการประกันคุณภาพ การศึกษาเพ่ือพัฒนา 
 
ศษ 362  การศึกษาและการพัฒนาชุมชน                   2(1-2-3) 
ED 362  Education and Community Development 

 ศึกษาหลักการ และวิธีการของงานพัฒนาชุมชน แนวคิดและทฤษฎีที่ส าคัญๆ ในการพัฒนาชุมชน 
สภาพปัญหา และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ของไทย บทบาทของบุคลากรทางการศึกษาต่อ
งานพัฒนาชุมชน  

 
ศษ 371  สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา                                                                    2(1-2-3) 
ED 371  Introduction to Statistics in Education 
  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ สถิติบรรยาย การแจกแจงปกติ สถิติอ้างอิง  การประมาณค่า การ
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม และมากกว่าสองกลุ่ม เน้นการเลือกใช้
สถิติได้เหมาะสมกับปัญหาวิจัย ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถแปลผล 
สรุปผล และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ศษ 381  การงานอาชีพและเทคโนโลยี                   2(1-2-3)  
ED 381  Occupations and Technology 

     ศึกษา แนวคิด หลักการและทฤษฎี เกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอบข่าย เนื้อหาสาระและวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้    ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐาน ต่อ
การด ารงชีวิต และประยุกต์ใช้ในการท างาน เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน โดยครอบคลุ ม
เนื้อหาด้านการด ารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ศึกษา
หลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดการและ   การวางแผนโรงฝึกงานส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี หลักการใช้โรงฝึกงานเพ่ือการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝึกการออกแบบวางผังโรงฝึกงานตาม
ลักษณะการใช้งาน 
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ศษ 431  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้                   2(1-2-3) 
ED 431  Development of Learning Resources and Learning Networks 

 ศึกษาแนวคิด สภาพ ปัญหาของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน ประเภท ลักษณะ องค์ประกอบ 
ของแหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ และบทบาทของแหล่งการเรียนรู้ต่อการศึกษาไทย แนวทางการ
พัฒนาและให้บริการแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และสังคม การพัฒนาและบริหาร
จัดการแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน 
 
ศษ 452  การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้น                   2(1-2-3) 
ED 452  Introduction to Curriculum and Instructional Evaluation 
  ศึกษาแนวคิด หลักสูตร ความส าคัญ และกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรและการสอนหลักการ 
รูปแบบและวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตรและการสอน การวิเคราะห์หลักสูตร การวางแผนและออกแบบ
การประเมินหลักสูตรและการสอน การเขียนข้อเสนอโครงการและรายงานการประเมิน และการน าผลการประเมิน
หลักสูตรและการสอนไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาฝึกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและการสอน เพ่ือให้เข้าใจข้อดี 
ข้อบกพร่อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 
 
ศษ 453 เทคโนโลยีเพ่ือการวัดผล การประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา                    2(1-2-3) 
ED 453 Technology for Educational Measurement, Evaluation and Research 
        แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการวัดผล การประเมินและการวิจัยทางการศึกษา เน้นการจัดระบบ
ข้อมูล การเตรียมข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์และการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์    การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ใน     การออกแบบและน าเสนอ
วิธีการทางการวัดผล การประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา 
 
ศษ 472 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม                    2(1-2-3) 
ED 472 Research for Learning Processes and Social Development 
       ศึกษาค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาสังคมโดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐาน เพ่ือให้การวิจัยเป็นเครื่องมือและกลไกในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม เน้น
การจัดการความรู้ โดยอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางการ
ศึกษา และจากการจัดให้ผู้เรียนจัดท ารายงานวิจัยในประเด็นที่สนใจและน าเสนอผลงานวิจัย   
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ศษ 482 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน                                             2(1-2-3) 
ED 482 Instructional Media Design and Development 
 ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎี ที่น ามาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
หลักการผลิต การใช้ และการประเมินผลสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนปฎิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
               2.2.1 วิชาเอกเดี่ยว 
                    1) วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
คณ 111 คณิตศาสตร์ 1 4(4-0-8) 
MA 111     Mathematics I 
                บทนิยามของลิมิต ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร บทนิยามของอนุพันธ์ 

อนุพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปรและการประยุกต์ บทนิยามของปริพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร

และการประยุกต ์

คม 100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
CH 100 General Chemistry I  

ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส 
สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร์ และเคมีสิ่งแวดล้อม 

 
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
CH 190 General Chemistry Laboratory I 

ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์พ้ืนฐานทางเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ท าการทดลองและ
วิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับ ปริมาณสัมพันธ์ ค่าคงตัวของแก๊ส การลดลงของจุดเยือกแข็ง การจัดเรียงอนุภาคใน
ของแข็ง อินดิเคเตอร์ การไทเทรต การทดสอบหมู่ฟังก์ชันในสารประกอบอินทรีย์ การทดสอบสมบัติของ
สารชีวโมเลกุล 

 
ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6) 
PY 100 General Physics  

หลักการพ้ืนฐานทางกลศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสง
และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์ เสียง อุณหพลศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน และการ
ประยุกต์ใช้ 
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ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-2-1) 
PY 180 General Physics Laboratory  
                 ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับ การวัดอย่างละเอียด การใช้มัลติมิเตอร์ การใช้ออสซิลโลสโคป 
การเคลื่อนที่ ของไหล กฎของบอยด์  เสียง  แสงและทัศนูปกรณ์ ไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า 
 
ชว 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
BI 101 Biology I 

หลักการส าคัญของโครงสร้างและหน้าที่องค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพรแคริโอตและยูแคริโอต 
สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การแบ่ง
เซลล์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม และวิวัฒนาการ 

 
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) 
BI 191 Biology Laboratory I 

ปฏิบัติการชีววิทยาเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่องค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพรแคริโอต และยู
แคริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การ
แบ่งเซลล์ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อมเชิงวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม และวิวัฒนาการ 

 
ชว 231 เคมีอินทรีย์และชีวเคมีเบื้องต้น 3(2-3-4) 
BI 231 Introduction to Organic Chemistry and Biochemistry 

โครงสร้าง ปฏิกิริยา และสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ สารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันต่าง ๆ 
โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลประเภทต่าง ๆ กระบวนการสร้าง สลาย และเปลี่ยนแปลงสารชีว
โมเลกุล การควบคุมกระบวนการทางชีวเคมีของสารพันธุกรรม การประยุกต์ชีวเคมีด้านต่าง ๆ และมี
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

 
                    2) วิชาเอกบังคับ 
คม 101 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 
CH 101 General Chemistry II 

พันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติของธาตุสารประกอบของธาตุเรพริเซนเททีฟและทรานสิชัน 
อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ เคมีไฟฟ้า และเคมีอุตสาหกรรม 
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คม 191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) 
CH 191 General Chemistry Laboratory II   

ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับพันธะเคมี ตารางธาตุ สมบัติของธาตุเรพิเซนเททีฟและธาตุทรานสิ
ชัน ปฏิกิริยาเคมีและการวิเคราะห์ไอออน อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ และเคมีไฟฟ้า 

 
ชว 102 ชีววิทยา  2 3(3-0-6) 
BI 102 Biology II 

หลักการส าคัญเกี่ยวกับการจัดระบบโครงสร้าง สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ และการเจริญของพืช
และสัตว์ 

 
ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา  2 1(0-2-1) 
BI 192 Biology Laboratory II  

ปฏิบัติการชีววิทยาเกี่ยวกับการจัดระบบโครงสร้าง สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ และการเจริญของ
พืชและสัตว์ 

 
ชว 212 บูรณาการพฤกษศาสตร์ 4(3-3-6) 
BI 212 Integrative Botany  
                 โครงสร้างภายนอก การจัดจ าแนก วิวัฒนาการ ศึกษาโครงสร้างภายในและหน้าที่ของเซลล์ 
เนื้อเยื่อ ระบบเนื้อเยื่อ และอวัยวะของพืช และศึกษากระบวนการต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตในพืชชั้นสูง การดูด
และล าเลียงแร่ธาตุ ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับน้ า และการเจริญเติบโต และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย 

 
ชว 221 บูรณาการจุลกายวิภาคศาสตร์ 3(2-3-4) 
BI 221       Integrated Microanatomy  

บูรณาการและเปรียบเทียบเกี่ยวกับโครงสร้าง สมบัติ และการเจริญพัฒนาระดับจุลภาคของ
เซลล์ เนื้อเยื่อ และเอ็มบริโอในพืชและสัตว์ชั้นสูง 

 
ชว 222 บูรณาการสัตววิทยา  4(3-3-6) 
BI 222 Integrative Zoology 

โครงสร้างและกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบสัตว์   การจัดจ าแนกตามหลักอนุกรมวิธีทั้งแบบ
วิธีดั้งเดิมและการใช้เทคนิคทางด้านอณูชีววิทยา  พฤติกรรมศาสตร์  การประยุกต์ใช้ความรู้ทางสัตววิทยา
เพ่ือวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
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ชว 261 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 
BI 261 Ecology 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โครงสร้าง
และกระบวนการในระบบนิเวศ ประชากร พฤติกรรม สังคมสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การปรับตัว 
การแพร่กระจาย ความหลากหลายทางชีวภาพและอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

 
ชว 291 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-0) 
BI 291 Ecology Laboratory  
                ปฏิบัติการทางนิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม โครงสร้างและปัจจัยระบบนิเวศบกและน้ า ประชากรสังคมสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
 
ชว 304 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา 4(4-0-8) 
BI 304 Systematics and Biological Diversity  
                 หลักการของวิวัฒนาการ การก าเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับสปีชีส์การ
เกิดสปีชีส์ใหม่ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ระบบวิทยาและการจ าแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต 
 
ชว 341 พันธุศาสตร์ 4(3-3-6) 
BI 341 Genetics 

หลักการในการถ่ายทอดทางพันธุกรรม รูปร่างของโครโมโซม การกลาย ตลอดจนโครงสร้าง
และการท างานของยีน พันธุศาสตร์ประชากร วิวัฒนาการ พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น และมีปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

 
ชว 354 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3(3-0-6) 
BI 354 Anatomy and Physiology  

พลังงานและสมดุลของสาร โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อ ระบประสาท ระบบไหลเวียน
เลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ การท างานและการ
ควบคุม  
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ชว 394 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1(0-3-0) 
BI 394 Anatomy and Physiology Laboratory 
                 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา ระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบ

ขับถ่ายปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ 

ชว 495 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 1(0-3-0) 
BI 495 Science Project I 

ค้นคว้าระเบียบวิธีวิจัย และการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้าน
วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์และเรียบเรียงเป็นโครงร่างของโครงงานวิทยาศาสตร์โดยเน้นคุณธรรม จริยธรรม 
และความรับผิดชอบ 

 
ชว 496 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 1(0-3-0) 
BI 496 Science Project II 

ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ น าเสนอผลงานในรูปแบบเอกสาร ชิ้นงาน และรายงานต่อที่ประชุม
ชนหรือสาธารณชน ประมวลประสบการณ์สู่การประกอบวิชาชีพครูโดยเน้นคุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบ 

 
วจช 201 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 
SMB 201 Microbiology 

ประวัติของจุลชีววิทยา รูปรางลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์ การเจริญ เมแทบอลิซึม พันธุ
ศาสตรจุลินทรีย์  วิธีทางจุลชีววิทยา การควบคุมจุลินทรีย์ ยาปฏิชีวนะ จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม จุลชีววิทยา
ทางอาหาร จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม ภูมิคุมกันของรางกายตอเชื้อจุลินทรีย์ รวมถึงการศึกษาถึงไวรัส
และเห็ดรา 

 
วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 
SMB 202 Laboratory in  Microbiology 

เรียนรู้หลักการ ข้อควรปฏิบัติ และฝึกฝนเกี่ยวกับเทคนิคทางด้านจุลชีววิทยา การใช้กล้อง
จุลทรรศน์ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการก าจัดเชื้อ การนับจ านวนจุลินทรีย์ การแยกเชื้อจุลินทรีย์ให้
บริสุทธิ์ การศึกษาเชื้อรา โปรโตซัว การย้อมสีแบคทีเรีย การวัดขนาดเซลล์ การท าลายและการยับยั้งการ
เจริญของเชื้อจุลินทรีย์ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ านม 
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วทศ 303 ภาษาอังกฤษส าหรับครวูิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
SCI 303 English for Science and Mathematics Teachers 
                 การพัฒนาทักษะด้านการอ่าน ฟัง พูด และเขียนเชิงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การ
ตีความและวิเคราะห์บทความทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และการสื่อสารวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ตามหลักวิชาการ 
 
                     3)  วิชาเอกเลือก 
ชว 201 วิทยาโพรโทซัว 3(2-3-4) 
BI 201 Protozoology  
                 รูปร่าง อนุกรมวิธาน สรีรวิทยา และวัฏจักรชีวิตของโพรโทซัวบางชนิดทั้งที่หากินอย่างอิสระ
และท่ีเป็นปรสิต และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
 
ชว 211 สัณฐานวิทยาของพืช 4(3-3-6) 
BI 211 Plant Morphology   

  โครงสร้าง การจัดจ าแนก วิวัฒนาการ วัฏจักรชีวิต และพัฒนาการของพืชกลุ่มต่าง ๆ 
และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
 
ชว 272 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-4) 
BI  272 Plant Tissue Culture  

 เทคนิคและฝึกปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะ จากส่วนต่าง ๆ ของพืช และ
ประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง กับเนื้อหาภาคบรรยายภาคบรรยาย 

 
ชว 303 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 
BI 303 Evolution   

 การก าเนิดของโมเลกุลอินทรีย์ เซลล์โพรแคริโอตและยูแคริโอต กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ การเกิดสปีชีส์ใหม่ ตลอดจนกลไกที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน การคัดเลือกทางเพศ 
ปัจจัยทางวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรและความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการในระดับ
โมเลกุล 

 
ชว 311 กายวิภาคศาสตร์ของพืช 3(2-3-4) 
BI 311 Plant Anatomy  

      โครงสร้างภายในของพืชที่มีท่อล าเลียงในเรื่องลักษณะเฉพาะ หน้าที่  การเรียงตั ว การ



64 
 

เจริญเติบโต  การเปลี่ยนสภาพ วิวัฒนาการของเซลล์ เนื้อเยื่อ ระบบเนื้อเยื่อ และอวัยวะของพืช เน้นหนักใน
พืชดอก และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

 
ชว 312 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของพืชมีเมล็ด 3(2-3-4) 
BI 312 Comparative Anatomy of Seed Plants 

      ลักษณะโครงสร้างภายใน และการเปรียบเทียบความแตกต่างของเซลล์และเนื้อเยื่อที่เป็น
องค์ประกอบในอวัยวะพืชมีเมล็ดแต่ละกลุ่ม การปรับตัวของโครงสร้างภายในของพืชต่อระบบนิเวศที่พืช
อาศัยอยู่ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

 
ชว 313 กายวิภาคศาสตร์ของเนื้อไม้ 3(2-3-4) 
BI 313 Wood Anatomy  
                กายวิภาคศาสตร์เนื้อไม้ของพืชกลุ่มจิมโนสเปิร์มและพืชใบเลี้ยงคู่ ในด้านโครงสร้างและ
พัฒนาการของแคมเบียม ชนิด ก าเนิด และพัฒนาการของเซลล์ที่ประกอบเป็นเนื้อไม้ ลักษณะกายวิภาค
ศาสตร์ที่มีคุณค่าต่ออนุกรมวิธานพืช และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
 
ชว 314 สรีรวิทยาของพืชเขตร้อน 4(3-3-6) 
BI 314 Physiology of Tropical Plants 
                 กระบวนการต่าง ๆ  ทางสรีรวิทยาของพืชในเขตร้อน โดยเน้นองค์ประกอบทางเคมี
กระบวนการการคายน้ า การสังเคราะห์ด้วยแสง เมแทบอลิซึมของสารอินทรีย์ การเจริญเติบโตการ
ตอบสนองของพืชเขตร้อนที่มีต่อปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพ การส่งสัญญาณภายในพืชและการ
ประยุกต์หัวข้อทางการศึกษาสรีรวิทยาของพืชเขตร้อนที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
 
ชว 322 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 4(3-3-6) 
BI 322 Invertebrate Zoology 

 รปูร่าง การเจริญเติบโต สรีรวิทยา นิเวศวิทยา และอนุกรมวิธานของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ตั้งแต่ฟองน้ าถึงคอร์เดตชั้นต่ า โดยเน้นความสัมพันธ์กันในแง่วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรมของ
สัตว์เหล่านั้น ปฏิบัติการเก่ียวกับการผ่าตัดสัตว์บางชนิด การสาธิตและทัศนศึกษา 

 
ชว 323 สัตว์มีกระดูกสันหลัง 4(3-3-6) 
BI 323 Vertebrate Zoology  

  รูปร่าง โครงสร้าง และอนุกรมวิธานของคอร์เดตชั้นต่ า และสัตว์มีกระดูกสันหลัง และมี
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
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ชว 324 กีฏวิทยา 3(2-3-4) 
BI 324 Entomology  

 สัณฐานวิทยา ชีววิทยา นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน การจัดเก็บรักษาตัวอย่าง โทษ ประโยชน์ 
และวิธีการป้องกันก าจัดแมลง และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

 
ชว 325 กายวิภาคเปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 4(3-3-6) 
BI 325 Comparative Anatomy of the Vertebrates  

 เปรียบเทียบโครงสร้างของร่างกาย เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบอวัยวะของสัตว์มีกระดูกสัน
หลัง ตามล าดับวิวัฒนาการ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

 
ชว 326 ปรสิตวิทยา      3(2-3-4) 
BI 326 Parasitology  
                 หลักเกณฑ์ทางปรสิตวิทยา และกระบวนการเมแทบอลิซึม วิวัฒนาการ การสืบพันธุ์ และ 
วัฏจักรชีวิตของปรสิตต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตกับผู้ถูกอาศัย วิธีการป้องกันและวิธีการตรวจหา 
วิธีจ าแนกชนิด และเก็บรักษาปรสิตต่าง ๆ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
 
ชว 355 พฤติกรรมวิทยา 3(3-0-6) 
BI 355 Ethology  
                 พฤติกรรมของสัตว์ ความส าคัญของพฤติกรรมที่มีต่อความสามารถในการอยู่รอดใน
ธรรมชาติ พ้ืนฐานทางสรีรวิทยาของพฤติกรรม การพัฒนาพฤติกรรม พฤติกรรมทางสังคมและพฤติกรรม
กับสิ่งแวดล้อม 

 
ชว 361 นิเวศวิทยาของพืช 3(2-3-4) 
BI 361 Plant Ecology  
                ระบบของสังคมพืช ความสัมพันธ์ของพืชกับสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป ความหลากหลาย 
เทคนิคในการสุ่มตัวอย่างและศึกษา และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
 
ชว 363 นิเวศวิทยาของสัตว์ 3(2-3-4) 
BI 363 Animal Ecology  
                ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และสิ่งแวดล้อม โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของประชากร 
ชุมชนของสัตว์และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชน การปรับตัว การแพร่กระจาย และการอนุรักษ์
สัตว์ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
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ชว 374 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(2-3-4) 
BI 374 Introduction to Biotechnology  

 หลักการและพัฒนาการทางเทคโนโลยีชีวภาพโดยเน้นปรากฏการณ์และกลไกที่ส าคัญทาง
เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ต่อกระบวนการพันธุวิศวกรรม การโคลน การสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 
บทบาทการน าสิ่งมีชีวิตมาใช้ประโยชน์ให้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพใหม่ ๆ แนวโน้ มความก้าวหน้าทางนาโน
เทคโนโลยีชีวภาพ โครงการจีโนม กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเป็นสินค้าชีวภาพสู่ธุรกิจชีวภาพใน
วงการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข และนิติวิทยาศาสตร์ภายใต้ความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ จริยธรรมและกฎหมายส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ 

 
ชว 376 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
BI 376 Environmental Biology  

  หลักการของเทคโนโลยีการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมโดยวิธีทางชีวภาพ กลไกการย่อยสลายทาง
ชีวภาพ วิถีทางการเมตาบอลิซึมเพ่ือการย่อยสลายสารพิษ ความไวของสารพิษต่อการฟ้ืนฟูโดยวิธีทาง
ชีวภาพ การฟ้ืนฟูดิน น้ าจืด และน้ าเค็มโดยวิธีทางชีวภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมโดยวิธีทางชีวภาพ การออกแบบและการประยุกต์เทคโนโลยีทางชีวภาพในการฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อม การเลือกรูปแบบ การแปลผล การประเมินผล หลักการของเทคโนโลยีพืชในการฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อม การจ าแนกและการเลือกชนิดของพืชเพ่ือใช้ในการบ าบัด กลไกของการบ าบัดสารพิษโดย
อาศัยพืช การใช้พืชบ าบัดสารพิษอินทรีย์ สารพิษอนินทรีย์ และสารพิษอันตรายในดิน น้ า และพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของพืชในการบ าบัดสารพิษ การเพ่ิมประสิทธิภาพ การแปลผลและการ
ประเมินผลเทคโนโลยีการบ าบัดสารพิษโดยใช้พืช 

 
ชว 393 เทคนิคทางชีววิทยา 3(0-6-3) 
BI 393 Biotechniques  

  เทคนิคและวิธีการที่ส าคัญในการศึกษาสิ่งมีชีวิต การเก็บตัวอย่างพืชและสัตว์ 
 

ชว 404 สาหร่ายวิทยา 3(2-3-4) 
BI 404 Phycology  
                 สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน ชีววิทยา บทบาททางนิเวศวิทยา และความส าคัญทางเศรษฐกิจ
ของสาหร่าย  และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
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ชว 411 อนุกรมวิธานพืช 4(3-3-6) 
BI 411 Plant Taxonomy  
                การจ าแนกพืชเข้าเป็นหมวดหมู่ ประวัติ หลักและระบบในการจ าแนก รวมทั้งแนวคิดใหม่ใน
การจ าแนก โดยเน้นในพืชดอกที่พบมากในประเทศไทย และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 
 
ชว  414 เฟิร์นวิทยา        3(2-3-4) 
BI  414 Pteridology  
                 สัณฐานวิทยาของโครงสร้างทั้งที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์และไม่เกี่ ยวกับการสืบพันธุ์
ของเฟิร์น และพืชใกล้เคียงเฟิร์น ศึกษาวัฏจักรชีวิต ระบบการจัดจ าแนก การตรวจสอบชนิด นิเวศวิทยา 
และการกระจายพันธุ์ตามเขตภูมิศาสตร์ รวมถึงศึกษารายละเอียดของเฟิร์นบางวงศ์ โดยเฉพาะวงศ์ท่ีพบใน
ประเทศไทยและมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

 
ชว 421 ปักษีวิทยา 3(2-3-4) 
BI 421 Ornithology  
                 สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พฤติกรรม วัฏจักรชีวิต นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน และความ ส าคัญ 
ทางเศรษฐกิจของนก และมีการศึกษานอกสถานที่ 
 
ชว 422 สังขวิทยา  3(2-3-4) 
BI 422 Malacology  
                ชีวประวัติของมอลลัสก์ อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ทาง
วิวัฒนาการ ความส าคัญทางการแพทย์และทางเศษฐกิจของมอลลัสก์ 
 
ชว 452 ฮอร์โมนพืช   3(2-3-4) 
BI 452 Plant Hormones  

 ลักษณะทางเคมีของฮอร์โมนพืชกลุ่มต่าง ๆ และสารชะลอการเจริญเติบโตของพืชผลของสาร
เหล่านั้นต่อการเจริญเติบโตและกระบวนการทางสรีรวิทยาต่าง ๆ ของพืชและการน าไปประยุกต์ใช้ และมี
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
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ชว 456 ประสาทชีววิทยา 3(2-3-4) 
BI 456 Neurobiology  

 โครงสร้าง หน้าที่ การพัฒนาของระบบประสาท ทางเดินของวิถีประสาท ระบบรับความรู้สึก
ทั่วไป ระบบรับความรู้สึกพิเศษ ระบบประสาทสั่งการ ระบบประสาทชั้นสูง ระบบประสาทอิสระ ระบบ
การไหลเวียนของเลือดและน้ าหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง ความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทและ
ระบบอ่ืนๆ ของร่างกาย 

 
ชว 457 การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 3(2-3-4) 
BI 457 Physical Environment and Plant Response   
                 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพท่ีส าคัญ และอิทธิพลที่มีต่อพืช โดยเน้นในด้านการตอบสนองทาง
สรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาภายใต้สภาวะแวดล้อมระดับปกติและผิดปกติ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย 
 
ชว 474 วัชพืชและการป้องกันก าจัด                                                               3(2-3-4) 
BI 474 Weeds and Weed Controls  

  ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของวัชพืช การจ าแนกชนิด การแพร่ระบาด และการควบคุมก าจัด
โดยวิธีการต่าง ๆ และสารก าจัดวัชพืช รวมทั้งการประยุกต์ใช้ทางการเกษตร และมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาภาคบรรยาย 
 
ชว 475 ชีววิทยาประชากร  3 (2-3-4) 
BI 475 Population Biology  

      หลักการพ้ืนฐานของชีววิทยาประชากร โดยผสมผสานความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์ประชากร 
นิเวศวิทยาประชากร เพ่ือประยุกต์ใช้กับประชากรของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ 

 
ชว 477 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาส าหรับครูชีววิทยา 1 2(1-3-2) 
BI 477 Special Topics in Biology for Biology Teacher I  

 ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจทางชีววิทยาให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน 
 

ชว 478 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาส าหรับครูชีววิทยา 2 3(2-3-4) 
BI 478 Special Topics in Biology for Biology Teacher II  

 ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจทางชีววิทยาให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน 
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ชศ 473 วิจัยในชั้นเรียนชีววิทยา 3(2-3-4) 
BE 473 Biology Classroom Research  

 หลักการวิจัยในชั้นเรียนแบบต่าง ๆ การน าการวิจัยในชั้นเรียนสู่ห้องเรียนชีววิทยา และฝึก
ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนชีววิทยา รวมถึงการปรับปรุงงานวิจัยให้เหมาะสมกับสภาพชั้นเรียนจริง 

 
ชศ 476 ชุมชนกับการจัดการเรียนรู้สาระชีววิทยา              3(2-3-4) 
BE 476 Community and Biology Learning Management  
                 เทคนิค วิธีการและรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
ชีววิทยา รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนกับการจัดการเรียนรู้สาระชีววิทยา เพ่ือให้การเรียนการ
สอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ การมุ่งเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลยุทธ์การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาการทั้ง 3 ด้านคือ ความรู้ ความคิด (Cognitive Domain), 
ด้านเจตคติและอารมณ์ (Affective Domain) และด้านจิตทักษะ (Psychomotor Domain) 
 
ชศ 477 นวัตกรรมเชิงประยุกต์ส าหรับการเรียนรู้ชีววิทยา      3(2-2-5) 
BE 477 Applied Innovation for Biology Learning  
                แนวคิดและทฤษฎีของสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนชีววิทยา จุดแข็ง ข้อจ ากัดของสื่ อ 
การเลือกใช้สื่อ การใช้การสร้างและการประเมินสื่อการเรียนการสอนชีววิทยา นวัตกรรมการเรียนการสอน
ชีววิทยาเชิงประยุกต์ นวัตกรรมการเรียนรู้แบบหน่วยบูรณาการ การใช้สารสนเทศ การสื่อสารเทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนชีววิทยา 
 
ชศ 481 สัมมนาส าหรับครูชีววิทยา 1(0-2-1) 
BE 481 Seminar for Biology Teacher  

 ฝึกค้นคว้าบทวิจัยทางวิชาการทางชีววิทยาในเรื่องที่สนใจทางอินเตอร์เน็ต วิธีการ และการ
ท าสื่อในการน าเสนอด้วยโปรแกรมการน าเสนองานต่างๆ การเขียนเรื่องย่อ และวิเคราะห์วิจารณ์
ผลงานวิจัย วิธีการน าเสนอ และวิธีการสอน 
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               2.2.2  วิชาการสอนวิชาเอก  
ชศ 474 บูรณาการวิธีวิทยาส าหรับครูชีววิทยา 1 3(2-3-4) 
BE 474 Integrated Methodology for Biology Teacher I  
                 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ วิธีวิทยาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา แบบบูรณาการไปสู่การจัดการ
เรียน การวัดผลและประเมินผล นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร รวมทั้งจิตวิทยาของครู
วิทยาศาสตร์ และวิทยาการทันสมัยในบริบทการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน 
 
ชศ 475 บูรณาการวิธีวิทยาส าหรับครูชีววิทยา2 3(2-3-4) 
BE 475 Integrated Methodology for Biology Teacher II  

 พัฒนาฐานคิด ทฤษฎี กระบวนทัศน์ และวิธีวิทยาทางชีววิทยาศึกษาแบบบูรณาการ ให้
เชื่อมโยงกับบริบทการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาในปัจจุบัน และพัฒนาทักษะความเป็นครูชีววิทยา โดย
สอดแทรกความรู้จากงานวิจัยด้านชีววิทยาศึกษาในบริบทประเทศไทยและนานาชาติ 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
การจัดให้นิสิตไปฝึกปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาเป็นเวลา 1 ปี ภายใต้การนิเทศร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูดังนี้ 
1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน เป็นการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผู้เรียน โดยการสัง เกต สัมภาษณ์ รวบรวม
ข้อมูลและน าเสนอผลการศึกษา ฝึกปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งทดลองน าหลักสูตร
ไปใช้ ฝึกการจัดท าแผนการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ฝึกปฏิบัติ  การด าเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งการจัดท าโครงการทางวิชาการ  

2) ก่อนฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษานิสิตต้องผ่านการเรียนในกลุ่ม
วิชาชีพครูและวิชาเอกบังคับ  

3) การฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 
และโดยจัดให้นิสิตฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่การ
ปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุ
สภา เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดย
การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่ การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน การ
วิจัยทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษา
และบริการชุมชน งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา และการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเน้นการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ครูเพ่ือพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ทั้งนี้นิสิตต้องท าวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาในแต่ละภาคเรียนนั้นนิสิตต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนการฝึกปฏิบัติการสอน สัมมนากลุ่มย่อยและกลุ่ม
ใหญ่กึ่งภาคเรียน (ระหว่างการฝึกปฏิบัติการสอน) และสัมมนาหลังการฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

วิธีการจัดการเรียนการสอน 
1) การปฐมนิเทศนิสิตก่อนไปปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
2) การสังเกตการณ์สอนแบบมีส่วนร่วมและศึกษางานอาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยง 
3) การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งาน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน โครงการทางวิชาการ ศึกษาและบริการชุมชน งานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย  

4) การทดลองวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนหรือเทคนิคการสอนที่สร้างสรรค ์
5) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ของนิสิตโดยอาจารย์นิเทศก์การศึกษา อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ อาจารย์

พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยง รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา 
6) การสัมมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ 
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7) การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลแก่นิสิต โดยอาจารย์นิเทศก์การศึกษา อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ 
อาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยง รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา 

8) การจัดคลินิคให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ แก่นิสิตที่ไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่คณะศึกษาศาสตร์ 
เช่น การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน การท าวิจัยในชั้นเรียน เป็นต้น 

9) การสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือสรุปเป็นบทเรียนส าคัญส าหรับ
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูในอนาคต 
 
     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1.1 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
4.1.2 มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บังเกิดผลต่อ

การศึกษาและผู้เรียน 
4.1.3  มีสมรรถนะประจ าสายงานและสมรรถนะเฉพาะของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 

1)  ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ 
2)  การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3)  การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4)  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
5)  การแก้ปัญหาและพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย 

 
     4.2 ช่วงเวลา 

4.2.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน ฝึกในภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ 2  
ของชั้นปีที่ 3–4 

4.2.2 การฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก ฝึกในภาค
การศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 5 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
4.3.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน จัดให้ฝึกประสบการณ์ในภาคสนาม 4-5 ชั่วโมง/

สัปดาห์ 
4.3.2 จัดให้ฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 ภาคการศึกษา เต็ม

เวลา โดยต้องมีชั่วโมงฝึกปฏิบัติการสอนตั้งแต่ 8-12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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4.4   การเตรียมการ 
คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ ด าเนินการตั้งแต่การเตรียมการคัดเลือก

โรงเรียนที่ได้มาตรฐาน ก าหนดรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระบบการนิเทศ การวิจัยเชิงประเมินและ
ติดตามผล 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)  
 การท าโครงงานหรืองานวิจัยเป็นทักษะที่ส าคัญการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษาวิทยาศาสตร์ 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยา (5 ปี) ประสงศ์ให้นิสิตสร้างเสริมประสบการณ์ทั้ง 2 ด้าน จึงก าหนดให้
นิสิตได้ท างานวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งเป็นการค้นคว้าวิจัยด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ และ โครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมทักษะด้านวิทยาศาสตร์  
 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  งานวิจัยในชั้นรียน 

                  เพ่ือให้นิสิตทุกคนได้เรียนรู้การท าวิจัยทางการศึกษาทั้งสองประเภท คือ การวิจัยเพ่ือรู้และเข้าใจ
ปัญหา และการวิจัยเพ่ือพัฒนา/แก้ปัญหา จึงก าหนดให้นิสิตแต่ละคนต้องฝึกประสบการณ์การท าวิจัยโดยท ากา ร
ส ารวจเพ่ือรู้/เข้าใจปัญหาแล้วท าวิจัยเชิงทดลองเพ่ือพัฒนา/แก้ไขปัญหา ใน 1 ปีการศึกษา นิสิตอาจท ารายงาน
การวิจัย 1 หรือ 2 เล่ม แต่ให้มีสาระครอบคลุมตามที่ก าหนด ทั้งนี้ต้องได้รับการเห็นชอบจากอาจารย์นิเทศก์
การศึกษา 

โครงงานวิทยาศาสตร์ 
                 เพ่ือให้นิสิตทุกคนได้ศึกษาค้นคว้าระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ และการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ สืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์และเรียบเรียงเป็นโครงร่างของโครงงานวิทยาศาสตร์และ นิสิตแต่
ละกลุ่มจะได้ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามเค้าโครงที่เสนอ น าเสนอผลงานในรูปเอกสาร ชิ้นงาน และรายงานต่อที่
ประชุมหรือสาธารณชน และประมวลประสบการณ์สู่การประกอบวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ 
 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
งานวิจัยในชั้นรียน 

1)   มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยทางการศึกษา 
2)   สามารถท างานวิจัยเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ได้ 
3)   สามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการสื่อสารได้ 
4)   สามารถพัฒนางานวิจัยและประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 
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โครงงานวิทยาศาสตร์ 
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
  1.1  แสดงความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และปฏิบัติตนตามหลักธรรมมาภิบาล 
  1.2  แสดงออกถึงความมีระเบียบและความรับผิดชอบต่อตนเอง 
  1.3  แสดงออกถึงความมีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
  1.4  แสดงออกถึงความเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
  1.5  แสดงความคิดเห็นหรือพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ และเสียสละ 
2) ด้านความรู้  
  2.1  สามารถอธิบายถึงความรู้ในหลักการและทฤษฎีของเนื้อหาวิชา 
  2.2  สามารถบูรณาการความรู้และทักษะ/กระบวนการในวิชาต่างๆ กับการประกอบ

อาชีพ 
  2.3  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และงานวิจัยในสาขาวิชา 
  2.4  น าความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เรียนไปประยุกต์กับการด ารงชีวิต 
3) ด้านทักษะทางปัญญา  
  3.1  สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
  3.2  สามารถใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
  3.3  มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่หลากหลายได้

อย่างถูกต้องเพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  4.1  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม 
  4.2  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
  4.3  สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  5.1  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็น

ปัญหาได้ 
  5.2  สามารถเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผล และ

แปลความหมายได้อย่างเหมาะสม 
  5.3  สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
  6.1  แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งที่เป็นทางการ 

(Formal) กึ่งทางการ (Non-formal) และไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 
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  6.2  แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสมกับความแตกต่าง
ของผู้เรียน 

  6.3  แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ    
 

5.3 ช่วงเวลา  
งานวิจัยในชั้นรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 5 
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

ภาคเรียน 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 4 
 

5.4 จ านวนหน่วยกิต   
งานวิจัยในชั้นรียน 

เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาซึ่งรวมอยู่ในรายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอนและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา จ านวน 12 หน่วยกิต 

โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ภาคเรียนที่ 1    1(0-3-0) 
ภาคเรียนที่ 2    1(0-3-0) 

 
5.5 การเตรียมการ 

งานวิจัยในชั้นรียน 
1) นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา 
2)   ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ประกอบด้วย อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะและอาจารย์

นิเทศก์การศึกษาของนิสิตแต่ละคน 
3)   อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการก าหนดประเด็นหัวข้อที่จะศึกษา และกระบวนการวิจัย

ทุกขั้นตอน 
4)   ให้นิสิตจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ทั้งเอกสารและแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และจัด

นิทรรศการแสดงผลงานเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

1) ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนิสิตแต่ละกลุ่ม 
2) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการก าหนดประเด็นหัวข้อที่จะศึกษา และกระบวนการ 

จัดท าเค้าโครงและโครงงานวิทยาศาสตร์ทุกขั้นตอน 
3) ให้นิสิตจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อเผยแพร่ต่อ 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 
งานวิจัยในชั้นรียน 

1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิจัย  
2) ประเมินงานวิจัยของนิสิต ด้วยแบบประเมินงานวิจัย 
3) ประเมินการจัดนิทรรศการของนิสิต 
4) อาจารย์นิเทศก์ร่วมกันประเมินงานวิจัยของนิสิตตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

โครงงานวิทยาศาสตร์ 
1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าจัดท าเค้าโครง และโครงงานวิทยาศาสตร์  
2) ประเมินการจัดนิทรรศการของนิสิต 
3) อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกันประเมินเค้าโครงและโครงงานวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต   
 

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต / 
สมรรถนะของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. มีทักษะสื่อสาร  ข้อที่ 5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อที่ 5.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น      
                 เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปล     
                 ความหมาย และเลือกใชไ้ด้อย่างม ี     
                 ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ ์

2. มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะรับใช้สังคม ข้อที่ 1.3 มีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละเพื่อ    
                ส่วนรวม    
ข้อที่ 1.7 แสดงออกถึงความมีจิตส านึกและ    
                 ตระหนกัในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ       
                 วิชาชีพคร ูและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

3. มีสมรรถนะของหลักสูตร  
มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 

ข้อที่ 6.1 แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการการเรียนรู้ท่ีมี    
                 รูปแบบหลากหลาย  
ข้อที่ 6.2 แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้วย    
                 นวัตกรรมท่ีเหมาะสมกบัความแตกต่างของ     
                 ผู้เรียน 
ข้อที่ 6.3 แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูอ้ย่า   
                 บรูณาการ 

การศึกษาบัณฑิต 
1) E: Ethics (คุณธรรม จริยธรรม)  
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมความเป็นครู 

และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความ
ยุติธรรม เมตตาธรรม เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ 
อุทิศตนเพ่ือพัฒนาบุคคลและสังคม มีความ
รับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองและมี
จิตส านึกสาธารณะ 

 ก าหนดวิชาสอน ให้ความรู้ในรายวิชา และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
และบริการสังคมไว้ในกระบวนการเรียนการสอน 

     จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จัดสถานการณ์ต่าง ๆ  จัด
ประสบการณ์เป็นปกติและในโอกาสพิเศษ  

   จัดสถานการณ์ ประสบการณ์ เช่น จัดกิจกรรมการอบรม สัมมนา ต่าง ๆ   
ให ้

นิสิตโดยตรง ตลอดจนจัดกิจกรรมบริการชมุชนเพือ่เสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม จิตส านึกและเป็นผู้น าในการสืบสาน สรา้งสรรค์ วฒันธรรม 
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คุณลักษณะพิเศษของนิสิต / 
สมรรถนะของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ดังนี้ 

ประเพณี ภูมิปัญญาไทย ท้ังด้านการแต่งกาย มารยาทไทยและวิถีไทย 
จิตส านึกสาธารณะ 
และการพฒันาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 ส่งเสริมให้นิสิตประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมโดยมกีารประกาศ 
เกียรติคุณยกย่องนิสิตท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นประจ าทุกป ี

2) D: Democracy (คารวะธรรม สามัคคีธรรม 
ปัญญาธรรม)  เป็นผู้รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น เคารพผู้อ่ืน เป็นผู้น า-ผู้ตามที่ดี ไม่ต่อต้าน 
ทะเลาะเบาะแว้ง มีเหตุผล 

 สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน จัดกิจกรรม ตลอดจนจัด
สถานการณ์ ประสบการณ์ เช่นการจัดกิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม การ
อบรม สัมมนา 

 การจัดกิจกรรมและการท างานกลุ่ม กิจกรรมปฏิสังสรรค์ พบปะ การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น 

 การทัศนศึกษาดูงาน การจัดโครงการกีฬาและนันทนาการ การให้ความรัก 
ความเมตตาและเอาใจใส่โดยอาจารย์ผู้สอนและโดยระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 การปฏิสังสรรค์ พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรจากภายใน
และหน่วยงานอื่น จัดกิจกรรมการอบรม สัมมนา ต่างๆ  ให้นิสิตโดยตรง 
ตลอดจนจัดกิจกรรมบริการชุมชนเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้ไปบริการ
วิชาการเพื่อช่วยเหลือสังคม  

3) S: Simplicity (เรียบง่าย)   
มีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้ม  เป็นกันเองกับเพ่ือนนิสิต

และบุคคลทั่วไป เป็นแบบอย่างที่ดี 

 สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน จัดกิจกรรม ตลอดจนจัด
สถานการณ์ ประสบการณ์ เช่นการจัดกิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม การ
อบรม สัมมนา 

 การจัดกิจกรรมและการท างานกลุ่ม กิจกรรมปฏิสังสรรค์ พบปะ การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นและบุคลากรจากหน่วยงานอื่น 

 การทัศนศึกษาดูงาน การจัดโครงการกีฬาและนันทนาการ การให้ความรัก 
ความเมตตาและเอาใจใส่โดยอาจารย์ผู้สอน และโดยระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 ท ากิจกรรมเพื่อสังคม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรจากภายในและ
หน่วยงานอื่น 

4) W: Work Smart  (เป็นนักปฏิบัติที่ดี)   
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ทันเวลา และทันสมัย 

ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ตรงตาม
แผนปฏิบัติงาน แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม สามารถใช้เทคโนโลยีในการท างาน 

 ให้ความรู้ในรายวิชา และสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน 

 จัดกิจกรรม ตลอดจนจัดสถานการณ์ ประสบการณ์ เช่น การศึกษา ดูงาน
ต่างๆ  เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 

 การศึกษา ค้นคว้า และวิจัย การศึกษา ดูงานต่างๆเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการใช้ พัฒนา สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
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คุณลักษณะพิเศษของนิสิต / 
สมรรถนะของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ดังนี้ 

และการเรียนรู้ มีความสามารถในการสร้างสรรค์โดย และเขียนรายงาน การ
เขียนผลงานทางวิชาการ 

 การจัดกิจกรรมท่ีก าหนดให้ศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง ตลอดจนจัด
สถานการณ์ ประสบการณ์ เช่น การอบรม สัมมนา ต่างๆ  

 การวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติ ในวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานเด่ียวและเป็นทีม 

 การประยุกต์ใช้การวิจัย การค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติ ในวิชาชีพ
ทางการศึกษา การท าโครงงาน การเรียนภาคปฏิบัติ การศึกษาค้นคว้าทาง
วิชาการหรือการปฏิบัติ ในวิชาชีพทางการศึกษา  มีระบบ กระบวนการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน 

5) U: Unity (รักองค์กร)   
รักองค์กร แสดงเจตคติและความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร 

ด ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัย 
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ชว่ยเหลือเกื้อกูล
เพ่ือนมนุษย์ 

 สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน จัดกิจกรรม ตลอดจนจัด
สถานการณ์ ประสบการณ์ เช่นการจัดกิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม การ
อบรม สัมมนา 

 การจัดกิจกรรมและการท างานกลุ่ม กิจกรรมปฏิสังสรรค์ พบปะ การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นและบุคลากรจากหน่วยงานอื่น 

 การทัศนศึกษาดูงาน การจัดโครงการกีฬาและนันทนาการ การให้ความรัก 
ความเมตตาและเอาใจใส่โดยอาจารย์ผู้สอน และโดยระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 การปฏิสังสรรค์ พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรจากภายใน
และหน่วยงานอื่น 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   
 

1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีวินยั 
และตรงต่อเวลา  

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
บทบาทสมมติ กรณีตัวอย่างโดย
สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณ 

1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
การเรยีนการสอน  

2. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน 
การตรงต่อเวลาของนิสติในการเขา้เรียน การ
ส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย การรับผดิชอบใน

1.2 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล 

1.3 มีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.4 ตระหนักในคุณคา่ของศิลปะและวัฒนธรรม 2. ก าหนดให้นิสติท างานเป็นกลุม่ 
หรือจัดท าโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
คุณธรรม จรยิธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อสร้าง
จิตส านึกสาธารณะโดยถือประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง 

3. ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตาม เพื่อ
ส่งเสริมการเป็นสมาชิกที่ดี และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

4. สร้างโอกาสให้นิสติได้พบกับ
บุคคลหรือเหตุการณ์ทีเ่ป็นกรณี
ตัวอย่าง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้
ยึดมั่นในคณุธรรมและจริยธรรม 

5. การเป็นแบบอย่างท่ีดีของ
อาจารย ์

6. ประกาศเกยีรตคิุณนสิิตที่ท า
ประโยชน์ต่อสังคม  

7. ปลูกฝังให้นิสติเป็นผู้ที่มีวินัยใน
ตนเองและมรีะเบียบ ท้ังด้านการ
เรียนและการด ารงชีวิต    

หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
3.  สังเกตพฤติกรรมการแสดงอาการรับรู้

หรือตอบสนองในการเรียน การจดบันทึก 
การโตต้อบข้อซักถาม โดยเน้นการประเมิน
ตามสภาพจริง 

4. เปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมใน
กระบวนการประเมินผล 

 

1.5 แสดงออกถึงความมีระเบยีบและความ
รับผิดชอบต่อตนเอง 
1.6 แสดงออกถึงความเคารพสิทธิและความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
1.7 แสดงออกถึงความมีจิตส านึกและตระหนัก
ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

 
2. ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2.1 มีความรู้พื้นฐานศึกษาท่ัวไป 1. จัดกิจกรรมโดยเน้นผูเ้รียนเป็น

ส าคัญ  

2. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี เพื่อให้มีการเรียนรูจ้าก

สถานการณ์จริง 

3. เชิญวทิยากรภายนอกท่ีมคีวาม

เชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรงมา

บรรยาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

วิเคราะห์ และอภปิรายร่วมกัน 

ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนและการ
ปฏิบัติงานของนิสิตโดยใช้การประเมินตาม
สภาพจริงในด้านต่างๆ คือ 

1) การทดสอบย่อย 
2) การทดสอบกลางภาคเรียนและ

ปลายภาคเรยีน 
3) การรายงาน/แผนงาน/

โครงการ 
4) การน าเสนอผลงาน 
5) โครงงาน การฝึกงาน การฝึก

ปฏิบัติ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

2.2 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีในวิชาชีพครู
หรือศาสตร์ที่เรียน 
2.3 มีความรู้ในด้านวิชาชีววิทยา เป็นอย่างดี 
และตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือ
งานวิจัย 
2.4 สามารถบูรณาการความรู้และทักษะ/
กระบวนการในวิชาต่างๆ กับการประกอบ
อาชีพ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

4. ให้นิสิตศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้

ด้วยตนเอง  

5. ให้นิสิตจัดท าโครงงาน การ
ฝึกงาน การฝึกปฏิบัติ การปฏิบัตกิาร
สอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใน
สถานศึกษาหรือหน่วยงาน องค์กร ท่ี
เป็นเครือข่าย 

 

 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3.1 น าความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เรยีนไป
ประยุกต์ใช้ 

   1. จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้
นิสิตได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ ทักษะ
การคิด จากสภาพ ปัญหา หรือ
สถานการณ์จริงตา่งๆ  ท้ังในระดับ
บุคคลและกลุม่ เช่น การสะท้อนคิด 
การบันทึกการเรียนรู้ การอภิปราย
กลุ่ม การท ากรณีศึกษา การโต้วาที 
การจัดท าโครงการ การทดลองใน
ห้องปฎิบัติการ ฯลฯ 
   2. จัดกิจกรรมให้นิสติมีโอกาส
เรียนรูจ้ากปัญหา และประสบการณ์
จริง เพื่อการเสนอแนะและหาแนว
ทางแก้ไข 

   1. การประเมินผลทีส่ะท้อนการคิด
วิเคราะห์ โดยใช้การประเมินตามสภาพจริง 
จากการเขียนรายงาน การน าเสนอผลงาน 
การบันทึกการเรียนรู้ และการทดสอบ  
   2. การสังเกตนิสิต ด้านความสามารถใน
การตัดสินใจ การแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ 

3.2 สามารถแสดงออกถึงการคิดวเิคราะห์ และ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมเีหตุผล 
3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ ในสถานการณ์
ต่างๆ 
3.4 มี ค วาม ใฝ่ รู้  ส าม ารถ วิ เค ร าะห์ แ ล ะ
สังเคราะห์ความรู้จากแหล่งต่างๆ ท่ีหลากหลาย
ได้อย่างถูกต้องอย่างสร้างสรรค์ 
 

 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น า
และผูร้่วมงานได ้

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ัน
เรียน ท่ีเน้นการท างานเป็นกลุ่มและ
งานท่ีต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
เพื่อเสรมิสร้างให้ผู้เรียนตระหนักถึง
ความส าคญัและพัฒนาตนเองในดา้น
ความมีมนุษยสัมพันธ์อันดีและความ

1. ประเมินพฤติกรรมของนิสิตที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบในการท ากิจกรรมกลุ่มเช่น การ
ยอมรับฟังความคดิเห็นของเพื่อน โดยใช้การ
ประเมินตามสภาพจริง 

2. เปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการ

4.2 มีความรับผดิชอบต่อตนเอง องค์กร สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับผิดชอบส่วนบุคคล 
2. จัดประสบการณ์การเรยีนรู้

ในภาคปฏิบัติทั้งในและนอกช้ันเรยีน 
เพื่อเสรมิสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

3. สอดแทรกเรื่องความ
รับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การ
เข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ  ใน
รายวิชาต่างๆ 

4. บูรณาการแนวคิดเกี่ยวกับ
การสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคลในสังคมและความรับผิดชอบ
เข้ากับเนื้อหาในทุกรายวิชาที่สอน 

5. มอบหมายงานท้ังเป็น
รายบุคคลและเป็นกลุ่มให้ผูเ้รียน
ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ สังเคราะห ์
แนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกีย่วข้อง
กับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ โดยน าเสนอเป็น
รายงาน ในรูปแบบการน าอภิปราย
ร่วมกันในช้ันเรียน 

ประเมิน 
 

 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

5.1 สามารถวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข ขอ้มูลข่าวสาร 
อันมีผลใหเ้ข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหา
ได ้

1. จัดประสบการณ์การเรยีนรู้
ในรูปแบบที่หลากหลายและ
เหมาะสม เพือ่ส่งเสริมให้นิสติมี
ความรู้ความเข้าใจและมีความ
ตระหนักถึงคณุค่า ในเรื่องของ
หลักการพูด การเขียน เทคโนโลยี
สารสนเทศ คณิตศาสตร์และเทคนคิ
ทางสถิติ  ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อ
การเข้าถึงข้อมูล เลือกรับ เลือกใช้ 
วิเคราะห์และประเมินคณุค่า 

1. ประเมินทักษะของนิสิต ในด้านการ
สื่อสาร การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ การ
วิเคราะห์ เทคนิคเชิงตัวเลขและสถิติ ท่ีเน้น
การประเมินตามสภาพจริง เช่น การสังเกต
พฤติกรรมเกี่ยวกับการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ข่าวสาร และผลงานของนิสิตการประเมินการ
น าเสนอผลงานของนิสิตโดยใช้ Power 
Point การประเมินทักษะการศึกษาค้นคว้า
ของนิสิตการประเมินทักษะการสนทนาทาง
วิชาการของนิสิตการประเมินการเขียนทาง

5.2 สามารถสื่อสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น 
เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย และเลือกใช้ได้อย่างมีประสทิธิภาพ
และเหมาะสมกับสถานการณ์ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

ตลอดจนสังเคราะห์เพื่อการน าไปใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การ
น าเสนอผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. จัดประสบการณ์การเรยีนรู้
ที่เน้นการฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การวเิคราะห์เชิงตัวเลข 
และเทคนิคทางสถิติ รวมทั้งส่งเสรมิ
ให้เกิดทักษะการสื่อสารทั้งการรับฟัง   
การพูด และการเขียน ระหว่าง
ผู้เรยีน ผู้สอน สังคมและชุมชน 

วิชาการของนิสิต 
2. เปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการ

ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข และเทคนคิทางสถิต ิ

 
 

 
 6.   ด้านทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสูตร (ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้) 
 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย/ 
สมรรถนะของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

6.1 แสดงความเชี่ยวชาญในการจดัการการ
เรียนรู้ทีม่ีรูปแบบหลากหลาย  

1. จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรูผ้่าน
ประสบการณ์ตรง ได้แก่ การจดัท า
แผนการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การผลติสื่อ และการ
ใช้สื่อ  การวัดประเมินผล  การ
ปฏิบัติการสอนแบบจลุภาค (micro 
teaching)  การวิจัยในช้ันเรยีน  

2. จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรูผ้่าน
ประสบการณ์ตรงในด้านการ
ปฏิบัติงานครูในสถานศึกษา  การ
ปฏิบัติการสอนระหว่างเรยีนและใน
สถานศึกษา 

3. จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรูจ้ากผูม้ี
ประสบการณ์ หรือผูเ้ชี่ยวชาญ
ทางด้านการสอน ผา่นการสังเกตการ
สอน การสมัภาษณ ์

4. จัดให้ผู้เรียนได้แลกเปลีย่น
เรียนรูจ้ากเพื่อนในสถาบันและตา่ง

1. ให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย เช่น ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง ครูประจ าช้ัน เพื่อน 
อาจารย์นิเทศก์ ประเมินนิสิต ท่ีเนน้การ
ประเมินตามสภาพจริง ในเรื่องความ 
สามารถในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และความเป็นคร ู

2. ประเมินผลงานนิสิต จาก บันทึกการ
สอนประจ าวัน บันทึกการนิเทศ บนัทึกการ
สังเกตการสอนครูพีเ่ลี้ยงและเพื่อน  แผนการ
จัดการเรียนรู้ กระบวนการท างานวิจัยในช้ัน
เรียน การท าแฟ้มสะสมงาน สรุปผลการ
ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ รายงาน
ผลการจัดการเรยีนรู้และการปฏิบตัิงานใน
สถานศึกษา 

3. สังเกตการสอนในช้ันเรียนและ
ประเมินแบบบันทึกหลังการสอน โดยครูพี่
เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา 
และเพื่อนนิสติ  

6.2 แสดงความเชี่ยวชาญในการจดัการเรียนรู้
ด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสมกับความแตกต่างของ
ผู้เรยีน 
 
6.3 แสดงความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้
อย่างบูรณาการ 



86 
 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย/ 
สมรรถนะของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

สถาบัน  
5. จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรูจ้าก

ต้นแบบ เช่น ครูผูส้อน ครูประจ าช้ัน 
ครูผู้ช่วย ครูพี่เลี้ยง ครตู้นแบบ  ครู
แกนน า หรือครูแห่งชาต ิ

6. จัดให้เรยีนรู้จากประสบการณ์
ตรง เช่น กรณตีัวอย่างจากห้องเรยีน 
การสังเกตการณ์สอนแบบต่าง ๆ 
การสัมภาษณห์รือสนทนากับผู้มี
ประสบการณ ์

4. ประเมินงานวิจยัในช้ันเรียน  โดยครู
พี่เลี้ยง และอาจารย์นเิทศก ์

5. ประเมินการจดัโครงการทางวิชาการ
ของนิสิต 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 

ผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. มึคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ วินัย และตรงต่อเวลา 

2. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภบิาล 
3. มีจิตส านึกสาธารณะ และเสยีสละเพื่อส่วนรวม 
4. ตระหนักในคณุค่าของศิลปะและวฒันธรรม 
5. แสดงออกถึงความมีระเบียบและความรับผดิชอบต่อตนเอง  
6. แสดงออกถึงความเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น  
7. แสดงออกถึงความมีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ครู และปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างท่ีดี  
ด้านความรู้ 1. มีความรู้พื้นฐานศึกษาทั่วไป 

2. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีในวิชาชีพครูหรือศาสตร์ที่เรียน  
3. มีความรู้ด้านชีววิทยาเป็นอย่างดี และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และ

งานวิจัย 
4. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะ/กระบวนการในวิชาต่างๆ กับการประกอบ

อาชีพ  
ด้านทักษะทางปัญญา 1. น าความรู้ในศาสตรต์่างๆ ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ 

2. สามารถแสดงออกถึงการคิดวเิคราะห์ และแก้ปญัหาอย่างเป็นระบบและมเีหตผุล 
3. สามารถประเมิน วิพากษ์ ในสถานการณต์่างๆ 
4. มีความใฝรู่้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่หลากหลาย

ได้อย่างถูกต้องเพื่อน าไปสู่การสรา้งสรรค ์
ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

1. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น าและผูร้่วมงานได ้
2. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 
3. สามารถปรับตัวใหเ้ข้าสถานการณแ์ละวัฒนธรรมองค์กร 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข ข้อมลูข่าวสาร อันมีผลให้เข้าใจองค์ความรู้หรือ
ประเด็นปัญหาได ้

2. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมลู ประมวลผล และแปล

ความหมาย และเลือกใช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 1. แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการการเรียนรู้ทีม่ีรูปแบบหลากหลาย 
2. แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสมกับความ

แตกต่างของผู้เรยีน 
3. แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 

 
ผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. มึคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสตัย์ มีวินัย และตรงต่อเวลา 
2. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภบิาล 
3. มีจิตส านึกสาธารณะ และเสยีสละเพื่อส่วนรวม 
4. ตระหนักในคณุค่าของศิลปะและวฒันธรรม 
5. แสดงออกถึงความมีระเบียบและความรับผดิชอบต่อตนเอง  
6. แสดงออกถึงความเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น  
7. แสดงออกถึงความมีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างท่ีดี  
ด้านความรู้ 1. มีความรู้พื้นฐานศึกษาทั่วไป 

2. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีในวิชาชีพครูหรือศาสตร์ที่เรียน 
3. มีความรู้ด้านวิชาชีววิทยา เป็นอย่างดี และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และงานวิจัย 
4. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะ/กระบวนการในวิชาต่างๆ กับการประกอบอาชีพ  

ด้านทักษะทางปัญญา 1. น าความรู้ในศาสตรต์่างๆ ท่ีเรียนไปประยุกต์ใช้ 
2. สามารถแสดงออกถึงการคิดวเิคราะห์ และแก้ปญัหาอย่างเป็นระบบและมเีหตผุล 
3. สามารถประเมิน วิพากษ์ ในสถานการณต์่างๆ 
4. มีความใฝรู่้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง

เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค ์
ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น าและผูร้่วมงานได้ 
2. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 
3. สามารถปรับตัวใหเ้ข้าสถานการณแ์ละวัฒนธรรมองค์กร 

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข ข้อมลูข่าวสาร อันมีผลให้เข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้ 
2. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมลู ประมวลผล และแปลความหมาย และ

เลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ ์
ด้านทักษะการจัดการ
เรียนรู้ 

1. แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการการเรียนรู้ทีม่ีรูปแบบหลากหลาย  
2. แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน 
3. แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ 
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      ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาบังคับ 
มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร        

        
         

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1        
        

         

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2        
        

         

มศว 123 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1        
        

         

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2        
        

         

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล        
                 

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์        
                 

มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้        
        

         

มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์       
 

  
 

    
 

         

วิชาเลือก 

มศว 131 ลีลาศ                     

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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      ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

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

มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล                     

มศว 133 การวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ                     

มศว 134 โยคะ                     

มศว 135 ว่ายน้ า                     

มศว 136 แบดมินตัน                     

มศว 137 เทนนิส                     

มศว 138 กอล์ฟ                     

มศว 139 การฝึกโดยการใช้น้ าหนัก                     

มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม                     

มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                     

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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      ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

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

มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล                     

มศว 244 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี                     

มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม                     

มศว 246 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ                     

มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต                     

มศว 248 พลังงานทางเลือก                     

มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์                     

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต                     

มศว 253 สุนทรียสนทนา                       

มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์                       

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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      ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

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

มศว 255 ธรรมนูญชีวิต                       

มศว 256 การอ่านเพ่ือชีวิต                       

มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                        

มศว 258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ                        

มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม                       

มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ                       

มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม                       

มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์                     

มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                     

มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่                     

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 



93 
 

      ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

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

มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย                     

มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล                         

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                       

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด                       

มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม                     

มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม                       

มศว 355 พุทธธรรม                       

มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต                       

มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม                        

มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม                        

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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      ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

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

มศว 361 มศว เพ่ือชุมชน                       

มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น                        

มศว 363 สัมมาชีพชุมชน                      

มศว 364 กิจการเพ่ือสังคม                     

                         

  หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาชีพครูบังคับ 

ศษ 111 จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู                         

ศษ 201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                         

ศษ 202 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู           
              

ศษ 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา                         

ศษ 241 การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาส าหรับครู                           

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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      ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

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

ศษ 321 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร                         

ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้                         

ศษ 351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา                         

ศษ 391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1                         

ศษ 461 การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา        
        

         

ศษ 471 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                         

ศษ 481 การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา 

                        

ศษ 491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2                         

ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครู 1 

                        

ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครู 2 

                        

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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      ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

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

วิชาชีพครูเลือก 
ศษ 212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                         

ศษ 231 หลักการอุดมศึกษา                         

ศษ 311 จิตส านึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง                         

ศษ 312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค                         

ศษ 313 งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน                         

ศษ 314 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง        
                 

ศษ 322 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น                         

ศษ 332 การศึกษาพิเศษ                         

ศษ 333 การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย                         

ศษ 334 การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตส านึกสาธารณะ                         

ศษ 335 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน                         

ศษ 336 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย           
              

ศษ 337 การมัธยมศึกษา                         

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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      ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

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

ศษ 338 หลัการอาชีวศึกษา           
              

ศษ 342 การแนะแนวเพ่ือการพัฒนาคุณค่าแห่งตน           
              

ศษ 361 การประกันคุณภาพการศึกษา                         

ศษ 362 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาชุมชน                         

ศษ 371 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา                         

ศษ 381 การงานอาชีพและเทคโนโลยี                         

ศษ 431 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้                         

ศษ 452 การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้น                         

ศษ 472 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม                         

ศษ 482 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน           
              

ศษ 212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                         

ศษ 231 หลักการอุดมศึกษา                         

ศษ 311 จิตส านึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง                         

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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      ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

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

วิชาเอก 
คณ 111 คณิตศาสตร์ 1                         
คม 100 เคมีทั่วไป 1                         
คม 101 เคมีทั่วไป 2                         
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1                         
คม 191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2                         
ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไป                         

ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป                         

ชว 101 ชีววิทยา 1                         
ชว 102 ชีววิทยา 2                         
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1                         
ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2                         
ชว 201 วิทยาโพรโทซัว                         
ชว 211 สัณฐานวิทยาของพืช                         

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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      ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

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

ชว 212 บูรณาการพฤกษศาสตร์                         
ชว 221 บูรณาการจุลกายวิภาคศาตร์                         
ชว 222 บูรณาการสัตววิทยา                           
ชว 231 เคมีอินทรีย์และชีวเคมีเบื้องต้น                         
ชว 261 นิเวศวิทยา                         
ชว 272 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช                         
ชว 291 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา                          
ชว 303 วิวัฒนาการ                         
ชว 304 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา                         
ชว 311 กายวิภาคศาสตร์ของพืช                         
ชว 312 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของพืชมีเมล็ด                         
ชว 313 กายวิภาคศาสตร์ของเนื้อไม้                         
ชว 314 สรีรวิทยาของพืชเขตร้อน                         
ชว 322 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง                         

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 



100 
 

      ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

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

ชว 323 สัตว์มีกระดูกสันหลัง                         
ชว 324 กีฏวิทยา                          

ชว 325 กายวิภาคเปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง                         

ชว 326 ปรสิตวิทยา                          
ชว 341 พันธุศาสตร์                          
ชว 354 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา                          

ชว 355 พฤติกรรมวิทยา                          

ชว 361 นิเวศวิทยาของพืช                          

ชว 363 นิเวศวิทยาของสัตว์                          

ชว 374 เทคโนโลยีชีวภาพเบือ้งต้น                         

ชว 376 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม                         

ชว 393 เทคนิคทางชีววิทยา                          
ชว 394 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา                         

ชว 404 สาหร่ายวิทยา                         

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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      ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

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

ชว 411 อนุกรมวิธานพืช                         
ชว 414  เฟิร์นวิทยา                         
ชว 421 ปักษีวิทยา                         

ชว 422 สังขวิทยา                          
ชว 452 ฮอร์โมนพืช                           
ชว 456 ประสาทชีววิทยา                          

ชว 457 การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ                         
ชว 474 วัชพืชและการป้องกันก าจัด                          
ชว 475 ชีววิทยาประชากร                          

ชว 477 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาส าหรับครูชีววิทยา 1                             
ชว 478 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาส าหรับครูชีววิทยา 2                            
ชว 495 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1                         
ชว 496 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2                          
ชศ 473 วิจัยในชั้นเรียนชีววิทยา                         

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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      ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

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

ชศ 474 บูรณาการวิธีวิทยาส าหรับครูชีววิทยา 1                          

ชศ 475 บูรณาการวิธีวิทยาส าหรับครูชีววิทยา 2                          

ชศ 476 ชุมชนกับการจัดการเรียนรู้สาระชีววิทยา                         

ชศ 477 นวัตกรรมเชิงประยุกต์ส าหรับการเรียนรู้ชีววิทยา                         

ชศ 481 สัมมนาส าหรับครูชีววิทยา                          
วจช 201 จุลชีววิทยา                         
วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา                         
วทศ 303 ภาษาอังกฤษส าหรับครวูิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

                        

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

มีการด าเนินการเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนิสิต ตามรายะเอียดที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ. 2  ที่ถอดลงสู่ มคอ. 3-6 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาโดยมีการพิจารณาผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 

1.1  ก าหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา  และใช้วงจร PDCA . ในการด าเนินงานของระบบ
ผ่านคณะกรรมการ/อาจารย์ผู้สอน 

1.2  ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน  ก าหนดระบบและวิธีการวัดและประเมินผลร่วมกันให้สอดคล้องกับตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตร จากนั้นท าการทวนสอบผลการเรียนโดยการประชุมตัดสินผลร่วมกัน 

1.3  ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนและหลังเรียน จากอาจารย์ผู้สอน และ
เครือข่ายผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา 

1.4  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
1.5  มีการทบทวนระบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตให้สอดคล้องกับการก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
      เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก) 



104 
 

 

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 จัดให้มีการปฐมนิเทศ อาจารย์ใหม่ เพื่อแนะน าอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ เพ่ือให้เข้าใจหลักสูตร 
บทบาทของรายวิชาที่สอนในหลักสูตร และรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน โดย 

1.1  ก าหนดให้คณาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนเิทศและสัมมนาคณาจารยใ์หม่ของมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ และ
โครงการพัฒนาคณาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ และคณะร่วมผลติ  

1.2  จัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม ่เพ่ือให้ค าแนะน าและใหค้ าปรึกษาเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย โครงสร้าง
หลักสูตรและรายวิชา และการพัฒนานิสิต เพ่ือให้อาจารย์ใหมส่ามารถให้ค าแนะน านิสิตเกี่ยวกับหลักสตูรและการจดัการเรยีน
การสอนของคณะและการพัฒนานสิิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใหค้ าแนะน าส าหรับการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการได้อย่างรวดเรว็ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1  จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาอาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการสอน 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  
2.1.2  สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ในด้านทักษะการจัดการสอน การใช้

สื่อการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้และการท าวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน  

 
2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการ และพัฒนาผลงานทางด้าน
วิจัย โดยการสนับสนุนเงินทุนและส่งเสริมการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ 

2.2.2  จัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมทักษะ การเขียนเอกสารต ารา บทความ และผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืนๆ  

2.2.3 ให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
2.2.4  จัดโครงการสนับสนุนให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยให้ทุนการศึกษาใน

รูปแบบต่างๆ ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 
2.2.5  จัดสัมมนาระดับประเทศ/นานาชาติ 
2.2.6   สร้างสัมพันธภาพกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทั้งประเทศใกล้เคียง เพ่ือแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยา (5 ปี) ด าเนินการบริหารหลักสูตรให้มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยได้ด าเนินการดังนี้ 

1.1   จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครบจ านวน 5 คนตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดย
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯ มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ทั้ง 5 คน ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด  

1.2   ท าหน้าที่ดูแล รับผิดชอบการบริหารจัดการการเรียน การสอนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
หลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพครู 

1.3   จัดให้มีคณะกรรมการประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่ก ากับและติดตาม จัดท า มคอ.3 -7 วาง
แผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผล
รายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

1.4   มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และรายงานผลต่อสถาบัน 
1.5   มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร 
1.6   ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินมีอย่างน้อย 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

1.6.1 มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
1.6.2 มีการวางแผนการด าเนินการหลักสูตรก่อนจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1) จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 
2) จัดท ารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3 
3) จัดท ารายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 4 

1.6.3 มีการด าเนินการตามแผนและการจัดท ารายงานผล ดังนี้ 
1) รายงานผลการด าเนินการรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5 
2) รายงานผลการด าเนินการประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 6 
3) รายงานผลการด าเนินการหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 

1.6.4 มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมา 

1.6.5 มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
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2. บัณฑิต 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยา (5 ปี) มีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความเป็น

เลิศทางวิชาการและวิชาชีพด้านชีววิทยา และการสอน โดยเป็นผู้น าในการสร้างสรรค์การเรียนรู้แนวใหม่ มี
ความเป็นครูและเป็นนักวิชาการที่พร้อมด้วยคุณธรรม ซึ่งมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คือ 1) มีความรู้ ใฝ่
รู้ครอบคลุมทั้งศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์ และวิชาชีพครู รวมทั้งสามารถใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารให้เกิดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และ 3) มี
ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนโดยใช้หลักประสานประโยชน์ส่วนรวมตามวิถีประชาธิปไตย เพ่ือ
ขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ธ ารงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาไทย  ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน ให้ผู้เรียนมีความรู้ใน
วิขาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด ซึ่งจะต้องมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งขาติ เพ่ือมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาให้มีผลการเรียนรู้ของนิสิตสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ เป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมช น 
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้มีความเชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไปตามที่ก าหนดไว้
ในผลลัพธ์การเรียนรู้  ซึ่ งคุณภาพบัณฑิตจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งขาติ บัณฑิตที่จบการศึกษามีงานท าในต าแหน่งครูในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย นักวิชาการศึกษา นักวิจัยด้านวิทยาศาสตรชีวภาพ นักพัฒนาชุมชนทางการศึกษา 
ผู้จัดการอบรมและสัมมนาในองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา หรืออาชีพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ด้านชีววิทยา และทางหลักสูตรจะได้ประเมินบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งขาติ 5 ด้านคือ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิฃาการ (3) 
ด้านทักษะทางป๋ญญา (4) ด้านทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดขอบ และ (5) ด้านทักษะ
การวิเคราะห้เซิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ และ
ปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรและบัณฑิตต่อไป 

3. นิสิต 
การรับนิสิต 
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ด าเนินการประชุมเพ่ือก าหนดแผนการรับนิสิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิกับการพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดยน าข้อมูลการรับนิสิตปีที่ผ่านมา มาใช้ประกอบการ
วางแผนในการก าหนดเป้าหมายจ านวนรับและคะแนนของผู้สมัครตามองค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก และเกณฑ์ขั้น
ต่ าที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลการสอบในรายวิชาวัดแววความเป็นครู (PAT5) ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 50 โดยอาจเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นในระดับคณะ ทั้งการสอบรับตรง โครงการพิเศษ และ
การสอบระบบกลาง (admissions) โดยอ้างอิงข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษา



107 
 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ที่ปรากฏใน มคอ.2 รวมทั้งเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ส าหรับใช้เป็น
แนวทางให้มหาวิทยาลัยใช้ในการประกาศรับสมัครนิสิตในปีการศึกษาปัจจุบัน โดยมหาวิทย าลัยเป็น
ผู้ด าเนินการคัดกรองคุณสมบัติ และจัดสอบตามระยะเวลาที่ก าหนด 

     เมื่อได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์แล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้ประชุมวางแผน
และมีมติเสนอชื่อคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นคณะกรรมการในการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบ
ข้อเขียน ทั้งนี้แนวทางการสอบสัมภาษณ์ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมของหลักสูตร คือ ให้เป็นไปตามกรอบที่
มหาวิทยาลัย และคณะ ฯ ก าหนด เพ่ือให้ได้นิสิตตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร โดยการ
สัมภาษณ์จะเน้นทักษะด้านการสื่อสาร วิชาการ ทัศนคติความเป็นครู และความต้องการทุนการศึกษา เป็นต้น 
ภายหลังการสัมภาษณ์ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ได้ประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาผลการสัมภาษณ์ และสรุป
จ านวนผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จากนั้นเสนอต่อกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไป 

แผนการรับนิสิตเพื่อเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 30 คน มีดังนี้  
1)  โครงการรับตรงประเภททั่วไปและประเภทโครงการพิเศษ จ านวน 17 คน  
2)  โรงเรียนเครือข่าย จ านวน 10 คน  
3)  โครงการรับนิสิตในระบบกลาง (admissions) จ านวน 3 คน 

 
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 หลักสูตร ฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญของกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพ่ือให้นิสิตใหม่
ได้รับการปรับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รู้จักรุ่นพ่ี เพ่ือน และคณาจารย์ในหลักสูตร ภาควิชา และคณะร่วม
ผลิต  หากนิสิตมีปัญหาทั้งเรื่องการเรียน การท ากิจกรรม การแสดงออกในที่สาธารณะ นิสิตจะกล้าขอ
ค าปรึกษากับคณาจารย์ในหลักสูตร ภาควิชา และรุ่นพี่หรือเพ่ือนได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ได้มีการประชุมเพ่ือวางแผนและก าหนดแผนการเตรียมความพร้อมให้กับ
นิสิตในหลักสูตรตั้งแต่ก่อนการเข้าศึกษา โดยน าผลของกิจกรรมในปีการศึกษาที่ผ่านมามาปรับปรุงเพ่ือให้นิสิต
เข้าร่วมกิจกรรมส าหรับนิสิตใหม่ในปีการศึกษาถัดไป โดยมีตัวอย่างของกิจกรรมดังนี้ 
  1) โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ที่จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์  
  2) กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตภาควิชาชีววิทยา โดยภาควชิาชวีวิทยา 
  3) กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่โดยหลักสูตร ฯ  
  4) กิจกรรมค่ายส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตเพ่ือพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทย ณ มศว องครักษ์ จัดโดย
หลักสูตรร่วมกับคณะร่วมผลิต และมหาวิทยาลัย 
  5) กิจกรรมเสริมความเป็นครู จัดโดยหลักสูตรร่วมกับคณะร่วมผลิต  
  6) โครงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพ้ืนฐานของคณะวิทยาศาสตร์ใน โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์  
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โดยกิจกรรมเหล่านี้หลักสูตร ฯ ได้ร่วมกับภาควิชา คณะร่วมผลิต (คณะวิทยาศาสตร์และคณะ
ศึกษาศาสตร์) และมหาวิทยาลัย จัดขึ้นก่อนเข้าศึกษาในภาคเรียนที่  1 นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้
ด าเนินการแจกคู่มือนิสิตเพ่ือยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติจนส าเร็จการศึกษา   

ส าหรับข้อมูลทางวิชาการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เปิดสอนทั้งในและนอกหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์และเพจประชาสัมพันธ์ของ
ภาควิชา รวมทั้งมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษานัดหมาย พูดคุยกับนิสิตส าหรับการวางแผนการลงทะเบียน
ก่อนเปิดเรียนในทุกภาคการศึกษา และขอความร่วมมือจากคณาจารย์ในภาควิชาชีววิทยาจัดกิจกรรมแนะน า
งานวิจัยของอาจารย์แต่ละท่านเพ่ือให้นิสิตชั้นปี 3 และ 4 สามารถเลือกและคิดหัวข้อการท าโครงงานกับ
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเอกได้อย่างตรงความต้องการกับนิสิตแต่ละคน ท าให้นิสิตได้รับการฝึกฝน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ตนเองสนใจ 
 

การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี   
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีการวางแผนการจัดระบบดูแล
นิสิต โดยมีการพิจารณาสัดส่วนของจ านวนนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้เหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา และ
หลักสูตร ฯ ยังได้ขอความร่วมมือให้อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีทุกท่านแจ้งวันเวลาที่สะดวกในการขอเข้ารับค า 
ปรึกษาแก่นิสิตในความดูแล โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่หลักในการให้ค าปรึกษาในด้านการเรียน การใช้ชีวิต
ของนิสิต รวมถึงชี้แจงการลงทะเบียน การขอทุน ช่องทางการร้องเรียน เป็นต้น ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาจะมี
ข้อมูลเบื้องต้นของนิสิตเพ่ือการจัดการความเสี่ยงด้านการเรียนของนิสิต ซึ่งหลักสูตร ฯ ได้ก าหนดให้อาจารย์
ปรึกษาทุกชั้นปีจัดสรรเวลาให้นิสิตเข้าพบ อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีระบบและกลไก โดยร่วมกันวางแผนการด าเนินงานของหลักสูตร ฯ 

เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนิสิตในหลักสูตร 
โดยหลักสูตรได้จัดประชุมนิสิตทุกชั้นปี รวมถึงปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 โดยได้ชี้แจงกิจกรรมเสริมทักษะที่
หลักสูตรจะจัดขึ้นในปีการศึกษานั้น ๆ และ สอบถามถึงกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนิสิต
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่นิสิตต้องการให้ด าเนินการจัดเพ่ิมเติมจากที่หลักสูตร
ก าหนดไว้ จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับภาควิชาพิจารณาปรับการเรียนการสอนในรายวิชาที่มี
บริบทสอดคล้องกับความต้องการกับความต้องการของนิสิต โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเพ่ิมพูน
ประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน รวมถึงด าเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับหลักสูตรอ่ืนๆ ภายใต้การ
บริหารงานของภาควิชา ฯ  โดยน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกิจกรรมและโครงการในปีการศึกษาที่
ผ่านมา มาใช้ประกอบการพิจารณา และเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนและการท ากิจกรรมในโครงการ ผู้จัด
กิจกรรมและโครงการจะสรุปผลการประเมินการท ากิจกรรมและรายงานผลการจัดกิจกรรมและโครงการเสนอ
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ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ เพ่ือให้หลักสูตรน ามาสรุปและรวบรวมข้อเสนอแนะส าหรับเป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมและโครงการในปีการศึกษาถัดไป เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้นิสิตมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 นั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ 
ร่วมกับภาควิชา ฯ สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมท ากิจกรรมในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย โดยมุ่งพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดจนความรู้ความสามารถ และทักษะจ าเป็นอ่ืนๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านต่าง 
ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตนกรรม (learning and innovation skills) 
หลักสูตร ฯ มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยการสร้างองค์ความรู้และได้

ท างานเป็นทีม เพ่ือฝึกทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะความร่วมมือกัน
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

2) ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media and technology skills) 
หลักสูตร ฯ มีการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ 

(Computer-based Learning) การเรียนรู้บนเว็บ (Web-based Learning) มุ่งเน้นให้นิสิตมี ความสามารถ
ในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ด้านสารสนเทศ 
สื่อและเทคโนโลยี 

3) ทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) 
หลักสูตรฯทมีการส่งเสริมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ด้านวิชาชีพเพ่ือพัฒนาให้นิสิตมีทักษะในการ

ด ารงชีวิตและท างานให้ประสบความส าเร็จ โดยมุ่งเน้นให้นิสิตจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่ส าคัญ  
 
4. อาจารย ์

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้จัดประชุมเพ่ือวางแผนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ทุกปี โดยหลักสูตรฯ ได้วิเคราะห์ความต้องการให้ตรงตามสาขาขาดแคลนของหลักสูตรฯ คือ อาจารย์ที่มีวุฒิ
การศึกษาทางด้านศึกษาศาสตร์โดยตรง จากนั้นจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมภาควิชาชีววิทยาถึงความต้องการในการ
รับอาจารย์ประจ าหลักสูตร และร่วมกับภาควิชาก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งให้มีคุณวุฒิและความ
เชี่ยวชาญตรงกับความต้องการ และร่างข้อก าหนดภาระงาน (Term of reference) ให้ชัดเจนและเหมาะสม 
จากนั้นจึงยื่นเรื่องเสนอขออัตราก าลังต่อคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย เมื่อมหาวิทยาลัยมีมติจัดสรร
อัตราก าลังให้คณะวิทยาศาสตร์ตามที่เสนอขอแล้ว จึงมีประกาศรับอัตราอาจารย์ใหม่ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกต้องด าเนินการพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามต้องการ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยบรรจุเป็นอาจารย์
และคณะวิทยาศาสตร์แต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อไป 
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เมื่อใกล้สิ้นปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณาระบบการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร กระบวนการด าเนินงาน ผลที่ได้ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง เพ่ื อใช้วาง
แผนการรับและแต่งตั้ง หรือปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป  
 

ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เมื่อใกล้สิ้นสุดปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะประชุมเพ่ือวางแผนการบริหารอาจารย์

ประจ าหลักสูตร โดยพิจารณาจากผลการด าเนินการบริหารหลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่านมา และพิจารณาจาก
ความเสี่ยงที่จ านวนและคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยที่มีการก าหนด
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละคนนั้น เพ่ือให้การด าเนินการด้าน
ต่าง ๆ ในปีการศึกษาถัดไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ในแต่ละปีอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนจะได้รับค าชี้แจงและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ภาระงานตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ (1) งานสอนและพัฒนานิสิต 
(2) งานวิจัย งานสร้างสรรค์และผลงานวิชาการ (3) ด้านการบริการวิชาการ (4) ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(5) ด้านการบริหารและกรรมการอื่นๆ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้จัดท ารายงานสรุปภาระงานตนเอง 
ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนผ่านการประเมินและมีภาระงานไม่ต่ ากว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการภาระงานของภาควิชาชีววิทยาและคณะวิทยาศาสตร์  

แต่ละปีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรที่เป็นผลมาจากการปรับปรุง
และพัฒนาจากผลการประเมินตนเองในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

เมื่อใกล้สิ้นปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะจัดประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการบริหาร
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผลที่ได้ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง เพ่ือใช้วางแผนการบริหารอาจารย์
ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป  
 

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ทุกปีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะจัดประชุมเพ่ือวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า

หลักสูตรในด้านต่างๆ โดยได้จัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือส ารวจ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ยังไม่มีต าแหน่งวิชาการและส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังได้ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทั้งในและระหว่างหลักสูตรร่วมกับภาควิชาชีววิทยาจัดโครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัยทุกปี 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ ด้วยการประชาสัมพันธ์แหล่งตีพิมพ์ผลงานทาง
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วิชาการ การประชุมวิชาการ การอบรม รวมถึงแหล่งทุนต่างๆ ให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรรับทราบ รวมถึง
การส่งเสริมให้มีระบบพ่ีเลี้ยงในการท างานวิจัยร่วมเพ่ือให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูง  เป็นผลให้
คณาจารย์มีการขอทุนทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก มีผลงานตีพิมพ์ และเข้าร่วมโครงการต่าง  ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

เมื่อใกล้สิ้นปีการศึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยใช้จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและจ านวนโครงการ
ที่อาจารย์เข้ารับการอบรมเป็นตัวชี้วัด และยังร่วมกันประเมินกระบวนการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ผลการด าเนินการ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง เพ่ือใช้วางแผนการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป  
 
5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
กระบวนการและกลไกการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชา เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต สาชาวิชาชีววิทยา (5 ปี) หลังจากที่กรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้ประชุมวางแผนการปรับปรุง
หลักสูตร และน าเสนอแก่ภาควิชาฯ แล้ว ภาควิชาจะได้เสนอชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรแก่คณะ
วิทยาศาสตร์ ส าหรับแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ให้ท าหน้าที่ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรีครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (มคอ.1) อีกทั้งสอดคล้องกับข้อบังคับคุรุ
สภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู โดยท าการเขียนร่าง มคอ.2 โดยในการปรับปรุงด าเนินการจะร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งท าหน้าที่พัฒนาและปรับปรุงในส่วนของ
หมวดวิชาชีพครู จากนั้นคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรน าร่าง มคอ.2 เข้าประชุมกับที่ประชุมคณะกรรมการ
ภาคชีววิทยา เพื่อ 
 1) ก าหนดหลักคิดของหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และปรัชญาการศึกษา  
 2) ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่สอดคล้องกับหลักคิดของหลักสูตรและกรอบมาตรฐาน 
 3) ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับหลักคิดและผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง (มาตรฐานผลการเรียนรู้ในหลักสูตร) โดยคณาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเป็นผู้ก าหนด
ค าอธิบายรายวิชา เพื่อจัดท า มคอ.3 หรือ มคอ.4  

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ และคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรท าการตรวจสอบ
ความไม่ซ้ าซ้อนของรายวิชาใน มคอ.2 เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยน าผล
การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร ให้ตอบสนองต่อพันธกิจ เตรียมทรัพยากร
บุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ และมีสาระรายวิชาที่ทันสมัยหรือรายวิชาใหม่ เพ่ือให้ก้าวทันวิทยาการ
และความต้องการของตลาดแรงงาน  
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เมื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรร่าง มคอ.2 แล้ว จึงได้น าเข้าสู่การวิพากษ์หลักสูตรจากกรรมการ
การศึกษาระดับปริญญาตรีและสภาวิชาการ จากนั้นจึงยื่นขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย แล้วเสนอต่อ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือผ่านความเห็นชอบและได้รับการรับรองจากครุสภา  

ในการปรับปรุงสาระหลักสูตรในแต่ละปีนั้น เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินการจัดเรียนการสอนในแต่ละปี
การศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้ให้นิสิตแต่ละชั้นปีท าการประเมินความพึงพอใจในหลักสูตร 
แล้วหลักสูตรจึงได้ประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินและเสนอแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละ
ปีการศึกษา โดยหลักสูตรด าเนินการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร
ต่อไป 

 
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยในรอบการปรับปรุงหลักสูตร 5 ปีนั้น คณะกรรมบริหารหลักสูตร ฯ 
ไดเ้ก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ แล้วน ามาวางแผนเพ่ือด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย ดัง
ได้กล่าวแล้วในเรื่องการออกแบบหลักสูตรข้างต้น 

ส าหรับการปรับปรุงอีกลักษณะหนึ่ง คือ ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยในรอบปี ตามผลการประเมินใน
ปีนั้น ๆ มีการบริหารจัดการสาระรายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ โดยคณะกรรมการหลักสูตร
มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตแนะแนวและชี้แจงรายละเอียด พร้อมส ารวจความต้องการของนิสิตที่จะ
ต้องการลงเบียนแต่ละรายวิชา เพ่ือใช้ในการวางแผนร่วมกันกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ  

จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงานรายวิชา
เพ่ือให้ท าเรื่องเสนอต่อที่ประชุมภาควิชา ฯ ในการเปิดสอนรายวิชาใหม่ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของนิสิต จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงานแต่
ละรายวิชาจัดท า มคอ.3 หรือ มคอ.4 ตามช่วงเวลาที่ก าหนด เมื่อได้รับ มคอ.3 หรือ มคอ.4 มาแล้วยังได้
ร่วมกันตรวจสอบให้เป็นไปตาม curriculum mapping ที่ปรากฏอยู่ใน มคอ 2  

 
การก าหนดผู้สอน 

ในช่วงระหว่างปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอน 
โดยจัดวางระบบผู้สอนตามความรู้ความช านาญของอาจารย์ผู้สอน และน าเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาในการประชุมภาควิชาชีววิทยา เพ่ือให้เป็นไปตามความช านาญของอาจารย์ผู้สอน นอกจากนี้ 
ในกรณีที่มีการเกษียณอายุราชการ ภาควิชา ฯ และหลักสูตร ฯ จึงพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนให้มี
ความเหมาะสมกับประสบการณ์และความช านาญ  

ส าหรับการพิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมกับ
ภาควิชาชีววิทยา ด าเนินการเชิญอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาน าเสนองานวิจัยที่ก าลังด าเนินการ
อยู่และประชาสัมพันธ์แก่นิสิต เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์  
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ภายหลังการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ผู้สอนประชาสัมพันธ์ให้นิสิตประเมิน
อาจารย์ผู้สอนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ เนื้อหาวิชา การถ่ายทอด การเตรียมการสอน การส่งเสริมให้นิสิตวิเคราะห์
สังเคราะห์ การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การใช้สื่อ การเป็นตัวอย่างที่ดี และการวัดผลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
ไว้ตามแบบ ปค.003 ใน website ของมหาวิทยาลัย (http://supreme.ac.th) จากนั้นกรรมการบริหาร
หลักสูตร ฯ จึงน าผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนจากนิสิตมาเป็นข้อมูลเพ่ือปรับปรุงระบบและกลไกในการ
ก าหนดอาจารย์ผู้สอนให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิเพิ่มขึ้นในปีการศึกษาต่อไป  
 

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ควบคุมและก ากับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการรู้

ให้ได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยตรวจติดตามการจัดการเรียนรู้ มคอ.3 รวมทั้งพิจารณาน้ าหนักของ
องค์ประกอบในการประเมินให้เป็นไปตาม curriculum mapping และวางแผนให้มีการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจติดตามการทวน
สอบมาตรฐานการเรียนรู้ ท าให้ทราบถึงเครื่องมือประเมิน วิธีการพิจารณาเกรด และผลการเรียนรู้ของนิสิต 

ในแต่ละภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนหรือผู้
ประสานงานในแต่ละรายวิชา ด าเนินการจัดท าทวนสอบเมื่อสิ้นภาคการศึกษาและขอให้จัดท า มคอ.5 หรือ 
มคอ.6 แล้วน าผลเข้าท่ีประชุมหลักสูตร เพ่ือท าการสรุปผลการทวนสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้  

 
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ มีระบบและกลไกการวัดผลการเรียนรู้ โดยมีเครื่องมือการ
ประเมินผลที่หลากหลายทั้งในรูปแบบข้อสอบ ปรนัย อัตนัย รวมถึงการท ารายงาน มีการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต ตาม curriculum mapping นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และ
คณาจารย์ในภาควิชา เพ่ือร่วมกันวิพากย์ข้อสอบในรายวิชาที่มีอาจารย์ผู้สอนหลายท่าน  

เมื่อสิ้นภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับภาควิชาชีววิทยา พิจารณาระดับขั้นของ
ผลการเรียน พิจารณาเกรดทุกรายวิชา แล้วเสนอต่อที่ประชุมภาควิชา  
 

การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ วางแผนด าเนินการ ก ากับ และติดตามการประเมินผลการจัดการ

เรียนการสอน โดยก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาด าเนินการจัดท า มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน ไม่เกิน 30 วัน และ มคอ. 7 ภายหลังสิ้นสุดการจัดการเรียน
การสอน ไม่เกิน 60 วัน จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณา มคอ.5 และ 
มคอ.6 รวบรวมข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยทั้งในส่วนของเนื้อหา และการจัด
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กิจกรรมการเรียนรู้ ก่อนมอบหมายให้พนักงานสายสนับสนุนวิชาการของหลักสูตรน าขึ้นสู่ระบบเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยตามกรอบเวลาที่ก าหนดไว้  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ จัดการประเมินหลักสูตรโดยให้นิสิตแต่ละชั้นปีประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อหลักสูตร ฯ และสรุปภาพรวมของรายวิชาที่เปิดสอน ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนขอเสนอในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนและ
การปรับปรุงสาระรายวิชาในปีการศึกษาถัดไป รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรที่
เกี่ยวของ เพ่ือจัดท า มคอ.7  เสนอต่อภาควิชา ฯ และส่งต่อไปยังคณะ เพ่ือน าขึ้นสู่ระบบเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ได้มีการวางแผนจัดหา ปรับปรุง และซ่อมแซมสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ในแต่ละภาคศึกษา โดยมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ท าการรวบรวมข้อมูลผลการประเมินสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้แต่รายละวิชาจากนิสิตและคณาจารย์ผู้สอน เพ่ือเสนอต่อภาควิชาและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ฯ ในระบบ e-survey system นอกจากนี้ในแต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ฯ ได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตและคณาจารย์ภาควิชา 
เพ่ือตรวจสอบและสรุปผลความต้องการปรับปรุง หรือจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้เพียงพอต้องความ
ต้องการ หรือด าเนินการแก้ไขในกรณีท่ียังไม่มีงบประมาณในปีนั้น 

เมื่อสิ้นปีการศึกษาในแต่ละปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้จัดประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการ 
ผลที่ได้ และข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง ส าหรับใช้วางแผนในการปรับปรุงระบบในปีการศึกษาต่อไป  
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7.   ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 1 
2560 

ปีที่ 2 
2561 

ปีที่ 3 
2562 

ปีที่ 4 
2563 

ปีที่ 5 
2564 

ปีที่ 6 
2565 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผนและทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

      

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั อุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐาน 
คุณวฒุิสาขา/ ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร ์

      

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ 
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อน 
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

      

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ 
ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5  
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอน 
ให้ครบทุกรายวิชา 

      

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

      

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดในมคอ.3 หรือ มคอ.4   (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนแต่ละปีการศึกษา 

      

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินการทีร่ายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

-      

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รบัการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 
ด้านการจดัการเรียนการสอน 

      

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

      

(10)บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการ 
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  

      

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อ
คุณภาพหลักสตูรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - -   

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหมเ่ฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - - -  
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน 
1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสิต 
1.1.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเช้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต ทั้งใน และ

นอกชั้นเรียน 
1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสิตที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิขา 
1.1.5 ประเมินวิธีการจัดการเรียนรู้โดยคณาจารย์ผู้สอนในระดับรายวิขาและสาขาวิขา 

 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 1.2.1 ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิขาโดยนิสิตตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใช้ 

ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุง 

ทักษะกลยุทธ์การสอน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายในและ ภายนอก

สถาบัน 
2.2 ประเมินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรียนการสอน การ

ประเมินผลสัมฤทธิ้ของนิสิต การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที่ได้ (Outcome) 
2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2.4 จัดท าการวิจัยเซิงประเมินหลักสูตร เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตาม ตัว
บ่งชี้ (Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
 
 
 



117 
 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 จัดท ารายงานการประเมินหลักสูตรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ คณาจารย์และ 

ผู้เกี่ยวขอ้ง 
4.2 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการประเมิน เป็น

ฐานในการปรับปรุง 
4.3 เชิญผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร และ

กลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร  
ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
ภาคผนวก ซ ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอน เทียบกับสาระความรู้ 
                 ตามมาตรฐานที่คุรุสภาก าหนด   
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ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



121 
 

 
 



122 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



123 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



124 
 

 
 



125 
 

 
 



126 
 

 
 



127 
 

 
 



128 
 

 
 



129 
 

 
 



130 
 

 

 



131 
 

 
 



132 
 

 
 



133 
 

 
 



134 
 

 
 



135 
 

 

 



136 
 

 

 



137 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร 
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ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
 

 หลักสูตรการศึกษาบันฑิต สาขาชีววิทยา (5 ปี) ได้เรียนเชิญ อาจารย์ ดร. สกลรัชต์ แก้วดี จากสาขาวิชา
การศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้ช่วยศาสตรจารย์.ดร. กนกพร แสน
เพชร จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมวิพากษ์หลักสูตร เพ่ือเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงให้หลักสูตรมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และมีความทันสมัยยิ่งขึ้น โดยทางหลักสูตรได้
ด าเนินการภายในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 
 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุง
แก้ไข 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1) ควรปรับปรุงข้อ 11 "สถานการณ์
ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้อง
น ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร" 
ให้เป็นรูปธรรมในระดับหลักสูตร ให้มี
แนวคิดหรือการด าเนินการที่เป็นไปได้ที่
หลักสูตรสามารถด าเนินการเองได้ โดย
ควรให้สอดคลองกับ ข้อ 12 "ผลกระทบ
จากข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนา
หลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน" 

1) ได้ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขแล้ว 

- 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1) ปรัชญาของหลักสูตรควรสะท้อน
แนวความคิด ระบบความเชื่อที่เป็นฐาน
ของการศึกษาของหลักสูตร เพ่ือให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2) ควรเพิ่มเติมความส าคัญในการผลิตครู
ชีววิทยา 
3) ควรเพิ่มเติมรายละเอียดในแผน
ปรับปรุงให้มีรายละเอียดของประเด็นใน
การวางแผนพัฒนาพัฒนา เพ่ิมกลยุทธ/
วิธีการ เพื่อให้การด าเนินการของ

1) เป็นไปตามข้อเสนอ 
 
 
 
2) ได้ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขแล้ว 
3) ได้ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขแล้ว 
 
 

- 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุง
แก้ไข 

หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ที่การด าเนินการต้องเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของคุรุสภา 
4) การวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตาม
รายวิชาที่เปิดสอน ควรท าตัวอักษรของ
เนื้อหารายวิชาให้ชัดเจนโดยการขีดเส้นใต้
หรือตัวหนา ว่าส่วนใดหรือข้อความใดท่ี
สะท้อนสาระเรียนรู้ตามมาตรฐาน 

 
 
 
4) ย้ายไปไว้ในภาคผนวก ช 
และด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
แล้ว 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1) โครงสร้างหลักสูตร ควรระบุหน่วยกิต
ให้ชัดเจน เพ่ือให้ทราบหน่วยกิตที่แท้จริง 
2) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา ชว 354  
 
3) ปรับปรุงรูปแบบการเขียนค าย่อใน
ตาราง 2.3.2 และ 2.3.3 

- 
 
2) ได้ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขแล้ว 
3) ได้ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขแล้ว 

1) ใช้รูปแบบที่ได้รับมาจาก
ศึกษาศาสตร์ 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
1) ในแผนที่กระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ มีส่วนที่พิมพ์ผิด 
2) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
(อัตลักษณ์ มศว) ควรระบุรายละเอียด
ของอัตลักษณ์ทั้ง 9 ข้อ และระบุกลยุทธ์ที่
ชัดเจนและสอดคล้องกับอัตลักษณ์แต่ละ
ข้อ กลุ่มวิชา/รายวิชามีธรรมชาติหรือ
ลักษณะส าคัญที่แตกต่างกัน อาจพิจารณา
ว่ากลุ่มรายวิชาใด ที่น่าจะสอดคล้องหรือ
น าพานิสิตให้มีความเป็นอัตลักษณ์ข้อใด
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งระบุลักษณะ
กิจกรรม ให้ชัดเจนเพ่ือให้มองเห็นว่า
สามารถพัฒนาอัตลักษณ์ข้อนั้น ๆ ได ้
 

1) ได้ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
2) แก้ไขตามการก าหนด 
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
ของทางมหาวิทยาลัย 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุง
แก้ไข 

3) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ควรระบุกลยุทธ์การสอนที่สอดคล้องกับ
ทักษะแต่ละทักษะ (แยกข้อ) 
รวมทั้งระบุวิธีการวัดที่สอดคล้องกับ
ทักษะดังกล่าว 

3) ได้ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขแล้ว 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1) ควรเพ่ิมเติมวารสารต่างประเทศด้าน
ชีววิทยา และอาจเพิ่มเติมเครื่องมือการ
สืบค้นข้อมูลวารสารวิชาการท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลต่างๆ (เช่น scopus,  ISI ...) ที่
มหาวิทยาลัยได้ซื้อลิขสิทธิ์ไว้ลงในข้อ 2.3 

 1) แก้ไขตามรูปแบบ 
เอกสาร มคอ.ใหม่ของทาง
มหาวิทยาลัย 

 
ภาพรวมของหลักสูตร 

 

เป็นหลักสูตรที่ดี มีการผสมผสานจุดแข็งระหว่างศาสตร์ทางชีววิทยาและทางด้านการศึกษาได้อย่างลง
ตัว มีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ชัดเจน รวมถึงมีการออกแบบหลักสูตรได้สอดคล้องกับปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ประกอบกับมีทีมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
คุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ทางคณะศึกษาศาสตร์หรืออาจารย์จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
เป็นหลักประกันว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้เป็นครูชีววิทยามืออาชีพ และมีจรรยาบรรณของครูอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 

 

หากมีความเป็นไปได้ควรจะเปิดกระบวนวิชาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทดลองและจรรยาบรรณการใช้
สัตว์เพ่ือบรรจุไว้ในหลักสูตรด้วย เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีการบังคับใช้ พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ และ พ.ร.บ. นี้มีผลบังคับใช้ครอบคลุมไปถึงการใช้สัตว์ทดลองเพ่ือการเรียนการ
สอนด้วย ดังนั้นครูชีววิทยาควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ นอกจากนี้ยังสามารถน าความรู้ในส่วนนี้ไป
ถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนเพื่อปลูกฝังจิตส านึกในการตระหนักถึงคุณค่าชีวิตสัตว์ด้วย 
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ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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รายงานการประเมินหลักสูตร การศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยา 

       หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผล
การด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมี
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.91 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 
องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) มีจ านวน 1. องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2) และมีจ านวน 4 
องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบที่. 3, 4,  5, 6)  
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2  4.76 (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3  3.33 (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4  3.78 (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5  4 (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6  4 (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

 3.91 (13 ตัวบ่งชี้) 

 
โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 

1. ................................................................................................................................................... 
2. ............................................................................................... .................................................... 
3. ............................................................................................... .................................................... 
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ผลการประเมิน (ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี)  

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  
1. จ านวนอาจารย์

ประจ าหลักสตูร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจ าเกิน

กว่า 1 หลักสูตรไมไ่ด้และประจ าหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาที่จดัการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน - 

2. คุณสมบตัิของ

อาจารย์ประจ า

หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือ

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากวา่ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์กับ

สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน - 

11. การปรับปรุง

หลักสตูรตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และ

อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/

สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 6) หมาย

เหตุ ส าหรับหลักสตูร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 

หรือ หลักสตูร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน - 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  ผ่าน 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี)  

 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต     4.76 
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

10 45.20 4.52 4.52 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

 29 29   100%  5 

องค์ประกอบท่ี 3 นิสิต    3.33 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  การรับนิสิต       3 3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2  การส่งเสรมิและพฒันานิสิต     3 3 
ตัวบง่ช้ีที ่ 3.3  ผลที่เกิดกับนสิิต      4 4 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร   3.78 
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  การบริหารและพฒันาอาจารย์ประจ า
หลักสตูร  

    4 4 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสตูร  10 (5+0+5) 3 3.33  3.33 
    ประเด็นท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

    5   

     ประเด็นท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

    0    

     ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

    5    

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร      4 4 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   4 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร      4 4 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการ
เรียนการสอน 

    4 4 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.3 การประเมินผู้เรียน       3 3 
ตัวบง่ช้ีที ่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    5 5 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้  4 
ตัวบ่งช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้      4 4 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 - 6  ( จ านวน 13  ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 50.85 
         ตัวบ่งชี้ 13 
    คะแนน 3.91 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพน้อย 

2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 4.52, 5 
(2.1,2.2) 

4.76 ดีมาก 

3 3 3, 3, 4 
(3.1,3.2,3.3) 

- - 3.33 ดี 

4 3 4, 3.33, 4 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 3.78 ดี 

5 4 4 
(5.1) 

4, 3, 5 
(5.2,5.3,5.4) 

- 4 ดี 

6 1 - 4 
(6.1) 

- 4 ดี 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน 
25.33./7=

3.62 
16./4   = 

4 
9.52/2=

4.76 

    
50.85/
13= 
3.91 

 

 

ผลการประเมินระดับ ดี ดี ดีมาก ดี  
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Common DataSet 
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา 29 คน   
2 จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 10 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบณัฑติ 4.52 คะแนน   
4 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน 34.48 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 29 คน   
6 จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด 29 คน   
7 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 100 ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ

คะแนนเตม็ 5 
5 คะแนน   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 
10 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ช้ิน   
11 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (0.20) 
  ช้ิน   

12 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (0.40) 

 ช้ิน   

13 จ านวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแตส่ถาบันน าเสนอสภาอนุมตัิ
ตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ช้ิน   

14 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
15 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม

ที่ 2 (0.60) 
  ช้ิน   

16 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับชาตติามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

17 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

18 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

19 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
20 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ   น้ าหนัก   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 
 ช้ิน   

22 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   
23 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ (0.60.)  ช้ิน   
24 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)  ช้ิน   
25 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)  ช้ิน   
26 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์  น้ าหนัก   
27 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์  น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
28 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (0.20) 
  ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (0.40) 

  ช้ิน   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีไ่ม่มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

  ช้ิน   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
33 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 

(0.60) 
     

34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น
ที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ 
ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
(0.80) 

  ช้ิน   

36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
38 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 
  ช้ิน   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
41 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรร่ะดับชาติ (0.60)   ช้ิน   
42 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
43 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ(1.00)   ช้ิน   
44 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   
45 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 5 คน   
47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด        5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 100 ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเตม็ 
5 คะแนน 

5 คะแนน   

 ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
50 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 0 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 0 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ คะแนนเตม็ 5 

คะแนน 
0 คะแนน   

 ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

 ช้ิน   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

 ช้ิน   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

1 ช้ิน   

56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ช้ิน   

57 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยูใ่นฐานข้อมูล 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพือ่อนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

  ช้ิน   

58 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไมอ่ยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี ้ตามประกาศ 
ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

61 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
59 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม

ที่ 2 (0.60) 
  ช้ิน   

60 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

62 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

63 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

64 จ านวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่
ที่ 1 (0.80) 

1 ช้ิน   

65 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

 ช้ิน   

66 จ านวนบทความวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

1 ช้ิน   

67 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

68 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
69 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

(1.00) 
  ช้ิน   

70 จ านวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนนิการ (1.00)   ช้ิน   
71 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

(1.00) 
  ช้ิน   

72 จ านวนต าราทีผ่่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
73 จ านวนหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
74 จ านวนต าราทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหนง่ทางวิชาการ

แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
  ช้ิน   

75 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

 ช้ิน   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ 2.20 น้ าหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ   ช้ิน   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

78 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
79 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ (0.60.)   ช้ิน   
80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
81 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)   ช้ิน   
82 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   
83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   
 ประเด็นที่ 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
84 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ
 ช้ิน   

85 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน   
86 จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร   ช้ิน/คน   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
87 คะแนนเฉลีย่ของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑติใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสตูร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 คะแนน  
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ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 



157 
 

 

ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  วุฒิพงษ์ ทองใบ  
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)     Wuttipong Tongbai 
ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
ที่ท างาน        ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
เบอร์โทรศัพท์       0-2649-5000 ต่อ 18101 มือถือ 095-110-3953 
Email         wuttongbai@gmail.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานศึกษา ปีที่จบการศึกษา 

ปริญญาตรี วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล 2545 

ปริญญาเอก ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล 2553 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 Developmental Biology  Cell and Molecular Biology   
 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
Boonkusol, D. and Tongbai, W. (2016). Genetic Variation of Striped Snakehead Fish      

(Channa striata) in River Basin of Central Thailand Inferred from mtDNA COI Gene   
Sequences Analysis. Journal of Biological Sciences, 16, 3743. 

 
2.  ภาระงานสอน 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

BI 102 Biology II 

BI 103 Basic Biology I 

BI 191 Biology Laboratory I 

BI 192 Biology Laboratory II 

BI 221  Integrated Microanatomy 



158 
 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

BI 305 Systematics and Biological Diversity 

BI 321 Histology 

BI 322 Invertebrate Zoology 

BI 331 Introduction to Organic Chemistry and Biochemistry 

BI 342 Developmental Biology 

BI 371 Introduction to Biotechnology 

BI 405 Evolution of Organism 

BI 501 Advanced Biotechnology 

BI 506 Cell Structure and Function 
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ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) ธนวรรณ เตชางกูร 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Thanawan Tejangkura 
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
ที่ท างาน    ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
เบอร์โทรศัพท์     0-2649-5000 ต่อ 18510 มือถือ 081-868-6759 
Email     thanawant@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2544 

วท.ม อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรม-
ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2547 

Ph.D. Natural sciences & psychology Liverpool John Moores 

University, UK 

2555 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 Genetics, Bioinformatics, Parasitilogy 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
Anucherngchai S., Tejangkura T. and Chontananarth T. (2016). Epidemiological situation and 

molecular identification of cercarial stage in freshwater snails in Chao – Phraya basin, 
Central Thailand. Asian Pacific Journal Tropical of Biomedicine.; 6(6), 539-545.  

Brown, R. P., Tejangkura, T., El Mouden, E. H., Ait Baamrane, M. A. & Znari, M. (2012). Species 
delimitation and digit number in a North African skink. Ecology and Evolution, doi: 
10.1002/ece3.326. 
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2.  ทุนวิจัยท่ีได้รับ (5 ปี ย้อนหลัง) 
 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 
 

ระบุ
สถานภาพ 
(หัวหน้า

โครงการ/ผู้
ร่วม

โครงการ) 
ความหลากหลายทางพนัธุกรรมของกิ้งกือกระสุนพระอินทร์ 
Zephronia siamensis. 

ทุนวิจัยเงิน
รายได้คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
ศรีนครินท
รวิโรฒ 

2558 หัวหน้า
โครงการวิจัย 

การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบเพื่อการตรวจหา
เชื้อแองจิโอสตรองไจลัส แคนโตเนนซิส. 

ทุนวิจัยเงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน 
มหาวิทยาลยั
ศรีนครินท
รวิโรฒ 

2558 หัวหน้า
โครงการวิจัย 

การระบุชนิดเชิงโมเลกลุและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชงิ
วิวัฒนาการของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียวงศ์ 
Heterophyidae 

ทุนวิจัยเงิน
รายได้คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
ศรีนครินท
รวิโรฒ 

2557 หัวหน้า
โครงการวิจัย 

การค้นหา microsatellite marker จ าเพาะส าหรับพยาธิ
หนอนตัวกลม Angiostrongylus cantonensis. 

ทุนอุดหนุน
โครงการวิจัย 
พัฒนาและ
วิศวกรรม 
โครงการ
สนับสนนุทุน
นักวิจัยใหม่ 
วท. ศูนย์

2557 หัวหน้า
โครงการวิจัย 
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ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 
 

ระบุ
สถานภาพ 
(หัวหน้า

โครงการ/ผู้
ร่วม

โครงการ) 
ประสานงาน
นักเรียนทุน
รัฐบาล
ทางดา้น
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 
(ศนวท.) 

การศึกษาระบาดวิทยาของพยาธิใบไม้ขนาดเล็กชนดิ 
Haplorchis taichui ด้วยวิธีการทางอณูชีววิทยาและการ
พัฒนาชุดตรวจดีเอนเอจ าเพาะส าหรับปรสิตชนดินี้ 

ทุนวิจัยเงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน 
มหาวิทยาลยั
ศรีนครินท
รวิโรฒ 

2559 ผู้อ านวยการ
แผนงานวิจัย 
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ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) วิศรุตตา อัตถากร 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)      Wisrutta Atthakor 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ที่ท างาน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์  0-2649- 5000 ต่อ 18108 
Email wisrutta@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

B.Sc. General Science The University of Edinburgh, 

UK 

2543 

M.Sc. Biology of Water Resource 

Management (BWRM) 

Napier University, UK 2545 

Ph.D. Materials 

Engineering/Biotechnology 

Edinburgh Napier University, UK 2552 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 นิวเวศวิทยาแหล่งน้ า, แมลงน้ า 
 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)  
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
Prinsulaka, O., Thongngam, N., Suwannasai, N., Atthakor, W., Pothivejkul, K.; and Rangsiruji, A. 

(2012). Partial characterization of bacteriocins produced by lactic bacteria isolated from 
Thai fermented meat and fish products. Food Control.; 23, 547-551.  

Prinsulaka, O., Patarasinpaiboon, N., Suwannasai, N., Atthakor, W., and Rangsiruji, A. (2011). 
Isolation and characterization of a novel Podoviridae-phage infecting Weissella cibaria N 
22 from Nham, a Thai fermented pork sausage. Food Microbiology. 28: 518-525. 
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2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
     - 
3.  ต ารา/หนังสือ 
     - 
4. ภาระงานสอน 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
BI191 ปฏิบัติการชีววิทยา I 
BI262 นิเวศวิทยา 
BI324 กีฏวิทยา 
BI462 ชีววิทยาการอนุรักษ์ 
BI463 ชีววิทยาทางทะเล 
SCI302 English for Science II 
BE391 English for Biology Teacher 
 
5. ทุนวิจัยที่ได้รับ  
 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ) 

ด้วงน้ า (Coleoptera) ในบริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑล
สะแกราช 

ศูนย์ความเป็นเลศด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

2557 หัวหน้า
โครงการวิจัย 

การส ารวจความหลากหลายของกลุ่มสตัว์ไม่มีกระดูกสัน
หลังหน้าดินในล าธาร ภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
ประเทศไทย 

ศูนย์ประสานงานนักเรยีน
ทุนรัฐบาลทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

2556 หัวหน้า
โครงการวิจัย 

การประเมินคณุภาพน้ าในบริเวณลุ่มน้ าแม่กลอง ภาค
ตะวันตกของไทย โดยใช้ปัจจัยทางกายภาพและเคมี 
ร่วมกับปัจจัยทางชีวภาพโดยใช้กลุม่สัตวไ์ม่มีกระดูกสัน
หลังหน้าดิน 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ 

2554 หัวหน้า
โครงการวิจัย 
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ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) สุฑามาศ นิยมพานิช 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Suthamat Niyompanich 
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
ที่ท างาน     ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์    - 
Email     suthamat@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

ปริญญาตรี วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2551 
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552 

ปริญญาเอก ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาสิทยาลัยมหิดล 2558 
 
ความเชี่ยวชาญ 
 Proteomics (MALDI-TOF MS),  Metabolic engineering, Synthetic Biology 
 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)  
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
Wang J, Niyompanich S, Tai YS, Wang J, Bai W, Mahida P, Gao T, Zhang K. (2016). Engineering 

Highly Efficient E. coli strain for Mevalonate Fermentation by Chromosomal Integration. 
Applied and Environmental Microbiology. Oct 7:AEM-02178. 

 
2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
นนทกร อรุณพฤกษากุล อัจฉริยา รังษิรุจิ สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และ สุฑามาศ นิยมพานิช. การ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 การจัดการ
ศึกษา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน: ทิศทางใหม่ในศตวรรษท่ี 21; 28 กรกฎาคม 2559; 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, ประเทศไทย. 

อาทิตยา พูนเรือง อัจฉริยา รังษิรุจิ สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และ สุฑามาศ นิยมพานิช. 2559. การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของ
สิ่งมีชีวิต โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน: ทิศทาง
ใหม่ในศตวรรษที่ 21; 28 กรกฎาคม 2559; มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, ประเทศไทย. 

 
3.  ต ารา/หนังสือ 
        - 
4. ภาระงานสอน 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
BI 101 Biology I 
BI 191 Biology Laboratory I 
BI 341 Genetics 
BI 442 Genetic Engineering 
BI 481 Seminar in Biology I 
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ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)        รักชนก โคโต 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)     Rakchanok Koto 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  
ที่ท างาน         ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
เบอร์โทรศัพท์        0-2649-5000 ต่อ 18101 มือถือ 081-822-7968 
Email          rakchanokkt@gmail.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานศึกษา ปีท่ีจบการศึกษา 

ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง 

2538 

ปริญญาโท วท.ม. (พันธุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2543 

ปริญญาเอก ปร.ด.  
(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549 

 

ความเชี่ยวชาญ 
 Genetics  Biotechnology Molecular Biology 
 

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)  
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
Sornchai P., Koto R., Burns P., Chanprame S., Imsabai W. and Chanprame S. (2015). Genetic 

Transformation of Dendrobium 'Sonia Earsakul' with Antisense Carica papaya ACO1 
Gene. Modern Applied Science 9 (12). doi: 10.5539/mas.v9n12p125 

Sarawaneeyaruk S., Pringsulaka O., Wichalek S., Koto R., and Sukkhum S. (2014). The effect of 
domestic wastewater from Thailand’s Saen Saeb canal on plant growth and 
rhizosphere microorganisms. Songklanakarin J. Sci. Technol. 36 (6), 627-632. 

ปิยนุช ศรชัย  รักชนก โคโต  (2554) และเสริมศิริ จันทรเปรม. วิธีและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การถ่ายยีนเข้าสู่กล้วยไม้สกุลหวายโดยวิธีใช้เครื่องยิงอนุภาคและการใช้อะโกรแบคทีเรียมเป็นพาหะ. 
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 42(2), 255-264. 

mailto:rakchanokkt@gmail.com


167 
 

 

อรินทม์ งามนิยม  บุษบา ปันยารชุน  รักชนก โคโต  และ สุภาพร สุกสีเหลือง. (2554) การกระจายตัวของ
เซลล์อิมมูโนรีแอกทีฟ Bcl-2 ในสมองของปลาซิวข้าวสาร (Oryzias minutillus, Teleostei) วารสาร
วิทยาศาสตร์ มศว. 27(1), 129-143. 

รักชนก โคโต  สภุาพร สุกสีเหลือง  ชวิศร์ อรรถสาสน์  อภิรดี ซ้วนตั้น และอรินทม์ งามนิยม. (2554) การ
ส ารวจพรรณสัตว์น้ าในอ่างเก็บน้ าและแหล่งน้ า 4 แห่ง ในอ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาเชิงนิเวศ. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. 27(2), 207-227. 

 
2.  หนังสือ/ต ารา 
1. สุภาพร สุกสีเหลือง รักชนก โคโต  ชวิศร์ อรรถสาสน์ วริงรอง ดวงใจ ฐิติมา อังกุรวัชรพันธุ์ ธราดล  
       เทพอารีนันท์ ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์ ชวิศร์ อรรถสาสน์ อภิรดี ซ้วนตั้น และอรินทม์ งามนิยม. 2554.  
       คู่มือยุวอาสา ใครอยากพาเที่ยวยกมือขึ้น. สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
       108 หน้า. 

 

3.  ภาระงานสอน 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

BI 101 Biology I 

BI 103 Basic Biology I 

BI 191 Biology Laboratory I 

BI 192 Biology Laboratory II 

BI 272 Plant Tissue Culture 

BI 331 Introduction to Organic Chemistry and Biochemistry 

BI 341 Genetics 

BI 371 Introduction to Biotechnology 

BI 403 Human Genetics 

BI 431 Plant Molecular Biology 

BI 444 Cytogenetics 

BI 506 Cell Structure and Function 

BI 517 Advance Plant Cell and Tissue Culture 
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                             ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
 

ชื่อหลักสูตรเดิม  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววทิยา (5 ปี) 
ชือ่หลักสูตรปรับปรุง  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) 
            เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2560 
สาระส าคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 
 การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยา (5 ปี) ได้ด าเนินการเพ่ือให้มีความทันสมัย ทันต่อ
เหตุการณ์ ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ สามารถรองรับกับ
การปฏิรูปทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึนเพื่อสามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพได้ 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2556 และฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 
2560  

 

วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป ีพ.ศ. 2556 วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2560 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                           3(2-2-5) 
SWU 111 Thai for Communication 
ศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
การเขียนพรรณนาความสรุปความ ย่อความ ขยายความ และการ
สังเคราะห์ความคิดเพื่อการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาเพื่อ
สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                          3(3-0-6) 
SWU 111 Thai for Communication 
ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน การสังเคราะห์ความคิด และกลวิธีการใช้ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุปความ 
ย่อความ ขยายความ และพรรณนาความ 

มศว 121ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1     3(2-2-5) 
SWU 121 English for Effective Communication I 
พัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดย
เรียนรู้  เข้าใจและฝึกทักษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 
ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้ง
ในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่ งพาตน น า
ภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่อไป 

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสทิธิภาพการสื่อสาร 1   3(2-2-5) 
SWU 121 English for Effective Communication 1 
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่าน
การท าแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 
สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้ งในและนอก
ห้องเรียน 

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสทิธิภาพการสื่อสาร 2     3(2-2-5) 
SWU 122 English for Effective Communication II 
พัฒนาทักษะด้านภาษาและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการสื่อสารในยุค
โลกาภิวัตน์ โดยฝึกทักษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ด้วย
สื่อกระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย 
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน สนับสนุนให้น าภาษาอังกฤษไปใช้
ในการสร้างความร่วมมือในการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม 

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสทิธิภาพการสื่อสาร 2   3(2-2-5) 
SWU 122 English for Effective Communication 2 
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่าน
การท าแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอก
ห้องเรียน 

มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1         3(2-2-5) 
SWU 123 English for International Communication I 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ เรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษา
นานาชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาผ่านสื่อและ
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน เรียนรู้
วิธีการน าความรู้และกระบวนการเรียนรู้ภาษาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและในการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อ
พัฒนาตนให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก 
 

มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1       3(2-2-5) 
SWU 123 English for International Communication 1 
ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการพูดส าหรับ
ผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ ท้ังค าศัพท์ 
ส านวน ประโยค ไวยากรณ์ที่ซับซ้อน และการออกเสียง ฝึก
ปฏิบัติการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
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มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2         3(2-2-5) 
SWU 124 English for International Communication II 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ  พัฒนาการน าเสนอ
ข้อมูลและความคิด ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและ
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน น า
ความสามารถทางภาษาและการจัดการกระบวนการเรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้ส าหรับการพัฒนาตนให้เป็นผู้เรียนภาษาแบบยั่งยืน 

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2       3(2-2-5) 
SWU 124 English for International Communication 2 
ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียน
ส าหรับผู้เรียนท่ีใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ การ
ฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่หลากหลาย โดยฝึกปฏิบัติผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

2. กลุ่มวิชาพลานามัย 
มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์     3(2-2-5) 
SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle 
ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองค์รวม การบูรณาการ
แนวคิดดังกล่าวเข้ากับวิถีชีวิต โดยเน้นการสร้างเสริมศักยภาพส่วน
บุคคลของนิสิต ให้สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายและคุณภาพ
ชีวิตของตนเอง ตลอดจนเลือกใช้วิถีชีวิตในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่าง
เหมาะสมกับบริบททางสังคม 

มศว 131 ลีลาศ                                      1(0-2-1) 
SWU 131 Social Dance 
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและบุคลิกที่เหมาะสมส าหรับการ
เต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพ 

 มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล                  1(0-2-1) 
SWU 132 Personal Fitness 
หลักการพื้นฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้าน
ความแข็งแรง ความเร็ว ความอดทน และความยืดหยุ่นของ
กล้ามเนื้อและการท างานของระบบการไหลเวียนโลหิต 

 มศว 133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ                1(0-2-1) 
SWU 133 Jogging for Health 
หลักการออกก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะ การวิ่งเหยาะที่มุ่งเน้น
ความอดทนของระบบการไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของ
ร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะเพื่อ
สุขภาพ 

 มศว 134 โยคะ                                       1(0-2-1) 
SWU 134 Yoga 
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ 
ความอ่อนตัว และความแข็งแรงของร่างกายเพื่อสุขภาพ 
 
 
 



172 
 

 

วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป ีพ.ศ. 2556 วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 

 มศว 135 ว่ายน้ า                                     1(0-2-1) 
SWU 135 Swimming 
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้ า การว่ายน้ าท่าต่างๆ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กติกาการแข่งขัน การเก็บรักษา
อุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายน้ าเพื่อสุขภาพ 

 มศว 136 แบดมินตัน                                1(0-2-1) 
SWU 136 Badminton 
ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ 
การตบ การส่งลูก การเล่นลูกหน้าตาข่าย กลวิธีการเล่นประเภท
เดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยใน
การเล่นแบดมินตันเพื่อสุขภาพ 

 มศว 137 เทนนิส                                    1(0-2-1) 
SWU 137 Tennis 
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชม
เทนนิส กติกาการแข่งขัน กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภท
คู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพื่อ
สุขภาพ 

 มศว 138 กอล์ฟ                                      1(0-2-1) 
SWU 138 Golf 
ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหวี่ยงไม้ 
กติกาการเล่นกอล์ฟ การใช้และเก็บรักษาอุปกรณ์ และความ
ปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพื่อสุขภาพ 

 มศว 139 การฝึกโดยการใช้น้ าหนกั               1(0-2-1) 
SWU 139 Weight Training 
เทคนิคการออกก าลังกายแบบใช้เครื่องมือช่วย หลักการปฏิบัติ 
การฝึกโดยการใช้น้ าหนักและการประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษา
เทคนิคการฝึกโดยการใช้น้ าหนักเพื่อสุขภาพ 

3. กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 
มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ                  3(2-2-5) 
SWU 141 Information Literacy Skills 
ศึกษาความส าคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะ
ในการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ต่ างๆ และการ
จัดการความรู้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ตลอดจนฝึกทักษะการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ โดยตระหนักใน

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล                         3(3-0-6) 
SWU 141 Life in a Digital World 
ศึกษาความส าคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลก
ดิจิทัล ทักษะการสืบค้น การประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้างอิง
ข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัล
และแนวทางการป้องกัน การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการ
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จรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีต่อบุคคลและสังคม รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ
และเทคโนโลยี 

 มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสังคม   2(1-2-3) 
SWU 241 Digital Technology and Society Trends 
ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบ
ต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม 
ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก 
รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต 

มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน           3(2-2-5) 
SWU 144 Mathematics in Daily Life 
ศึกษาคณิตศาสตร์กับการใช้เหตุผล ความรู้ทางสถิติคณิตศาสตร์
ส าหรับผู้บริโภค คณิตศาสตร์กับศิลปะ คณิตศาสตร์กับการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน และเป็นฐานความคิดในเชิงตรรกะและ
เหตุผล การเรียนรู้และการด ารงชีวิตในสังคม 

มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน           3(3-0-6) 
SWU 242 Mathematics in Daily Life 
ศึกษาวิธีคดิและหลักการคณิตศาสตรก์ับความคิดในเชิงตรรกะและ
เหตุผล คณิตศาสตร์ส าหรับผู้บริโภคและการค านวณภาษี 
คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การแปล
ความหมาย การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 

 มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล      3(3-0-6) 
SWU 243 Personal Financial Management 
ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทาง
การเงินในการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา 
และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและ
ประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน 

มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต       3(2-2-5) 
            และสิ่งแวดล้อม 
SWU 142 Science for Life Quality Development and 
Environment 
ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ
เทคโนโลยี ศึกษาระบบนิเวศวิทยาเพื่อให้เข้าใจถึงความส าคัญของ
การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล รวมทั้งศึกษาผลกระทบของความเจริญ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ เพื่อปลูกฝังให้ตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสันติสุขอย่างยั่งยืน 

มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมท่ีดี  3(3-0-6) 
SWU 244 Science for Better Life and Environment 
ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบ
นิเวศวิทยาและความส าคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม    2(2-0-4) 
SWU 245 Science, Technology and Society 
ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทใน
เหตุการณ์ส าคัญของโลก ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยีกับบริบทสังคมไทยในปัจจุบัน 

 มศว 246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ                       2(2-0-4) 
SWU 246 Healthy Lifestyle 
ศึกษาองค์ประกอบและความส าคัญของสุขภาพแบบองค์รวม 
ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อสุขภาพ โรควิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ชีวิต
ของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิง
สร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

 มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต                           2(1-2-3) 
SWU 247 Food for Life 
ศึกษาความส าคัญของอาหารและโภชนาการส าหรับทุกช่วงวัย 
อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจาก
อาหารและมาตรฐานความปลอดภยั หลักการเลือกซื้อและการเกบ็
รักษาอาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบ
อาหารอยา่งง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า 

3. กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 
มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ                  3(2-2-5) 
SWU 141 Information Literacy Skills 
ศึกษาความส าคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะ
ในการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ และการ
จัดการความรู้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ตลอดจนฝึกทักษะการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ โดยตระหนักใน
จรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีต่อบุคคลและสังคม รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล                         3(3-0-6) 
SWU 141 Life in a Digital World 
ศึกษาความส าคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลก
ดิจิทัล ทักษะการสืบค้น การประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้างอิง
ข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัล
และแนวทางการป้องกัน การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการ
ความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ
และเทคโนโลยี 

 มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสังคม   2(1-2-3) 
SWU 241 Digital Technology and Society Trends 
ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบ
ต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม 
ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก 
รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต 

มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน           3(2-2-5) 
SWU 144 Mathematics in Daily Life 
ศึกษาคณิตศาสตร์กับการใช้เหตุผล ความรู้ทางสถิติคณิตศาสตร์
ส าหรับผู้บริโภค คณิตศาสตร์กับศิลปะ คณิตศาสตร์กับการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน และเป็นฐานความคิดในเชิงตรรกะและ
เหตุผล การเรียนรู้และการด ารงชีวิตในสังคม 

มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน           3(3-0-6) 
SWU 242 Mathematics in Daily Life 
ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตรก์ับความคิดในเชิงตรรกะและ
เหตุผล คณิตศาสตร์ส าหรับผู้บริโภคและการค านวณภาษี 
คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การแปล
ความหมาย การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 
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 มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล      3(3-0-6) 
SWU 243 Personal Financial Management 
ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทาง
การเงินในการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา 
และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและ
ประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน 

มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต       3(2-2-5) 
            และสิ่งแวดล้อม 
SWU 142 Science for Life Quality Development  
              and Environment 
ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ
เทคโนโลยี ศึกษาระบบนิเวศวิทยาเพื่อให้เข้าใจถึงความส าคัญของ
การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล รวมทั้งศึกษาผลกระทบของความเจริญ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ เพื่อปลูกฝังให้ตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสันติสุขอย่างยั่งยืน 

มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมท่ีดี  3(3-0-6) 
SWU 244 Science for Better Life and Environment 
ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบ
นิเวศวิทยาและความส าคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม    2(2-0-4) 
SWU 245 Science, Technology and Society 
ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทใน
เหตุการณ์ส าคัญของโลก ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับบริบทสังคมไทยในปัจจุบัน 

 มศว 246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ                       2(2-0-4) 
SWU 246 Healthy Lifestyle 
ศึกษาองค์ประกอบและความส าคัญของสุขภาพแบบองค์รวม 
ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อสุขภาพ โรควิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ชีวิต
ของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิง
สร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

 มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต                           2(1-2-3) 
SWU 247 Food for Life 
ศึกษาความส าคัญของอาหารและโภชนาการส าหรับทุกช่วงวัย 
อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจาก
อาหารและมาตรฐานความปลอดภยั หลักการเลือกซื้อและการเกบ็
รักษาอาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบ
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อาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า 

มศว 143  พลังงานทางเลือก                       3(2-2-5) 
SWU 143 Alternative Energy 
ศึกษาผลกระทบจากการใช้พลังงานกระแสหลักที่ เกี่ยวข้องกับ
ปรากฏการณ์โลกร้อน ภาวะเรือนกระจก และความไม่ยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจ ความหมายและความส าคัญของการใช้พลังงานทางเลือก 
การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศน์ที่มีต่อการจัดการพลังงานให้มี
ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืนของชุมชนมากกว่า
เป้าหมายทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว การสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้น
ในระบบพลังงาน การสร้างภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อส่งผลต่อการด าเนินชีวิตที่สันติสุขและ
ยั่งยืน 

มศว 248 พลังงานทางเลือก                        2(2-0-4) 
SWU 248 Alternative Energy 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ  กระบวนการ บทบาทและ
ผลกระทบของการใช้พลั งงานหลักและพลั งงานทดแทน 
ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัด
การพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภูมิปัญญา
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล                       2(1-2-3) 
SWU 341 Business in a Digital World 
ศึกษาแนวคิดและหลักการท าธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลัก
จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

4. กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์      3(2-2-5) 
SWU 151 General Education for Human Development 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ทั้ง
ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสตร์และศิลป์ 
โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพการรับรู้และการสื่อสาร การแสวงหา
ความรู้ การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาเชาวน์ปัญญา ให้สามารถคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อให้
ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์      3(3-0-6) 
SWU 151 General Education for Human Development 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป 
ประวัติและปรัชญาของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่
แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความส าคัญและแนว
ทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 

มศว 251 มนุษย์กับสังคม                           3(2-2-5) 
SWU 251 Man and Society 
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม ทั้งสังคมไทยและ
สังคมโลก โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ 
และน าความรู้มาพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสังคม มีความรับผิดชอบ 
มีความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์  มีคุณธรรมจริยธรรม ซาบซึ้ งใน
วัฒนธรรม ศิลปะ และอารยธรรมของมนุษย์ มีจิตส านึกในการอยู่
ร่วมกันในสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสันติ ตระหนักใน
หน้าท่ีรับผิดชอบและบทบาทที่พึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของ
สังคม 

มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้          2(2-0-4) 
SWU 161 Human in Learning Society 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและ
สังคมโลก ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการด าเนิน
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความส าคัญของการแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
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มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์           3(2-2-5) 
SWU 358 Music and Human Spirit 
ศึกษาและแสวงหาประสบการณ์ทางด้านดนตรีที่กว้างและ
หลากหลาย ดนตรีจากอดีตและร่วมสมัย ดนตรีตะวันออกและ
ตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีที่พัฒนาจากอดีตกาล 
ดนตรีในบริบทของวัฒนธรรม ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์           2(1-2-3) 
SWU 251 Music and Human Spirit 
ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ 
โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้คุณค่าของตนเองและ
บริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบ
บูรณาการสู่สาธารณชน 

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต                  3(2-2-5) 
SWU 252 Aesthetics for Life 
ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์และ
คุณค่าของสุนทรียะที่มีต่อการด ารงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตร์ในเชิง
บูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี 
วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม 
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้สื่ อ และ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย 

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต                  3(3-0-6) 
SWU 252 Aesthetics for Life 
ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณา
การทั้ งที่ เกี่ ยวข้องกับธรรมชาติ  ศิลปะ การแสดง ดนตรี 
วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม 
และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 มศว 253 สุนทรียสนทนา                           2(1-2-3) 
SWU 253 Dialogue 
ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา 
ระดับของการสื่อสาร การประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการด าเนิน
ชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและ
ความรู้สึกร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจ
อย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติสุนทรียสนทนาในสถานการณ์ที่
หลากหลาย 

มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์          3(2-2-5) 
SWU 357 Art and Creativity 
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่
ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ใน
บริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย อันจะน าไปสู่การสร้างสรรค์ใน
ชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และสื่อท่ีหลากหลาย 

มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์          2(1-2-3) 
SWU 254 Art and Creativity 
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่
ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ใน
บริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
 
 

 มศว 255 ธรรมนูญชีวิต                             2(1-2-3) 
SWU 255 Constitution For Living 
ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การน า
ชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม หลักการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดี
ของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้าง
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แนวทางการพัฒนาตนเองพร้อมฝึกปฏิบัติ 

 มศว 256 การอ่านเพื่อชีวิต                         2(2-0-4) 
SWU 256 Reading for Life 
ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และ
ประเมินค่างานเขียน โดยการอ่านจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา        3(2-2-5) 
SWU 356 Literature for Intellectual Powers 
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบ 
โดยเน้นการศึกษาในเชิงคิดวิเคราะห์ที่ก่อให้เกิดพลังปัญญา พลัง
จินตนาการ และพลังในการด าเนินชีวิต อันจะช่วยพัฒนาการด าเนิน
ชีวิตที่ดีงาม มีระเบียบวินัยและอุดมการณ์ 

มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา        2(2-0-4) 
SWU 257 Literature for Intellectual Powers 
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลาก
รูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย การวิเคราะห์วรรณกรรมที่
ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ 

 มศว 258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ         2(2-0-4) 
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation 
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความส าคัญ ประเภทและกลวิธี
การพูด การเตรียมภาษาและเนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การ
ร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูด
ประเภทต่างๆ 

 มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์                            3(3-0-6) 
SWU 261 Active Citizens 
ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการ
ปกครองของไทย กระบวนทัศน์ เกี่ยวกับพลเมืองในระบอบ
ประชาธิป ไตย  กฎหมาย ระบบภาษี  หน้ าที่ พล เมื องตาม
รัฐธรรมนูญ ความส าคัญของการยึดหลักสันติวิธีในการด าเนินชีวิต 
การมีจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้ าใน
สังคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและ
พลเมืองโลก 

มศว 361ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม     3(2-2-5) 
SWU 361 History and Effects on Society 
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์  ประวัติศาสตร์ไทยและ
ประวัติศาสตร์สากลที่พัฒนาจากกระบวนการคิดของมนุษย์ 
ประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคม ประวัติศาสตร์การเมือง 
สังคม  เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม 

มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม    2(2-0-4) 
SWU 262 History and Effects on Society 
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็น
พลังขับเคลื่อนสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อ
รูปทางสังคมในบริบทของโลกาภิวัตน์ 

มศว 354 มนุษย์กับสันติภาพ                       3(2-2-5) 
SWU 354 Man and Peace 
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและการจัดการความขัดแย้งในชีวิต
ครอบครัว ชุมชน สังคม ศึกษาหลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา 

มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ                       2(2-0-4) 
SWU 263 Human and Peace 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจาก
ศาสนา ปรัชญา ความเช่ือ วัฒนธรรม และการจัดการความ
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ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงแนวคิดและ
การปฏิบัติของผู้ที่มีอุดมการณ์ที่เกี่ยวกับสันติภาพ และสันติสุขของ
มวลมนุษยชาติ 

ขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการ
ปฏิบัติของผู้ที่มีอุดมการณ์เกี่ยวกับสันติภาพและสันติสุขของ
มนุษยชาติ 

มศว 362 มนุษย์กับอารยธรรม                     3(2-2-5) 
SWU 362 Man and Civilization 
ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและ
ตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึงปัจจุบัน ตลอดจนการแพร่ขยายและ
การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนต่างๆ ซึ่งมีผลต่อ
สภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน 
รวมทั้งการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับอารยธรรมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของอารยธรรมโลก 

มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม           2(2-0-4) 
SWU 264 Human in Multicultural Society 
ศึกษาความหมายและความส าคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดย
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้างทางสังคม เช้ือชาติ ศาสนา 
การศึกษา ที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การ
เสริมสร้างกระบวนทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม 

มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์         3(2-2-5) 
SWU 364 Economy in Globalization 
ศึกษาพื้นความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน และแนวโน้มใน
อนาคตที่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต ตลอดจนบทบาทและ
ความสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจที่มีผลต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน 

มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์                    3(3-0-6) 
SWU 265 Economic Globalization 
ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของ
ประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มใน
อนาคตและผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง               2(2-0-4) 
SWU 266 Sufficiency Economy 
ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดย
การเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การวิเคราะห์
หาแนวทางประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
อันจะน าไปสู่การพึ่งตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

มศว 365 หลักการจัดการสมยัใหม่                3(2-2-5) 
SWU 365 Principles of Modern Management 
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร การจัดการทรัพยากรขององค์กร 
ประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มในการจัดการสมัยใหม่ 
การจัดการที่เกี่ยวข้องกับคน ภาวะผู้น า การพัฒนาองค์กร และการ
พัฒนาสังคมที่ก้าวหนา้และสันติสุข 

มศว 267 หลักการจัดการสมยัใหม่                2(2-0-4) 
SWU 267 Principles of Modern Management 
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนา
สังคมอย่างยั่งยืน 

 มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวจิัย      2(1-2-3) 
SWU 268 Social Study by Research 
ศึกษาข้อมู ลและ เหตุ การณ์ ที่ มี ผลกระทบส าคัญ ต่ อการ
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เปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถเช่ือมโยงข้อมูลจาก
การวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                   3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development 
ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเพื่อการ
ด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีวินัย รู้กาลเทศะ ทั้งในโลกส่วนตัว ครอบครัว 
ชุมชนและสังคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
ความเป็นไทยท่ามกลางกระแสสังคมโลก ด้วยสื่อและกระบวนการ
เรียนรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                    3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development 
ศึกษาความหมายและความส าคัญของการพัฒนาบุคลกิภาพ ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล การวิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพ
ภายในและภายนอกของตนเองการพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและ
ผู้อื่น มารยาทพื้นฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อื่น 

มศว 352 ปรชัญาและกระบวนการคิด            3(2-2-5) 
SWU 352 Philosophy and Thinking Process 
ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ทั้งกระแส
ตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญา
ที่ เป็ นกระบวนการคิดที่ สั มพั นธ์กับ ชีวิต  สั งคม  ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม เพื่อการด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีเหตุผล มีอุดมการณ์ มี
คุณธรรมจริยธรรม 

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด            3(3-0-6) 
SWU 352 Philosophy and Thinking Process 
ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิง
บูรณาการ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็น
กระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
บนพ้ืนฐานความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม 

มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม 3(2-2-5) 
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics 
ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม สร้างเสริมให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง
และคิดอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผล
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ผู้อื่น และบริบทที่เกี่ยวข้อง ด้วยสื่อ
และกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

มศว 353 การคิดอย่างมีเหตผุลและจริยธรรม    3(3-0-6) 
SWU 353 Logical Thinking and Ethics 
ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม เรียนรู้ความส าคัญของวิธีคิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบ
ทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง คิดอย่างมี
เหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลาง
พลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม      3(2-2-5) 
            และเทคโนโลยี                             
SWU 371 Creativity, Innovation and Technology 
ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ด้วยกระบวนการต่างๆ การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ชุมชนซึ่ งเกี่ ยวข้องกับ
เกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธ์
กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่
หลากหลาย 

มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม       3(2-2-5) 
SWU 354 Creativity and Innovation 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทาง
ปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่ส าคัญของโลก การฝึก
ปฏิบัติพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมท้ังน าเสนอผลงานต่อสาธารณชน 

มศว 355 พุทธธรรม                                 3(2-2-5) มศว 355 พุทธธรรม                                 3(3-0-6) 
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SWU 355 Buddhism 
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การด ารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิง
วิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การด าเนิน
ชีวติที่มีศีลธรรมจรรยา มีระเบียบวินัยและสันติสุข 

SWU 355 Buddhism 
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การด ารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ท้ังในเชิง
วิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนว
ทางการด าเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสันติสุข 

มศว 366 จิตวิทยาสังคม                            3(2-2-5) 
SWU 366 Social Psychology 
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย์ 
พฤติกรรมสังคม ตัวแปรต่างๆ ทางสังคมที่ท าให้เกิดพฤติกรรมและ
สภาวะทางจิตของมนุษย์ โครงสร้างทางสังคม กระบวนการต่างๆ 
ทางสังคม เจตคติ การรับรู้ทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ความก้าวร้าว พฤติกรรมและบทบาททางเพศ และการสื่อสาร การ
โฆษณาชวนเช่ือ และแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง
สังคม 

มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต       2(2-0-4) 
SWU 356 Social Psychology for Living 
ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พื้นฐานทางชีววิทยาที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์  ตัวแปรทางสังคมที่ท าให้ เกิด
พฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคล
และกลุ่มจากปรากฏการณ์ทางสังคมการหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสังคมและการด าเนินชีวิต
อย่างมีความสุข 

 มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม    2(2-0-4) 
SWU 357 Mental Health and Social Adaptability  
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัว
ในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุและการป้องกันสุขภาพจิตเสื่อม
โทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม  2(1-2-3) 
SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบ
ของกิจกรรมสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จาก
กิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพิ่มเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
พัฒนากิจกรรมให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม 

 มศว 361 มศว เพื่อชุมชน                           3(1-4-4) 
SWU 361 SWU for Communities 
ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม 
โดยการบูรณาการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนิสิต เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม 
รวมทั้งเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและเช่ือมโยงไปสู่การพัฒนา
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
 

มศว 372 ภูมิปัญญาท้องถิ่น                        3(2-2-5) 
SWU 372 Local Wisdom 
ศึกษาและค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชุมชน ภูมิปัญญาที่

มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น                        2(1-2-3) 
SWU 362 Local Wisdom 
ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญา
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เกิดจากกระบวนการคิด การเรียนรู้ การพัฒนาด้วยการกระท าและ
ปฏิสัมพันธ์ในชุมชน ภูมิปัญญาในการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่น ภูมิ
ปัญญาในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาในการ
แสวงหาคุณค่าและตัวตนในความเป็นมนุษย์ โดยเน้นกระบวนการ
เรียนรู้และสื่อท่ีหลากหลาย 

ท้องถิ่นกับการด ารงชีวิตและพัฒนาการของชุมชน ตลอดจน
ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพื่อหาแนวทางสืบสานและพัฒนา
ตามบริบทสังคม รวมทั้ งประยุกต์ ให้ เป็นประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มศว 374 สัมมาชีพชุมชน                           3(2-2-5) 
SWU 374 Ethical Careers for Community 
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพื่อสร้างสัมมาชีพที่
เข้มแข็ง ปลูกฝัง สร้างส านึกและสร้างความตระหนักในศักดิ์ศรี
ชุมชน สัมมาชีพที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สันติสุข 
คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้น
กระบวนการเรียนรู้และสื่อท่ีหลากหลาย 

มศว 363 สัมมาชีพชุมชน                           2(1-2-3) 
SWU 363 Ethical Careers for Community 
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพใน
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณธรรม และวัฒนธรรมโดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้าง
จิตส านึก ความสามัคคี และความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน 
อันจะท าให้เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่เข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

 มศว 364 กิจการเพื่อสังคม                         2(1-2-3) 
SWU 364 Social Enterprise 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและ
กระบวนการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคม เรียนรู้กิจการเพื่อ
สังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการ
เพื่อสังคมต้นแบบ และน าเสนอแนวทางสร้างสรรค์กิจการเพื่อ
สังคม พร้อมท้ังฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างระหว่างหลักสูตรปรับปรุง 2556  และหลักสูตรปรับปรุง 2560 
กลุ่มวิชาชีพครู และวิชาเอก 

 
โครงสร้างหลักสูตรเก่า โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง 

กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 51 นก. กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 51 นก. 
วิชาชีพครูบังคับ 49 นก วิชาชีพครูบังคับ 49 นก 

ศษ 111 จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู 3 นก ศษ 111 จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู 3 นก 
ศษ 201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 นก ศษ 201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 นก 

- ศษ 202 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู 3 นก 

ศษ 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา 3 นก ศษ 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา 3 นก 
ศษ 241 การเรยีนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาส าหรับคร ู 3 นก ศษ 241 การเรยีนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาส าหรับครู   3 นก 
ศษ 281 การออบแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา 

3 นก ศษ 481 การออบแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา 

3 นก 

ศษ 321 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสตูร 3 นก ศษ 321 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสตูร 3 นก 
ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู ้ 3 นก ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู ้ 3 นก 
ศษ 332 การศึกษาพิเศษ 3 นก - 
ศษ 391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 3 นก ศษ 391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 3 นก 
ศษ 451  การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3 นก ศษ 351  การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3 นก 
ศษ 461   การบริหารและการจดัการการศึกษา 3 นก ศษ 461   การประกันคณุภาพและการจดัการการศึกษา 3 นก 
ศษ 471  การวิจัยทางการศึกษา 3 นก ศษ 471  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ 3 นก 
ศษ 491  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 3 นก ศษ 491  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 3 นก 
ศษ 591  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
1 

6 นก ศษ 591  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 6 นก 

ศษ 592  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
2 

6 นก ศษ 592  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 6 นก 

วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า    2  นก.  วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า    2  นก. 
ศษ 212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพฒันาผู้เรยีน 2 นก ศษ 212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพฒันาผู้เรยีน 2 นก 

  ศษ 231  หลักการอุดมศึกษา 2 นก 
ศษ 301 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรยีนรู ้ 2 นก -  
ศษ 311 จิตส านึกและการมสี่วนร่วมทางสังคมและ
การเมือง 

2 นก ศษ 311 จิตส านึกและการมสี่วนร่วมทางสังคมและการเมือง 2 นก 

ศษ 312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค 2 นก ศษ 312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค 2 นก 
ศษ 313 งานอาสาสมคัรและกิจกรรมเยาวชน 2 นก ศษ 313 งานอาสาสมคัรและกิจกรรมเยาวชน 2 นก 
ศษ 314 การพัฒนาทักษะการคดิระดับสูง 2 นก ศษ 314 การพัฒนาทักษะการคดิระดับสูง 2 นก 
ศษ 322 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2 นก ศษ 322 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2 นก 
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โครงสร้างหลักสูตรเก่า โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง 
-  ศษ 332 การศึกษาพิเศษ 2 นก 

ศษ 333 การจัดการเรยีนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย 2 นก ศษ 333 การจัดการเรยีนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย 2 นก 
ศษ 334 การจัดการเรยีนรู้เพื่อสร้างจิตส านกึสาธารณะ 2 นก ศษ 334 การจัดการเรยีนรู้เพื่อสร้างจิตส านกึสาธารณะ 2 นก 
ศษ 335 การศึกษาปฐมวัย 2 นก -  
ศษ 336 การพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ของผู้เรยีน 2 นก ศษ 335 การพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ของผู้เรยีน 2 นก 
ศษ 337 การอบรมเลี้ยงดเูด็กปฐมวยั 2 นก ศษ 336 การอบรมเลี้ยงดเูด็กปฐมวยั 2 นก 
ศษ 338 การมัธยมศึกษา 2 นก ศษ 337 การมัธยมศึกษา 2 นก 
ศษ 339 หลัการอาชีวศึกษา 2 นก ศษ 338 หลัการอาชีวศึกษา 2 นก 
ศษ 342  การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคณุค่าแห่งตน 2 นก ศษ 342  การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคณุค่าแห่งตน 2 นก 
ศษ 361 การประกันคณุภาพการศึกษา 2 นก ศษ 361 การประกันคณุภาพการศึกษา 2 นก 
ศษ 362 การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน 2 นก ศษ 362 การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน 2 นก 
ศษ 371 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 2 นก ศษ 371 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 2 นก 
ศษ 382 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 2 นก ศษ 381 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 2 นก 
ศษ 431 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการ
เรียนรู ้

2 นก ศษ 431 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู ้ 2 นก 

ศษ 452 การประเมินหลักสตูรและการสอนเบื้องต้น 2 นก ศษ 452 การประเมินหลักสตูรและการสอนเบื้องต้น 2 นก 
ศษ 472 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรยีนรู้และสังคม 2 นก ศษ 472 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรยีนรู้และสังคม 2 นก 

-  ศษ482 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรยีนการสอน 2 นก 

กลุ่มวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 78 นก. กลุ่มวิชาเอก                           ไม่น้อยกว่า 78 นก. 
วิชาเอกเดี่ยว  ไม่น้อยกว่า 68 นก. วิชาเอกเดี่ยว                          ไม่น้อยกว่า 68นก. 

วิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตรพ์ื้นฐาน ก าหนดให้เรียน 19 
หน่วยกิต 

 วิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตรพ์ื้นฐาน ก าหนดให้เรียน 19 
หน่วยกิต 

 

 คณ 111 คณิตศาสตร์ 1 4 นก   คณ 111 คณิตศาสตร์ 1 4 นก  
คม 100 เคมีทั่วไป 1  

 

1 นก คม 100 เคมีทั่วไป 1  
 

1 นก 
ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไป  

 

3 นก ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไป  
 

3 นก 
ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป  

 

1 นก ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป  
 

1 นก 
ชว 101 ชีววิทยา 1  

 

3 นก ชว 101 ชีววิทยา 1  
 

3 นก 
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1   

 

1 นก ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1   
 

1 นก 
ชว 331 เคมีอินทรีย์และชีวเคมีเบือ้งต้น 3 นก ชว 231 เคมีอินทรีย์และชีวเคมีเบือ้งต้น 3 นก 

วิชาเอกบังคับ                 ก าหนดให้เรียน 44 หน่วยกิต วิชาเอกบังคับ                    ก าหนดให้เรียน 44 หน่วยกิต 

คม 101 เคมีทั่วไป 2 3 นก คม 101 เคมีทั่วไป 2 3 นก 

คม 191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1 นก คม 191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1 นก 

ชว 102 ชีววิทยา 2 3 นก ชว 102 ชีววิทยา 2 3 นก 
ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1 นก ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1 นก 
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โครงสร้างหลักสูตรเก่า โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง 
-  ชว 212 บูรณาการพฤกษศาสตร ์ 4 นก 

ชว 221 บูรณาการจลุกายวภิาคศาสตร ์ 3 นก ชว 221 บูรณาการจลุกายวภิาคศาสตร ์ 3 นก 

-  ชว 222 บูรณาการสัตววิทยา 4 นก 

ชว 262 นิเวศวิทยา 4 นก ชว 261 นิเวศวิทยา 3 นก 

-  ชว 262 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1 นก 

ชว 305 ระบบและความหลากหลายของพืชและสัตว ์ 4 นก ชว 304 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา 4 นก 

ชว 312 สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และสรรีวิทยา
ของพืช 

4 นก -  

ชว 341 พันธศุาสตร ์ 4 นก ชว 341 พันธุศาสตร ์ 4 นก 
ชว 353 กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และพฤติกรรมสัตว ์ 4 นก ชว 354 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3 นก 
  ชว 394 ปฏิบัติการกายวภิาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 นก 
ชว 493 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 1 นก ชว 493 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 1 นก 
ชว 494 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 1 นก ชว 494 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 1 นก 
ชศ 221 ธรณีวิทยาส าหรับครูชีววิทยา 2 นก -  

ชศ 222 ดาราศาสตรส์ าหรับครูชีววิทยา 2 นก -  
ชศ 391 ภาษาอังกฤษส าหรับครูชีววิทยา 3 นก วทศ 303 ภาษาอังกฤษส าหรับครวูิทยาศาสตร์และ      

             คณิตศาสตร ์
3 นก 

วจช 201 จุลชีววิทยา 3 นก วจช 201 จุลชีววิทยา 3 นก 
วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 นก วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 นก 

วิชาเอกเลือก                     ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต วิชาเอกเลือก                          ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
(ก) กลุ่มพฤกษศาสตร ์ (ก) กลุ่มพฤกษศาสตร ์

ชว 212 สัณฐานวิทยาของพืชมีท่อล าเลยีง 4 นก ชว 211 สัณฐานวิทยาของพืช 4 นก 
ชว 213 กายวิภาคศาสตร์ของพืชดอก 3 นก  ชว 311 กายวิภาคศาสตร์ของพืช 3 นก  
ชว 214 สรีรวิทยาของพืชเขตร้อน  4 นก ชว 314 สรีรวิทยาของพืชเขตร้อน  4 นก 
ชว 215 กายวิภาคศาสตร์ของเนื้อไม ้ 3 นก ชว 313 กายวิภาคศาสตร์ของเนื้อไม ้ 3 นก 
ชว 272 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3 นก ชว 272 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3 นก 
ชว 411 อนุกรมวิธานพืช 4 นก ชว 411 อนุกรมวิธานพืช 4 นก 
ชว 452 ฮอร์โมนพืช 3 นก ชว 452 ฮอร์โมนพืช 3 นก 
ชว 461 นิเวศวิทยาของพืช 3 นก ชว 361 นิเวศวิทยาของพืช 3 นก 
ชว 474 วัชพืชและการป้องกันก าจัด 3 นก ชว 474 วัชพืชและการป้องกันก าจัด 3 นก 
  ชว 312 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของพืชมีเมล็ด 3 นก 
  ชว 404 สาหร่ายวิทยา 3 นก 
  ชว 414 เฟิร์นวิทยา 3 นก 
  ชว 457 การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 3 นก 
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โครงสร้างหลักสูตรเก่า โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง 
(ข) กลุ่มสัตววิทยา (ข) กลุ่มสัตววิทยา 

  ชว 201 วิทยาโพรโทซัว 3 นก 
ชว 322 สัตว์ไมม่ีกระดูกสันหลัง 4 นก  ชว 322 สัตว์ไมม่ีกระดูกสันหลัง 4 นก  
ชว 323 สัตว์มีกระดูกสันหลัง 1 นก ชว 323 สัตว์มีกระดูกสันหลัง 1 นก 
ชว 324 กีฏวิทยา 3 นก ชว 324 กีฏวิทยา 3 นก 
ชว 325 กายวิภาคเปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 4 นก ชว 325 กายวิภาคเปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 4 นก 
ชว 405 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 3 นก ชว 303 วิวัฒนาการ 3 นก 
ชว 454 วิทยาภูมิคุ้มกัน 1 นก -  
ชว 456 ประสาทชีววิทยา 3 นก ชว 456 ประสาทชีววิทยา 3 นก 
ชว 465 นิเวศวิทยาของสัตว์ 3 นก ชว 365 นิเวศวิทยาของสัตว์ 3 นก 
  ชว 326 ปรสิตวิทยา 3 นก 
  ชว 355 พฤติกรรมวิทยา 3 นก 
  ชว 421 ปักษีวิทยา 3 นก 
  ชว 422 สังขวิทยา 3 นก 

(ค) กลุ่มจุลชีววิทยา (ค) กลุ่มจุลชีววิทยา 
ชว 372 โครงสร้าง กิจกรรม และพันธุศาสตร์ของ

จุลินทรีย ์
3 นก -  

ชว 373 จุลชีววิทยาประยุกต ์ 3 นก -  
ชว 374 จุลชีววิทยาสุขภาพและสขุาภิบาล 3 นก -  
ชว 375 จุลชีววิทยาอาหารและอุตสาหกรรม 3 นก -  
วจช 301 วิทยาเห็ดรา 3 นก -  

(ง) กลุ่มชีววิทยาอ่ืน ๆ (ง) กลุ่มชีววิทยาอ่ืน ๆ 
ชว 202 วิทยาโพรทิสต ์ 3 นก ย้ายกลุ่ม 3 นก 
ชว 291 เทคนิคปฏิบัติการชีววิทยา 2 นก -  
ชว 371 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน้ 3 นก ชว 374 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน้ 3 นก 
ชว 392 เทคนิคทางชีววิทยา 3 นก ชว 393 เทคนิคทางชีววิทยา 3 นก 
ชว 442 พันธุวิศวกรรม 4 นก -  
ชว 443 ชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 2 นก -  
ชว 477 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาส าหรับครูชีววิทยา 1 2 นก ชว 477 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาส าหรับครูชีววิทยา 1 2 นก 
ชว 478 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาส าหรับครูชีววิทยา 2 3 นก ชว 478 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาส าหรับครูชีววิทยา 2 3 นก 

  ชว 475 ชีววิทยาประชากร 3 นก 
(จ) กลุ่มชีววิทยาศึกษา (จ) กลุ่มชีววิทยาศึกษา 

ชศ 201 ศาสตร์แห่งศัพท์ชีววิทยาเบื้องต้น 3 นก -  
ชศ 202 ประวัติและผลงานนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก 3 นก -  
ชศ 301 บูรณาการองค์ความรู้เชิงระบบเพื่อการสอน 3 นก -  
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โครงสร้างหลักสูตรเก่า โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง 
ชีววิทยา 

ชศ 473 วิจัยในช้ันเรียนชีววิทยา 3 นก ชศ 473 วิจัยในช้ันเรียนชีววิทยา 3 นก 
  ชศ 476 ชุมชนกับการจัดการเรียนรู้สาระชีววิทยา 3 นก 
  ชศ 477 นวัตกรรมเชิงประยุกตส์ าหรับการเรียนรู้ชีววิทยา  3 นก 
  ชศ 481 สัมมนาส าหรับครูชีววิทยา 1 นก 

วิชาการสอนวิชาเอก                ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต วิชาการสอนวิชาเอก                     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
วทศ 431 บูรณาการวิธีวิทยาส าหรับครูวิทยาศาสตร์  3 นก ชศ 474 บูรณาการวิธีวิทยาส าหรบัครูชีววิทยา 1 3 นก 
ชศ 471 บูรณาการวิธีวิทยาส าหรบัครูชีววิทยา 3 นก ชศ 475 บูรณาการวิธีวิทยาส าหรบัครูชีววิทยา 2 3 นก 
ชศ 472 วิทยาการทันสมัยเพื่อการจัดการเรยีนรู้ชีววิทยา 3 นก   
ชศ 481 สัมมนาทางการสอนวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 1 นก ย้ายหมวด  
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครู) ระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2556 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2560 

หมายเหต ุ

วิชาชีพครูบังคับ  
ศษ 111  จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  3(2-2-5) 
ED 111  Consciousness and Ethics for Teacher Profession 
           ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่ส าคัญของ
ครู  คุณลักษณะของครูที่ดี จิตส านึกและคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู การ
เสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะความเป็นครู การเสริมสร้างกระบวนการคิดด้วยจิตส านึก
ทางจริยธรรม บทบาท หน้าท่ีและภาระงานของครูในฐานะนิสิตครูและผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ 
การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้น าทางวิชาการและการศึกษา รวมทั้งบทบาท
ของครูในฐานะผู้ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม การสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพครู การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 

ศษ 111  จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  3(2-2-5) 
ED 111  Consciousness and Ethics for Teaching Profession  

   ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่ส าคัญของครู 
คุณลักษณะของครูที่ดี หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต และคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพคร ูการสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพคร ูการ
เสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะความเป็นครู การฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ 
บทบาท หน้าที่และภาระงานของครูในฐานะนิสิตครูและผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ การเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้และการเป็นผู้น าทางวิชาการและการศึกษา การสร้างจิตส านึกและทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพครู ฟังการเสวนาจากครูต้นแบบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็น
ครูเพื่อการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ 201  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ED 201  English Skills for Learning Development 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด 
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ทั้งการฟัง-การพูด-การอ่าน และการเขียน ในการสรุปความ 
แปลความ ตีความ ขยายความ การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การน าเสนองาน การ
รายงาน และเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ ด้วยสาระการเรียนรู้ เรื่องราวต่างๆ จากสื่อ
หลากหลายเชิงบูรณาการในวิชาต่างๆ ทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน 

ศษ 201  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ED 201  English Skills for Learning Development 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด 
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ทั้งการฟัง-การพูด-การอ่าน และการเขียน ในการสรุปความ 
แปลความ ตีความ ขยายความ การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การน าเสนองาน การ
รายงาน และเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ ด้วยสาระการเรียนรู้ เรื่องราวต่างๆ จากสื่อ
หลากหลายเชิงบูรณาการในวิชาต่างๆ ท้ังภาษาพูด และภาษาเขียน 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2556 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2560 

หมายเหต ุ

 
 
 
- 

ศษ 202  ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู    3(2-2-5)  
ED 202   Thai Language and Thai Culture for Teacher 

ศึกษา วิเคราะห์และฝึกปฏิบัติการใช้ทักษะภาษาไทยเพื่อการจัดการเรียนรู้บน
ฐานคิดที่สอดคล้องกับวิชาชีพครู สังคม และวัฒนธรรมไทย ท้ังการฟัง การดู การพูด การ
อ่านและการเขียน ที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ โดยมุ่งเน้นทักษะ
การใช้ภาษาไทยเพื่อการศึกษาค้นคว้า การอ่าน การสรุปความ การบันทึก การอธิบาย การ
อภิปราย การน าเสนอผลงาน การรายงาน และเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ ด้วยสาระการ
เรียนรู้ที่สอดแทรกวัฒนธรรมไทยจากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายในรายวิชา และ
สถานการณ์ต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้  และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในวิชาชีพครูและสังคม 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ 211  กระบวนทัศน์ทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ED 211  Educational Paradigms  

 ศึกษากระบวนทัศน์ทางการศึกษาซึ่งเช่ือมโยงปรัชญาเข้ากับแนวคิดของปรัชญา
การศึกษาในแต่ละยุคสมัย ซึ่งแบ่งยุคสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของทัศนะในการมองโลกและ
มองชีวิต ได้แก่ ยุคก่อนทันสมัย ยุคทันสมัย และยุคหลังทันสมัย การสร้างความเข้าใจต่อ
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการศึกษาท้ังในส่วนของปรัชญาการศึกษา หลักการและ
ระบบการจัดการศึกษา และกฎเกณฑ์ต่างๆที่ถูกก าหนดขึ้นเพื่อก ากับทิศทางของการศึกษา
ในแต่ละยุคสมัย ทั้งในระดับชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การปรับเปลี่ยนวิธีคิดต่อการปฏิรูปการศึกษา การเกิดขึ้นของหลักการของสหประชาชาติว่า
ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างวิสัยทัศน์ทางการศึกษาเพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์
ปรัชญาและกลยุทธ์ทางการศึกษาเพื่อเสรมิสรา้งการพัฒนาอย่างยัง่ยืน รวมถึงการสรา้งสงัคมให้

ศษ 211  กระบวนทัศน์ทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ED 211  Educational Paradigms  

 ศึกษากระบวนทัศน์ทางการศึกษาซึ่งเช่ือมโยงปรัชญาเข้ากับแนวคิดของปรัชญา
การศึกษาในแต่ละยุคสมัย ซึ่งแบ่งยุคสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของทัศนะในการมองโลก
และมองชีวิต การสร้างความเข้าใจต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการศึกษาทั้งในส่วน
ของปรัชญาการศึกษา หลักการและระบบการจัดการศึกษา ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันของ
การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ถูกก าหนดขึ้นเพื่อ
ก ากับทิศทางของการศึกษาในแต่ละยุคสมัย ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยน
วิธีคิดต่อการปฏิรูปการศึกษา การสร้างวิสัยทัศน์ทางการศึกษาที่น าไปสู่การสร้างสรรค์
ปรัชญาและกลยุทธ์ทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฝึกประยุกต์ใช้
แนวคิดเชิงกระบวนทัศน์ในการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2556 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2560 

หมายเหต ุ

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อท าให้คนในสังคมได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ศษ 241  การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาส าหรับครู   3(2-2-5) 
ED 241  Human Learning and Psychology for Teachers  

 ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ที่มีองค์ประกอบเกี่ยวเนื่องกันทั้ง
ทางจิต ทางสมอง เน้นในความสัมพันธ์ระหว่างจิต-สมอง ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับ
กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ศึกษาฐานคิดและองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการศึกษาและ
จิตวิทยาการแนะแนว ตลอดจนการให้การปรึกษา เกี่ยวกับระบบการพัฒนาสมองและ
พัฒนาการเรียนรู้ในระดับวัยต่างๆ ธรรมชาติของการเรียนรู้ องค์ประกอบของการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ทฤษฎี การเรียนรู้ ทักษะการคิด 
กระบวนการคิด การสร้างแรงจูงใจ สุขภาพจิต เชาวน์ปัญญา ความถนัด เชาวน์อารมณ์ 
บุคลิกภาพ การปรับตัว และสามารถให้ค าแนะน า ช่วยเหลือนักเรียนโดยการให้ค าปรกึษา 
โดยมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 

ศษ 241  การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาส าหรับครู   3(2-2-5) 
ED 241  Human Learning and Psychology for Teachers  

 ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ที่มีองค์ประกอบเกี่ยวเนื่องกันทั้ง
ทางจิต ทางสมอง เน้นในความสัมพันธ์ระหว่างจิต-สมอง ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับ
กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ศึกษาฐานคิดและองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการศึกษาและ
จิตวิทยาการแนะแนว ตลอดจนการให้การปรึกษาเกี่ยวกับระบบการพัฒนาสมองและ
พัฒนาการเรียนรู้ ในแต่ละวัย ธรรมชาติของการเรียนรู้ องค์ประกอบของการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทักษะการคิด 
กระบวนการคิด การสร้างแรงจูงใจ สุขภาพจิต เชาวน์ปัญญา ความถนัด เชาวน์อารมณ์ 
บุคลิกภาพ การปรับตัว และสามารถให้ค าแนะน า ช่วยเหลือนักเรียนโดยการให้ค าปรึกษา 
โดยมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ 281  การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษา                                                          3(2-2-5) 
ED 2 81  Design and Development of Media, Innovation and Information 
Technology for Educational Communication  

      ศึกษา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีของการออกแบบ การใช้ การพัฒนาและ  
การประเมินผลสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา การ
พัฒนาสื่อ  การเรียนการสอนการวิเคราะห์ปัญหาที่ เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูป

ศษ 481  การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษา                                                        3(2-2-5) 
ED 481  Design and Development of Media, Innovation and Information 
Technology  for Educational Communication  

      ศึกษา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีของการออกแบบ การใช้ การพัฒนาและ   
การประเมินผลสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา การ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการ

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวชิาใหม่ 
  คงเดิม 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2556 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2560 

หมายเหต ุ

เพื่อการจัดการเรียนการสอน ส ารวจ รวบรวมและประยุกต์ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ใน
ชุมชน ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านแหล่งการเรียนรู้และเครือข่าย      การ
เรียนรู้ การจัดท าโครงงานออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรม  การเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับผู้เรียน สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามระดับการศึกษา
และวิชาเอก อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ 

จัดการเรียนการสอน ส ารวจ รวบรวมและประยุกต์ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน 
ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การ
จัดท าโครงงานออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรม  การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามระดับการศึกษาและวิชาเอก 
อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 

ศษ 321  วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
ED 321  Methodologies for Curriculum Development 
           ศึกษาฐานคิด ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบหลักสูตร และการ
พัฒนาหลักสูตร ศึกษาปัญหาและแนวโน้มของมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตร
การศึกษาเพื่ออาชีพ                 ฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างหลักสูตรแบบจุลภาคทุก
ระดับการศึกษาและวิชาเอก ฝึกปฏิบัติการน าหลักสูตรไปทดลองใช้ ฝึกปฏิบัติการประเมิน
และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มี
ดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลาง การมีส่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้อง
กับบริบททางวัฒนธรรม สังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

ศษ 321  วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
ED 321  Methodologies for Curriculum Development 
           ศึกษาฐานคิด ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบหลักสูตร และการพัฒนา
หลักสูตร ศึกษาปัญหาและแนวโน้มของมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรการศึกษาเพื่อ
อาชีพ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างหลักสูตรแบบจุลภาคทุกระดับการศึกษาและวิชาเอก ฝึก
ปฏิบัติการน าหลักสูตรไปทดลองใช้ ฝึกปฏิบัติการประเมินและน าผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตร สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสูตร
แกนกลาง การมีส่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคม ชุมชน และ
ท้องถิ่น 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ 331  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ED 331  Methodologies for Learning Management  
           ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้  รูปแบบและแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก สามารถบูรณาการความรู้และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถบริหารจัดการช้ัน

ศษ 331  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ED 331  Methodologies for Learning Management  
           ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้  รูปแบบและแนวทางทาง
จัดการเรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก สามารถบูรณาการความรู้และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์  คิด

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2556 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2560 

หมายเหต ุ

เรียนและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ ทั้งในด้านกายภาพ และด้านจิตวิทยาเพื่อสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ จัดและใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียน การใช้และผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียน ปฏิบัติการจัดการช้ันเรียนและสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
พลังอ านาจในการเรียนรู้และการพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม โดยเป็นการจัดกระบวนการ
เรียนรู้จากฐานวัฒนธรรมอันหลากหลายที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ อย่าง
เหมาะสม ออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างประสิทธิภาพสูงสุดให้กับผู้ เรียนโดยสัมพันธ์กับ
ศักยภาพสมอง รวมทั้งทฤษฎีทางสติปัญญาของมนุษย์ที่ส าคัญการบูรณาการเนื้อในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้แบบเรียนร่วมได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ในวิถีชีวิต การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง 

สร้างสรรค์และแก้ปัญหา  ฝึกปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และฝึกทดลองสอนใน
สถานการณ์จ าลองเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดการเรียนรู้ในผู้เรียนและฝึกปฏิบัติการ
จัดการช้ันเรียน สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพและจินต
ภาพที่เอื้อต่อการเรียน ทั้งการเรียนรู้ในช้ันเรียนและการบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียน
รวม จัดกระบวนการเรียนรู้จากฐานวัฒนธรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
แหล่งต่างๆ อย่างเหมาะสม  ฝึกปฏิบัติการจัดการศูนย์การเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศศูนย์การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการน าตนเองของผู้เรียน 
 

 

ศษ 332  การศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 
ED 332  Special Education 
     ศึกษาประวัติความเป็นมา ความส าคัญของระบบการจัดการศึกษาพิเศษใน
ประเทศไทย เรียนรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ อาทิ บุคคลที่มี
ความบกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหว และสุขภาพ บุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความพิการซ้อน บุคคลที่มีความบกพร่องทางอารมณ์
และพฤติกรรม บุคคลออทิสติก และผู้ที่ มีความสามารถพิ เศษ ศึกษาลักษณะ 
ความสามารถ และข้อจ ากัดของเด็กกลุ่มดังกล่าว โดยการสังเกต คั ดแยก หรือการ
เสาะหา และ การช่วยเหลือเบื้องต้น รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาส าหรับเด็กพิเศษ 
ตลอดจนการจัดการศึกษาพิเศษ การจัดการเรียนร่วม เรียนรวม การปรับหลักสูตร การ

 
 
 
 
- 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวชิาใหม่ 
  คงเดิม 
  ปรับย้ายรายวิชาเป็น
กลุ่มวิชาชีพครูเลือก 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2556 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2560 

หมายเหต ุ

ท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

ศษ 391  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 2(0-4-2)  
ED 391  Teaching Practicum I 
           ศึกษาและสังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการใน
โรงเรียน สภาพงานครู พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา 
สื่อ แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน 
ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกการเตรียมการสร้างและการใช้สื่อการ
เรียนรู้ การบริหารและจัดการชั้นเรียน ฝึกการตรวจแบบฝึกหัด ทดลองฝึกปฏิบัติการสอน
ในสภาพห้องเรียน ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล ฝึกออกแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านปัญญา อารมณ์ สังคม ร่างกาย จิตใจ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตลอดจนทดลองจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นครูมืออาชีพ ในแต่ละระดับ
การศึกษาและวิชาเอก 

ศษ 391  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 2(0-4-2)  
ED 391  Teaching Practicum I 

 ศึกษาและสังเกตสภาพแวดล้อมท่ัวไปของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน 
สภาพงานครู พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ แหล่ง
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษาและ
สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกการเตรียมการสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้ การ
บริหารและจัดการช้ันเรียน ฝึกการตรวจแบบฝึกหัด ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนในสภาพ
ห้องเรียน ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านปัญญา อารมณ์ สังคม ร่างกาย จิตใจ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตลอดจนทดลองจัดกิจกรรม การเรียนรู้ในห้องเรียน
เสมือนจริงเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นครูมืออาชีพ ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ 451  การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ED 451  Educational Measurement and Evaluation 

  ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผล การเรียนรู้ จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ ท้ังในระดับชาติและระดับช้ันเรียน การประเมินผลแบบย่อย
และแบบรวม ศึกษากระบวนการสร้างและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การ
ออกแบบ การสร้างแบบทดสอบ และการสร้างข้อสอบ วิธีการตรวจข้อสอบ การให้
คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การประเมินตามสภาพจริง การประเมินสอบ

ศษ 351  การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ED 351  Educational Measurement and Evaluation 

  ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งในระดับชาติและระดับช้ันเรียน การประเมินผลแบบย่อยและ
แบบรวม ศึกษากระบวนการสร้างและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การ
ออกแบบ การสร้างแบบทดสอบ และการสร้างข้อสอบ วิธีการตรวจข้อสอบ การให้คะแนน 
และการตัดสินผลการเรียน การประเมินตามสภาพจริง การประเมินสอบภาคปฏิบัติ และ

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2556 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2560 

หมายเหต ุ

ภาคปฏิบัติ และการสร้างเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และแปลความหมาย การรายงาน และการน าผลการวัดและ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และการปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้และหลักสตูรโดยจัด
ให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด และความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติ  การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการ
เรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาแบะวิชาเอก ที่อยู่บนพื้นฐานความแตกต่างกันของ
ความสามารถของนักเรียน และจัดท ารายงานการค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับการออกแบบและ
พัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม 

การสร้างเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ และแปลความหมาย การรายงาน และการน าผลการวัดและประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน และการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรโดยจัดให้ผู้เรียนอภิปราย
แลกเปลี่ยนแนวคิด และความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติ การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา
แบะวิชาเอก ที่อยู่บนพื้นฐานความแตกต่างกันของความสามารถของนักเรียน และจัดท า
รายงานการค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการ
เรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม 

ศษ 461  การบริหารและการจัดการการศึกษา 3(2-2-5) 
ED 461  Educational Administration and Management  

  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการ  บทบัญญัติ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา บนฐานคิดของการเคารพและการ
อยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเน้นการพัฒนาภาวะผู้น าทาง
การศึกษา การท างานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร การประสานประโยชน์ใน
องค์กร การคิดอย่างเป็นระบบ การจัดระบบสารสนเทศและใช้นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการ
วัฒนธรรมองค์กร การบริหารจัดการช้ันเรียนแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก การพัฒนา
ชุมชน  พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการวางแผนและการประเมิน   การบริหารและการประกันคุณภาพ        
การจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การจัดท าโครงงานทางวิชาการ โครงการฝึก
อาชีพ และกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในองค์รวม 

ศษ 461  การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา 3(2-2-5) 
ED 461  Educational Quality Assurance and Management 

  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษา การศึกษาบทบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ศึกษาระบบ กลไก มาตรฐานและ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายนอกและการประกันคุณภาพ
ภายใน บนฐานคิดเพื่อการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยการมุ่งเน้นการบริหารและการจัดการการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ พร้อมฝึกปฏิบัติให้สามารถจดัการคณุภาพการจัดการเรียนโดยพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพ จัดการกิจกรรม
การเรียนรู้ได้ 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ 471  การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ED 471  Educational Research 

ศษ 471  การวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ED 471  Research for Learning Development 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2556 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2560 

หมายเหต ุ

          ศึกษาธรรมชาติ ความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานของการวิจัย
ทางการศึกษา จรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการวิจัย ข้ันตอนการ
วิจัย การเลือกปัญหาในการวิจัย การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรและ
สมมติฐาน การออกแบบ  การวิจัยทางการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ การแปลผลและสรุปผล  การเขียนเค้าโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทาง
การศึกษา การอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัย 
รวมทั้งการน าเสนอเค้าโครงการวิจัยทางการศึกษา  การปฏิบัติการวิจัยและการน าเสนอ
ผลงานวิจัย 

 ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย 
จรรยาบรรณนักวิจัย  แนวคิดและหลักการวิจัย  รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย  การ
เชื่อมโยงกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน การออกแบบ  
การวิจัย  และวางแผนการท าวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนฝึก
ปฏิบัติการใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ที่
สนใจ ควบคู่ไปกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ โดยจัดให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด
และความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนรู้ ใช้และ
ผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยจัดให้ผู้เรียนได้เสนอเค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ตามความสนใจและน าเสนอผลงานวิจัย 

 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ 491  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2  2(0-4-2)  
ED 491  Teaching Practicum II 

 ศึกษาทักษะต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและ
น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการสอนระดับจุลภาค ฝึกเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก และฝึกปฏิบัติการสอนตาม
แผน บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเป็นฐาน 
ศึกษาและแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน สังเกตการสอนของเพื่อน เรียนรู้บทบาท
หน้าที่ของครูตลอดจนจัดกิจกรรมอาสาและโครงการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 

ศษ 491  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2  2(0-4-2)  
ED 491  Teaching Practicum II 

 ศึกษาทักษะต่างๆ โดยเช่ือมโยงกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและ
น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการสอนระดับจุลภาค ฝึกเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก และฝึกปฏิบัติการสอนตามแผน 
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเป็นฐาน ศึกษา
และแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน สังเกตการสอนของเพื่อน เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของครู
ตลอดจนจัดกิจกรรมอาสาและโครงการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ 591  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 6(1-12-5) 
ED 591  Education Internship I 

ศษ 591  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1  6(0-18-0) 
ED 591  Education Internship I 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2556 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2560 

หมายเหต ุ

 ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้ านวิชาเอกและ
วิชาชีพครูสู่ การปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 
ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา 
โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา ได้แก่ การปฏิบัติการสอนในช้ันเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวิจัย
เพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการ
ของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา น าผลการ
ประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สัมมนาการศึกษากับ
อาจารย์นิเทศก์การศึกษาและเพื่อนนิสิตเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสาร 
และ/หรือ Face to face อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง จัดท าบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์ 

 ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพ
ครูสู่  การปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้
การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเน้นการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ในด้านการปฏิบัติการสอนในช้ันเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของ
โรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา น าผลการ
ประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สัมมนาการศึกษากับอาจารย์
นิเทศก์การศึกษาและเพื่อนนิสิตเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสาร และ/หรือ 
Face to face อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง จัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้
ต่ออาจารย์นิเทศก์ 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
   คงเดิม 

 

ศษ 592  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 6(0-12-6) 
ED 592  Education Internship II 

 ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและ
วิชาชีพครูสู่การปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การ
นิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยการบูรณาการ
ความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่ การปฏิบัติการสอนใน
ช้ันเรียนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้ เรียน  การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการ

ศษ 592  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2  6(0-18-0) 
ED 592  Education Internship II 

 ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและ
วิชาชีพครูสู่การปฏิบัติการสอน และฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศ
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้
ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในด้านการปฏิบัติการสอนในช้ันเรียนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
   คงเดิม 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2556 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2560 

หมายเหต ุ

ชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา น าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเน้นการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีครูเพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ จัดท าบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์ 

เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา น าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเพื่อพัฒนา
ความเป็นครูมืออาชีพ จัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์ 

วิชาชีพครูเลือก   
ศษ 212  ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(1-2-3) 
ED 212  Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development Activities 

 ศึกษาบทบาท หน้าที่ และความส าคัญของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และครู
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้
และเข้าใจตนเองในการก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ การ
จัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี และการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความ
สนใจในลักษณะอาสาสมัคร โดยให้มีการฝึกปฏิบัติในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สอน 

ศษ 212  ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(1-2-3) 
ED 212  Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development Activities 

 ศึกษาบทบาท หน้าที่ และความส าคัญของครูลูกเสอื ครูยุวกาชาด และครูกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้และเข้าใจตนเองใน
การก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ การจัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนา
ความมีระเบียบความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร โดยให้มี
การฝึกปฏิบัติในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สอน 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
   คงเดิม 

 

- 

ศษ 231  หลักการอุดมศึกษา  2(1-2-3) 
ED 231  Principles of Higher Education 

ศึกษาหลักการ แนวคิด ปรัชญา ทฤษฎี ความมุ่งหมาย บทบาท และหน้าที่ส าคัญ
ของการอุดมศึกษา การจัดโครงสร้างและองค์การของสถาบันอุดมศึกษา นวัตกรรมในการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตของระบบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการให้ผู้เรียนได้เสนอรูปแบบระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่
จ าเป็นเหมาะสมกับการเรียนรู้ในอนาคต 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
   คงเดิม 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2556 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2560 

หมายเหต ุ

ศษ 301  ภาษาไทยเพื่อพฒันาการเรียนรู้    2(1-2-3) 
ED 301  Thai Skills for Learning Development 

 ศึกษาและพัฒนาการใช้ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ การศึกษาและการพัฒนา
ภาษาไทยที่สัมพันธ์กับการศึกษาค้นคว้า การอ่าน การคิด การสรุปสาระ การบันทึก 
การเขียน และการอภิปราย โดยเน้นการศึกษาและพัฒนาผ่านระบบการเรียนรู้บนฐาน
คิดที่สอดคล้องกับวิชาชีพครู ท่ีต้องเรียน พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ความคิด 

- 
  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 
  ปรับออก 

ศษ 311  จิตส านึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง 2(1-2-3) 
ED 311  Social and Political Consciousness and Participation 

 การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกทางสังคมและการเมือง  การ
ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์และความเป็นพลเมืองของ
สังคมทั้งในระดับชุมชน  ประเทศ  และสังคมโลก การสร้างจิตส านึกต่อการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมือง การเป็นผู้น าทาง
สังคมโดยเป็นผู้ตระหนักถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ที่
หลากหลาย การท าความเข้าใจต่อสังคมแบบพหุวัฒนธรรม การเมืองเพื่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  และกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 

ศษ 311  จิตส านึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง 2(1-2-3) 
ED 311  Social and Political Consciousness and Participation 

 การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกทางสังคมและการเมือง  การ
ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์และความเป็นพลเมืองของสังคมทั้ง
ในระดับชุมชน  ประเทศ  และสังคมโลก การสร้างจิตส านึกต่อการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมือง การเป็นผู้น าทางสังคมโดยเป็นผู้
ตระหนักถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ที่หลากหลาย การท าความ
เข้าใจต่อสังคมแบบพหุวัฒนธรรม การเมืองเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน  และ
กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
   คงเดิม 

 

ศษ 312  การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค   2(1-2-3) 
ED 312  Negotiation and Consumer Culture   

ศึกษาการก่อรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม กระบวนการสร้าง
ค่านิยมต่อการบริโภคในสังคมสมัยใหม่ ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคต่อฐานคิด
และการด ารงชีวิตของคนในสังคม ความตระหนักต่อปัญหา การรู้เท่าทัน และสร้าง

ศษ 312  การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค   2(1-2-3) 
ED 312  Negotiation and Consumer Culture   

ศึกษาการก่อรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม กระบวนการสร้าง
ค่านิยมต่อการบริโภคในสังคมสมัยใหม่ ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคต่อฐานคิดและ
การด ารงชีวิตของคนในสังคม ความตระหนักต่อปัญหา การรู้เท่าทัน และสร้างอ านาจต่อรอง

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
   คงเดิม 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2556 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2560 

หมายเหต ุ

อ านาจต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค เพื่อให้เกิดการบริโภคอย่างมีสติ และส่งเสริม
ฐานคิดของความพอเพียงในการด ารงชีวิตทั้งระดับปัจเจกและสังคม เพื่อน าไปสู่การ
สร้างครูที่เข้าใจต่อฐานคิดข้างต้น การท าให้ครูเป็นผู้น าในการสร้างความรู้   สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอย่างรู้เท่าทัน มีสติ และใช้
ปัญญา 

กับวัฒนธรรมการบริโภค เพื่อให้เกิดการบริโภคอย่างมีสติ และส่งเสริมฐานคิดของความ
พอเพียงในการด ารงชีวิตทั้งระดับปัจเจกและสังคม เพื่อน าไปสู่การสร้างครูที่เข้าใจต่อฐานคิด
ข้างต้น การท าให้ครูเป็นผู้น าในการสร้างความรู้  สร้างกระบวนการเรียนรู้ และเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอย่างรู้เท่าทัน มีสติ และใช้ปัญญา 

 

ศษ 313  งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน 2(1-2-3) 
ED 313  Voluntary Work and Youth Activities 

 ศึกษาขอบข่าย หลักการ โครงการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับงาน
อาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชนทั้งในและต่างประเทศ บทบาทของการศึกษาในงาน
อาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน 

ศษ 313  งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน 2(1-2-3) 
ED 313  Voluntary Work and Youth Activities 

 ศึกษาขอบข่าย หลักการ โครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัคร
และกิจกรรมเยาวชนทั้งในและต่างประเทศ บทบาทของการศึกษาในงานอาสาสมัครและ
กิจกรรมเยาวชน 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
   คงเดิม 
 

 
ศษ 314  การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง  2(1-2-3) 
ED 314  Developing Higher Order Thinking Skills  

 ศึกษาเกี่ยวกับความความคิด ความส าคัญจ าเป็นในการฝึกความคิดระดับสูง 
การประเมินทักษะความคิดระดับสูงเบื้องต้นและการบูรณาการกลยุทธ์ในการใช้ทักษะ
ความคิดระดับสูงกับการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน การประเมินผล ตลอดจน
การจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีสาระเน้นกลยุทธ์ทางความคิด เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ 
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา 

ศษ 314  การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง  2(1-2-3) 
ED 314  Developing Higher Order Thinking Skills  

 ศึกษาเกี่ยวกับความความคิด ความส าคัญจ าเป็นในการฝึกความคิดระดับสูง การ
ประเมินทักษะความคิดระดับสูงเบื้องต้นและการบูรณาการกลยุทธ์ในการใช้ทักษะความคิด
ระดับสูงกับการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน การประเมินผล ตลอดจนการจัดกิจกรรม
ต่างๆ โดยมีสาระเน้นกลยุทธ์ทางความคิด เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ 322  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2(1-2-3) 
ED 322  Local Curriculum Development 

ศษ 322  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2(1-2-3) 
ED 322  Local Curriculum Development 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2556 
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หลักสตูรปรับปรุง 2560 

หมายเหต ุ

ศึกษา ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมาของการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น สามารถ
วิเคราะห์หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
และสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคมและท้องถิ่น รวมทั้งสามารถประเมิน
หลักสูตรได้ทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร เพื่อให้สามารถพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้มี
ดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางกับความต้องการของชุมชน 

ศึกษา ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมาของการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น สามารถ
วิเคราะห์หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคมและท้องถิ่น รวมทั้งสามารถประเมินหลักสูตรได้ทั้ง
ก่อนและหลังการใช้หลักสูตร เพื่อให้สามารถพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้มีดุลยภาพระหว่าง

เป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางกับความต้องการของชุมชนน 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

- ศษ 332  การศึกษาพิเศษ 2(1-2-3) 
ED 332  Special Education   

ศึกษาประวัติความเป็นมา ความส าคัญของระบบการจัดการศึกษาพเิศษใน
ประเทศไทย เรยีนรู้เกี่ยวกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ อาทิ บุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพรอ่งทางสติปัญญา 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหว และสุขภาพ บคุคลที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ บุคคลที่มคีวามพิการซ้อน บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางอารมณ์และ
พฤติกรรม บุคคลออทิสติก และผูท้ี่มีความสามารถพิเศษ ศึกษาลักษณะ ความสามารถ 
และข้อจ ากัดของเด็กกลุ่มดังกล่าว โดยการสังเกต คดัแยก หรือการเสาะหา และการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น รวมทั้งศึกษาเกีย่วกับจิตวิทยาส าหรับเด็กพิเศษ ตลอดจนการจัด
การศึกษาพิเศษ การจดัการเรียนรว่ม เรียนรวม การปรับหลักสูตร การท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบคุคล 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 
  ปรับจากหมวดวิชาชีพครู

บังคับเป็นหมวดวิชาชีพครูเลือก 

 

ศษ 333  การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย 2(1-2-3) 
ED 333  Non-formal and Informal Learning Management 

 ศึกษาวิธีการ หลักการ แนวทาง และจัดการเรียนให้แก่บุคคลตลอดชีวิต โดย
วิธีการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

ศษ 333  การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย 2(1-2-3) 
ED 333  Non-formal and Informal Learning Management 

 ศึกษาวิธีการ หลักการ แนวทาง และจัดการเรียนให้แก่บุคคลตลอดชีวิต โดย
วิธีการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศยั การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้แก่

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2556 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2560 

หมายเหต ุ

ให้แก่บุคคล การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย รูปแบบต่างๆ ให้
สอดคล้องกับสภาพ ชุมชนทั้ งเมืองและชนบท การจัดแหล่ งการเรียนรู้ และ
สภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย การประเมินผล
การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยและการฝึกลงมือปฏิบัติงานจริงในชุมชน 

บุคคล การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย รูปแบบต่างๆ ให้
สอดคล้องกับสภาพชุมชนท้ังเมืองและชนบท   การจัดแหล่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อม
ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย การประเมินผลการจัดการเรียนรู้
นอกระบบและตามอัธยาศัยและการฝึกลงมือปฏิบัติงานจริงในชุมชน 

  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ 334  การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะ 2(1-2-3) 
ED 334  Public Concern-Based Learning 

 ศึกษาและวิเคราะห์หลักการและฐานคิดด้านความส าคัญของส่วนรวม 
(สาธารณะ) รวมทั้งองค์ความรู้และความสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทุกมิติ ได้แก่ มิติ
ทรัพยากร มิติเทคโนโลยี มิติของเสียและมลพิษ มิติมนุษย์/สังคม/วัฒนธรรม คุณค่าทาง
นิเวศวิทยา วิธีการและกระบวนการจัดการเรยีนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกในการคุ้มครอง ดูแล
รักษา และสร้างพลังในการปกป้องสิ่งที่เป็นของสาธารณะและสิทธิประโยชน์ของชุมชน
และสังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการคิดด้วยความกล้า
หาญทางจริยธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมได้รู้เท่าทันกระแส
โลกาภิวัฒน์  และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาพร้อมๆ กับวัฒนธรรมการ
บริโภคในระบบทุนนิยม ทั้งนี้เพื่อให้ทุกสรรพชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยให้มี
การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะใน
สถานศึกษา/ชุมชนร่วมด้วย 

ศษ 334  การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะ 2(1-2-3) 
ED 334  Public Concern-Based Learning 

 ศึกษาและวิ เคราะห์หลักการและฐานคิดด้านความส าคัญของส่วนรวม 
(สาธารณะ) รวมทั้งองค์ความรู้และความสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทุกมิติ ได้แก่ มิติ
ทรัพยากร มิติเทคโนโลยี มิติของเสียและมลพิษ มิติมนุษย์/สังคม/วัฒนธรรม คุณค่าทาง
นิเวศวิทยา วิธีการและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกในการคุ้มครอง ดูแล
รักษา และสร้างพลังในการปกป้องสิ่งที่เป็นของสาธารณะและสิทธิประโยชน์ของชุมชน
และสังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการคิดด้วยความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมได้รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัฒน์  
และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาพร้อมๆ กับวัฒนธรรมการบริโภคในระบบ
ทุนนิยม ท้ังนี้เพื่อให้ทุกสรรพชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยให้มีการศึกษาดูงานและฝึก
ปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะในสถานศึกษา/ชุมชนร่วมด้วย 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ 335  การศึกษาปฐมวัย  2(1-2-3) 
ED 335  Early Childhood Education 

ศึกษาแนวคิด นโยบาย ความส าคัญ ความมุ่งหมาย ขอบข่ายของการจัด
การศึกษาปฐมวัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครูปฐมวัย วิวัฒนาการของการจัดการศึกษา

- 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2556 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2560 

หมายเหต ุ

ปฐมวัยทั้งในและต่างประเทศ หลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งในและ
ต่างประเทศ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย และทักษะการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการทางการศึกษาปฐมวัย 

  คงเดิม 
  ปรับออก 

ศษ 336  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 2(1-2-3) 
ED 336  Learner Creativity Development  

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ความหมาย กระบวนการพัฒนาสมอง การคิดและ
ความคิดสร้างสรรค์ส าหรบัผู้เรียน ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในผู้เรยีน หลักการ
ส าคัญในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรม การมี
คุณธรรมจริยธรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในช้ันเรียน รวมถึงการฝึกแก้ปัญหาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดอย่างสรา้งสรรค์ และการน าความคิดสรา้งสรรค์ไปประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ศษ 335  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 2(1-2-3) 
ED 335  Learner Creativity Development  

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ความหมาย กระบวนการพัฒนาสมอง การคิดและ
ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับผู้เรียน ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในผู้เรียน หลักการ
ส าคัญในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรม การมี
คุณธรรมจริยธรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในช้ันเรียน รวมถึงการฝึกแก้ปัญหาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดอย่างสรา้งสรรค์ และการน าความคิดสรา้งสรรค์ไปประยกุต์ใช้ใน
การแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ 337  การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)  
ED 337  Rearing of Young Children 

 ศึกษาหลักการอบรมเลี้ยงดู การโภชนาการ และสวัสดิภาพส าหรับเด็กปฐมวัย 
บทบาทของผู้ปกครอง ครู และโรงเรียนในการอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์ให้กับ
เด็ก คุณธรรมจริยธรรมที่ดีส าหรับผู้ปกครอง ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย 
กระบวนการและรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก สุขภาพและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย 
รวมทั้งความเข้าใจ ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรมที่ดีต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ศษ 336  การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)  
ED 336  Rearing of Young Children 

 ศึกษาหลักการอบรมเลี้ยงดู การโภชนาการ และสวัสดิภาพส าหรับเด็กปฐมวัย 
บทบาทของผู้ปกครอง ครู และโรงเรียนในการอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีส าหรับผู้ปกครอง ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย กระบวนการ
และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก สุขภาพและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย รวมทั้งความ
เข้าใจ ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรมที่ดีต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ 338  การมัธยมศึกษา 2(1-2-3)  
ED 338  Secondary Education  
           ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา ความมุ่งหมาย หลักสูตร การเรียนการสอน และ

ศษ 337  การมัธยมศึกษา 2(1-2-3)  
ED337  Secondary Education  
           ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา ความมุ่งหมาย หลักสูตร การเรียนการสอน และการ

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 



203 
 

 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2556 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2560 

หมายเหต ุ

การประเมินผล ศึกษาแนวคิด และแนวโน้มการมัธยมศึกษา ธรรมชาติของนักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษา การบริหารและการจัดโรงเรียนมัธยม ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

ประเมินผล ศึกษาแนวคิด และแนวโน้มการมัธยมศึกษา ธรรมชาติของนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา การบริหารและการจัดโรงเรียนมัธยม ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ 339  หลักการอาชีวศึกษา          2(2-0-4) 
ED 339  Principles of Vocational Education 
          ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาการจัดการอาชีวศึกษา  หลักการและทฤษฎีการ
อาชีวศึกษา นิยาม  ความหมาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์การจัดอาชีวศึกษาทั้งของไทย
และต่างประเทศ ความเป็นมาของการจัดอาชีวศึกษาในประเทศไทย ความสัมพันธ์ของ
อาชีวศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม บทบาทของการอาชีวศึกษากับ
การศึกษาในระบบต่างๆ ความร่วมมือของการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษา
และสถานประกอบการ มาตรฐานการจัดการการอาชีวศึกษา 

ศษ 338  หลักการอาชีวศึกษา          2(2-0-4) 
ED 338  Principles of Vocational Education 
          ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาการจัดการอาชีวศึกษา  หลักการและทฤษฎีการอาชีวศึกษา 
นิยาม  ความหมาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์การจัดอาชีวศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ 
ความเป็นมาของการจัดอาชีวศึกษาในประเทศไทย ความสัมพันธ์ของอาชีวศึกษากับการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม บทบาทของการอาชีวศึกษากับการศึกษาในระบบต่างๆ 
ความร่วมมือของการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
มาตรฐานการจัดการการอาชีวศึกษา 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ 341  การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน 2(1-2-3) 
ED 341  Guidance for Self-Esteem Development 

 ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้านจิตวิทยาการแนะแนว เพื่อให้รู้จักและ
เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน ตลอดจนเข้าใจสถานการณ์หรือบริบทในช้ันเรียน เพื่อเป็น
แนวทางในการแนะแนว สร้าง  การเห็นคุณค่าในตัวตน พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้และ
พัฒนาได้ตามศักยภาพแห่งตน สามารถให้ค าปรึกษาช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยตระหนักว่าภารกิจของ
การแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นครู รวมถึงการจัดโครงการฝึกอาชีพเพื่อสร้าง
การตระหนักในคุณค่าแห่งตนและสามารถจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและ
วิชาเอก 

ศษ341  การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน 2(1-2-3) 
ED341  Guidance for Self-Esteem Development 

 ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้านจิตวิทยาการแนะแนว เพื่อให้รู้จักและ
เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน ตลอดจนเข้าใจสถานการณ์หรือบริบทในช้ันเรียน เพื่ อเป็น
แนวทางในการแนะแนว สร้าง การเห็นคุณค่าในตัวตน พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนา
ได้ตามศักยภาพแห่งตน สามารถให้ค าปรึกษาช่วยเหลือผู้ เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยตระหนักว่าภารกิจของการแนะ
แนวเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นครู รวมถึงการจัดโครงการฝึกอาชีพเพื่อสร้างการตระหนัก
ในคุณค่าแห่งตนและสามารถจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2556 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2560 

หมายเหต ุ

ศษ 361  การประกันคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3) 
ED 361  Quality Assurance in Education 

 ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาแนวคิดทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา บน
ฐานคิดเพื่อการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาระบบและกลไกทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการประกัน
คุณภาพ การศึกษาเพื่อพัฒนา 

ศษ 361  การประกันคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3) 
ED 361  Quality Assurance in Education 

 ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาแนวคดิทางด้านการประกันคุณภาพการศกึษา บนฐาน
คิดเพื่อการปฏิรูปการศึกษา การพฒันาบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ การพัฒนาระบบและกลไกทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการประกันคุณภาพ การศึกษา
เพื่อพัฒนา 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ 362  การศึกษาและการพัฒนาชุมชน 2(1-2-3) 
ED 362  Education and Community Development 

 ศึกษาหลักการ และวิธีการของงานพัฒนาชุมชน แนวคิดและทฤษฎีที่ส าคัญๆ 
ในการพัฒนาชุมชน สภาพปัญหา และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ 
ของไทย บทบาทของบุคลากรทางการศึกษาต่องานพัฒนาชุมชน  

ศษ 362  การศึกษาและการพัฒนาชุมชน 2(1-2-3) 
ED 362  Education and Community Development 

 ศึกษาหลักการ และวิธีการของงานพัฒนาชุมชน แนวคิดและทฤษฎทีี่ส าคัญๆ ใน
การพัฒนาชุมชน สภาพปัญหา และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ของ
ไทย บทบาทของบุคลากรทางการศึกษาต่องานพัฒนาชุมชน 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

ศษ 371  สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 2(1-2-3) 
ED 371  Introduction to Statistics in Education 

 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ สถิติบรรยาย การแจกแจงปกติ สถิติอ้างอิง 
การประมาณค่า การทดสอบสนมมติฐานทางสถิติ การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
หนึ่งกลุ่ม และมากกว่าสองกลุ่ม เน้นการเลือกใช้สถิติได้เหมาะสมกับปัญหาวิจัย ฝึก
ปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถแปลผล สรุปผล และ
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ศษ 371  สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 2(1-2-3) 
ED 371  Introduction to Statistics in Education 

 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถติิ สถิติบรรยาย การแจกแจงปกติ สถิติอ้างอิง 
การประมาณค่า การทดสอบสนมมติฐานทางสถิติ การทดสอบคา่เฉลี่ยของกลุ่มตัวอยา่ง
หนึ่งกลุ่ม และมากกว่าสองกลุม่ เน้นการเลือกใช้สถิตไิดเ้หมาะสมกบัปัญหาวิจัย ฝึก
ปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถแปลผล สรปุผล และ
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2556 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2560 

หมายเหต ุ

ศษ 381  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2(1-2-3)  
ED 381  Occupations and Technology 

   ศึกษา แนวคิด หลักการและทฤษฎี เกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอบข่าย เนื้อหาสาระและวิธีการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐาน ต่อการด ารงชีวิต และประยุกต์ใช้ในการ
ท างาน เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน โดยครอบคลุมเนื้อหาด้านการ
ด ารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ศึกษาหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดการและการวางแผนโรงฝึกงานส าหรับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  หลักการใช้โรงฝึกงานเพื่อการสอน     
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝึกการออกแบบวางผังโรงฝึกงานตามลักษณะการใช้งาน 

ศษ 381  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2(1-2-3)  
ED 381  Occupations and Technology 

 ศึกษา แนวคิด หลักการและทฤษฎี เกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ขอบข่าย เนื้อหาสาระและวิธีการพัฒนาผู้เรยีน
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพืน้ฐาน ต่อการด ารงชีวิต และประยกุต์ใช้ในการท างาน 
เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน โดยครอบคลมุเนื้อหาด้านการด ารงชีวิต
และครอบครัว การออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษา
หลักเกณฑ์และรายละเอียดการจดัการและการวางแผนโรงฝึกงานส าหรับกลุม่สาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักการใช้โรงฝึกงานเพื่อการสอน     การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ฝึกการออกแบบวางผังโรงฝึกงานตามลักษณะการใช้งาน 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ 431  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
ED 431  Development of Learning Resources and Learning Networks 

 ศึกษาแนวคิด สภาพ ปัญหาของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน ประเภท 
ลักษณะ องค์ประกอบ ของแหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ และบทบาทของ
แหล่งการเรียนรู้ต่อการศึกษาไทย แนวทางการพัฒนาและให้บริการแหล่งการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับสภาพกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และสังคม การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่ง
การเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน 

ศษ 431  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
ED 431  Development of Learning Resources and Learning Networks 

 ศึกษาแนวคิด สภาพ ปัญหาของแหล่งการเรียนรูต้ลอดชีวิตในชุมชน ประเภท 
ลักษณะ องค์ประกอบ ของแหล่งการเรยีนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ และบทบาทของ
แหล่งการเรียนรูต้่อการศึกษาไทย แนวทางการพัฒนาและใหบ้ริการแหล่งการเรยีนรู้ที่
สอดคล้องกับสภาพกลุม่เป้าหมาย ชุมชน และสังคม การพัฒนาและบรหิารจัดการแหล่งการ
เรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรูเ้พื่อส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ 452  การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้น 2(1-2-3) 
ED 452  Introduction to Curriculum and Instructional Evaluation 

 ศึกษาแนวคิด หลักสูตร ความส าคัญ และกระบวนการของการพัฒนา

ศษ 452  การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้น 2(1-2-3) 
ED 452  Introduction to Curriculum and Instructional Evaluation 

 ศึกษาแนวคิด หลักสูตร ความส าคัญ และกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตร

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2556 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2560 

หมายเหต ุ

หลักสูตรและการสอน หลักการ รูปแบบและวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตรและ
การสอน การวิเคราะห์หลักสูตร การวางแผนและออกแบบการประเมินหลักสูตรและ
การสอน การเขียนข้อเสนอโครงการและรายงาน การประเมิน และการน าผลการ
ประเมินหลักสูตรและการสอนไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาฝึกปฏิบัติ การประเมิน
หลักสูตรและการสอน เพื่อให้เข้าใจข้อดี ข้อบกพร่อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 

และการสอน หลักการ รูปแบบและวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตรและการสอน 
การวิเคราะห์หลักสูตร การวางแผนและออกแบบการประเมินหลักสูตรและการสอน การ
เขียนข้อเสนอโครงการและรายงาน การประเมิน และการน าผลการประเมินหลักสูตรและ
การสอนไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาฝึกปฏิบัติ การประเมินหลักสูตรและการสอน เพื่อให้
เข้าใจข้อดี ข้อบกพร่อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 

  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ 453  เทคโนโลยี เพื่ อการวัดผล การประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา 
    2(1-2-3) 
ED 453  Technology for Educational Measurement, Evaluation and Research 

   แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการวัดผล การประเมินและการวิจัยทาง
การศึกษา เน้นการจัดระบบข้อมูล การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการวิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถ
น าโปรแกรมส าเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและน าเสนอวิธีการทางการวัดผล 
การประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา 

ศษ  453 เทคโน โลยี เพื่ อการวัดผล  การประ เมิ น  และ การวิจั ยท างการศึ กษา 
    2(1-2-3) 
ED 453 Technology for Educational Measurement, Evaluation and Research 

  แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการวัดผล การประเมินและการวิจัยทางการศึกษา 
เน้นการจัดระบบข้อมูล การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถน าโปรแกรม
ส าเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและน าเสนอวิธีการทางการวัดผล การประเมิน และ
การวิจัยทางการศึกษา 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ 472  การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม 2(1-2-3) 
ED 472  Research for Learning Processes and Social Development 

  ศึกษาค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาสังคมโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน เพื่อให้การวิจัยเป็นเครื่องมือและกลไกใน
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม เน้นการจัดการความรู้ โดยอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางการศึกษา และจากการ
จัดให้ผู้เรียนจัดท ารายงานวิจัยในประเด็นท่ีสนใจและน าเสนอผลงานวิจัย 

ศษ 472  การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม 2(1-2-3) 
ED 472  Research for Learning Processes and Social Development 

   ศึกษาค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
สังคมโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน เพื่อให้การวิจัยเป็นเครื่องมือและกลไกในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้และสังคม เน้นการจัดการความรู้ โดยอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด
และความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางการศึกษา และจากการจัดให้ผู้เรียนจัดท า
รายงานวิจัยในประเด็นท่ีสนใจและน าเสนอผลงานวิจัย 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2556 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง 2560 

หมายเหต ุ

 ศษ 482  การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 2(1-2-3) 
ED 482  Instructional Media Design and Development 

 ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎี ที่น ามาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน หลักการผลิต การใช้ และการ
ประเมินผลสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนปฎิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
 คงเดิม 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก) ระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

กลุ่มวิชาเอก 

วิชาเอกเดี่ยว 

คณ 111 คณิตศาสตร์ 1 4(4-0-8) 
MA 111 Mathematics I 
           ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์  การอินทิเกรตฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร
และการประยุกต์ แคลคูลสัพื้นฐานและสถติิเบื้องต้น 

 

คณ 111 คณิตศาสตร์ 1 4(4-0-8) 
MA 111 Mathematics I 
           บทนิยามของลิมิต ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร บทนิยามของ
อนุพันธ์ อนุพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปรและการประยุกต์ บทนิยามของปริพันธ์ ปริพันธ์ของ
ฟังก์ชันหนึ่งตัวแปรและการประยกุต์ลิมติและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์  การ
อินทิเกรตฟังก์ชันหนึ่งตัวแปรและการประยุกต์ แคลคูลสัพื้นฐานและสถิติเบื้องต้น 

 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

คม 100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
CH 100 General Chemistry I 
           ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี 
กรด-เบส สารชีวโมเลกลุ เคมีนิวเคลียร์ และเคมีสิ่งแวดล้อม 

คม 100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
CH 100 General Chemistry I 
           ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี 
กรด-เบส สารชีวโมเลกลุ เคมีนิวเคลียร์ และเคมีสิ่งแวดล้อม 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-2-1) 
CH 190 General Chemistry Laboratory I 
           การใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบตัิการ และการทดลอง
ทีส่อดคล้องกับเนื้อหาในวิชา  คม 100 

คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
CH 190 General Chemistry Laboratory I 
           ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ท าการ
ทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับ ปริมาณสัมพันธ์ ค่าคงตัวของแก๊ส การลดลงของจุดเยือก
แข็ง การจัดเรียงอนุภาคในของแข็ง อินดิเคเตอร์ การไทเทรต การทดสอบหมู่ฟังก์ชันใน
สารประกอบอินทรีย์ การทดสอบสมบัติของสารชีวโมเลกลุ 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
    คงเดิม 
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ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไป 3 (3-0-6) 
PY 100 General Physics 
           กลศาสตร์ของระบบอนภุาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของ
ไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ คลื่น เสียง แสง สนามไฟฟ้าและอันตรกิริยาทางไฟฟ้า 
สนามแมเ่หล็กและอันตรกิรยิาทางแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กท่ีขึ้นกับเวลา ควอนตัมฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์นิวเคลียร ์

ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไป  3 (3-0-6) 
PY 100 General Physics in Everyday Life 
           หลักการพื้นฐานทางกลศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก อเิล็กทรอนิกส์ คลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้า แสง
และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์ เสยีง อุณหพลศาสตร์ ฟิสกิส์ยคุใหม่ ทีเ่กี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน และการ
ประยุกต์ใช้ 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
   ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
   ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
    คงเดิม 

ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-3-0) 
PY 180 General Physics Laboratory 
ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับวิชา ฟส 100 

ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป          1(0-3-0) 
PY 180 General Physics Laboratory 
           ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกบั การวดัอย่างละเอียด การใช้มัลติมิเตอร์ การใช้
ออสซลิโลสโคป การเคลื่อนที่ ของไหล กฎของบอยด์  เสยีง  แสงและทัศนปูกรณ์ ไฟฟ้า ความ
ต้านทานไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
    คงเดิม 

ชว 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
BI 101 Biology I 
         ศึกษาหลักการส าคญัของโครงสร้างและหน้าที่องค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพรแคริ
โอต และยูแคริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมและสารพันธุกรรม การแบ่งเซลล์ ความหลากหลายของสิง่มีชีวิตได้แก่ ไวรัส มอ
เนอรา โพรทสิต์ เหด็ รา พืชและสตัว์ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม
เชิงวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม และววิัฒนาการ 

ชว 101 ชีววิทยา 1           3(3-0-6) 
BI 101 Biology I 
         หลักการส าคญัของโครงสรา้งและหน้าที่องค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพรแครโิอตและยูแคริโอต 
สารเคมีและปฏิกิรยิาเคมีในเซลล์ หลกัการถา่ยทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การ
แบ่งเซลล์ ความหลากหลายของสิ่งมชีีวิต ความสัมพันธร์ะหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม และ
วิวัฒนาการ 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
    คงเดิม 

ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) 
BI 191 Biology Laboratory I 
บุรพวิชา :  ชว 101 หรือเรียนควบคู่ 
            ปฏิบัติการชีววิทยาเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าท่ีองค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพร
แคริโอตและยูแคริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทาง

ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) 
BI 191 Biology Laboratory I 
          ปฏิบัติการชีววิทยาเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าท่ีองค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพรแคริ
โอตและยูแครโิอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมและสารพันธุกรรม การแบ่งเซลล์ ความหลากหลายของสิง่มีชีวิต ความสัมพันธ์

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
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พันธุกรรมและสารพันธุกรรม การแบ่งเซลล์ ความหลากหลายของสิง่มีชีวิตได้แก่ ไวรัส มอ
เนอรา โพรทสิต์ เหด็ รา พืชและสตัว์ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม
เชิงวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม และววิัฒนาการ ท่ีมีเนื้อหาสอดคล้องกบัวิชา ชว 101 

ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อมเชิงวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิวัฒนาการ ท่ีมีเนื้อหา
สอดคล้องกับวิชา ชว 101 

     คงเดิม 

ชว 331 เคมีอินทรีย์และชีวเคมีเบือ้งต้น  3(3-0-6) 
BI 331 Introduction to Organic Chemistry and Biochemistry 
         ศึกษาโครงสร้าง ปฏิกิรยิา และสเตอรโิอเคมีของสารอินทรีย์ สารอินทรีย์ทีม่ีหมู่
ฟังก์ชันต่าง ๆ โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลประเภทต่าง ๆ กระบวนการสรา้ง 
สลาย และเปลี่ยนแปลงสารชีวโมเลกุล การควบคุมกระบวนการทางชีวเคมีของสาร
พันธุกรรม การประยุกต์ชีวเคมีดา้นต่าง ๆ 

ชว 231 เคมีอินทรีย์และชีวเคมีเบือ้งต้น  3(2-3-4) 
BI 231 Introduction to Organic Chemistry and Biochemistry 
         โครงสร้าง ปฏิกิริยา และสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ สารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันต่าง ๆ 
โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลประเภทตา่ง ๆ  กระบวนการสร้าง สลาย และเปลี่ยนแปลงสาร
ชีวโมเลกุล การควบคุมกระบวนการทางชีวเคมีของสารพันธุกรรม การประยุกต์ชีวเคมีด้านต่าง ๆ 
และมีปฏิบัติการทีส่อดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
    คงเดิม 

วิชาเอกบังคับ 
คม 101 เคมีทั่วไป 2  3(3-0-6) 
CH 101 General Chemistry II 
           พันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติของธาตุสารประกอบของธาตุเรพริเซนเททีฟและท
รานสิชัน อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ เคมไีฟฟ้า และเคมีอุตสาหกรรม 

คม 101 เคมีทั่วไป 2  3(3-0-6) 
CH 101 General Chemistry II 
           พันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติของธาตุสารประกอบของธาตุเรพริเซนเททีฟและท
รานสิชัน อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ เคมไีฟฟ้า และเคมีอุตสาหกรรม 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
    คงเดิม 

คม 191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2                                            1(0-2-0) 
CH 191 General Chemistry Laboratory II 
           การทดลองที่สอดคล้องกับรายวิชา คม 101 

คม 191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2                                             1(0-3-0) 
CH 191 General Chemistry Laboratory II 
ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับพันธะเคมี ตารางธาตุ สมบัติของธาตเุรพิเซนเททีฟและธาตุทรานสิ
ชัน ปฏิกิริยาเคมีและการวิเคราะหไ์อออน อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ และเคมไีฟฟ้า 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
    คงเดิม 
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ชว 102 ชีววิทยา 2  3(3-0-6) 
BI 102 Biology II 
          ศึกษาหลักการส าคญัเกี่ยวกับการจัดระบบโครงสร้าง สรรีวิทยา การสืบพันธุ์ และ
การเจรญิของพืชและสตัว ์
 

ชว 102 ชีววิทยา 2  3(3-0-6) 
BI 102 Biology II 
          หลักการส าคญัเกีย่วกับการจัดระบบโครงสร้าง สรรีวิทยา การสบืพันธุ์ และการเจริญของ
พืชและสัตว ์
 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
    คงเดิม 

ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา  2  1(0-2-1) 
BI 192 Biology Laboratory II  
          ปฏิบัติการชีววิทยาเกี่ยวกับการจัดระบบโครงสร้าง สรรีวิทยา การสืบพันธุ์ และ
การเจรญิของพืชและสตัว์ ท่ีมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา ชว 102 

ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา  2  1(0-2-1) 
BI 192 Biology Laboratory II  
          ปฏิบัติการชีววิทยาเกี่ยวกบัการจดัระบบโครงสร้าง สรรีวิทยา การสืบพันธุ์ และการเจรญิ
ของพืชและสัตว ์

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
    คงเดิม 

 ชว 212 บูรณาการพฤกษศาสตร์                                                 4(3-3-6) 
BI 212 Integrative Botany 
          โครงสร้างภายนอก การจัดจ าแนก วิวัฒนาการ ศึกษาโครงสร้างภายในและหน้าที่
ของเซลล์ เนื้อเยื่อ ระบบเนื้อเยื่อ และอวัยวะของพืช และศึกษากระบวนการต่าง ๆ ของ
สิ่งมีชีวิตในพืชช้ันสูง การดูดและล าเลียงแร่ธาตุ ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับน้ า และการ
เจริญเติบโต และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

ชว 221 บูรณาการจลุกายวภิาคศาสตร์  3(2-3-4) 
BI 221 Integrated Microanatomy 
          ศึกษาเชิงบูรณาการและเปรียบเทียบเกี่ยวกับโครงสร้าง สมบัติ และการเจริญ
พัฒนาระดับจลุภาคของเซลล์ เนื้อเยื่อ และเอม็บริโอในพืชและสัตว์ช้ันสูง 

ชว 221 บูรณาการจลุกายวภิาคศาสตร์  3(2-3-4) 
BI 221 Integrated Microanatomy 
          บูรณาการและเปรียบเทียบเกี่ยวกับโครงสร้าง สมบัติ และการเจริญพัฒนาระดับ
จุลภาคของเซลล์ เนื้อเยื่อ และเอ็มบริโอในพืชและสัตว์ช้ันสูง 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
 คงเดิม 
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 ชว 222 บูรณาการสัตววิทยา 4(3-3-6) 
BI 222 Integrative Zoology 
          โครงสร้างและกายวิภาคศาสตร์เปรยีบเทียบสัตว์   การจดัจ าแนกตามหลักอนุกรม
วิธีทั้งแบบวิธีดั่งเดิม และการใช้เทคนิคทางด้านอณูชีววิทยา พฤติกรรมศาสตร์  การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางสัตววิทยาเพื่อวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

ชว 262 นิเวศวิทยา  4(3-3-6) 
BI 262 Ecology 
         ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหวา่งสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม  โครงสร้างและกระบวนการในระบบนิเวศ ประชากร พฤติกรรม สังคมสิ่งมีชีวิต 
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การปรับตัว การแพร่กระจาย ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และมีปฏิบัติการทีส่อดคล้อง
กับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 261 นิเวศวิทยา  3(3-0-6) 
BI 261 Ecology 
          ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
โครงสร้างและกระบวนการในระบบนิเวศ ประชากร พฤติกรรม สังคมสิ่งมีชีวิต การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ การปรับตัว การแพร่กระจาย ความหลากหลายทางชีวภาพและ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
   คงเดิม 

 ชว 291 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา  1(0-3-0) 
BI 291 Ecology Laboratory 
         ปฏิบัติการทางนิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและความสมัพันธ์ระหวา่ง
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โครงสร้างและปัจจัยระบบนิเวศบกและน้ า ประชากรสังคมสิ่งมีชีวิต 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

ชว 305 ระบบและความหลากหลายของพืชและสัตว์  4(3-3-6) 
BI 305 Systematics and Biological Diversity 
          ศึกษาหลักการเบื้องต้นของวิวัฒนาการ การก าเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิด
เกี่ยวกับสปีชีส์ การเกิดสปีชีส์ใหม่ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ระบบวิทยาและการจ าแนก

ชว 304 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา  4(4-0-8) 
BI 304 Systematics and Biological Diversity 
          หลักการของวิวัฒนาการ การก าเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับส
ปีชีส์ การเกิดสปีชีส์ใหม่ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ระบบวิทยาและการจ าแนกหมวดหมู่

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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หมวดหมู่ของพืชและสัตว์ มีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาการบรรยาย ของสิ่งมีชีวิต 

 
  รายวิชาใหม่ 
    คงเดิม 

ชว 312 สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และสรรีวิทยาของพืช  4(3-3-6) 
BI 312 Plant Morphology, Anatomy and Physiology 
         ศึกษาโครงสร้างภายนอก การจัดจ าแนก วิวัฒนาการ ศึกษาโครงสร้างภายในและ
หน้าท่ีของเซลล์ เนื้อเยื่อ ระบบเนือ้เยื่อ และอวัยวะของพืช และศึกษากระบวนการต่าง ๆ 
ของสิ่งมีชีวิตในพืชช้ันสูง การดูดและล าเลยีงแร่ธาตุ ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับน้ า และ
การเจรญิเติบโต และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
 

-       ตัดออก 
เรียน ชว212 ทดแทน 

ชว 341 พันธุศาสตร์  4(3-3-6) 
BI 341 Genetics 
         ศึกษาหลักการเบื้องต้นในการถ่ายทอดทางพันธุกรรม รูปร่างของโครโมโซม การกลาย 
ตลอดจนโครงสร้างและการท างานของยีน พันธุศาสตร์ประชากร วิวัฒนาการ พนัธุวิศวกรรม
เบื้องต้น และมีปฏิบตัิการทีส่อดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 341 พันธุศาสตร์  4(3-3-6) 
BI 341 Genetics 
         หลักการเบื้องต้นในการถ่ายทอดทางพันธุกรรม รูปร่างของโครโมโซม การกลาย 
ตลอดจนโครงสร้างและการท างานของยีน พันธุศาสตร์ประชากร วิวัฒนาการ พันธุวิศวกรรม
เบื้องต้น และมีปฏิบตัิการทีส่อดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
 คงเดิม 

ชว 353 กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และความพฤติกรรมสตัว์  4(3-3-6) 
BI 353 Animal Anatomy, Physiology and Behavior 
         พลังงานและสมดุลของสาร โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อของสัตว์ ระบบอวัยวะ 
การท างานและการควบคุมของสัตว์ และมีปฏิบตัิการทีส่อดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 354 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  3(3-0-6) 
BI 354 Anatomy and Physiology 
          พลังงานและสมดุลของสาร โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อ ระบประสาท  
ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร          
ระบบต่อมไร้ท่อ การท างานและการควบคุม 
 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 
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 ชว 394 ปฏิบัติการกายวภิาคศาสตร์และสรีรวิทยา  1(0-3-0) 
BI 394 Anatomy and Physiology Laboratory 
          ปฏิบัติการกายวิภาคและสรรีวิทยาระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบ
ขับถ่ายปสัสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
 คงเดิม 

ชว 493 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1  1(0-3-0) 
BI 493 Science Project I 
          ศึกษาค้นคว้าระเบียบวิธีวจิัย และการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ สืบค้นข้อมลู
เกี่ยวกับปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์และเรียบเรยีงเป็นโครงร่างของโครงงาน
วิทยาศาสตร์โดยเน้นคณุธรรม จรยิธรรม และความรับผิดชอบ 
 

ชว 495 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1  1(0-3-0) 
BI 495 Science Project I 
          ศึกษาค้นคว้าระเบียบวิธีวจิัย และการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ สืบค้นข้อมลูเกีย่วกับ
ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ วิเคราะหแ์ละเรียบเรียงเป็นโครงร่างของโครงงานวิทยาศาสตร์โดย
เน้นคุณธรรม จริยธรรม และความรับผดิชอบ 
 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 

ชว 494 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2  1(0-3-0) 
BI 494 Science Project II 
          ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ น าเสนอผลงานในรูปแบบเอกสาร ช้ินงาน และรายงานต่อที่
ประชุมชนหรือสาธารณชน ประมวลประสบการณส์ู่การประกอบวิชาชีพครูโดยเน้น
คุณธรรม จรยิธรรม และความรับผิดชอบ 
 

ชว 496 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2  1(0-3-0) 
BI 496 Science Project II 
          ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ น าเสนอผลงานในรูปแบบเอกสาร ช้ินงาน และรายงานต่อที่
ประชุมชนหรือสาธารณชน ประมวลประสบการณส์ู่การประกอบวิชาชีพครูโดยเน้นคุณธรรม 
จริยธรรม และความรับผดิชอบ 
 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 

ชศ 221 ธรณีวิทยาส าหรับครูชีววิทยา  2(2-0-4) 
BE 221 Geology for Biology Teacher 
          ศึกษาประวัตธิรณีวิทยา อายุทางธรณี โบราณชีววิทยา การล าดบัช้ันหิน การก าเนิดโลก 
โครงสรา้งและองค์ประกอบของโลก (แร่ หิน ดิน) การจ าแนกแร่และหิน ธรณีวิทยาโครงสร้าง 
แผ่นธรณี การแปรสัณฐาน แผ่นธรณีและธรณีสณัฐาน ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา ภาพถ่าย
ทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม ธรณีพิบัติภยั และผลกระทบจากกระบวนการตา่ง ๆ ต่อ

- ตัดออก 
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สิ่งมีชีวิต 

ชศ 222 ดาราศาสตรส์ าหรับครูชีววิทยา  2(2-0-4) 
BE 222 Astronomy for Biology Teacher 
          ศึกษาปรากฏการณ์ที่เกีย่วเนื่องระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และระบบ
สุริยะ ดวงดาวบนท้องฟ้า เทคโนโลยีอวกาศ สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์เบื้องต้น การ
เชื่อมโยงความรู้ทางดาราศาสตร์กบัชีวิตประจ าวัน 

- ตัดออก 

ชศ 391 ภาษาอังกฤษส าหรับครูชีววิทยา  3(2-2-5) 
BI 391 English for Biology Teacher  
          ฝึกทักษะการอา่นและเขียนภาษาอังกฤษที่เกีย่วข้องกับบทความและความรู้ทาง
วิทยาศาสตรโ์ดยเฉพาะทีเ่กี่ยวข้องกบัทางชีววิทยาและชีววิทยาศึกษา 

วทศ 303 ภาษาอังกฤษส าหรับครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    3(2-2-5) 
SCI 303 English for Science Education and Mathematics Education 
           การพัฒนาทักษะด้านการอ่าน ฟัง พูด และเขียนเชิงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
การตีความและวิเคราะห์บทความทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามหลักวิชาการ 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
      คงเดิม 

วจช 201 จุลชีววิทยา  3(3-0-6) 
SMB 201 Microbiology 

ศึกษาโครงสร้าง การเจริญ การสืบพันธุ์ และวิธีการควบคุมจุลินทรีย์ ตลอดจน
ศึกษาถึงความ สัมพันธ์ของจุลินทรีย์ทางด้านอาหาร น้ า ดิน อุตสาหกรรม สาธารณสุข และ
ภูมิคุ้มกัน 

 

วจช 201 จุลชีววิทยา  3(3-0-6) 
SMB 201 Microbiology 

ประวัติของจุลชีววิทยา รูปรางลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์ การเจรญิ เมแทบอลิ
ซึม พันธุศาสตรจุลินทรีย์  วิธีทางจุลชีววิทยา การควบคุมจุลินทรยี์ ยาปฏิชีวนะ จุลชีววิทยา
สิ่งแวดลอม จุลชีววิทยาทางอาหาร จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม ภมูิคุมกันของรางกายต
อเช้ือจุลินทรีย์ รวมถึงการศึกษาถงึไวรัสและเห็ดรา 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
    คงเดิม 

วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา  1(0-3-0) 
SMB 202 Laboratory in Microbiology 
บุรพวิชา: วจช 201 หรือเรียนควบคู่ 
            เรียนรู้หลักการ ข้อควรปฏิบัติในการศึกษาโครงสร้าง การเจริญ การสืบพันธุ์ และ
วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ ตลอดจนศึกษาถึงความ สัมพันธ์ของจุลินทรีย์ทางด้านอาหาร น้ า ดิน 

วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา  1(0-3-0) 
SMB 202 Laboratory in Microbiology 
บุรพวิชา: วจช 201 หรือเรียนควบคู่ 
            เรียนรู้หลักการ ข้อควรปฏิบัติ และฝึกฝนเกี่ยวกับเทคนคิทางด้านจุลชีววิทยา การ
ใช้กล้องจุลทรรศน์ การเตรียมอาหารเลีย้งเช้ือและการก าจัดเชื้อ การนับจ านวนจุลินทรยี์ 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
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อุตสาหกรรม สาธารณสุข และภูมิคุ้มกัน และฝึกฝนเกี่ยวกับเทคนิคทางด้านจุลชีววิทยา การแยกเชื้อจุลินทรีย์ให้บรสิุทธ์ิ การศึกษาเชื้อรา โปรโตซัว การย้อมสีแบคทีเรยี การวัด
ขนาดเซลล์ การท าลายและการยบัยั้งการเจรญิของเชื้อจุลินทรีย์ การตรวจวเิคราะห์คณุภาพ
น้ าและน้ านม 

    คงเดิม 

วิชาเอกเลือก 
ชว 202 วิทยาโพรทิสต์  3(2-3-4) 
BI 202 Protistology 
          ศึกษาความหลากหลายของโพรทิสต์ ทั้งในเชิงโครงสร้าง วฏัจกัรชีวิต นิเวศวิทยา 
อนุกรม วิธาน และในเชิงประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม 
และมีปฏิบตัิการที่สอดคล้องกับภาคบรรยาย 

ชว 201 วิทยาโพรโทซัว                                                        3(2-3-4) 
BI 201 Protozoolog 
         วิทยาโพรโทซัว    
            รูปร่าง อนุกรมวิธาน สรีรวทิยา และวฏัจักรชีวติของโพรโทซัวบางชนิดทั้งที่หากินอย่าง
อิสระและที่เปน็ปรสติ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย                                                      

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
      คงเดิม 

ชว 212 สัณฐานวิทยาของพืชมีท่อล าเลยีง  4(3-3-6) 
BI 212 Morphology of Vascular Plant 
         ศึกษาสณัฐานของพืชมีท่อล าเลียง เปรียบเทียบรูปร่างและโครงสร้างตามประวัติการ
วิวัฒนาการของพืชและมีปฏิบตัิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 211 สัณฐานวิทยาของพืช                                                 4(3-3-6) 
BI 211 Plant Morphology  
          โครงสร้าง การจัดจ าแนก วิวัฒนาการ วัฏจักรชีวิต และพัฒนาการของพืชกลุ่มต่าง ๆ  และมี
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 

ชว 213 กายวิภาคศาสตร์ของพืชดอก  3(2-3-4) 
BI 213 Anatomy of Angiosperm 
         ศึกษาโครงสร้างภายในของพืชดอก ในเรื่องลักษณะเฉพาะ หน้าที่ การเรียงตัว การ
เจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลง วิวัฒนาการของเซลล์ เนื้อเยื่อ ระบบเนื้อเยื่อ และอวัยวะ
ของพืช ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ทีม่ีคุณคา่ต่ออนุกรมวิธานพืช และมีปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 311 กายวิภาคศาสตร์ของพืช                                            3(2-3-4) 
BI 311 Plant Anatomy 
          โครงสร้างภายในของพืชที่มีท่อล าเลียงในเรื่องลักษณะเฉพาะ หน้าที่ การเรียงตัว การ
เจริญเติบโต  การเปลี่ยนแปลง วิวัฒนาการของเซลล์ เนื้อเยื่อ ระบบเนื้อเยื่อ และอวัยวะของพืช 
เน้นหนักในพืชดอก และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 
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ชว 214 สรีรวิทยาของพืชเขตร้อน  4(3-3-6) 
BI 214 Physiology of Tropical Plants 

ศึกษากระบวนการต่าง ๆ  ทางสรีรวิทยาของพืชในเขตร้อน โดยเน้น
องค์ประกอบทางเคมี กระบวนการการคายน้ า การสังเคราะห์ด้วยแสง เมแทบอลิซึมของ
สารอินทรีย์ การเจริญเติบโต การตอบสนองของพืชเขตร้อนที่มีต่อปัจจัยทางกายภาพและ
ชีวภาพ การส่งสัญญาณภายในพืช และการประยุกต์หัวข้อทางการศึกษาสรีรวิทยาของพืช
เขตร้อนในปัจจุบัน 

ชว 314 สรีรวิทยาของพืชเขตร้อน  4(3-3-6) 
BI 314 Physiology of Tropical Plants 
          กระบวนการต่าง ๆ  ทางสรีรวิทยาของพืชในเขตร้อน โดยเน้นองค์ประกอบทางเคมี 
กระบวนการการคายน้ า การสังเคราะห์ด้วยแสง เมแทบอลิซึมของสารอินทรีย์ การ
เจริญเติบโต การตอบสนองของพืชเขตร้อนที่มีต่อปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพ การส่ง
สัญญาณภายในพืช และการประยุกต์หัวข้อทางการศึกษาสรีรวิทยาของพืชเขตร้อนในปัจจุบัน 

      ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 

ชว 215 กายวิภาคศาสตร์ของเนื้อไม้  3(2-3-4) 
BI 215 Wood Anatomy 
         ศึกษากายวิภาคศาสตร์เนือ้ไม้ของพืชกลุ่มจิมโนสเปริ์มและพืชใบเลี้ยงคู่ ในด้าน
โครงสร้างและพัฒนาการของแคมเบียม ชนิด ก าเนิด และพัฒนาการของเซลล์ที่ประกอบ
เป็นเนื้อไม้ รวมทั้งลกัษณะกายวิภาคศาสตร์ทีม่ีคณุค่าต่ออนุกรมวิธานพืช และมปีฏิบัตกิารที่
สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 313 กายวิภาคศาสตร์ของเนื้อไม้  3(2-3-4) 
BI 313 Wood Anatomy 
          กายวิภาคศาสตร์เนื้อไม้ของพืชกลุ่มจิมโนสเปิร์มและพืชใบเลี้ยงคู่ ในด้านโครงสร้าง
และพัฒนาการของแคมเบียม ชนิด ก าเนิด และพัฒนาการของเซลล์ที่ประกอบเป็นเนื้อไม้ 
ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ที่มีคุณค่าต่ออนุกรมวิธานพืช และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
ภาคบรรยาย 

     ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
      คงเดิม 

ชว 272 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  3(2-3-4) 
BI 272 Plant Tissue Culture 
         ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการในการเพาะเลี้ยงเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะจากส่วน
ต่าง ๆ ของพืช การน าเอาวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปใช้ประโยชน์ทางด้านต่าง ๆ และมี
ปฏิบัติการทีส่อดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 272 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  3(2-3-4) 
BI 272 Plant Tissue Culture 
          เทคนิคและวิธีการในการเพาะเลี้ยงเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะจากส่วนต่าง ๆ ของพืช การ
น าเอาวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปใช้ประโยชน์ทางด้านต่าง ๆ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาภาคบรรยาย 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
    คงเดิม 

ชว 291 เทคนิคปฏิบัติการชีววิทยา  2(2-2-2) 
BI 291 Techniques in Biological Laboratory 
         ศึกษาเกี่ยวกับการเตรยีมสารเคมี การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการทดลองด้านชีววิทยา ทักษะการผา่ตดั เทคนคิทางโมเลกลุอยา่งง่าย และมปีฏิบตัิการที่
สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

- ตัดออก 
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- ชว 312 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของพืชมีเมล็ด                       3(2-3-4) 
BI 312 Comparative Anatomy of Seed Plants 
          ลักษณะโครงสร้างภายใน และการเปรียบเทียบความแตกต่างของเซลล์และเนื้อเยื่อ
ที่เป็นองค์ประกอบในอวัยวะพืชมีเมล็ดแต่ละกลุ่ม การปรับตัวของโครงสร้างภายในของพืช
ต่อระบบนิเวศท่ีพืชอาศัยอยู่ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
    คงเดิม 

ชว 322 สัตว์ไมม่ีกระดูกสันหลัง  4(3-3-6) 
BI 322 Invertebrate Zoology  
         ศึกษารูปร่าง การเจรญิเตบิโต สรีรวิทยา นิเวศวิทยา และอนุกรมวิธานของสัตว์ไม่
มีกระดูกสันหลังตั้งแต่ฟองน้ าถึงคอร์เดตช้ันต่ า โดยเน้นความสัมพันธ์กันในแง่วิวัฒนาการ 
นิเวศวิทยา และพฤติกรรมของสตัว์เหล่านั้น ปฏิบัตกิารเกี่ยวกบัการผ่าตดัสตัว์บางชนิด การสาธติ
และทศันศึกษา 

ชว 322 สัตว์ไมม่ีกระดูกสันหลัง  4(3-3-6) 
BI 322 Invertebrate Zoology  
          รูปร่าง การเจริญเติบโต สรีรวิทยา นิเวศวิทยา และอนุกรมวิธานของสัตว์ไมม่ีกระดูก
สันหลังตั้งแต่ฟองน้ าถึงคอร์เดตช้ันต่ า โดยเน้นความสัมพันธ์กันในแง่วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา 
และพฤติกรรมของสตัว์เหล่านั้น ปฏบิัติการเกี่ยวกบัการผ่าตัดสตัว์บางชนิด การสาธิตและทศัน
ศึกษา 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
    คงเดิม 

ชว 323 สัตว์มีกระดูกสันหลัง  4(3-3-6) 
BI 323 Vertebrate Zoology 
         ศึกษารูปร่าง โครงสรา้ง และอนุกรมวิธานของคอรเ์ดตชั้นต่ า และสตัว์มีกระดูกสัน
หลัง และมปีฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 323 สัตว์มีกระดูกสันหลัง  4(3-3-6) 
BI 323 Vertebrate Zoology 
          รูปร่าง โครงสร้าง และอนกุรมวิธานของคอร์เดตชั้นต่ า และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนือ้หาภาคบรรยาย 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
    คงเดิม 

ชว 324 กีฏวิทยา  3(2-3-4) 
BI 324 Entomology 
         ศึกษาสัณฐานวิทยา ชีววิทยา นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน การจัดเก็บรักษาตัวอย่าง 
โทษ ประโยชน์ และวิธีการป้องกันก าจัดแมลง และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

ชว 324 กีฏวิทยา  3(2-3-4) 
BI 324 Entomology 
          สัณฐานวิทยา ชีววิทยา นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน การจัดเก็บรักษาตัวอย่าง โทษ 
ประโยชน์ และวิธีการป้องกันก าจัดแมลง และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
    คงเดิม 
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ชว 325 กายวิภาคเปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง  4(3-3-6) 
BI 325 Comparative Anatomy of the Vertebrates 
         ศึกษาเปรียบเทียบโครงสรา้งของร่างกาย เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบอวัยวะของ
สัตว์มีกระดูกสันหลัง ตามล าดับวิวัฒนาการ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

ชว 325 กายวิภาคเปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง  4(3-3-6) 
BI 325 Comparative Anatomy of the Vertebrates 
          เปรียบเทียบโครงสร้างของร่างกาย เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบอวัยวะของสัตว์มี
กระดูกสันหลัง ตามล าดับวิวัฒนาการ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
    คงเดิม 

- ชว 326 ปรสิตวิทยา                                                              3(2-3-4) 
BI 326 Parasitology 
          ศึกษาหลักเกณฑ์ทางปรสติวิทยา และกระบวนการเมแทบอลิซึม วิวัฒนาการ การ
สืบพันธุ์ และวัฏจักรชีวิตของปรสติต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตกับผู้ถูกอาศัย วิธีการ
ป้องกัน 
และวิธีการตรวจหา วิธีจ าแนกชนดิ และเก็บรักษาปรสิตต่าง ๆ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง 
กับเนื้อหาภาคบรรยาย 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
    คงเดิม 

 ชว 355 พฤติกรรมวิทยา                                                          3(3-0-6) 
BI 355 Ethology 
          พฤติกรรมของสัตว์ ความส าคัญของพฤติกรรมที่มตี่อความสามารถในการอยูร่อดใน
ธรรมชาติ พ้ืนฐานทางสรีรวิทยาของพฤติกรรม การพัฒนาพฤติกรรม พฤติกรรมทางสังคม
และพฤติกรรมกับสิ่งแวดล้อม 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
    คงเดิม 

ชว 371 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน้  3(3-0-6) 
BI 371 Introduction to Biotechnology  
         ศึกษาหลักการและพัฒนาการทางเทคโนโลยีชีวภาพโดยเน้นปรากฏการณ์และ
กลไกท่ีส าคัญทางเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ต่อกระบวนการพันธุวิศวกรรม การโคลน การ
สร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม บทบาทการน าสิ่งมีชีวิตมาใช้ประโยชน์ให้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

ชว 374 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน้  3(2-3-4) 
BI 374 Introduction to Biotechnology  
          หลักการและพัฒนาการทางเทคโนโลยีชีวภาพโดยเน้นปรากฏการณ์และกลไกที่
ส าคัญทางเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ต่อกระบวนการพันธุวิศวกรรม การโคลน การสร้าง
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม บทบาทการน าสิ่งมีชีวิตมาใช้ประโยชน์ให้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพใหม่ ๆ 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
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ใหม่ ๆ แนวโน้มความก้าวหน้าทางนาโนเทคโนโลยีชีวภาพ โครงการจีโนม กระบวนการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ชีวภาพเป็นสินค้าชีวภาพสู่ธุรกิจชีวภาพในวงการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข และนิติวิทยาศาสตร์ภายใตค้วามปลอดภัยทาง
ชีวภาพ จริยธรรมและกฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ 

แนวโน้มความก้าวหน้าทางนาโนเทคโนโลยีชีวภาพ โครงการจีโนม กระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเป็นสินค้าชีวภาพสู่ธุรกิจชีวภาพในวงการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข และนิติวิทยาศาสตร์ภายใต้ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
จริยธรรมและกฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ 

    คงเดิม 

ชว 372 โครงสร้าง กิจกรรม และพันธุศาสตร์ของจลุินทรีย์  3(2-3-4) 
BI 372 Structure, Function and Genetics of Microorganisms 
         ศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ อัตราการเจรญิ และปัจจัยที่มผีลต่อการเจรญิ การ
เพาะเลี้ยง ความต้องการสารอาหาร ปฏิกิริยาชีวเคมีภายในเซลล์ กลไกการควบคุมและ
การเปลีย่นแปลงรปูร่างของเซลล์ กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในเซลล์ โครงสร้างของสาร
พันธุกรรมของจุลินทรยี์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออก
ของยีน การแปรผันและผ่าเหล่า การเปลีย่นแปลงทางพันธุกรรม การหาล าดับของดีเอ็นเอ 
บทบาทของจุลินทรีย์ทางด้านพันธุวิศวกรรมและการน าไปใช้ 

-  

ชว 373 จุลชีววิทยาประยุกต์  3(2-3-4) 
BI 373 Applied Microbiology  
         ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในด้าน
ต่าง ๆ และการน าจุลินทรยี์และผลิตภณัฑไ์ปใช้ประโยชน์ในทางการเรียนการสอนและ
อุตสาหกรรม และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับภาคบรรยาย 

-  

ชว 374 จุลชีววิทยาสุขภาพและสขุาภิบาล  3(2-3-4) 
BI 374 Health and Sanitary Microbiology 
         ศึกษาหลักการสาธารณสุขและสุขาภิบาลโรงงาน จุลินทรีย์กอ่โรค วิธีการควบคุม
จุลินทรีย์ ในภาวะแวดล้อม การปอ้งกันและควบคุมโรคตดิต่อ แนวทางแก้ไขและการ
ประยุกต์ใช้ และมีปฏิบตัิการทีส่อดคล้องกับภาคบรรยาย 

-  
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ชว 375 จุลชีววิทยาอาหารและอุตสาหกรรม  3(2-3-4) 
BI 375 Food and Industrial Microbiology 
         ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเสื่อมเสียของอาหาร จลุินทรีย์ที่เกีย่วข้องกับอาหารและ
อุตสาหกรรม จลุินทรีย์ที่ท าให้เกดิโรคในอาหาร อาหารเป็นพิษ การตรวจสอบจุลินทรยี์ใน
อาหาร การประยุกต์ใช้ และมีปฏบิัติการที่สอดคล้องกับภาคบรรยาย 

-  

 ชว 376 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม                                                 3(3-0-6) 
BI 376 Environmental Biology 
         ศึกษาหลักการของเทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยวิธีทางชีวภาพ กลไกการย่อย
สลายทางชีวภาพ วิถีทางการเมตาบอลิซึมเพื่อการย่อยสลายสารพิษ ความไวของสารพิษต่อ
การฟื้นฟูโดยวิธีทางชีวภาพ การฟื้นฟูดิน น้ าจืด และน้ าเค็มโดยวิธีทางชีวภาพ ปัจจัยที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพของการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยวิธีทางชีวภาพ การออกแบบและการประยุกต์
เทคโนโลยีทางชีวภาพในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม การเลือกรูปแบบ การแปลผล การ
ประเมินผล หลักการของเทคโนโลยีพืชในการฟื้นฟูสิ่งแวดลอ้ม การจ าแนกและการเลือกชนิด
ของพืชเพื่อใช้ในการบ าบัด กลไกของการบ าบัดสารพิษโดยอาศัยพืช การใช้พืชบ าบัดสารพิษ
อินทรีย์ สารพิษอนินทรีย์ และสารพิษอันตรายในดิน น้ า และพื้นที่ชุ่มน้ า ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพของพืชในการบ าบัดสารพิษ การเพิ่มประสิทธิภาพ การแปลผลและการ
ประเมินผลเทคโนโลยีการบ าบัดสารพิษโดยใช้พืช 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
    คงเดิม 

ชว 392 เทคนิคทางชีววิทยา  3(0-4-2) 
BI 392 Biotechniques 
         ศึกษาถึงเทคนิคและวิธีการที่ส าคญัในการศึกษาสิ่งมีชีวิต การเก็บตัวอย่างพืชและ
สัตว ์

ชว 393 เทคนิคทางชีววิทยา  3(0-6-3) 
BI 393 Biotechniques 
         ศึกษาถึงเทคนิคและวิธีการที่ส าคัญในการศึกษาสิง่มีชีวิต การเก็บตัวอย่างพืชและสัตว์ 

     ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
   ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 
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- ชว 404 สาหร่ายวิทยา                                                    3(2-3-4) 
BI 404 Phycology 
          ศึกษาสัณฐานวิทยาอนุกรมวิธานชีววิทยาบทบาททางนิเวศวิทยาและความส าคญั
ทางเศรษฐกิจของสาหร่าย  และมปีฏิบัติการทีส่อดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
    คงเดิม 

ชว 405 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  3(3-0-6) 
BI 405 Evolution of Organism 
         ศึกษาการก าเนิดของโมเลกุลอินทรีย์ เซลลโ์พรแครโิอตและยูแคริโอต กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ การเกิดสปีชีส์ใหม่ ตลอดจนกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับการ
แข่งขัน การคัดเลือกทางเพศ ปัจจยัทางวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร
และความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการในระดับโมเลกุล 

ชว 303 วิวัฒนาการ   3(3-0-6) 
BI 303 Evolution  
         ศึกษาการก าเนิดของโมเลกุลอินทรีย์ เซลล์โพรแคริโอตและยูแคริโอต กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ การเกิดสปีชีส์ใหม่ ตลอดจนกลไกที่เกี่ยวข้องกับการ
แข่งขัน การคัดเลือกทางเพศ ปัจจัยทางวิวัฒนาการที่ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร
และความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการในระดับโมเลกุล 

      ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 

ชว 411 อนุกรมวิธานพืช  4(3-3-6) 
BI 411 Plant Taxonomy  
         ศึกษาการจ าแนกพืชเข้าเป็นหมวดหมู่ ประวัติ หลกัและระบบในการจ าแนก รวมทั้ง
แนวคดิใหม่ในการจ าแนก โดยเน้นในพืชดอกที่พบมากในประเทศไทย และมีปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 411 อนุกรมวิธานพืช  4(3-3-6) 
BI 411 Plant Taxonomy  
         ศึกษาการจ าแนกพืชเข้าเป็นหมวดหมู่ ประวัติ หลักและระบบในการจ าแนก รวมทั้งแนวคิด
ใหม่ในการจ าแนก โดยเน้นในพืชดอกที่พบมากในประเทศไทย และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
    คงเดิม 

 ชว 414 เฟิร์นวิทยา                                                             3(2-3-4) 
BI  414 Pteridology 
          ศึกษาสัณฐานวิทยาของโครงสร้างทั้งที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์และไม่เกี่ยวกับการ
สืบพันธุ์ของเฟิร์น และพืชใกล้เคียงเฟิร์น ศึกษาวัฏจักรชีวิต ระบบการจัดจ าแนก การตรวจสอบชนิด 
นิเวศวิทยา และการกระจายพันธุ์ตามเขตภูมิศาสตร์ รวมถึงศึกษารายละเอียดของเฟิร์นบางวงศ์ 
โดยเฉพาะวงศ์ที่พบในประเทศไทยและมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย       

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
    คงเดิม 
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- ชว 421 ปักษีวิทยา                                                               3(2-3-4) 
BI 421 Ornithology 
         ศึกษาสัณฐานวิทยา สรีรวทิยา พฤติกรรม วัฏจักรชีวิต นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน และ
ความส าคญัทางเศรษฐกิจของนก และมีการศึกษานอกสถานท่ี 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
    คงเดิม 

- ชว 422 สังขวิทยา                                                              3 (2-3-4) 
BI 422 Malacology 
         ศึกษาชีวประวัติของมอลลสัก์ อนุกรมวิธาน สณัฐานวิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา 
ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ ความส าคญัทางการแพทย์และทางเศษฐกิจของมอลลัสก ์

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
    คงเดิม 

ชว 442 พันธุวิศวกรรม  4(3-3-6) 
BI 442 Genetic Engineering 
บุรพวิชา : ชว 341 
         ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอ การเตรียมดีเอ็นเอส าหรับการโคลน เอนไซม์
ที่ใช้ในการโคลนยีน เวกเตอร์ การตรวจหาโคลนที่ต้องการ การวิเคราะห์และตรวจสอบดีเอ็น
เอที่โคลนได้ การถ่ายฝากยีนในยูแคริโอต การดัดแปรพันธุกรรมในพืชและสตัว์ โครงการ
จีโนมมนุษย์ การบ าบัดด้วยยีน และชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น และมีปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

-  

ชว 443 ชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น  2(1-3-2) 
BI 443 Introduction to Bioinformatics 
บุรพวิชา : ชว 442 
         การสืบค้นข้อมูลทางพันธุศาสตร์จากระบบฐานข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์

-  
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ความเหมือนและความแตกต่างของล าดับเบสของดีเอ็นเอ และล าดับกรดอะมิโน และ
การศึกษาความสัมพนัธ์เชิงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งการบันทึกข้อมูลลงในระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ 

ชว 452 ฮอร์โมนพืช  3(2-3-4) 
BI 452 Plant Hormones 
         ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางเคมีของฮอร์โมนพืชกลุ่มต่างๆ และสารชะลอการ
เจริญเติบโตของพืช ผลของสารเหล่านั้นต่อการเจรญิเติบโต และกระบวนการทาง
สรีรวิทยาต่างๆ ของพืช และการน าไปประยุกต์ใช้ และมีปฏิบตัิการทีส่อดคล้องกับเนื้อหา
ภาคบรรยาย 

ชว 452 ฮอร์โมนพืช  3(2-3-4) 
BI 452 Plant Hormones 
         ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางเคมีของฮอร์โมนพืชกลุ่มต่างๆ และสารชะลอการ
เจริญเติบโตของพืช ผลของสารเหล่านั้นต่อการเจริญเติบโต และกระบวนการทางสรีรวิทยา
ต่างๆ ของพืช และการน าไปประยุกต์ใช้ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
    คงเดิม 

ชว 454 วิทยาภูมิคุ้มกัน  3(3-0-6) 
BI 454 Immunology  
         ศึกษาโครงสร้างและการท างานของระบบภูมิคุม้กัน การตอบสนองของระบบ
ภูมิคุ้มกันต่อสิ่งแปลกปลอม โรคทีเ่กิดจากภาวะภูมคิุ้มกันผดิปกติ ตลอดจนการประยุกต์ใช้
ในการสร้างเสรมิภูมคิุ้มกัน การวินจิฉัยและการรักษาโรค 

-  

ชว 456 ประสาทชีววิทยา  3(2-3-4) 
BI 456 Neurobiology 
         ศึกษาโครงสร้างและสมบัตเิชิงชีววิทยาของอวัยวะในระบบประสาทและอวัยวะรับ
สัมผสัของสัตว์และ มนุษย์ และมปีฏิบัติการทีส่อดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 456 ประสาทชีววิทยา  3(2-3-4) 
BI 456 Neurobiology 
        โครงสร้าง หน้าที่ การพัฒนาของระบบประสาท ทางเดินของวิถีประสาท ระบบรับ
ความรู้สึกท่ัวไป ระบบรับความรู้สึกพิเศษ ระบบประสาทสั่งการ ระบบประสาทช้ันสูง ระบบ
ประสาทอิสระ ระบบการไหลเวียนของเลือดและน้ าหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง 
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทและระบบอื่นๆ ของร่างกาย 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
    คงเดิม 

 ชว 457 การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ                    3(2-3-4) 
BI 457 Physical Environment and Plant Response  
         สิ่งแวดล้อมทางกายภาพทีส่ าคัญ และอิทธิพลที่มตี่อพืช โดยเน้นในด้านการ

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
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ตอบสนองทางสรีรวิทยาและสณัฐานวิทยาภายใตส้ภาวะแวดล้อมระดับปกติและผดิปกติ 
และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนือ้หาภาคบรรยาย 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
    คงเดิม 

ชว 461 นิเวศวิทยาของพืช  3(2-3-4) 
BI 461 Plant Ecology  
         ศึกษาระบบของสังคมพืช ความสัมพันธ์ของพืชกับสิ่งแวดล้อมโดยทั่ว ๆ ไป ความ
หลากหลาย เทคนิคในการสุ่มตัวอย่างและศึกษา และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
ภาคบรรยาย 

ชว 361 นิเวศวิทยาของพืช  3(2-3-4) 
BI 361 Plant Ecology  
         ศึกษาระบบของสังคมพืช ความสัมพันธ์ของพืชกับสิ่งแวดล้อมโดยทั่ว ๆ ไป ความ
หลากหลาย เทคนิคในการสุ่มตัวอย่างและศึกษา และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
    คงเดิม 

ชว 465 นิเวศวิทยาของสัตว์  3(2-3-4) 
BI 465 Animal Ecology 
         ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และสิ่งแวดล้อม โครงสร้างและการเปลีย่นแปลง
ของประชากรชุมชนของสัตว์และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชน การปรับตัว การ
แพร่กระจาย และการอนุรักษส์ัตว ์และมีปฏิบัติการทีส่อดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 363 นิเวศวิทยาของสัตว์  3(2-3-4) 
BI 363 Animal Ecology 
         ความสัมพันธ์ระหว่างสัตวแ์ละสิ่งแวดล้อม โครงสร้างและการเปลีย่นแปลงของ
ประชากรชุมชนของสัตว์และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชน การปรับตัว การ
แพร่กระจาย และการอนุรักษส์ัตว ์และมีปฏิบัติการทีส่อดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
   ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
    คงเดิม 

ชว 474 วัชพืชและการป้องกันก าจัด  3(2-3-4) 
BI 474 Weeds and Weed Controls 
         ศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของวัชพืช การจ าแนกชนิด การแพร่ระบาด และ
การควบคุมก าจดัโดยวิธีการต่าง ๆ และสารก าจัดวัชพืช รวมทั้งการประยุกต์ใช้ทาง
การเกษตร และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 474 วัชพืชและการป้องกันก าจัด  3(2-3-4) 
BI 474 Weeds and Weed Controls 
         ศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของวัชพืช การจ าแนกชนิด การแพร่ระบาด และการ
ควบคุมก าจัดโดยวิธีการต่าง ๆ และสารก าจัดวัชพืช รวมทั้งการประยุกต์ใช้ทางการเกษตร 
และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
    คงเดิม 

ชว 475 ชีววิทยาประชากร  3 (2-3-4) 
BI 475 Population Biology 
         ศึกษาประชากรโดยผสมผสานความรู้พันธุศาสตร์ประชากร นิเวศวิทยาประชากร 

ชว 475 ชีววิทยาประชากร  3 (2-3-4) 
BI 475 Population Biology 
         ศึกษาประชากรโดยผสมผสานความรู้พันธุศาสตร์ประชากร นิเวศวิทยาประชากร 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
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ของสิ่งมีชีวิต ของสิ่งมีชีวิต   ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
    คงเดิม 

ชว 477 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาส าหรับครูชีววิทยา 1  2(1-3-2) 
BI 477 Special Topics in Biology for Biology Teacher I 
         ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจทางชีววิทยาให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน 

ชว 477 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาส าหรับครูชีววิทยา 1  2(1-3-2) 
BI 477 Special Topics in Biology for Biology Teacher I 
         ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจทางชีววิทยาให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
    คงเดิม 

ชว 478 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาส าหรับครูชีววิทยา  2 3(2-3-4) 
BI 478 Special Topics in Biology for Biology Teacher II 
         ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจทางชีววิทยาให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน 

ชว 478 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาส าหรับครูชีววิทยา  2 3(2-3-4) 
BI 478 Special Topics in Biology for Biology Teacher II 
         ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจทางชีววิทยาให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
    คงเดิม 

ชศ 201 ศาสตร์แห่งศัพท์ชีววิทยาเบื้องต้น  3(3-0-6) 
BE 201 Introduction to Biological Terminology 
         ศึกษา พื้นฐาน หลักการ แนวคิด รูปแบบ ความหมาย และรากเดมิในศาสตร์แห่งภาษาที่
เกี่ยวข้องกับศัพท์วิชาการเฉพาะทางชีววิทยาระดับพื้นฐาน ที่ใช้ในการสรา้งความน่าสนใจ
ให้เกิดความประทับใจเพื่อน าสู่การขยายผลการจัดการเรยีนรู้ชีววิทยาเชิงวิเคราะห์ 

- ตัดออก 

ชศ 202 ประวัติและผลงานนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก  3(3-0-6) 
BE 202 History and Work of World’s Greatest Scientists 
          ศึกษาประวัติ ภูมิปัญญา ฐานคิด แรงบันดาลใจ อัตวิสัย และกระบวนการแสวงหา
ความรู้ การแก้ปัญหาด้วยทักษะและระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏเป็นรูปแบบและวิธีการ

- ตัดออก 
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พัฒนาระบบการศึกษาค้นคว้าทดลองจนเกิดผลงานช้ินเอกของนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก 

ชศ 301 บูรณาการองค์ความรู้เชิงระบบเพื่อการสอนชีววิทยา  3(3-0-6) 
BE 301 Intergrated Systematic Knowledge for Teaching Biology 
สร้างสรรค์ บรูณาการ องค์ความรูท้างชีววิทยาแบบเข้ม ให้เชื่อมโยงภายในศาสตร์ และ
ข้ามศาสตร์อย่างเป็นระบบสู่การสอนชีววิทยาแห่งยุคแข่งขันในโลกเสรไีร้พรมแดน 

- ตัดออก 

ชศ 473 วิจัยในช้ันเรียนชีววิทยา  3(2-3-4) 
BE 473 Biology Classroom Research 
         หลักการวิจัยในช้ันเรียนแบบต่าง ๆ การน าการวิจัยในช้ันเรยีนสู่ห้องเรยีนชีววิทยา 
และฝึกปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรยีนชีววิทยา รวมถึงการปรับปรุงงานวจิัยให้เหมาะสมกับ
สภาพช้ันเรยีนจริง 

ชศ 473 วิจัยในช้ันเรียนชีววิทยา  3(2-3-4) 
BE 473 Biology Classroom Research 
         หลักการวิจัยในช้ันเรียนแบบต่าง ๆ การน าการวิจัยในช้ันเรยีนสู่ห้องเรยีนชีววิทยา 
และฝึกปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรยีนชีววิทยา รวมถึงการปรับปรุงงานวจิัยให้เหมาะสมกับสภาพ
ช้ันเรียนจริง 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
    คงเดิม 

- ชศ 476 ชุมชนกับการจัดการเรียนรู้สาระชีววิทยา                            3(2-3-4) 
BE 476 Community and Biology Learning Management 
          ศึกษาเทคนิค วิธีการและรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระชีววิทยา รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนกับการจัดการเรยีนรู้สาระ
ชีววิทยา เพื่อให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เรียนเกดิการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ การมุง่เน้นกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ กลยุทธ์การมีส่วนร่วมในการเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และพัฒนาการทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ความคดิ (Cognitive Domain), ด้าน
เจตคติและอารมณ์ (Affective Domain) และด้านจติทักษะ (Psychomotor Domain) 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
    คงเดิม 

- ชศ 477 นวัตกรรมเชิงประยุกตส์ าหรับการเรียนรู้ชีววิทยา                 3(2-2-5)    ปรับปรุงรหัสวิชา 
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BE 477 Applied innovation for biology learning 
          ศึกษาแนวคิดและทฤษฎขีองสื่อและนวัตกรรมการเรยีนการสอนชีววิทยา จุดแข็ง 
ข้อจ ากัดของสื่อ การเลือกใช้สื่อ การใช้การสร้างและการประเมินสื่อการเรยีนการสอน
ชีววิทยา นวัตกรรมการเรียนการสอนชีววิทยาเชิงประยุกต์ นวัตกรรมการเรียนรู้แบบหน่วย
บูรณาการ การใช้สารสนเทศ การสื่อสารเทคโนโลยีและแหล่งเรยีนรูใ้นการเรียนการสอน
ชีววิทยา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
    คงเดิม 

ชศ 481 สัมมนาส าหรับครูชีววิทยา 1(0-2-1) 
BE 481 Seminar for Biology Teacher 
         ฝึกค้นคว้าบทวิจัยทางวิชาการทางชีววิทยาในเรื่องที่สนใจทางอินเตอร์เน็ต วิธีการ 
และการท าสื่อในการน าเสนอด้วยโปรแกรมการน าเสนองานต่างๆ การเขียนเรื่องย่อ และ
วิเคราะห์วจิารณ์ผลงานวิจัย วิธีการน าเสนอ และวิธีการสอน 

ชศ 481 สัมมนาส าหรับครูชีววิทยา 1(0-2-1) 
BE 481 Seminar for Biology Teacher 
          ฝึกค้นคว้าบทวิจัยทางวิชาการทางชีววิทยาในเรื่องที่สนใจทางอินเตอร์เน็ต วิธีการ 
และการท าสื่อในการน าเสนอด้วยโปรแกรมการน าเสนองานต่างๆ การเขียนเรื่องย่อ และ
วิเคราะห์วจิารณ์ผลงานวิจัย วิธีการน าเสนอ และวิธีการสอน 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
    คงเดิม 
* ย้ายหมวด 

วจช 272 จุลชีววิทยาทางอาหารและความปลอดภัยทางอาหาร             4(3-3-6) 
SMB 272 Food Microbiologyand Food Safety 
           ศึกษาชนิดของจุลินทรียท์ี่เกี่ยวข้องกับอาหาร การเสียของอาหาร และวิธีการ
ถนอมอาหาร การเป็นพิษและการเกิดโรคเนื่องจากอาหารเสยี  ความปลอดภัยในอาหาร 
การปฏิบัติทีด่ีในกระบวนการผลิต การวิเคราะห์จุดวิกฤติที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร 
การสุขาภิบาลของโรงงานผลิตอาหาร  การควบคุมและการประกันคุณภาพ  การจดัการ
ระบบในโรงงานผลิต มาตรฐานผลติภัณฑ์อาหาร และกฎหมายอาหาร และมปีฏิบัติการที่
สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

-          
 
          ตัดออก 
 

วจช 277 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม                                            3(2-3-4) 
SMB 277 Industrial Microbiology 
             การแยกและการคัดเลอืกการเพาะเลี้ยงการเก็บรักษาการปรับปรุงสายพันธ์ุและ

                 -        
 
          ตัดออก 
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กิจกรรมของจุลินทรีย์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมตลอดจนการบ าบดัน้ าเสียในโรงงาน
อุตสาหกรรม และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
วจช 301 วิทยาเห็ดรา  3(2-3-4) 
SMB 301 Mycology 
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
         ศึกษาการจัดหมวดหมู่ วัฏจักรชีวิต การเจริญ สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ของเห็ด รา 
และยสีต์ รวมทั้งความส าคญัทางเศรษฐกิจ ความสมัพันธ์ต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ และมี
ปฏิบัติการทีส่อดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

  
 
 
           ตัดออก 

วจช 475 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม                                                3(2-3-4)  
SMB 475 Environmental Microbiology 
             ศึกษาความสมดลุของสภาพแวดล้อมการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์และการแก้ไขสภาพแวดล้อมเป็นพิษโดยหลักการทางจุลชีววิทยา 
และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนือ้หาภาคบรรยาย 

  
 
            ตัดออก 

วจช 476 จุลชีววิทยาการเกษตร                                                3(2-3-4) 
SMB 476 Agricultural Microbiology 
            เพื่อศึกษาความหลากหลายของจุลินทรยี์ที่พบได้ในดิน และเกี่ยวข้องกับวัฏจักร
ของสารต่างๆ เช่น วัฏจักรไนโตรเจน คาร์บอน ซัลเฟอร์ และ ฟอสฟอรัส ความสัมพันธ์
ระหว่างเชื้อจุลินทรีย์กับพืช จุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคพืชและการก่อโรคพืช จุลินทรยี์
และผลิตผลของจลุินทรีย์ที่ใช้เป็นสารก าจดัแมลง การย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชและ
สัตว์ที่ตกค้างในดิน กิจกรรมของเช้ือจุลินทรีย์ในปุ๋ยชีวภาพ และการน าของเหลือทิ้งทาง
การเกษตรมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยจุลินทรีย์ และมีปฏิบตักิารที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย 
 

       
           ตัดออก 
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การสอนวิชาเอก 
วทศ 431 บูรณาการวิธีวิทยาส าหรับครูวิทยาศาสตร์  3(2-3-4) 
SCI 431 Integrated Methodology for  Science Teachers 
         ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์วิธีวิทยาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา แบบบูรณาการไปสู่
การจัดการเรยีน การวัดผลและประเมินผล นวัฒกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศ และการ
สื่อสาร รวมทั้งจิตวิทยาของครูวิทยาศาสตร ์

ชศ 474 บูรณาการวิธีวิทยาส าหรับครูชีววิทยา 1                      3(2-3-4) 
BE474 Integrated Methodology for Biology Teacher I 
         ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ วิธีวิทยาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา แบบบูรณาการไปสู่การ
จัดการเรียน การวัดผลและประเมินผล นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
รวมทั้งจิตวิทยาของครูวิทยาศาสตร์ และวิทยาการทันสมัยในบริบทการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 

ชศ 471 บูรณาการวิธีวิทยาส าหรบัครูชีววิทยา  3(2-3-4) 
BE 471 Integrated Methodology for Biology Teacher 
          ศึกษาพัฒนาฐานคิด ทฤษฎี กระบวนทัศน์ และวิธีวิทยาทางชีววิทยาศึกษาแบบ
บูรณาการ ให้เช่ือมโยงกับการเพิ่มพูนอุดมการณ์วิชาชีพ และน าสู่การปฏิบัตเิพื่อพัฒนา
ทักษะความเป็นครูชีววิทยา 

ชศ 475 บูรณาการวิธีวิทยาส าหรับครูชีววิทยา2                       3(2-3-4) 
BE 475 Integrated Methodology for Biology Teacher II 
        ศึกษาพัฒนาฐานคิด ทฤษฎี กระบวนทัศน์ และวิธีวิทยาทางชีววิทยาศึกษาแบบบูรณา
การ ให้เช่ือมโยงกับบริบทการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาในปัจจุบัน และพัฒนาทักษะความเป็น
ครูชีววิทยา โดยสอดแทรกความรู้จากงานวิจัยด้านชีววิทยาศึกษาในบริบทประเทศไทยและ
นานาชาติ 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 

ชศ 472 วิทยาการทันสมัยเพื่อการจัดการเรยีนรู้ชีววิทยา  3(3-0-6) 
BE 472 New Frontiers for Biology Learning Management 
         ศึกษาการบูรณาการความรู้ทางด้านชีววิทยาเพื่อการสอนและวิจัย เน้นเนื้อหา
ความรู้ชีววิทยาร่วมสมัย และการวิเคราะห์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา 

-     
          ตัดออก 

ชศ 481 สัมมนาทางการสอนวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา  1(0-2-1) 
BE 481 Seminar in Biology Teacher 
         ฝึกค้นคว้าบทวิจัยทางวิชาการทางชีววิทยาในเรื่องที่สนใจทางอินเตอร์เน็ต วิธีการ 
และการท าสื่อในการน าเสนอด้วยโปรแกรมการน าเสนองานต่างๆ การเขียนเรื่องย่อ และ
วิเคราะห์วจิารณ์ผลงานวิจัย วิธีการน าเสนอ และวิธีการสอน 

ชศ 481 สัมมนาทางการสอนวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา  1(0-2-1) 
BE 481 Seminar in Biology Teacher 
         ฝึกค้นคว้าบทวิจัยทางวิชาการทางชีววิทยาในเรื่องที่สนใจทางอินเตอร์เน็ต วิธีการ  
และการท าสื่อในการน าเสนอด้วยโปรแกรมการน าเสนองานต่างๆ การเขียนเรื่องย่อ และ
วิเคราะห์วิจารณ์ผลงานวิจัย วิธีการน าเสนอ และวิธีการสอน 

* ย้ายหมวด 

 



231 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ  ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอน เทียบกับสาระความรู้ตาม 
มาตรฐานที่คุรุสภาก าหนด 



232 
 

 

 
ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอน เทียบกับสาระความรู้ตามมาตรฐานที่คุรุสภาก าหนด 

 
มาตรฐาน
ความรู้ 

สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตาม
มาตรฐาน 

รายวิชาที่น ามาเทียบมาตรฐาน ผลการ
วิเคราะห์ 

1. ความเป็นครู   (1) สภาพงานครู  คุณลักษณะ 
และมาตรฐานวิชาชีพครู 
(2) การปลูกฝังจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 
(3) กฎหมายที่เก่ียวข้องกับครู
และวิชาชีพครู 
(4) การจัดการความรู้เกี่ยวกับ
วิชาชีพครู 
(5) การสร้างความก้าวหน้า
และพัฒนาวิชาชีพครูอย่าง
ต่อเนื่อง 

(1) รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่
สอนและ  กลยุทธ์การ
สอน  เพ่ือให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์  สังเคราะห์  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ 
(2) แสวงหาและเลือกใช้
ข้อมูลข่าวสารความรู้
เพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง   
(3) ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน 
(4) มีจิตวิญญาณความ
เป็นครู 

ศษ 111 จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  3(2-2-5) 
ED 111 Consciousness and Ethics for Teacher Profession 
 ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่ส าคัญของครู 
คุณลักษณะของครูที่ดี หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัnตย์สุจริต และคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
ครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู กฎระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและ
พัฒนาวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะความเป็นครู การฝึกปฏิบัติเพ่ือ
เสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ บทบาท หน้าที่และภาระงานของครูในฐานะนิสิตครูและผู้
ส่งเสริมการเรียนรู้ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้น าทางวิชาการและการศึกษา 
การสร้างจิตส านึกและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ฟังการเสวนาจากครูต้นแบบและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นครูเพ่ือการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึก
สาธารณะ และเสียสละให้สังคม 
 

ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้                                                3(2-2-5) 
ED331 Methodologies for Learning Management  
 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้  รูปแบบและแนวทางทางจัดการ
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มาตรฐาน
ความรู้ 

สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตาม
มาตรฐาน 

รายวิชาที่น ามาเทียบมาตรฐาน ผลการ
วิเคราะห์ 

เรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก สามารถบูรณาการความรู้และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์
และแก้ปัญหา  ฝึกปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และฝึกทดลองสอนใน
สถานการณ์จ าลองเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดการเรียนรู้ในผู้เรียนและฝึกปฏิบัติการ
จัดการชั้นเรียน สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพและจินต
ภาพที่เอ้ือต่อการเรียน ทั้งการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียน
รวม จัดกระบวนการเรียนรู้จากฐานวัฒนธรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
แหล่งต่างๆ อย่างเหมาะสม  ฝึกปฏิบัติการจัดการศูนย์การเรียนรู้  จัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศศูนย์การเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการน าตนเองของผู้เรียน 
 

2. ปรัชญา
การศึกษา   

(1) ปรัชญา  แนวคิด  และ
ทฤษฎีทางการศึกษา  ศาสนา  
เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม   
(2) แนวคิด  และกลวิธีการจัด
การศึกษา  เพื่อเสริมสร้างการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 

(1) ประยุกต์ใช้เพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษา 
(2) วิเคราะห์เกี่ยวกับ
การศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
 

ศษ 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา                                              3(2-2-5) 
ED 211 Educational  Paradigms 
 ศึกษากระบวนทัศน์ทางการศึกษาซึ่งเชื่อมโยงปรัชญาเข้ากับแนวคิดของปรัชญา
การศึกษาในแต่ละยุคสมัย ซึ่งแบ่งยุคสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของทัศนะในการมองโลกและ
มองชีวิต การสร้างความเข้าใจต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการศึกษาทั้งในส่วนของ
ปรัชญาการศึกษา หลักการและระบบการจัดการศึกษา  ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันของ
การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ  สังคมวัฒนธรรม  และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือก ากับ
ทิศทางของการศึกษาในแต่ละยุคสมัย ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนวิธีคิดต่อ
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วิเคราะห์ 

การปฏิรูปการศึกษา การสร้างวิสัยทัศน์ทางการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์ปรัชญาและกล
ยุทธ์ทางการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าแนวคิดเชิง
กระบวนทัศน์ไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

3. ภาษาและ
วัฒนธรรม   

(1) ภาษาและวัฒนธรรมไทย
เพ่ือการเป็นครู 
(2) ภาษาต่างประเทศเพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพครู 
 

(1) สามารถใช้ทักษะการ
ฟัง  การพูด  การอ่าน  
การเขียนภาษาไทย  
และภาษาต่างประเทศ
เพ่ือการสื่อความหมาย
อย่างถูกต้อง 
(2) ใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ 

ศษ 201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                      3(2-2-5) 
ED 201 English Skills for Learning Development 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณ ทั้งการฟัง-การพูด-การอ่าน และการเขียน ในการสรุปความ แปลความ 
ตีความ ขยายความ การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การน าเสนองาน การรายงาน และ
เทคนิคการพูดในที่สาธารณะ ด้วยสาระการเรียนรู้ เรื่องราวต่างๆ จากสื่อหลากหลายเชิงบูรณา
การในวิชาต่างๆ ทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน 
ศษ 202 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู                                    3(2-2-5) 
ED202 Thai Language and Thai Culture for Teacher   
 ศึกษา วิเคราะห์และฝึกปฏิบัติการใช้ทักษะภาษาไทยเพ่ือการจัดการเรียนรู้บนฐาน
คิดที่สอดคล้องกับวิชาชีพครู สังคม และวัฒนธรรมไทย ทั้งการฟัง การดู การพูด การอ่าน
และการเขียน ที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ โดยมุ่งเน้นทักษะการใช้
ภาษาไทยเพ่ือการศึกษาค้นคว้า การอ่าน การสรุปความ การบันทึก การอธิบาย การ
อภิปราย การน าเสนอผลงาน การรายงาน และเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ ด้วยสาระการ
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เรียนรู้ที่สอดแทรกวัฒนธรรมไทยจากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายในรายวิชา และ
สถานการณ์ต่างๆ เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้  และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในวิชาชีพครูและสังคม 

4. จิตวิทยา
ส าหรับครู   

(1) จิตวิทยาพ้ืนฐานและ
จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ 
(2) จิตวิทยาการเรียนรู้และ
จิตวิทยาการศึกษา 
(3) จิตวิทยาการแนะแนวและ
การให้ค าปรึกษา 

(1) สามารถให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือผู้เรียนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
(2) ใช้จิตวิทยาเพ่ือความ
เข้าใจและสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ 
 
 

ศษ 241 การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาส าหรับครู                  3(2-2-5) 
ED 241 Human Learning and Psychology for Teachers  
 ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ที่มีองค์ประกอบเกี่ยวเนื่องกันทั้งทาง
จิต ทางสมอง เน้นในความสัมพันธ์ระหว่างจิต-สมอง ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับ
กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ศึกษาฐานคิดและองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการศึกษาและ
จิตวิทยาการแนะแนว ตลอดจนการให้การปรึกษา เกี่ยวกับระบบการพัฒนาสมองและ
พัฒนาการเรียนรู้ในระดับวัยต่างๆ ธรรมชาติของการเรียนรู้ องค์ประกอบของการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ทฤษฎี  การเรียนรู้ ทักษะการคิด 
กระบวนการคิด การสร้างแรงจูงใจ สุขภาพจิต เชาวน์ปัญญา ความถนัด เชาวน์อารมณ์ 
บุคลิกภาพ การปรับตัว และสามารถให้ค าแนะน า ช่วยเหลือนักเรียนโดยการให้ค าปรึกษา โดย
มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 

 

5. หลักสูตร   (1) หลักการ แนวคิดในการ
จัดท าหลักสูตร 
(2) การน าหลักสูตรไปใช้ 

(1) วิเคราะห์หลักสูตร
และสามารถจัดท า
หลักสูตรได้ 

ศษ 321 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร                                        3(2-2-5) 
ED321 Methodologies for Curriculum Development  
 ศึกษาฐานคิด ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบหลักสูตร และการพัฒนา

 



236 
 

 

มาตรฐาน
ความรู้ 

สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตาม
มาตรฐาน 

รายวิชาที่น ามาเทียบมาตรฐาน ผลการ
วิเคราะห์ 

(3) การพัฒนาหลักสูตร (2) ปฏิบัติการประเมิน
หลักสูตรและน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตร ศึกษาปัญหาและแนวโน้มของมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรการศึกษา
เพ่ืออาชีพ    ฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างหลักสูตรแบบจุลภาคทุกระดับการศึกษาและ
วิชาเอก ฝึกปฏิบัติการน าหลักสูตรไปทดลองใช้ ฝึกปฏิบัติการประเมินและน าผลการประเมินไป
ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมาย
ของหลักสูตรแกนกลาง การมีส่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม 
สังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

6. การจัดการ
เรียนรู้และการ
จัดการชั้นเรียน   

(1) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบตัิ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการเรียนรู้   
(2) ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหาได้ 
(3) การบูรณาการการเรียนรู้
แบบเรียนรวม 
(4) การจัดการชั้นเรียน 

(1) สามารถจัดท า
แผนการเรียนรู้และ
น าไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลจริง 
(2) สามารถสร้าง
บรรยากาศการจัดการ
ชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ 
 

ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้                                                3(2-2-5) 
ED331 Methodologies for Learning Management  
 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้  รูปแบบและแนวทางทางจัดการ
เรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก สามารถบูรณาการความรู้และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์
และแก้ปัญหา  ฝึกปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และฝึกทดลองสอนใน
สถานการณ์จ าลองเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดการเรียนรู้ในผู้เรียนและฝึกปฏิบัติการ
จัดการชั้นเรียน สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพและจินต
ภาพที่เอ้ือต่อการเรียน ทั้งการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียน
รวม จัดกระบวนการเรียนรู้จากฐานวัฒนธรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
แหล่งต่างๆ อย่างเหมาะสม  ฝึกปฏิบัติการจัดการศูนย์การเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมและ
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(5) การพัฒนาศูนย์การเรียนใน
สถานศึกษา 

บรรยากาศศูนย์การเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการน าตนเองของผู้เรียน 
 

7. การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้   

(1) หลักการ แนวคิด แนว
ปฏิบัติในการวิจัย  
(2) การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 
 

(1) สามารถน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
(3) สามารถท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
และพัฒนาผู้เรียน 
 

ศษ 471 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                  3(2-2-5) 
ED471 Research for Learning Development 
          ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย 
จรรยาบรรณนักวิจัย  แนวคิดและหลักการวิจัย  รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย  การ
เชื่อมโยงกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน การ
ออกแบบ  การวิจัย  และวางแผนการท าวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ตามสาระ
การเรียนรู้ที่สนใจ ควบคู่ไปกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ โดยจัดให้ผู้เรียนอภิปราย
แลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการเรียนรู้ ใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยจัดให้ผู้เรียนได้เสนอเค้า
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ตามความ
สนใจและน าเสนอผลงานวิจัย 

 

8. นวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา   

(1) หลักการ แนวคิด การ
ออกแบบ การประยุกต์ใช้ และ
การประเมินสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

(1) ประยุกต์ใช้  และ
ประเมินสื่อ  นวัตกรรม  
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนรู้ 

ศษ 481  การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษา                                   3(2-2-5) 
ED 481  Design and Development of Media, Innovation and Information 
Technology for Educational Communication  
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มาตรฐาน
ความรู้ 

สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตาม
มาตรฐาน 

รายวิชาที่น ามาเทียบมาตรฐาน ผลการ
วิเคราะห์ 

เรียนรู้ 
(2) เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสาร 
 

(2) สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสาร 
 

 ศึกษา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีของการออกแบบ การใช้ การพัฒนาและ   
การประเมินผลสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา การ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูป
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน ส ารวจ รวบรวมและประยุกต์ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ใน
ชุมชน ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 
การจัดท าโครงงานออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรม  การเรียนการสอนให้เหมาะสม
กับผู้เรียน สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามระดับการศึกษาและวิชาเอก 
อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
 

9. การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้   

(1) หลักการ แนวคิด และแนว
ปฏิบัติในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
(2) ปฏิบัติการวัดและการ
ประเมินผล   
  

(1) สามารถวัดและ
ประเมินผลได้ 
(2) สามารถน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน 
 

ศษ 351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา                                          3(2-2-5) 
ED351 Educational Measurement and Evaluation 

ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ทั้งในระดับชาติและระดับชั้นเรียน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ศึกษากระบวนการสร้าง
และใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบ การสร้างแบบทดสอบ และการสร้าง
ข้อสอบ วิธีการตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การประเมินตามสภาพจริง 
การประเมินสอบภาคปฏิบัติ และการสร้างเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การ
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มาตรฐาน
ความรู้ 

สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตาม
มาตรฐาน 

รายวิชาที่น ามาเทียบมาตรฐาน ผลการ
วิเคราะห์ 

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และแปลความหมาย การรายงาน และการน าผลการวัดและประเมินไป
ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรโดยจัดให้ผู้เรียนอภิปราย
แลกเปลี่ยนแนวคิด และความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติ การ
ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก ที่อยู่บน
พ้ืนฐานความแตกต่างกันของความสามารถของนักเรียน และจัดท ารายงานการค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับ
การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม 

10. การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา   

(1) หลักการ  แนวคิด  แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
คุณภาพการศึกษา 
(2) การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

(1) สามารถจัดการ
คุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
(1) สามารถด าเนินการ
จัดกิจกรรมประเมิน
คุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้ 
 

ศษ 461 การประกนัคณุภาพการจัดการการศึกษา                           3(2-2-5) 
ED 461 Educational Quality Assurance and Management 
 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษา การศึกษาบทบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ศึกษาระบบ กลไก มาตรฐาน
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายนอกและการประกัน
คุณภาพภายใน บนฐานคิดเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยการมุ่งเน้นการบริหารและการจัดการการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ พร้อมฝึกปฏิบัติให้สามารถจัดการคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการ
จัดการกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 
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มาตรฐาน
ความรู้ 

สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตาม
มาตรฐาน 

รายวิชาที่น ามาเทียบมาตรฐาน ผลการ
วิเคราะห์ 

11. คุณธรรม  
จริยธรรม  และ
จรรยาบรรณ   

(1) หลักธรรมาภิบาล และ
ความซื่อสัตย์สุจริต 
(2) คุณธรรม  และจริยธรรม
ของวิชาชีพครู 
(3) จรรยาบรรณของวิชาชีพที่
คุรุสภาก าหนด 
  

(1) ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี มีจิตส านึก
สาธารณะ และเสียสละ
ให้สังคม 
(2) ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

ศษ 111 จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู                                       3(2-2-5) 
ED111 Consciousness and Ethics for Teacher Professional 
 ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่ส าคัญของครู 
คุณลักษณะของครูที่ดี หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต และคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู 
การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะความเป็นครู การฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก
สาธารณะ บทบาท หน้าที่และภาระงานของครูในฐานะนิสิตครูและผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ การ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้น าทางวิชาการและการศึกษา การสร้างจิตส านึกและ
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ฟังการเสวนาจากครูต้นแบบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างแรง
บันดาลใจในการเป็นครูเพ่ือการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละ
ให้สังคม 
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มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ตาม
มาตรฐาน 

สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 

การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่าง
เรียน   

(1) การสังเกตการจัดการ
เรียนรู ้
(2) การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง 
(3) การทดลองสอนใน
สถานการณ์จ าลอง  และ
สถานการณ์จริง 
(4) การออกแบบทดสอบ  
ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล 
(5) การตรวจข้อสอบ  การ
ให้คะแนน  และการตัดสิน
ผลการเรียน 
(6) การสอบภาคปฏบิัติและ
การให้คะแนน 
(7) การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน 
(8) การพัฒนาความเปน็ครู
มืออาชีพ 
  

(1) สามารถจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้  เพื่อจุดประสงค์การสอนที่
หลากหลาย 
(2) สามารถปฏิบัติการสอน  
ออกแบบทดสอบ  วัดและ
ประเมินผลผู้เรียน 
 

ศษ 391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1                2(0-4-2) 
ED 391 Teaching Practicum I 

ศึกษาและสังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน 
สภาพงานครู พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ แหล่ง
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษาและ
สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกการเตรียมการสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้ การ
บริหารและจัดการชั้นเรียน ฝึกการตรวจแบบฝึกหัด ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนในสภาพ
ห้องเรียน ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านปัญญา อารมณ์ สังคม ร่างกาย จิตใจ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตลอดจนทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน
เสมือนจริงเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นครูมืออาชีพ ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
 
ศษ 491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2                2(0-4-2) 
ED 491 Teaching Practicum II 

ศึกษาทักษะตา่งๆ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและ
น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการสอนระดับจลุภาค ฝึกเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลทีส่อดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและวชิาเอก และฝึกปฏิบัติการสอนตามแผน 
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน ศึกษา
และแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน สังเกตการสอนของเพื่อน เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของครู
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มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ตาม
มาตรฐาน 

สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 

ตลอดจนจัดกิจกรรมอาสาและโครงการทางวิชาการที่เปน็ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 

 
มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ตาม

มาตรฐาน 
สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 

การปฏิบัติการ
สอนใน
สถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ   

(1) การปฏิบัติการสอน
วิชาเอก 
(2) การวัดและประเมินผล  
และน าผลไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน 
(3) การวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 
(4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
หรือแบ่งปันความรู้ในการ
สัมมนาการศึกษา 
  

(1) สามารถจัดการเรียนรู้ใน
สาขาวิชาเอก 
(2) สามารถประเมิน  ปรับปรุง  
และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
(3) ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับ
มอบหมาย 

ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1       6(0-18-0) 
ED 591 Education Internship I 

 ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและ
วิชาชีพครูสู่  การปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 
1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒกับ
สถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ใน
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่ การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา น าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน สัมมนาการศึกษากับอาจารย์นิเทศก์การศึกษาและเพ่ือนนิสิตเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสาร และ/หรือ Face to face อย่างน้อย
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มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ตาม
มาตรฐาน 

สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 

สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง จัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์ 
 

ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2       6(0-18-0) 
ED 592 Education Internship II 

ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและ
วิชาชีพครูสู่  การปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม 
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้
การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยการบูรณา
การความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่  การปฏิบัติการ
สอนในชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการ
ชุมชน งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา น าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเน้นการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเพ่ือพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ จัดท าบันทึกและรายงานผล
การจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์ 
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