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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ํ าเป็ นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปั จ จุ บั น โลกเคลื่ อ นเข้ า สู่ยุ ค ของคลื่ น ลู ก ที่ 4 “ยุ ค สั ง คม-เศรษฐกิจ ฐานความรู้ กระแส
โลกาภิวัตน์” เป็ นยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วรุนแรงในทุกด้ าน ไม่ว่าจะเป็ นในด้ านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อม รวมทั้งการเปิ ดการค้ าเสรีซ่ึงทําให้ การศึกษากลายเป็ น
ธุรกิจมากขึ้น (สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา. 2551: 1) อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา และ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ตลอดจนการแข่ งขันทางด้ านการศึกษาระหว่ างสถาบันในประเทศกับ
ต่างประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ( พ.ศ. 2555 – 2559) ชี้ให้ เห็นถึง
ความจํา เป็ นในการปรั บเปลี่ ยนจุ ดเน้ นในการพั ฒนาคุ ณภาพคนในสังคมไทยให้ มี คุ ณธรรมและมี
ความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีความพร้ อมทั้งด้ านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และศีลธรรม สามารถก้ าวทัน
การเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่สงั คมฐานความรู้ได้ อย่างมั่นคง แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมคนให้
มีพ้ ืนฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้ อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและความรู้พ้ ืนฐานที่จาํ เป็ นใน
การดํารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
2554) ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้ องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของ
ชาติเข้ าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้ มีคุณธรรม รักความเป็ นไทย มีทกั ษะการคิด
วิเคราะห์ คิดสร้ างสรรค์ มีทกั ษะด้ านเทคโนโลยี สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่นื และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่นื ในสังคมโลกได้ อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) แนวทางการพัฒนาคนในสังคมไทย
และจุดเน้ นของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 ดังกล่าวจําเป็ นอย่างยิ่งที่
จะต้ องใช้ การศึกษาเป็ นเครื่องมือในการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรมีการทบทวนการจัดการศึกษา
เพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับ ทุกสถาบันการศึกษาให้ มีความเหมาะสม
ชัดเจน สอดคล้ องกับมาตรฐานคุณภาพและเป้ าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ มี
ความชั ด เจนต่ อ การนํา ไปปฏิบัติ เพื่ อพั ฒ นาเยาวชนของชาติไ ปสู่คุ ณ ภาพตามมาตรฐานและตาม
เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว ทําให้ เกิดกระแสวิทยาการทางการศึกษา และการ
จัดการเรียนรู้สมัยใหม่ท่เี ปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็ นอย่างมากส่งผลให้ เกิดการปฏิรูปทางการศึกษาของ
ประเทศขึ้น ปี พุทธศักราช 2540 ประเทศไทยได้ ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ผลจาก
บทบัญญัติในรัฐธรรมนู ญดังกล่ าว ทําให้ มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542
อันเป็ นกฎหมายทางการศึกษาฉบับแรกของชาติ และมีการแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ทําให้ มีพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎหมายและข้ อบังคับเกิดขึ้นตามมาหลาย
ประการ มีการกําหนดพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
มาตรฐานทางการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และได้ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 ขึ้น เพื่อเป็ นเครื่องมือในการนํา
แนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยมุ่งเน้ นมาตรฐาน
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ผลการเรียนรู้ของบัณฑิต มาตรฐานการจัดการศึกษา และมุ่งให้ ปริญญาหรือคุณวุฒิทางการศึกษาของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยเป็ นที่ ย อมรั บ มี ม าตรฐานเที ย บเคี ย งได้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น ดี อี ก ทั้ ง
กระทรวงศึกษาธิการได้ มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์ และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้ าปี ) ขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554 ทําให้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ โดยคณะร่วมผลิต 6 คณะ ได้ แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และคณะพลศึกษาต้ องปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มุ่งให้
เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและองค์ประกอบอื่นๆ
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้ าปี )
นอกจากนี้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยกําหนดโครงสร้ างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี แบ่ งเป็ น 3 ระดับ
การศึ ก ษา คือ ระดั บ ประถมศึ กษา ระดั บ มั ธ ยมศึก ษาตอนต้ น และระดั บ มั ธ ยมศึก ษาตอนปลายมี
การกําหนดสาระหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กับ 1 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กําหนดให้ ครุ
สภาเป็ นสภาของครูและบุ คลากรทางการศึกษา มีอาํ นาจหน้ าที่กาํ หนดมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ่งคุรุสภากําหนดข้ อบังคับ ประกอบด้ วย
มาตรฐาน 3 ด้ า น คื อ 1) มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์ วิ ช าชี พ เพื่ อ กํา หนดความรู้ และ
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ในการขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ 2) มาตรฐานการปฏิบั ติ ง านเพื่ อ
กํา หนดการปฏิบัติ งานวิช าชี พที่มีคุ ณ ภาพ และ 3) มาตรฐานการปฏิบัติ ต น เพื่ อกํา หนดแนวทาง
การประพฤติ ปฏิบัติตนให้ เป็ นที่เชื่อถือ ศรัทธา อันจะนํามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่ งวิชาชีพ ผู้เข้ าสู่
วิ ช าชี พ จะต้ องมี คุ ณ สมบั ติ แ ละมี ค วามพร้ อมที่ จ ะเข้ าสู่ อ าชี พ ครู แ ละอาชี พ ทางการศึ ก ษา ซึ่ ง
สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาจะต้ องเตรียมคนให้ เป็ นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้ อมเพื่อ
เข้ าสู่อาชีพดังกล่าวอันจะเป็ นหลักประกันที่ดีต่อการศึกษาของชาติต่อไป
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกีย่ วข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ทางด้ านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จําเป็ นต้ องพัฒนาคนให้
มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ด้ วยเหตุน้ ี การจัดการศึกษาจึงควร
ตอบสนองพันธกิจเพื่อเตรียมทรัพยากรบุคคลให้ รองรับต่อการพัฒนาประเทศ และการจัดการศึกษา
ดังกล่าวต้ องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีสถาบันการศึกษาและครูเป็ นกลไกสําคัญใน
การจัดการศึกษา จึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตครูท่มี ีความรู้ความสามารถต่อ
การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ
ในการผลิ ต ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี ค วามสามารถในการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศนั้นต้ องคํานึงถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อันเป็ น
กฎหมายทางการศึกษาฉบับแรกของชาติ และแก้ ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3)
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พ.ศ. 2553 ซึ่งกําหนดรายละเอียดไว้ 9 หมวด กับ 1 บทเฉพาะกาล รวม 78 มาตรา สาระสําคัญตาม
มาตรา 10 กําหนดว่าการจัดการศึกษาต้ องจัดให้ บุคคลมีสทิ ธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้น พื้ นฐานไม่ น้ อยกว่ า 12 ปี รั ฐ ต้ องจั ด ให้ อย่ า งทั่ว ถึงและมีคุ ณ ภาพโดยไม่ เก็บ ค่ า ใช้ จ่า ย และใน
หมวด 4 ว่าด้ วยแนวการจัดการศึกษา มาตราที่ 22 บัญญัติไว้ ว่า การจัดศึกษาต้ องยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด โดยมีการกําหนดสาระ
ความรู้เรื่ อ งเกี่ย วกับ ตนเองและความสัมพั น ธ์ข องตนเองกับ สังคม ความรู้ด้ า นวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ด้ านสิ่งแวดล้ อม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด้ านคณิตศาสตร์และภาษา และความรู้ด้าน
การประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตไว้ ในมาตรา 23 ในมาตราที่ 24 ได้ กล่ าวถึงการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ท่สี ถานศึกษาจะต้ องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้ องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน การฝึ กทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้ การจัด
กิจกรรมให้ ผ้ ูเรียนได้ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึ กการปฏิบัติให้ ทาํ ได้ คิดเป็ น ทําเป็ น รักการอ่าน
และเกิด การใฝ่ รู้อย่ า งต่ อเนื่อง มีการผสมผสานความรู้อย่ า งได้ สัดส่ วนสมดุ ล ปลู กฝังคุ ณธรรม
จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย มที่พึ ง ประสงค์ สามารถจั ด บรรยากาศ สภาพแวดล้ อ ม สื่อ การเรี ย นและแหล่ ง
วิทยาการต่ างๆ ที่เอื้ออํานวยให้ ผ้ ู เรี ยนเกิดการเรียนรู้ ตลอดจนจัดการเรียนรู้ให้ เกิดขึ้นได้ ทุกเวลา
ทุกสถานที่มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ ายเพื่อพัฒนา
ผู้เรี ยน โดยมาตรา 25 รั ฐจะต้ องส่งเสริ มการจัดตั้งแหล่ งเรียนรู้ตลอดชีวิตต่ างๆ ในชุมชน
ใน
มาตรา 27 กําหนดให้ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และมาตรา 30 ได้ กาํ หนดให้ สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ มีประสิทธิภาพ
และส่งเสริมให้ ผ้ ูสอนสามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท่เี หมาะสมกับผู้เรียน
ผลจากการประกาศใช้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติดังกล่ าว จําเป็ นอย่ างยิ่งที่สถาบัน
การผลิ ต ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทุ ก แห่ ง จะต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ ทัน เพื่ อ ให้ ส ามารถรองรั บ ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่ าว คณะวิทยาศาสตร์ผ้ ูรับผิดชอบการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาสาขาเคมี ที่มี
ภาระหน้ าที่ผลิตบัณฑิตไปเป็ นครูเคมีและปฏิบัติหน้ าที่ทางการศึกษาตามหน่วยงานต่างๆ จึงจําเป็ นต้ อง
มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตให้ มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อความก้ าวหน้ าทาง
วิชาการและ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ สามารถรองรับกับการปฏิรูปทางการศึกษาที่
เกิดขึ้นเพื่อสามารถผลิตบัณฑิตให้ มีคุณภาพ เป็ นไปตามเจตนารมณ์และบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
การศึกษา ดังมาตราที่ 52 ที่ให้ กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้ มีระบบและกระบวนการผลิต การ
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ มีคุณภาพและมาตรฐานให้ เหมาะสมกับเป็ นวิชาชีพ
ชั้นสูง โดยการกํากับประสานให้ สถาบันที่มีหน้ าที่ผลิตและพัฒนาครู รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้ มี
ความพร้ อมและมีความเข้ มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากรประจําอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ผลจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดให้ สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและ
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สูต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 และเรื่ อ ง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้ าปี ) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดให้ สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐาน
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คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้ าปี ) เพื่อเป็ นการประกัน
คุณภาพของบัณฑิตถึงผลการเรียนรู้ท่ีบัณฑิตได้ รับการพัฒนาว่ ามีมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์จึงมี
การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาต่างๆ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรห้ าปี ) เพื่อให้ เกิดความชัดเจนและเป็ นแนวทางในการนําไปปฎิบัติของผู้ท่เี กี่ยวข้ องกับการจัด
การศึกษาต่อไป
12.2 ความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒเป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็ นต้ นแบบด้ านการผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาแห่งหนึ่งของประเทศนานกว่า 60 ปี จึงตระหนักถึงบทบาทความเป็ นผู้นาํ ด้ าน
การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ ได้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
สมรรถนะในการบริหารและจัดการเรียนรู้อย่ างมีประสิทธิผลและเกิดคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย จนเกิดเป็ นอัตลักษณ์นิสติ ได้ แก่ มีทกั ษะสื่อสาร (หมายถึง ความสามารถในการใช้ ภาษา
สื่ อ สารได้ เ ข้ า ใจชั ด เจน (Language) ความสามารถในการถ่ า ยทอดข้ อ มู ล /ความรู้ (Teaching)
ความสามารถในการใช้ ICT (Information Communication Technology) เพื่อการสื่อสาร อันมาจาก
รากฐานของ "ความเป็ นครู")
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาให้ ออกไปเป็ นครู
และปฏิบัติหน้ าที่ทางการศึกษาตามสถานศึกษาและในชุมชนต่างๆ จําเป็ นต้ องมีการปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อความก้ าวหน้ าทางวิชาการและ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ สามารถแก้ ไขปั ญหาและสามารถรองรับกับการปฏิรูปทาง
การศึกษาที่เกิดขึ้น เป็ นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้ มีความรู้ ความสามารถและลุ่มลึกในเชิง
วิชาการและวิชาชีพที่เป็ นสากล สามารถตอบสนองความต้ องการในการแก้ ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ
ได้ เ ป็ นอย่ า งดี เป็ นไปตามปรั ช ญาและพั น ธกิจ ของการอุด มศึก ษา สนองตอบต่ อ เจตนารมณ์ แ ละ
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 ที่กล่าวมา และเป็ นไป ตามมาตราที่ 52 ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ให้ กระทรวงส่งเสริมให้ มีระบบและกระบวนการผลิต
การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ มีคุณภาพและมาตรฐาน ให้ เหมาะสมกับเป็ น
วิชาชีพชั้นสูง โดยการกํากับประสานให้ สถาบันที่มีหน้ าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากร
ทางการศึกษาให้ มีความพร้ อมและมีความเข้ มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากรประจํา
อย่ างต่อเนื่อง คณะวิทยาศาสตร์จึงตระหนักถึงความสําคัญในการจัดทําหลักสูตรเพื่อผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา นโยบายการศึกษาแห่ งชาติ
ความต้ องการของชุ มชนและสังคม รวมทั้งอัต ลักษณ์บัณฑิต มศว ดังนั้ น คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาเคมี เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีความรู้ความสามารถในทาง
วิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา และเป็ นบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
นิสติ เรียนรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป จากสํานักนวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
เรียนรายวิชาเอกจากคณะวิทยาศาสตร์ และเรียนรายวิชาชีพครูจากคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีการบริหาร
จัดการในหมวดวิชาชีพครู ดังนี้
13.1 แต่ งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะกรรมการ
การศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละคณะกรรมการประสานงานรายวิ ช าทุ ก รายวิ ช า เพื่ อ ทํา หน้ าที่
ประสานงานกับ ภาควิ ชา/สาขาวิ ชา อาจารย์ผ้ ู ส อนและนิ สิต ในการจัด การเรี ย นการสอนและการ
ประเมินผล พิจารณาผล การเรียนของรายวิชาชีพครูต่างๆ ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี )
ระดับปริญญาตรี การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตขณะกําลังศึกษา กํากับติดตามและ
ทบทวนการจัดทํา มคอ. 3-7 ของแต่ละหลักสูตรเพื่อให้ บรรลุเป้ าหมายของหลักสูตร
13.2 มอบหมายคณะกรรมการจั ด การเรี ยนการสอน หลั กสูต รการศึ ก ษาบัณฑิต ดํา เนิ น การ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ บรรลุเป้ าหมายรายวิชา
13.3 อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผ้ ูสอน ด้ านเนื้อหาสาระให้ สอดคล้ อง
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ครูเคมีคือผู้ท่บี ูรณาการความรู้ทางเคมีบนรากฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครูส่กู ารศึกษา และ
การวิจัยที่ย่งั ยืน
1.2 ความสําคัญ
ครูมีบทบาทสําคัญในการพั ฒนาสังคม ผ่านการพั ฒนาทรัพยากรบุคคล ครูมีพันธกิจและ
ภารกิจร่วมกัน ในการให้ การศึกษาที่ดที ่สี ดุ เพื่อสร้ างคนดี คนเก่ง คนมีความสุขที่เป็ นพลเมือง
วิชาชีพครูเป็ นวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ เป็ นผู้มี
ความรู้ทางเคมี ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อ
บู รณาการความรู้ จัดการเรี ยนรู้และเสริ มสร้ างประสบการณ์ตลอดจนให้ การอบรมบ่ มนิ สัย ให้ แ ก่
เยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นบัณฑิตครูเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถในการอยู่กับคนใน
ชุมชน และสังคมได้ อย่ างสร้ างสรรค์ เพื่อสร้ างสภาพแวดล้ อมในการหล่ อหลอมเยาวชนให้ เกิดการ
เรียนรู้ท่เี ท่าเทียมกันอย่ างเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน เรียนรู้ให้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นตลอดเวลา เพื่อการดํารงตนให้ อยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ
เนื่องจากสภาวะการเจริญอย่างรวดเร็วของวิทยาการสมัยใหม่ และการปรับเปลี่ยนแห่งบริบท
ต่ างๆ ของทุกส่วนในสังคมไทยนํามาสู่ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาไทยและการเข้ าสู่ประชาคม
อาเชียน โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในมิติแห่ งการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ระดับปริญญาตรี แนวใหม่
(หลักสูตร 5 ปี ) ที่สอดคล้ องกับปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย ยุทธศาสตร์การผลิตและการ
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พัฒนาครูแนวใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งนี้เพื่อยกระดับครูแนวใหม่
ให้ มีความรู้ ความสามารถบูรณาการองค์ความรู้และการวิจัย มีศรัทธาและมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
รอบรู้ในวิชาเคมี ดังนั้นภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์จึงได้ ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตครูการศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี ) สาขาวิทยาศาสตร์-เคมี ขึ้น โดยเน้ นให้ บัณฑิตได้ ศึกษาองค์
ความรู้ทางเคมีมากยิ่งขึ้น ได้ ค้นคว้ าองค์ความรู้ทางเคมีด้วยระเบียบวิธวี ิทยาศาสตร์ และพัฒนาตนเอง
ในภาคทฤษฎีควบคู่กบั ภาคปฏิบัติ พร้ อมกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพครู เพื่อให้ บัณฑิต
สามารถบูรณาการองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเคมี ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการ
คิด และการวิจัย ในการสร้ างองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ เพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้ อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ บัณฑิตพัฒนาตนเอง นักเรียนและชุมชนให้ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต สมดัง
เจตนารมณ์ของมาตรฐานวิชาชีพครู
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
1) มีความรอบรู้ในวิชาเคมี มีความรู้ในหลักวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาชีพครูอย่างลึกซึ้ง
2) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่พี ัฒนาผู้เรียนในด้ านเคมีและวิทยาศาสตร์ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างสร้ างสรรค์
3) มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม มีศรัทธาและเจตคติท่ดี ีต่อวิชาชีพครู
4) สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/แผนการ
เปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

1. การพั ฒ นามาตรฐานการฝึ ก 1.1 จัดการปฏิบัติการวิชาชีพระหว่าง 1.1.1 เครือข่ายสถานศึกษาสําหรับ
ปฏิบัติการวิชาชีพครู
เรียน
การปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน
1.1.2 รายงานผลการผ่านเกณฑ์การ
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
1.2 จั ด ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ส อ น ใ น 1.2.1 การปฏิบัติการสอนในสถาน
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ คุ รุ ส ภา
กําหนดเป็ นเวลา 1 ปี
1.2.2 รายงานผลการผ่านเกณฑ์การ
ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะ
2. การพัฒนาคุณลักษณะทาง 2.1 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ 2.1.1 คณะกรรมการบริหารกิจกรรม
วิชาชีพครู
ทางวิชาชีพครู
พัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพครู
2.1.2 โครงการพัฒนาคุณลักษณะทาง
วิชาชีพครูตลอดหลักสูตร
2.1.3 คู่ มื อ การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นา
คุณลักษณะทางวิชาชีพครู
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แผนพัฒนา/แผนการ
เปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์

3. การพั ฒนาหลั กสูต รและการ 3.1 ประเมินและพัฒนาหลักสูตรด้ าน
สอนที่เน้ นผลการเรียนรู้เป็ นฐาน การสอนที่เน้ นผลการเรียนรู้เป็ นฐาน

3.2 พัฒนาอาจารย์ในด้ านการสอนที่
เน้ นผลการเรียนรู้เป็ นฐาน
3.3 พัฒนารูปแบบการสอนที่เน้ นผล
การเรียนรู้เป็ นฐาน
4.
การปรั บปรุงหลักสูตรให้ 4.1 ศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
เป็ นไปตามมาตรฐานที่ สกอ ระดับอุดมศึกษาของ สกอ.
กําหนด
4.2 พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ ืนฐาน
จากหลั ก สูต รสากลและพื้ นฐานของ
สังคมไทย
5. การปรับปรุงหลักสูตร ให้ 5.1
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง
สอดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลง การศึ ก ษาและความต้ องการของ
ทางการศึก ษา การเปลี่ ย นแปลง สังคม
ทางสังคมและตามความต้ องการ
ของสังคม

6. การปรับปรุงสถานที่ สื่อการ
เรียนการสอนให้ มีความเหมาะสม
มีความทันสมัย
7. การพัฒนาบุคลากร อาจารย์
ที่เ กี่ยวข้ องกับการเรี ยนการสอน
ใ ห้ มี ทั น ส มั ย เ พิ่ ม พู น
ประสบการณ์ให้ หลากหลายและ
ลุ่มลึก

6.1 ปรับปรุงสถานที่ สื่อให้ เหมาะสม

7.1 สนับสนุนอาจารย์ให้ ได้ รับการ
เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ ค วามรู้ โดย
การศึ ก ษา ดู ง าน เข้ าร่ วมอบรม
ประชุ ม สั ม มนา ทํ า วิ จั ย และการ
เผยแพร่ ค วามรู้ ผ ลงานหรื อ แนวคิ ด
โดยการบริการวิชาการแก่สงั คม

ตัวบ่งชี้
2.1.4 การประเมินและติดตามผลการ
พัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพครู
2.1.5 ส มุ ด บั น ทึ ก ผ ล ก า ร พั ฒ น า
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท า ง วิ ช า ชี พ ค รู ต ล อ ด
หลักสูตร
3.1.1 มี ก ารประเมิ น หลั ก สู ต รที่เ น้ น
ผลการเรียนรู้เป็ นฐาน
3.1.2 มี ก ารประเมิ น และติ ด ตามผล
การสอนที่เน้ นผลการเรียนรู้เป็ นฐาน
3.2.1 จั ด โครงการอบรม/สั ม มนา/
ศึ ก ษาดู ง าน การสอนที่ เ น้ นผลการ
เรียนรู้เป็ นฐาน
3.3.1 งานวิจัยและพัฒนารูปแบบการ
สอนที่เน้ นผลการเรียนรู้เป็ นฐาน
4.1.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาของ สกอ.
4.2.1 เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
4.2.2 รายงานวิจัย
4.2.3 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
หลักสูตร
5.1.1 รายงานผลการประเมินการใช้
หลักสูตร
5.1.2 รายงานผลการศึกษาความพึ ง
พอใจของบัณฑิต
5.1.3 ผลการสํารวจความต้ องการของ
ศิ ษ ย์ ปั จ จุ บั น ศิ ษ ย์ เ ก่ า ครู บุ ค ลากร
ทางการศึกษา
5.1.4 การประเมิ น จากหน่ ว ยงาน
ภายในและภายนอก
6.1.1 ห้ องเรียน ห้ องประชุม และสื่อ
การเรียนการสอนได้ รับการปรับปรุงมี
ความเหมาะสมและเพียงพอ
7.1.1 ปริมาณการศึกษา อบรมประชุม
สัมมนา ศึกษาต่อของอาจารย์
7.1.2 ปริ ม าณการบริ ก ารทางวิ ช าการ
งานวิจัย และการทําผลงานวิ ชาการใน
ลักษณะต่างๆ ของอาจารย์
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แผนพัฒนา/แผนการ
เปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

8. มีการปรับปรุงหลักสูตรหมวด 8.1 มี ก ารประเมิ น หลั ก สู ต รอย่ า ง 8.1.1 รายงานผลการประเมินหลักสูตร
8.1.2 เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
วิชาเฉพาะ (วิ ทยาศาสตร์ -เคมี) สมํ่าเสมอ
ทุก 5 ปี โดยพิ จารณาจากดัชนี ช้ ี
วั ด ( KPI) ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณภาพการศึกษาทุกปี การศึกษา
9. มี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ 9.1 วิ เ คราะห์ ห ลั ก สูต รจากบั ณ ฑิต
สอดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลง และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ของสั ง คมเทคโนโลยี แ ละตาม
มาตรฐานของครุสภา

9.1.1 รายงานผลการดําเนิ น งานของ
หลักสูตร
9.1.2 ร้ อยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี ท่ีได้ ง านทําและการประกอบอาชี พ
อิสระใน 1 ปี
9.1.3 ร้ อยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีท่ีได้ รับเงินเดือนเริ่มต้ นเป็ นไปตาม
เกณฑ์
9.1.4 ระดับความพึงพอใจของนายจ้ าง
ผู้ประกอบการและผู้ใช้ บัณฑิต

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้ อกําหนดต่างๆ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดู รอ้ น
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั การพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้ น
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
(ทั้งนี้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย)
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2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
2.2.1 สํา เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายสายสามั ญ โปรแกรมที่ เ น้ น
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ
เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.3 ปั ญหาของนิสิตแรกเข้า
จากประสบการณ์ของอาจารย์ผ้ ูสอนและกรรมการพัฒนาหลักสูตรพบว่านิสติ แรกเข้ ามี
ปัญหา ดังต่อไปนี้
2.3.1 มีความพร้ อมในด้ านความรู้และทักษะพื้นฐานวิชาชีพครูค่อนข้ างน้ อย พิจารณา
จากคะแนนสอบวัดแววความเป็ นครูต่าํ
2.3.2 มี ค วามรู้ แ ละทัก ษะพื้ นฐานด้ า นภาษาและการสื่อ สาร ทัก ษะการรู้ ส ารสนเทศ
ค่อนข้ างน้ อย
2.3.3 ความรู้ทางด้ านวิทยาศาสตร์พ้ ืนฐานไม่เพียงพอ และขาดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปั ญหา/ข้อจํ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดรายวิชาชีพครูท่เี ป็ นวิชาพื้นฐานที่จาํ เป็ น เพื่อเตรียมความพร้ อมในด้ านความ
เป็ นครูแก่นิสติ เช่น จิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2.4.2 จัดกิจกรรมเสริมเพื่อให้ ความรู้และทักษะพื้นฐานด้ านภาษาและการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นิสติ
2.4.3 จั ด กิจ กรรมให้ ไ ด้ ค้ ุ น เคยกับ สภาพปั ญ หาโรงเรี ยนในท้ อ งถิ่น ต่ า งๆ เพื่ อขยาย
ความคิด ความเข้ าใจในปัญหาวิชาชีพครู
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส้ ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับ
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
ชั้นปี ที่ 5
จํานวนสะสม
ผู้ท่คี าดว่าจะสําเร็จการศึกษา

2556
30
30
-

2557
30
30
60
-

ปี การศึกษา
2558
30
30
30
90
-

2559
30
30
30
30
120
-

2560
30
30
30
30
30
150
30
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2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ประจําปี ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1 หมวดค่าจัดการเรียนการสอน
125,000.00 บาท
1.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอนที่คณะอื่นจัดให้
1.2 ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ
200,000.00 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
100,000.00 บาท
1.4 ค่าวัสดุในการจัดการการศึกษา (วัสดุสาํ นักงาน)
160,000.00 บาท
1.5 ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (วัสดุการเรียนการสอน)
125,000.00 บาท
1.6 ค่าวัสดุสารเคมีและเครื่องแก้ ว
150,000.00 บาท
1.7 ค่าวัตถุดิบในวิชาปฏิบัติการ
60,000.00 บาท
1.8 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
45,000.00 บาท
1.9 ค่าใช้ สอย (ค่าถ่ายเอกสาร,ทําความสะอาด,ค่าจ้ างอื่น ๆ)
40,000.00 บาท
1.10 ค่าสอบเทียบ บํารุงรักษาครุภัณฑ์
150,000.00 บาท
1.11 ค่าเดินทางอาจารย์พิเศษ
60,000.00 บาท
1.12 ค่าใช้ สถานที่/ห้ องเรียน
90,000.00 บาท
1.13 ค่าครุภณ
ั ฑ์
1,800,000.00 บาท
1.14 ค่าซ่อม/ปรับปรุงสถานที่
30,000.00 บาท
1.15 ค่าเช่าพาหนะในการจัดกิจกรรมพัฒนานิสติ
90,000.00 บาท
1.16 ค่าสาธารณูปโภค
150,000.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม(หมวดจัดการเรียนการสอน)/นิสิตทั้งหมด
3,375,000.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม (หมวดการจัดการเรียนการสอน)/นิสิต 1 คน
112,500.00 บาท
2 หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
9,500.00 บาท
2.1 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (950 บาท/ภาคเรียน10ภาคเรียน)
3,000.00 บาท
2.2 ค่าธรรมเนียมห้ องสมุด (300 บาท/ภาคเรียน10 ภาคเรียน)
4,000.00 บาท
2.3 ค่าบํารุงกองทุนห้ องสมุด (400 บาท/ภาคเรียน10 ภาคเรียน)
3,500.00 บาท
2.4 ค่าธรรมเนียมฝ่ ายกิจการนิสติ (350 บาท/ภาคเรียน10 ภาคเรียน)
6,500.00 บาท
2.5 ค่าบํารุงกองทุนคอมพิวเตอร์ (650 บาท/ภาคเรียน10 ภาคเรียน)
ค่าใช้จ่ายรวม (หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง)/นิสิตทั้งหมด
795,000.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม (หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง)/นิสิต 1 คน
26,500.00 บาท
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ ายตลอดหลักสูตร/ต่อคน
139,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ าย/ต่อคน/ต่อภาคเรียน
13,900.00 บาท
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมต่างชาติเป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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1.1.2 ภาษาต่างประเทศ กําหนดให้ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
มศว 121
SWU 121
มศว 122
SWU 122
มศว 123
SWU 123
มศว 124
SWU 124
มศว 131
SWU 131
มศว 132
SWU 132
มศว 133
SWU 133
มศว 134
SWU 134
มศว 135
SWU 135
มศว 136
SWU 136
มศว 137
SWU 137
มศว 138
SWU 138

ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
English for Effective Communication I
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
English for Effective Communication II
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
English for International Communication I
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
English for International Communication II
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
French for Communication I
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
French for Communication II
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
German for Communication I
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
German for Communication II
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
Chinese for Communication I
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
Chinese for Communication II
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
Japanese for Communication I
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
Japanese for Communication II

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
กําหนดให้ เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
มศว 141
SWU 141
มศว 142
SWU 142
มศว 143
SWU 143

ทักษะการรู้สารสนเทศ
Information Literacy Skills
วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้ อม
Science for Life Quality Development and Environment
พลังงานทางเลือก
Alternative Energy

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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มศว 144
SWU 144
มศว 145
SWU 145
มศว 341
SWU 341

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
สุขภาวะและวิถชี ีวิตเชิงสร้ างสรรค์
Wellness and Healthy Lifestyle
วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต
Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

1.3 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ กําหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ดังนี้
1.3.1 วิชาบังคับ กําหนดให้ เรียน 9 หน่วยกิต ดังนี้
มศว 151
SWU 151
มศว 251
SWU 251
มศว 252
SWU 252

การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
General Education for Human Development
มนุษย์กบั สังคม
Man and Society
สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
Aesthetics for Life

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

1.3.2 วิชาเลือก กําหนดให้ เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
มศว 351
SWU 351
มศว 352
SWU 352
มศว 353
SWU 353
มศว 354
SWU 354
มศว 355
SWU 355
มศว 356
SWU 356
มศว 357
SWU 357
มศว 358
SWU 358
มศว 361
SWU 361

การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
ปรัชญาและกระบวนการคิด
Philosophy and Thinking Process
มนุษย์กบั การใช้ เหตุผลและจริยธรรม
Man, Reasoning and Ethics
มนุษย์กบั สันติภาพ
Man and Peace
พุทธธรรม
Buddhism
วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
Literature for Intellectual Powers
ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
Art and Creativity
ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
Music and Human Spirit
ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
History and Effects on Society

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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มศว 362
SWU 362
มศว 363
SWU 363
มศว 364
SWU 364
มศว 365
SWU 365
มศว 366
SWU 366
มศว 367
SWU 367
มศว 371
SWU 371
มศว 372
SWU 372
มศว 373
SWU 373
มศว 374
SWU 374
มศว 375
SWU 375

มนุษย์กบั อารยธรรม
Man and Civilization
มนุษย์กบั การเมือง
Man and Politics
เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัฒน์
Economy in Globalization
หลักการจัดการสมัยใหม่
Principles of Modern Management
จิตวิทยาสังคม
Social Psychology
กฎหมายทั่วไป
Legal Studies
ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม และเทคโนโลยี
Creativity, Innovation and Technology
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
Local Wisdom
ภูมิลักษณ์ชุมชน
Man and Community
สัมมาชีพเพื่อชุมชน
Ethical Careers for Community
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน
Good Governance in Community Management

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน กําหนดให้ เรียน ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต ดังนี้
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู กําหนดให้ เรียน ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต ดังนี้
ศษ 111
ED 111
ศษ 201
ED 201
ศษ 211
ED 211
ศษ 241
ED 241

2.1.1 วิชาชีพครูบงั คับ กําหนดให้ เรียน 49 หน่วยกิต ดังนี้
จิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
Consciousness and Ethics for Teacher Profession
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
English Skills for Learning Development
กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
Educational Paradigms
การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสําหรับครู
Human Learning and Psychology for Teachers

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ศษ 281 การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารการศึกษา
ED 281 Design and Development of Media, Innovation and Information
Technology for Educational Communication
ศษ 321 วิธวี ิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
ED 321 Methodologies for Curriculum Development
ศษ 331 วิธวี ิทยาการจัดการเรียนรู้
ED 331 Methodologies for Learning Managment
ศษ 332 การศึกษาพิเศษ
ED 332 Special Education
ศษ 391 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
ED 391 Teaching Practicum I
ศษ 451 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
ED 451 Educational Measurement and Evaluation
ศษ 461 การบริหารและการจัดการการศึกษา
ED 461 Educational Administration and Management
ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษา
ED 471 Educational Research
ศษ 491 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
ED 491 Teaching Practicum II
ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 1
ED 591 Education Internship I
ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 2
ED 592 Education Internship II
ศษ 212
ED 212
ศษ 301
ED 301
ศษ 311
ED 311
ศษ 312
ED 312
ศษ 313
ED 313

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-4-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-4-2)
6(1-12-5)
6(0-12-6)

2.1.2 วิชาชีพครูเลือก กําหนดให้ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
2(1-2-3)
ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Scouts, Junior Red Cross and Learner Development Activities
2(1-2-3)
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Thai Skills for Learning Development
จิตสํานึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง
2(1-2-3)
Social and Political Consciousness and Participation
การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค
2(1-2-3)
Negotiation and Consumer Culture
งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
2(1-2-3)
Voluntary Work and Youth Activities
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ศษ 314
ED 314
ศษ 322
ED 322
ศษ 333
ED 333
ศษ 334
ED 334
ศษ 335
ED 335
ศษ 336
ED 336
ศษ 337
ED 337
ศษ 338
ED 338
ศษ 339
ED 339
ศษ 341
ED 341
ศษ 361
ED 361
ศษ 362
ED 362
ศษ 371
ED 371
ศษ 381
ED 381
ศษ 431
ED 431
ศษ 452
ED 452
ศษ 453
ED 453
ศษ 472
ED 472

การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
Developing Higher Order Thinking Skills
การพัฒนาหลักสูตรท้ องถิ่น
Local Curriculum Development
การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย
Non-formal and Informal Learning Management
การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้ างจิตสํานึกสาธารณะ
Public Concern-Based Learning
การศึกษาปฐมวัย
Early Childhood Education
การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของผู้เรียน
Learner Creativity Development
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
Rearing of Young Children
การมัธยมศึกษา
Secondary Education
หลักการอาชีวศึกษา
Principles of Vocational Education
การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน
Guidance for Self-Esteem Development
การประกันคุณภาพการศึกษา
Quality Assurance in Education
การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน
Education for Community Development
สถิติเบื้องต้ นทางการศึกษา
Introduction to Statistics in Education
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Occupations and Technology
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
Development of Learning Resources and Networks
การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้ น
Introduction to Curriculum and Instructional Evaluation
เทคโนโลยีเพื่อการวัดผล การประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา
Technology for Educational Measurement, Evaluation and Research
การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม
Research for Learning Processes and Social Development

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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2.2 วิชาเอก กําหนดให้ เรียน ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกเดีย่ ว กําหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 65 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ ืนฐาน กําหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
คณ 115
MA 115
คม 100
CH 100
คม 190
CH 190
ชว 101
BI 101
ชว 191
BI 191
ฟส 100
PY 100
ฟส 180
PY 180
คม 101
CH 101
คม 191
CH 191
ชว 102
BI 102
ชว 192
BI 192
คม 223
CH 223
คม 235
CH 235
คม 241
CH 241
คม 251
CH 251
คม 254
CH 254

แคลคูลัส 1
Calculus I
เคมีท่วั ไป 1
General Chemistry I
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป 1
General Chemistry Laboratory I
ชีววิทยา 1
Biology I
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
Biology Laboratory I
ฟิ สิกส์ท่วั ไป
General Physics I
ปฏิบัติการฟิ สิกส์ท่วั ไป
General Physics Laboratory
2) วิชาเอกบังคับ กําหนดให้ เรียน ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
เคมีท่วั ไป 2
General Chemistry II
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป 2
General Chemistry Laboratory II
ชีววิทยา 2
Biology II
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
Biology Laboratory II
เคมีอนิ ทรีย์สาํ หรับครู 1
Organic Chemistry for Teacher I
เคมีเชิงฟิ สิกส์ 1
Physical Chemistry I
ชีวเคมี 1
Biochemistry I
สถิติสาํ หรับนักเคมี
Statistics for Chemist
เคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry

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

3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
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คม 281
CH 281
คม 295
CH 295
คม 296
CH 296
คม 297
CH 297
คม 315
CH 315
คม 316
CH316
คม 324
CH 324
คม 355
CH 355
คม 370
CH 370
คม 394
CH 394
คม 395
CH 395
คม 466
CH 466
คม 467
CH 467
คม 468
CH 468
คม 479
CH 479
คม 491
CH 491

ความปลอดภัยทางเคมี
Chemical Safety
ปฏิบัติการเคมีอนิ ทรีย์
Organic Chemistry Laboratory
ปฏิบัติการชีวเคมี
Biochemistry Laboratory
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry Laboratory
เคมีอนินทรีย์สาํ หรับครู 1
Inorganic Chemistry for Teacher I
เคมีอนินทรีย์สาํ หรับครู 2
Inorganic Chemistry for Teacher II
เคมีอนิ ทรีย์สาํ หรับครู 2
Organic Chemistry for Teacher II
การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือพื้นฐาน
Basic Instrumental Analysis
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และเคมีศึกษา
English for Science and Chemistry Education
ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือพื้นฐาน
Basic Instrumental Analysis Laboratory
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์
Inorganic Chemistry Laboratory
สัมมนาทางเคมีศึกษา
Seminar for Chemical Education
โครงงานวิทยาศาสตร์ 1
Science Project I
โครงงานวิทยาศาสตร์ 2
Science Project II
เคมีส่งิ แวดล้ อม
Environmental Chemistry
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิ สิกส์
Physical Chemistry Laboratory
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก กําหนดให้ เรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
วทศ 431 บูรณาการวิธวี ทิ ยาสําหรับครูวิทยาศาสตร์
SCI 431 Integrated Methodology for Science Teachers
คศ 480 การสอนเคมี
CE 480 Chemical Instruction

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

3(2-3-4)
3(2-3-4)
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คม 314
CH 314
คม 332
CH 332
คม 341
CH 341
คม 413
CH 413
คม 423
CH 423
คม 424
CH 424
คม 451
CH 451
คม 452
CH 452
คม 455
CH 455
คม 456
CH 456
คม 471
CH 471
คม 473
CH 473
คม 474
CH 474
คม 475
CH 475
คม 476
CH 476
คม 481
CH 481
คศ 481
CE 481
ฟส 410
PY 410

2.2.3 วิชาเอกเลือกและวิชาการสอนวิชาเอก กําหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
เคมีชีวอนินทรีย์
2(2-0-4)
Bioinorganic Chemistry
เคมีเชิงฟิ สิกส์สาํ หรับครู
2(2-0-4)
Physical Chemistry for teacher
ชีวเคมี 2
2(2-0-4)
Biochemistry II
เคมีอนินทรีย์ 3
2(2-0-4)
Inorganic Chemistry III
เคมีอนิ ทรีย์ข้นั สูง
3(3-0-6)
Advanced Organic Chemistry
เคมีของสารเฮเทอโรไซคลิกและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
2(2-0-4)
Heterocyclic Chemistry and Natural Product Chemistry
นิติเคมี
2(2-0-4)
Forensic Chemistry
เคมีไฟฟ้ าประยุกต์
2(2-0-4)
Applied Electrochemistry
การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้ อม
2(2-0-4)
Environmental Analysis
การสอบเทียบเครื่องมือในห้ องปฏิบัติการเคมี
2(2-0-4)
Instrumental Chemistry Laboratory Calibration
เคมีในเทคโนโลยีนาโน
2(2-0-4)
Chemistry in Nanotechnology
เคมีอตุ สาหกรรม
2(2-0-4)
Industrial Chemistry
เคมีพอลิเมอร์
2(2-0-4)
Polymer Chemistry
เคมีเภสัช
2(2-0-4)
Pharmaceutical Chemistry
เคมีอาหาร
2(2-0-4)
Food Chemistry
การจัดการห้ องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก 17025
2(2-0-4)
Laboratory Management According to ISO/IEC 17025
หัวข้ อพิเศษทางเคมีศึกษา
2(1-2-3)
Special Topic in Chemistry Education
วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ
3(3-0-6)
Earth and Space Science
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี กําหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้ เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย ยกเว้ นวิชาที่เป็ นพื้นฐานของวิชาเอก
และวิชาศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
ความหมายของรหัสวิชา
รหัสตัวเลข เลขตัวที่ 1 หมายถึง ชั้นปี ที่ควรเรียน
เลขตัวที่ 2 หมายถึง กลุ่มวิชา
เลขตัวที่ 3 หมายถึง ลําดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
รหัสเลขตัวทีส่ อง
ความหมายของเลขรหัสวิชา ศษ
0 หมายถึง กลุ่มภาษาและเทคโนโลยีสาํ หรับครู 5 หมายถึง กลุ่มการวัดและประเมินผลการศึกษา
1 หมายถึง กลุ่มความเป็ นครู
6 หมายถึง กลุ่มการบริหารการศึกษาและการ
2 หมายถึง กลุ่มการพัฒนาหลักสูตร
จัดการชั้นเรียน
3 หมายถึง กลุ่มการจัดการเรียนรู้
7 หมายถึง กลุ่มการวิจัยทางการศึกษา
4 หมายถึง กลุ่มจิตวิทยาและการแนะแนว
8 หมายถึง กลุ่มสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
สําหรับครู
9 หมายถึง กลุ่มประสบการณ์วิชาชีพครู
ความหมายของเลขรหัสวิชา คม
0 หมายถึง พื้นฐาน
5 หมายถึง เคมีวิเคราะห์
6 หมายถึง สัมมนาหรือโครงงาน
1 หมายถึง เคมีอนินทรีย์
7 หมายถึง การประยุกต์ทางเคมี
2 หมายถึง เคมีอนิ ทรีย์
8 หมายถึง การวิจัยและการสัมมนา
3 หมายถึง เคมีเชิงฟิ สิกส์
9 หมายถึง ปฏิบัติการ
4 หมายถึง ชีวเคมี
ความหมายของเลขรหัสวิชา คศ
0 หมายถึง พื้นฐานทั่วไป
5 หมายถึง การวิเคราะห์และการสังเคราะห์
1 หมายถึง ปรัชญา/อุดมการณ์
6 หมายถึง การวิจัยและการสัมมนา
2 หมายถึง หลักการ/ทฤษฎี
7 หมายถึง บูรณาการ
3 หมายถึง นวัตกรรม/กิจกรรม
8 หมายถึง หลักสูตรและการสอน
9 หมายถึง ศึกษาอิสระ/ศึกษาชุมชน
4 หมายถึง ประเมินผล/วัดผล
ความหมายของเลขรหัสวิชาคณะวิทยาศาสตร์ วิชา วทศ
0 หมายถึง ภาษาอังกฤษ
2 หมายถึง โครงงาน
1 หมายถึง สัมมนา
3 หมายถึง วิทยาศาสตรศึกษา หรือ อื่นๆ
ความหมายเลขรหัสวิชาแสดงจํ านวนหน่วยกิต
เลขรหัสนอกวงเล็บ
หมายถึง จํานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จํานวนชั่วโมงบรรยาย
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง จํานวนชั่วโมงที่ศึกษาด้ วยตนเอง
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่ วยกิต
วิชาศึกษาทัว่ ไป
9 หน่ วยกิต
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิ ทธิภาพ
3(2-2-5)
การสื่ อสาร 1
มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ
3(2-2-5)
มศว 145 สุ ขภาวะและวิถีชีวติ เชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5)
วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน
11 หน่ วยกิต
คณ 115 แคลคูลสั 1
3(3-0-6)
คม 100 เคมีทวั่ ไป 1
3(3-0-6)
คม 190 ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป 1
1(0-2-1)
ชว 101 ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
ชว 191 ปฏิบตั ิการชีววิทยา 1
1(0-2-1)
รวมจํานวนหน่ วยกิต

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่ วยกิต
วิชาศึกษาทัว่ ไป
9 หน่ วยกิต
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิ ทธิภาพ
3(2-2-5)
การสื่ อสาร 2
มศว 151 การศึกษาทัว่ ไปเพื่อพัฒนามนุษย์
3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ
3 หน่ วยกิต
ศษ 111 จิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ
8 หน่ วยกิต
คม 101 เคมีทวั่ ไป 2
3(3-0-6)
คม 191 ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป 2
1(0-2-1)
ชว 102 ชีววิทยา 2
3(3-0-6)
ชว 192 ปฏิบตั ิการชีววิทยา 2
1(0-2-1)
20 หน่ วยกิต รวมจํานวนหน่ วยกิต
20 หน่ วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่ วยกิต
วิชาศึกษาทัว่ ไป
3 หน่ วยกิต
มศว 251 มนุษย์กบั สังคม
3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ
6 หน่ วยกิต
3(2-2-5)
ศษ 241 การเรี ยนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยา
สําหรับครู
3(2-2-5)
ศษ 281 การออกแบบและพัฒนาสื่ อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่ อสารการศึกษา
วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน
4 หน่ วยกิต
ฟส 100 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
3(3-0-6)
ฟส 180 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
1(0-2-1)
วิชาเอกบังคับ
7 หน่ วยกิต
คม 223 เคมีอินทรี ยส์ าํ หรับครู 1
3(3-0-6)
คม 235 เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 1
3(3-0-6)
คม 295 ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ยส์ าํ หรับครู 1
1(0-3-0)
รวมจํานวนหน่ วยกิต
20 หน่ วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาศึกษาทัว่ ไป
มศว 252 สุ นทรี ยศาสตร์เพื่อชีวิต
วิชาชีพครูบังคับ
ศษ 201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้
ศษ 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา

หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3(2-2-5)
6 หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

วิชาเอกบังคับ
คม 241 ชีวเคมี 1
คม 254 เคมีวเิ คราะห์
คม 296 ปฏิบตั ิการชีวเคมี
คม 297 ปฏิบตั ิการเคมีวเิ คราะห์
คม 315 เคมีอนิ นทรี ยส์ าํ หรับครู 1

11 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(3-0-6)

รวมจํานวนหน่ วยกิต

20 หน่ วยกิต
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาศึกษาทัว่ ไป
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
วิชาชีพครูบังคับ
ศษ 331 วิธีวทิ ยาการจัดการเรี ยนรู้
ศษ 391 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
ระหว่างเรี ยน 1
วิชาเอกบังคับ
คม 251 สถิติสาํ หรับนักเคมี
คม 316 เคมีอนินทรี ยส์ าํ หรับครู 2
คม 324 เคมีอินทรี ยส์ าํ หรับครู 2
คม 395 ปฏิบตั ิการเคมีอนินทรี ย ์
คม 370 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์
และเคมีศึกษา
รวมจํานวนหน่ วยกิต

หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3(2-2-5)
5 หน่ วยกิต
3(2-2-5)
2(0-4-2)

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาศึกษาทัว่ ไป
มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กบั นวัตกรรม
และเทคโนโลยี
วิชาชีพครูบังคับ
ศษ 321 วิธีวทิ ยาในการพัฒนาหลักสูตร
ศษ 332 การศึกษาพิเศษ
12 หน่ วยกิต วิชาเอกบังคับ
2(2-0-4) คม 281 ความปลอดภัยทางเคมี
3(3-0-6) คม 355 การวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องมือพื้นฐาน
3(3-0-6) คม 394 ปฏิบตั ิการวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องมือ
1(0-3-0)
พื้นฐาน
3(2-2-5) วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
20 หน่ วยกิต รวมจํานวนหน่ วยกิต

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาชีพครูบังคับ
ศษ 471 การวิจยั ทางการศึกษา
ศษ 491 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
ระหว่างเรี ยน 2
วิชาชีพครูเลือก
วิชาการสอนวิชาเอก
วทศ 431 บูรณาการวิธีวทิ ยาสําหรับครู
วิทยาศาสตร์
วิชาเอกบังคับ
คม 467 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1
คม 491 ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิ สิ กส์
คม 479 เคมีสิ่งแวดล้อม
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวนหน่ วยกิต

หน่ วยกิต
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่ วยกิต
5 หน่ วยกิต วิชาชีพครูบังคับ
6 หน่ วยกิต
3(2-2-5) ศษ 451 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5)
2(0-4-2) ศษ 461 การบริ หารและการจัดการการศึกษา 3(2-2-5)

4 หน่ วยกิต
1(0-3-0)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
2 หน่ วยกิต
2 หน่ วยกิต
18 หน่ วยกิต

ปี ที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาชีพครูบังคับ
ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1
รวมจํานวนหน่ วยกิต

2 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต วิชาการสอนวิชาเอก
3(2-3-4) คศ 480 การสอนเคมี

หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3(2-2-5)
6 หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6 หน่ วยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2 หน่ วยกิต
2 หน่ วยกิต
19 หน่ วยกิต

3 หน่ วยกิต
3(2-3-4)

วิชาเอกบังคับ
คม 466 สัมมนาทางเคมีศึกษา
คม 468 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี

2 หน่ วยกิต
1(0-2-1)
1(0-3-0)
3 หน่ วยกิต
2 หน่ วยกิต

รวมจํานวนหน่ วยกิต

16 หน่ วยกิต

หน่ วยกิต
ปี ที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
6 หน่ วยกิต วิชาชีพครูบังคับ
6(1-12-5) ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 2
6 หน่ วยกิต รวมจํานวนหน่ วยกิต

หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
6(0-12-6)
6 หน่ วยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
SWU 111 Thai for Communication
ศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใช้ ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเขียนพรรณนา
ความ สรุปความ ย่ อความ ขยายความ และการสังเคราะห์ความคิดเพื่อการสื่อสาร ฝึ กปฏิบัติการใช้
ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้ วยกระบวนการเรียนรู้ท่หี ลากหลาย
มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์
3(2-2-5)
SWU 112 Thai Literary Review
ศึกษากระบวนการคิด การถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา คุณค่าของภาษาและความเป็ นไทย
ในงานวรรณกรรม ทั้งนี้โดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมในอดีต ร่วมสมัย ร้ อยแก้ วหรือร้ อยกรอง ด้ วย
กระบวนการเรียนรู้ท่หี ลากหลาย
3(2-2-5)
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
SWU 121 English for Effective Communication I
พัฒนาทักษะทางด้ านภาษาเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเรียนรู้ เข้ าใจ และฝึ ก
ทัก ษะภาษาด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขีย น และคํา ศั พ ท์ใ นชี วิ ต ประจํา วั น ด้ ว ยกระบวนการเรี ย นรู้ ท่ี
หลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน นําภาษาอังกฤษไปใช้ ในการ
สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่อไป
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication II
พัฒนาทักษะด้ านภาษาและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยฝึ ก
ทักษะภาษาด้ านการฟั ง พูด อ่าน และเขียน ด้ วยสื่อกระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลาย ส่งเสริม การเรียนรู้แบบพึ่งพาตน สนับสนุ นให้ นาํ ภาษาอังกฤษไปใช้ ในการสร้ างความ
ร่วมมือในการเรียนรู้และเป็ นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
SWU 123 English for International Communication I
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้ านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็ นภาษานานาชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้ านภาษาผ่านสื่อและ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน เรียนรู้วิธีการนําความรู้และกระบวนการ
เรียนรู้ภาษาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวันและในการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อพัฒนา
ตนให้ เป็ นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก
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มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU 124 English for International Communication II
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้ านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็ นภาษานานาชาติ พัฒนาการ
นํา เสนอข้ อ มู ล และความคิ ด ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ภ าษาอัง กฤษผ่ า นสื่อ และกระบวนการเรี ย นรู้ ท่ี
หลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน นําความสามารถทางภาษาและการจัดการกระบวนการเรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้ สาํ หรับการพัฒนาตนให้ เป็ นผู้เรียนภาษาแบบยั่งยืน
มศว 131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 131 French for Communication I
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องต้ น โดยเรียนรู้และฝึ กฝนทักษะด้ านการฟั ง พูด
อ่าน และเขียน เพื่อสามารถนําไปใช้ ในชีวิตประจําวัน ด้ วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ท่หี ลากหลายทั้ง
ในและนอกห้ องเรียน เพื่อเป็ นพื้นฐานในการเรียนภาษาฝรั่งเศสอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
มศว 132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 132 French for Communication II
บุรพวิชา : มศว 131
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องต้ น ต่ อจากวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
เพื่ อเพิ่ มพูน ความรู้แ ละทัก ษะด้ า นการฟั ง พูด อ่ า น และเขียน ในชี วิ ต ประจํา วั น ในสถานการณ์ท่ี
หลากหลายยิ่งขึ้น ด้ วยสื่อและกระบวนการเรี ยนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่ อเป็ นพื้นฐานในการเรียนภาษา
ฝรั่งเศสในระดับที่สงู ขึ้น
มศว 133 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 133 German for Communication I
ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องต้ นเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึ กฝนทักษะด้ านการฟั ง พูด
อ่าน และเขียน เพื่อสามารถนําไปใช้ ในชีวิตประจําวัน ด้ วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ท่หี ลากหลายทั้ง
ในและนอกห้ องเรียน เพื่อเป็ นพื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
มศว 134 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 134 German for Communication II
บุรพวิชา : มศว 133
ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องต้ นเพื่อการสื่อสาร ต่ อจากวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
เพื่ อเพิ่ มพูน ความรู้แ ละทัก ษะด้ า นการฟั ง พูด อ่ า น และเขียน ในชี วิ ต ประจํา วัน ในสถานการณ์ท่ี
หลากหลายยิ่ ง ขึ้ น ด้ ว ยสื่ อ และกระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย เพื่ อ เป็ นพื้ นฐานในการเรี ย น
ภาษาเยอรมันในระดับที่สงู ขึ้น
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มศว 135 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 135 Chinese for Communication I
ศึกษาภาษาจีนเบื้องต้ นเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึ กฝนทักษะด้ านการฟั ง พูด อ่าน
และเขียน เพื่อสามารถนําไปใช้ ในชีวิตประจําวัน ด้ วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ท่หี ลากหลายทั้งใน และ
นอกห้ องเรียน เพื่อเป็ นพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
มศว 136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 136 Chinese for Communication II
ศึกษาภาษาจีนเบื้องต้ นเพื่อการสื่อสาร ต่อจากวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะด้ านการฟั ง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณ์ท่หี ลากหลายยิ่งขึ้น
ด้ วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ท่หี ลากหลาย เพื่อเป็ นพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนในระดับที่สงู ขึ้น
มศว 137 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 137 Japanese for Communication I
ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้ นเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึ กฝนทักษะด้ านการฟัง พูด อ่าน
และเขียน เพื่อสามารถนําไปใช้ ในชีวิตประจําวัน ด้ วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ท่หี ลากหลายทั้งในและ
นอกห้ องเรียน เพื่อเป็ นพื้นฐานในการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
มศว 138 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 138 Japanese for Communication II
ศึ ก ษาภาษาญี่ ปุ่ นเบื้ องต้ น เพื่ อ การสื่อ สาร ต่ อ จากวิ ช าภาษาญี่ ปุ่ นเพื่ อ การสื่ อ สาร 1
เพื่ อเพิ่ มพู น ความรู้แ ละทัก ษะด้ า นการฟั ง พูด อ่ า น และเขียน ในชี วิ ต ประจํา วัน ในสถานการณ์ ท่ี
หลากหลายยิ่งขึ้น ด้ วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ท่หี ลากหลาย เพื่อเป็ นพื้นฐานในการเรียนภาษาญี่ปุ่น
ในระดับที่สงู ขึ้น
มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ
3(2-2-5)
SWU 141 Information Literacy Skills
ศึกษาความสําคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะในการสืบค้ นและอ้ างอิง
ข้ อมูล การใช้ ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ และการจัดการความรู้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ตลอดจนฝึ กทักษะการนําเสนอข้ อมูลสารสนเทศ โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีต่อ
บุคคลและสังคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้ อม
3(2-2-5)
SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment
ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี ศึกษาระบบ
นิเวศวิทยาเพื่อให้ เข้ าใจถึงความสําคัญของการอยู่ร่วมกันอย่ างสมดุล รวมทั้งศึกษาผลกระทบของ
ความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่มี ีต่อสิ่งแวดล้ อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อปลูกฝังให้
ตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติส่งิ แวดล้ อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสันติสขุ อย่างยั่งยืน
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มศว 143 พลังงานทางเลือก
3(2-2-5)
SWU 143 Alternative Energy
ศึกษาผลกระทบจากการใช้ พลังงานกระแสหลักที่เกี่ยวข้ องกับปรากฏการณ์โลกร้ อน ภาวะ
เรือนกระจก และความไม่ย่งั ยืนทางเศรษฐกิจ ความหมายและความสําคัญของการใช้ พลังงานทางเลือก
การปรับระบบคิดหรื อกระบวนทัศน์ท่ีมีต่อการจัดการพลังงานให้ มีความเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม มี
ความยั่งยืนของชุมชนมากกว่าเป้ าหมายทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว การสร้ างภูมิค้ ุมกันให้ เกิดขึ้นใน
ระบบพลังงาน การสร้ างภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้ องถิ่น เพื่อส่งผลต่อ
การดําเนินชีวิตที่สนั ติสขุ และยั่งยืน
มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
SWU 144 Mathematics in Daily Life
ศึ ก ษาคณิ ต ศาสตร์ กับ การใช้ เ หตุ ผ ล ความรู้ท างสถิติ คณิต ศาสตร์ ส าํ หรั บ ผู้ บ ริ โ ภค
คณิตศาสตร์กับศิลปะ คณิตศาสตร์กับการแก้ ปัญหาในชีวิตประจําวัน และเป็ นฐานความคิดในเชิง
ตรรกะและเหตุผล การเรียนรู้และการดํารงชีวิตในสังคม
มศว 145 สุขภาวะและวิถชี ีวิตเชิงสร้ างสรรค์
3(2-2-5)
SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle
ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองค์รวม การบูรณาการแนวคิดดังกล่ าวเข้ า
กับวิถีชีวิต โดยเน้ นการสร้ างเสริมศักยภาพส่วนบุคคลของนิสติ ให้ สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
และคุณภาพชีวิตของตนเอง ตลอดจนเลือกใช้ วิถีชีวิตในเชิงสร้ างสรรค์ได้ อย่างเหมาะสมกับบริบททาง
สังคม
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
3(2-2-5)
SWU 151 General Education for Human Development
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และคุณค่ าของวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งทางด้ านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสตร์และศิลป์ โดยเน้ นการพัฒนาศักยภาพการรับรู้และการสื่อสาร
การแสวงหาความรู้ การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาเชาว์ปัญญา ให้ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
แสวงหาแนวทางในการแก้ ปัญหา เพื่อให้ ผ้ ูเรียนเป็ นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
มศว 251 มนุษย์กบั สังคม
3(2-2-5)
SWU 251 Man and Society
ศึกษาความรู้พ้ ื นฐานเกี่ยวกับมนุ ษ ย์และสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่ งให้
ผู้เรียนมีความเข้ าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ และนําความรู้มาพัฒนาตนเองให้ ร้ ูเท่าทันสังคม มีความ
รับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม ซาบซึ้งในวัฒนธรรม ศิลปะ และอารย
ธรรมของมนุษย์ มีจิตสํานึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมและธรรมชาติส่งิ แวดล้ อมอย่างสันติ ตระหนัก
ในหน้ าที่รับผิดชอบและบทบาทที่พึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคม
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มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3(2-2-5)
SWU 252 Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางด้ านสุนทรียศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์และคุณค่าของสุนทรียะที่มีต่อ
การดํารงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวข้ องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี
วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติส่ิงแวดล้ อม โดยมุ่งเน้ น
กระบวนการเรียนรู้ สื่อและประสบการณ์ท่หี ลากหลาย
มศว 341 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต
3(2-2-5)
SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit
ศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ท่ีเป็ นความจริงของธรรมชาติ เช่ น ทฤษฎีของกาลิ
เลโอ กฏของนิวตัน ทฤษฎีของไอน์สไตน์ ทฤษฎีสสาร-พลังงาน ทฤษฎีสมั พันธภาพ ทฤษฎีฟิสิกส์ค
วอนตั้ม ทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์ นําไปสู่ความเข้ าใจเรื่องของกฎของธรรมชาติ พลังงาน และความ
จริงแท้ ของจิต
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
SWU 351 Personality Development
ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เป็ นรูปธรรมและนามธรรม เพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีงาม
มีวินัย รู้กาลเทศะ ทั้งในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรมความเป็ นไทยท่ามกลางกระแสสังคมโลก ด้ วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ี
หลากหลาย
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(2-2-5)
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรั ชญา ปรั ชญาในเชิงบู รณาการ ทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตก
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็ นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้ อม เพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีงาม มีเหตุผล มีอดุ มการณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม
มศว 353 มนุษย์กบั การใช้ เหตุผลและจริยธรรม
3(2-2-5)
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics
ศึกษาการใช้ เหตุผลและจริยธรรม สร้ างเสริมให้ เป็ นผู้ใฝ่ รู้ความจริงและคิดอย่างมีเหตุผล
ตลอดจนเป็ นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมที่เกี่ยวข้ องกับตนเอง ผู้อ่นื และบริบทที่เกี่ยวข้ อง
ด้ วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ท่หี ลากหลาย
มศว 354 มนุษย์กบั สันติภาพ
3(2-2-5)
SWU 354 Man and Peace
ศึ ก ษาแนวคิด เกี่ยวกับ สัน ติภาพและการจั ด การความขัด แย้ งในชี วิต ครอบครั ว ชุ ม ชน
สังคม ศึกษาหลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมถึง
แนวคิดและการปฏิบัติของผู้ท่มี ีอดุ มการณ์ ที่เกี่ยวกับสันติภาพ และสันติสขุ ของมวลมนุษยชาติ
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มศว 355 พุทธธรรม
3(2-2-5)
SWU 355 Buddhism
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้ องกับการดํารงชีวิต การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา เพื่อเป็ นแนวทางไปสู่การ
ดําเนินชีวิตที่มีศีลธรรมจรรยา มีระเบียบวินัยและสันติสขุ
3(2-2-5)
มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
SWU 356 Literature for Intellectual Powers
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบโดยเน้ นการศึกษาในเชิง
คิด วิเคราะห์ท่กี ่อให้ เกิดพลังปัญญา พลังจินตนาการ และพลังในการดําเนินชีวิต อันจะช่วยพัฒนาการ
ดําเนินชีวิตที่ดีงาม มีระเบียบวินัยและอุดมการณ์
3(2-2-5)
มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
SWU 357 Art and Creativity
ศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้ างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้ เกิดความงามและ
สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย อันจะนําไปสู่การสร้ างสรรค์ใน
ชีวิตประจําวัน ทั้งนี้โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
3(2-2-5)
มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
SWU 358 Music and Human Spirit
ศึกษาและแสวงหาประสบการณ์ทางด้ านดนตรีท่กี ว้ างและหลากหลาย ดนตรีจากอดีตและ
ร่วมสมัยดนตรีตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพ้ ืนบ้ าน ดนตรีท่พี ัฒนาจากอดีตกาล ดนตรีใน
บริบทของวัฒนธรรม ด้ วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ท่หี ลากหลาย
มศว 361 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
3(2-2-5)
SWU 361 History and Effects on Society
ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ไทยและประวัติศาสตร์ สากล ที่
พัฒนาจากกระบวนการคิดของมนุษย์ ประวัติศาสตร์ท่เี ป็ นพลังขับเคลื่อนสังคม ประวัติศาสตร์การเมือง
สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม
มศว 362 มนุษย์กบั อารยธรรม
3(2-2-5)
SWU 362 Man and Civilization
ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึง
ปัจจุบัน ตลอดจนการแพร่ขยายและการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อ
สภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลกปั จจุบัน รวมทั้งการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับ
อารยธรรมไทย ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของอารยธรรมโลก
3(2-2-5)
มศว 363 มนุษย์กบั การเมือง
SWU 363 Man and Politics
ศึกษาธรรมชาติของสังคมมนุษย์และสังคมการเมือง การจัดระเบียบทางการเมือง องค์กร
ที่ใช้ อาํ นาจการปกครอง การรวมกลุ่มทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง พฤติกรรมและพลวัต
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ทางการเมื อ ง การบริ ห ารงานของรั ฐ โดยเน้ น ระบบการเมื อ ง การปกครอง และกฎหมายที่ มี
ความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ท่มี ีคุณธรรมจริยธรรม
มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์
3(2-2-5)
SWU 364 Economy in Globalization
ศึกษาพื้นความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทย
และเศรษฐกิจโลกในปั จ จุ บัน และแนวโน้ มในอนาคตที่มีผลกระทบต่ อการดํา เนิน ชี วิต ตลอดจน
บทบาทและความสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจที่มีผลต่อการดํารงชีวิตประจําวัน
มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่
3(2-2-5)
SWU 365 Principles of Modern Management
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
องค์กร การจัดการทรัพยากรขององค์กร ประเด็นต่ างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้ มในการจัดการ
สมัยใหม่ การจัดการที่เกี่ยวข้ องกับคน ภาวะผู้นาํ การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาสังคมที่ก้าวหน้ า
และสันติสขุ
มศว 366 จิตวิทยาสังคม
3(2-2-5)
SWU 366 Social Psychology
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุ ษย์ พฤติกรรมสังคม ตัวแปร
ต่างๆทางสังคมที่ทาํ ให้ เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย์ โครงสร้ างทางสังคม กระบวนการ
ต่างๆทางสังคม เจตคติ การรับรู้ทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความก้ าวร้ าว พฤติกรรมและ
บทบาททางเพศ และการสื่อสาร การโฆษณาชวนเชื่อ และแนวทางการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งทาง
สังคม
มศว 367 กฎหมายทั่วไป
3(2-2-5)
SWU 367 Legal Studies
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับ
ศีลธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ประเภท ลําดับชั้น และหมวดหมู่ของกฎหมาย กฎหมาย
สําคัญที่จาํ เป็ นต้ องรู้ในการดําเนินชีวิต โดยเน้ นกระบวนการเรียนรู้ และสื่อที่หลากหลาย
มศว 371 ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
SWU 371 Creativity, Innovation and Technology
ศึกษาค้ นคว้ าและฝึ กปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ด้วยกระบวนการต่าง ๆ
การจัดการภูมิปัญญาท้ องถิ่น เพื่อนําไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซึ่งเกี่ยวข้ องกับ
เกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธ์กบั ชุมชนและสิ่งแวดล้ อม โดยเน้ น
กระบวนการเรียนรู้และ สื่อที่หลากหลาย
มศว 372 ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
3(2-2-5)
SWU 372 Local Wisdom
ศึกษาและค้ นคว้ าภูมิปัญญาท้ องถิ่น ภูมิปัญญาชุมชน ภูมิปัญญาที่เกิดจากกระบวนการคิด
การเรียนรู้ การพัฒนาด้ วยการกระทําและปฏิสมั พันธ์ในชุมชน ภูมิปัญญาในการดํารงชีวิตร่วมกับผู้อ่นื
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ภูมิปัญญาในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติส่งิ แวดล้ อม ภูมิปัญญาในการแสวงหาคุณค่าและตัวตนในความ
เป็ นมนุษย์ โดยเน้ นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
มศว 373 ภูมิลักษณ์ชุมชน
3(2-2-5)
SWU 373 Man and Community
ศึ ก ษาค้ นคว้ าเพื่ อพั ฒ นาภู มิ ลั ก ษณ์ ชุ ม ชน ภู มิ ลั ก ษณ์ ท่ี แ สดงความเป็ นท้ องถิ่ น
ลักษณะเฉพาะ และความผสานสัมพันธ์ในชุมชนในบริบทของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ พื้นที่ทางวัฒนธรรม
และพื้นที่ทางชาติพันธุ์ บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม โดยเน้ นกระบวนการเรียนรู้
และสื่อที่หลากหลาย
มศว 374 สัมมาชีพชุมชน
3(2-2-5)
SWU 374 Ethical Careers for Community
ศึกษาค้ นคว้ าและพัฒนาสัมมาชีพในชุ มชน เพื่อสร้ างสัมมาชีพที่เข้ มแข็ง ปลูกฝัง สร้ าง
สํานึก และสร้ างความตระหนักในศักดิ์ศรีชุมชน สัมมาชีพที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติส่งิ แวดล้ อม
สันติสขุ คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้ นกระบวนการเรียนรู้และสื่อ
ที่หลากหลาย
มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน
3(2-2-5)
SWU 375 Good Governance in Community Management
ศึกษาค้ นคว้ า ปลูกฝังแนวคิด และการปฏิบัติธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน บริหาร
จัดการบนความถูกต้ องและนิติธรรม ความโปร่ งใสเชื่อถือได้ การอธิบายตรวจสอบได้ การมีส่วนร่ วม
การรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้ าที่เพื่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้ เข้ มแข็งและยั่งยืน
โดยเน้ นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
2.1.1 วิชาชีพครูบงั คับ
ศษ 111 จิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3(2-2-5)
ED 111 Consciousness and Ethics for Teacher Profession
ศึ ก ษาพั ฒ นาการของวิช าชี พครู เกณฑ์ม าตรฐานวิ ชาชี พ ครู สมรรถนะที่สาํ คั ญ ของครู
คุณลักษณะของครูท่ดี ี จิตสํานึกและคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้ท่วั ไป
เกี่ยวกับวิชาชี พครู กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพครู การเสริ มสร้ างศักยภาพและ
สมรรถนะความเป็ นครู การเสริมสร้ างกระบวนการคิดด้ วยจิตสํานึกทางจริยธรรม บทบาท หน้ าที่และ
ภาระงานของครูในฐานะนิสิตครูและผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ การเป็ นบุคคลแห่ งการเรียนรู้และการเป็ น
ผู้นาํ ทางวิชาการและการศึกษา รวมทั้งบทบาทของครูในฐานะผู้ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
และสังคม การสร้ างทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู การศึกษาดูงานและฝึ กปฏิบัติการด้ านการศึกษาเพื่อ
พัฒนาชุมชนและสังคม
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ศษ 201
ED 201

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
English Skills for Learning Development
ศึกษาและฝึ กปฏิบัติการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่าง
มีวิจารณญาณ ทั้งการฟั ง-การพูด-การอ่าน และการเขียน ในการสรุปความ แปลความ ตีความ ขยาย
ความ การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การนําเสนองาน การรายงาน และเทคนิคการพูดในที่
สาธารณะ ด้ วยสาระการเรียนรู้ เรื่องราวต่างๆ จากสื่อหลากหลายเชิงบูรณาการในวิชาต่างๆ ทั้งภาษา
พูด และภาษาเขียน
ศษ 211
ED 211

กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Paradigms
ศึกษากระบวนทัศน์ทางการศึกษาซึ่งเชื่อมโยงปรัชญาเข้ ากับแนวคิดของปรัชญาการศึกษา
ในแต่ ละยุ คสมัย ซึ่งแบ่ งยุคสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของทัศนะในการมองโลกและมองชีวิต ได้ แก่
ยุคก่อนทันสมัย ยุคทันสมัย และยุคหลังทันสมัย การสร้ างความเข้ าใจต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ทางการศึกษาทั้งในส่วนของปรัชญาการศึกษา หลักการและระบบการจัดการศึกษา และกฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่ถูกกําหนดขึ้นเพื่อกํากับทิศทางของการศึกษาในแต่ละยุคสมัย ทั้งในระดับชุมชน สังคมไทยและสังคม
โลก ผลกระทบต่ า งๆ ที่เกิดขึ้นจากการปรั บ เปลี่ ยนวิธีคิด ต่ อการปฏิรูปการศึก ษา การเกิด ขึ้นของ
หลักการของสหประชาชาติว่าด้ วยการพัฒนาที่ย่ังยืน และการสร้ างวิสัยทัศน์ทางการศึกษาเพื่อนําไปสู่
การสร้ างสรรค์ปรัชญาและกลยุทธ์ทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้ างการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้ าง
สังคมให้ เป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อทําให้ คนในสังคมได้ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศษ 241
ED 241

การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสําหรับครู
3(2-2-5)
Human Learning and Psychology for Teachers
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ที่มีองค์ประกอบเกี่ยวเนื่องกันทั้งทางจิต ทาง
สมอง เน้ นในความสัมพันธ์ระหว่ างจิต-สมอง ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับกระบวนการเรียนรู้ของ
มนุษย์ ศึกษาฐานคิดและองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการแนะแนว ตลอดจนการให้
การปรึ กษา เกี่ยวกับระบบการพั ฒนาสมองและพั ฒนาการเรี ยนรู้ในระดับวัยต่ างๆ ธรรมชาติของ
การเรียนรู้ องค์ประกอบของการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อการเรียนรู้ ทฤษฎี
การเรี ยนรู้ ทักษะการคิด กระบวนการคิด การสร้ างแรงจู งใจ สุขภาพจิต เชาวน์ปัญญา ความถนัด
เชาวน์ อ ารมณ์ บุ ค ลิ ก ภาพ การปรั บ ตั ว และสามารถให้ คํา แนะนํา ช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นโดยการให้
คําปรึกษา โดยมุ่งให้ ผ้ ูเรียนรู้จักและเข้ าใจตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน ตลอดจนสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
ศษ 281 การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษา
3(2-2-5)
ED 281 Design and Development of Media, Innovation and Information Technology
for Educational Communication
ศึ ก ษา หลั ก การ แนวคิ ด และทฤษฎี ข องการออกแบบ การใช้ การพั ฒ นาและ
การประเมิ น ผลสื่อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อ การสื่อ สารการศึ ก ษา การพั ฒ นาสื่อ
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การเรียนการสอน การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
จริ ยธรรม ใช้ เทคโนโลยีคอมพิ วเตอร์ และโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่ อการจัดการเรี ยนการสอน สํารวจ
รวบรวมและประยุ กต์ใช้ แหล่ งการเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในชุมชน ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่าน
แหล่ งการเรียนรู้และเครือข่ ายการเรี ยนรู้ การจัดทําโครงงานออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
การเรียนการสอนให้ เหมาะสมกับผู้เรียน สิ่งแวดล้ อมและสอดคล้ องกับการจัดการเรียนรู้ตามระดับ
การศึ ก ษาและวิ ช าเอก อย่ า งมี ป ระสิท ธิภ าพตามเกณฑ์ม าตรฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การเรียนรู้
ศษ 321 วิธวี ิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
ED 321 Methodologies for Curriculum Development
ศึกษาฐานคิด ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบหลักสูตร และการพัฒนา
หลั กสูต ร ศึก ษาปั ญ หาและแนวโน้ มของมาตรฐานการศึก ษาและมาตรฐานหลั กสูตรการศึก ษาขั้ น
พื้นฐาน การอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรการศึกษาเพื่ออาชีพ
ฝึ กปฏิบัตกิ ารออกแบบและสร้ างหลักสูตรแบบจุลภาคทุกระดับการศึกษาและวิชาเอก ฝึ กปฏิบัติการนํา
หลั กสูต รไปทดลองใช้ ฝึ กปฏิบั ติ ก ารประเมิ น และนํา ผลการประเมิ น ไปใช้ ใ นการพั ฒ นาหลั กสูต ร
สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ มีดุลยภาพระหว่างเป้ าหมายของหลักสูตรแกนกลาง การมีส่วน
ร่วมของชุมชนและสอดคล้ องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคม ชุมชน และท้ องถิ่น
ศษ 331 วิธวี ิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
ED 331 Methodologies for Learning Management
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้
ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก สามารถบูรณาการความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่หี ลากหลาย
โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ สามารถบริ หารจัดการชั้นเรี ยนและสิ่งแวดล้ อมในการเรี ยนรู้ ทั้งในด้ าน
กายภาพ และด้ านจิตวิทยาเพื่อสร้ างบรรยากาศแห่ งการเรียนรู้ จัดและใช้ ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สิ่งแวดล้ อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน การใช้ และผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ปฏิบัติการจัดการชั้นเรียนและสร้ างสรรค์กิจกรรมเพื่อเสริมสร้ างพลัง
อํานาจในการเรียนรู้และการพั ฒนาด้ านอารมณ์ สังคม โดยเป็ นการจัดกระบวนการเรียนรู้จากฐาน
วั ฒ นธรรมอั น หลากหลายที่ใ ห้ ผ้ ู เ รี ย นเกิด การเรี ย นรู้ จ ากแหล่ ง ต่ า งๆ อย่ า งเหมาะสม ออกแบบ
การเรียนรู้ท่ีสร้ างประสิทธิภาพสูงสุดให้ กับผู้เรียนโดยสัมพันธ์กับศักยภาพสมอง รวมทั้งทฤษฎีทาง
สติปัญญาของมนุษย์ท่สี าํ คัญการบูรณาการเนื้อในกลุ่มสาระการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้แบบเรียน
ร่วมได้ สอดคล้ องกับสภาพความเป็ นจริงในวิถชี ีวิต การทดลองสอนในสถานการณ์จาํ ลอง
ศษ 332
ED 332

การศึกษาพิเศษ

3(2-2-5)

Special Education
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ความสําคัญของระบบการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย
เรียนรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้ องการพิเศษประเภทต่างๆ อาทิ บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการเห็น
บกพร่ องทางการได้ ยิน บุคคลที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่ องทางร่ างกาย
การเคลื่อนไหว และสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความพิการซ้ อน บุคคลที่
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มีความบกพร่ องทางอารมณ์และพฤติกรรม บุ คคลออทิสติ ก และผู้ ท่ีมีความสามารถพิ เศษ ศึกษา
ลักษณะ ความสามารถ และข้ อจํากัดของเด็กกลุ่มดังกล่ าว โดยการสังเกต คัดแยก หรือการเสาะหา
และการช่วยเหลือเบื้องต้ น รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาสําหรับเด็กพิเศษ ตลอดจนการจัดการศึกษา
พิเศษ การจัดการเรียนร่วม เรียนรวม การปรับหลักสูตร การทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ศษ 391
ED 391

การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
2(0-4-2)
Teaching Practicum I
ศึกษาและสังเกตสภาพแวดล้ อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน สภาพ
งานครู พฤติ ก รรมและคุ ณ ลั ก ษณะของครู นั ก เรี ย น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สื่อ แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละ
สิ่งแวดล้ อมเพื่อการเรียนรู้ สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ฝึ กการเตรียมการสร้ างและการใช้ ส่อื การเรียนรู้ การบริหารและจัดการชั้นเรียน ฝึ กการตรวจ
แบบฝึ กหั ด ทดลองฝึ กปฏิบัติการสอนในสภาพห้ องเรี ยน ทดลองฝึ กปฏิบัติการสอนนั กเรี ยนเป็ น
รายบุคคล ฝึ กออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้ านปั ญญา อารมณ์ สังคม ร่ างกาย
จิต ใจ และคุ ณ ลั กษณะอัน พึ งประสงค์ ฝึ กปฏิบั ติ ง านในสถานศึ ก ษา ตลอดจนทดลองจั ด กิจ กรรม
การเรียนรู้ในห้ องเรียนเสมือนจริงเพื่อเตรียมพร้ อมสู่การเป็ นครูมืออาชีพ ในแต่ละระดับการศึกษาและ
วิชาเอก
ศษ 451 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
3(2-2-5)
ED 451 Educational Measurement and Evaluation
ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพ้ ืนฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทั้ง
ในระดับชาติและระดับชั้นเรียน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ศึกษากระบวนการสร้ างและใช้
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ การออกแบบ การสร้ างแบบทดสอบ และการสร้ างข้ อสอบ
วิ ธี ก ารตรวจข้ อสอบ การให้ คะแนน และการตั ด สิ น ผลการเรี ย น การประเมิ น ตามสภาพจริ ง
การประเมิ น สอบภาคปฏิบั ติ และการสร้ า งเกณฑ์ก ารให้ ค ะแนน การประเมิ น จากแฟ้ มสะสมงาน
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และแปลความหมาย การรายงาน และการนําผลการวัดและประเมิน
ไปใช้ ในการพัฒนาผู้เรียน และการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรโดยจัดให้ ผ้ ูเรียนอภิปราย
แลกเปลี่ ยนแนวคิ ด และความรู้ท่ีไ ด้ จ ากการศึก ษาค้ น คว้ า และนํา ความรู้ท่ีไ ด้ ไ ปใช้ ใ นการปฏิบั ติ
การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาแบะวิชาเอก ที่อยู่บน
พื้นฐานความแตกต่างกันของความสามารถของนักเรียน และจัดทํารายงานการค้ นคว้ าอิสระเกี่ยวกับ
การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้เป็ นรายบุคคลหรือกลุ่ม
ศษ 461
ED 461

การบริหารและการจัดการการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Administration and Management
ศึกษาหลั กการ แนวคิด ทฤษฎีการบริ หารจัดการ บทบัญญัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับ
การศึ กษา ระบบการประกันคุ ณภาพการศึ กษา บนฐานคิ ดของการเคารพและการอยู่ ร่วมกันท่ ามกลาง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเน้ นการพัฒนาภาวะผู้นาํ ทางการศึกษา การทํางานเป็ นทีม มนุ ษย
สัมพั นธ์และการติ ดต่ อสื่อสาร การประสานประโยชน์ ในองค์ กร การคิ ดอย่ างเป็ นระบบ การจั ดระบบ
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สารสนเทศและใช้ นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการวัฒนธรรมองค์กร การบริหารจัดการชั้นเรียนแต่ละระดับ
การศึกษาและวิชาเอก การพัฒนาชุมชน พร้ อมทั้งฝึ กปฏิบัติการวางแผนและการประเมิน การบริหารและ
การประกันคุ ณภาพ การจั ดทําระบบสารสนเทศเพื่ อการบริ หารจั ดการ การจั ดทําโครงงานทางวิ ชาการ
โครงการฝึ กอาชีพ และกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในองค์รวม
ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
ED 471 Educational Research
ศึ กษาธรรมชาติ ความหมาย วิวัฒ นาการ แนวคิด และทฤษฎีพ้ ื นฐานของการวิจัยทาง
การศึกษา จรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง รูปแบบการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การเลือก
ปั ญหาในการวิจัย การค้ นคว้ าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ตัวแปรและสมมติฐาน การออกแบบ
การวิ จั ย ทางการศึ ก ษา การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ การแปลผลและสรุ ป ผล
การเขียนเค้ าโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางการศึกษา การอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดและ
ความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาค้ น คว้ า งานวิ จั ย รวมทั้ง การนํา เสนอเค้ า โครงการวิ จั ย ทางการศึ ก ษา
การปฏิบัติการวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย
ศษ 491
ED 491

การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
2(0-4-2)
Teaching Practicum II
ศึกษาทักษะต่ า งๆ โดยเชื่ อมโยงกับ ทฤษฎีการจัดการเรี ยนรู้อย่ างเหมาะสมและนํา ไป
ประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนรู้ ฝึ กปฏิบัติการสอนระดับจุ ลภาค ฝึ กเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละ
ระดับการศึกษาและวิชาเอก และฝึ กปฏิบัติการสอนตามแผน บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็ นฐาน ศึกษาและแก้ ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน สังเกตการสอน
ของเพื่ อน เรี ยนรู้บ ทบาทหน้ า ที่ของครูต ลอดจนจั ด กิจ กรรมอาสาและโครงการทางวิ ชาการที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาความเป็ นครูมืออาชีพ
ศษ 591
ED 591

การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 1
Education Internship I

6(1-12-5)

ฝึ กปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่
การปฏิบัติการสอนและฝึ กปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็ นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้ การนิเทศร่ วมกันระหว่ าง
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเน้ นการปฏิบัติงานในหน้ าที่ครู การบูรณาการความรู้
ทั้งหมดมาใช้ ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้ แก่ การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่เน้ นผู้เรียน
เป็ นสําคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งาน
บริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสถานศึกษา นําผลการ
ประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สัมมนาการศึกษากับอาจารย์นิเทศก์
การศึกษาและเพื่อนนิสติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้ เทคโนโลยีส่อื สาร และ/หรือ Face to face อย่าง
น้ อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง จัดทําบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์
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ศษ 592
ED 592

การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 2
Education Internship II

6(0-12-6)

ฝึ กปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่
การปฏิบัติการสอนและฝึ กปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษาของคุรุสภา เป็ นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้ การนิเทศร่ วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิ
โรฒกับสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้ท้งั หมดมาใช้ ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้ แก่
การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับสถานศึกษา นําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเน้ นการปฏิบัติงานในหน้ าที่ครูเพื่อพัฒนาความเป็ นครูมืออาชีพ
จัดทําบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก
ศษ 212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(1-2-3)
ED 212 Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development Activities
ศึกษาบทบาท หน้ าที่ และความสําคัญของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และครูกจิ กรรมพัฒนา
ผู้เรียน การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของครูผ้ ูสอนลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ ร้ ูจักตนเอง รู้และเข้ าใจตนเองในการกําหนดเป้ าหมาย
วางแผนชีวิตทั้งด้ านการเรียนและอาชีพ การจัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบความเป็ นผู้นาํ ผู้
ตามที่ดี และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนบําเพ็ญตนให้ เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และ
ท้ องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร โดยให้ มีการฝึ กปฏิบัติในฐานะผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมและ
ผู้สอน
2(1-2-3)
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Thai Skills for Learning Development
ศึกษาและพัฒนาการใช้ ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ การศึกษาและการพัฒนาภาษาไทยที่
สัมพันธ์กับการศึกษาค้ นคว้ า การอ่าน การคิด การสรุปสาระ การบันทึก การเขียน และการอภิปราย
โดยเน้ นการศึกษาและพั ฒนาผ่านระบบการเรียนรู้บนฐานคิดที่สอดคล้ องกับวิชาชีพครู ที่ต้องเรียน
พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ความคิด

ศษ 301
ED 301

ศษ 311
ED 213

จิตสํานึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง
2(1-2-3)
Social and Political Consciousness and Participation
การสร้ างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้ างจิตสํานึกทางสังคมและการเมือง การตระหนักถึง
บทบาท หน้ า ที่ และสิทธิแ ห่ ง ความเป็ นมนุ ษ ย์แ ละความเป็ นพลเมืองของสัง คมทั้ง ในระดั บ ชุ ม ชน
ประเทศ และสังคมโลก การสร้ างจิตสํานึกต่ อการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นและเข้ าร่ วม
กิจกรรมทางสังคมและการเมือง การเป็ นผู้นาํ ทางสังคมโดยเป็ นผู้ตระหนักถึงความเสมอภาคและความ
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เท่าเทียมกันของมนุษย์ท่หี ลากหลาย การทําความเข้ าใจต่อสังคมแบบพหุวัฒนธรรม การเมืองเพื่อการ
มีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
ศษ 312
ED 312

การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค
2(1-2-3)
Negotiation and Consumer Culture
ศึกษาการก่อรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม กระบวนการสร้ างค่านิยมต่อ
การบริโภคในสังคมสมัยใหม่ ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคต่อฐานคิดและการดํารงชีวิตของคน
ในสังคม ความตระหนักต่ อปั ญหา การรู้เท่าทัน และสร้ างอํานาจต่ อรองกับ วัฒนธรรมการบริ โภค
เพื่อให้ เกิดการบริโภคอย่างมีสติ และส่งเสริมฐานคิดของความพอเพียงในการดํารงชีวิตทั้งระดับปัจเจก
และสังคม เพื่อนําไปสู่การสร้ างครูท่เี ข้ าใจต่อฐานคิดข้ างต้ น การทําให้ ครูเป็ นผู้นาํ ในการสร้ างความรู้
สร้ างกระบวนการเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอย่างรู้เท่าทัน มีสติ และใช้ ปัญญา
ศษ 313 งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
2(1-2-3)
ED 313 Voluntary Work and Youth Activities
ศึ ก ษาขอบข่ า ย หลั ก การ โครงการและหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้ อ งกับ งานอาสาสมั ค รและ
กิจกรรมเยาวชนทั้งในและต่างประเทศ บทบาทของการศึกษาในงานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
ศษ 314
ED 314

การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
2(1-2-3)
Developing Higher Order Thinking Skills
ศึกษาเกี่ยวกับความความคิด ความสําคัญจําเป็ นในการฝึ กความคิดระดับสูง การประเมิน
ทักษะความคิดระดับสูงเบื้องต้ นและการบูรณาการกลยุทธ์ในการใช้ ทกั ษะความคิดระดับสูงกับการเรียน
การสอน การผลิตสื่อการสอน การประเมินผล ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีสาระเน้ นกลยุทธ์
ทางความคิด เกี่ยวกับความคิดสร้ างสรรค์ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และกลยุทธ์ในการแก้ ปัญหา
ศษ 322
ED 322

การพัฒนาหลักสูตรท้ องถิ่น
2(1-2-3)
Local Curriculum Development
ศึก ษา ภูมิหลั ง ประวัติ ความเป็ นมาของการจัด ทํา หลั กสูตรท้ องถิ่น สามารถวิเ คราะห์
หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท้ องถิ่นโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนและสอดคล้ องกับบริบท
ทางวัฒนธรรม สังคมและท้ องถิ่น รวมทั้งสามารถประเมินหลักสูตรได้ ท้งั ก่อนและหลังการใช้ หลักสูตร
เพื่อให้ สามารถพัฒนาหลักสูตรท้ องถิ่นให้ มีดุลยภาพระหว่างเป้ าหมายของหลักสูตรแกนกลางกับความ
ต้ องการของชุมชน
ศษ 333
ED 333

การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย
2(1-2-3)
Non-formal and Informal Learning Management
ศึกษาวิธกี าร หลักการ แนวทาง และจัดการเรียนให้ แก่บุคคลตลอดชีวิต โดยวิธกี ารเรียนรู้
นอกระบบและตามอัธ ยาศั ย การสร้ า งวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ต ามอัธ ยาศัยให้ แ ก่ บุค คล การพั ฒ นา
รูปแบบการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย รูปแบบต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับสภาพชุมชนทั้งเมืองและ
ชนบท การจั ดแหล่ งการเรี ยนรู้และสภาพแวดล้ อมให้ สอดคล้ องกับการเรี ยนรู้น อกระบบและตาม
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อัธยาศัย การประเมินผลการจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยและการฝึ กลงมือปฏิบัติงานจริง
ในชุมชน
ศษ 334
ED 334

การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้ างจิตสํานึกสาธารณะ
2(1-2-3)
Public Concern-Based Learning
ศึกษาและวิเคราะห์หลักการและฐานคิดด้ านความสําคัญของส่วนรวม (สาธารณะ) รวมทั้ง
องค์ความรู้และความสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้ อมทุกมิติ ได้ แก่ มิติทรัพยากร มิติเทคโนโลยี มิติของเสีย
และมลพิษ มิติมนุษย์/สังคม/วัฒนธรรม คุณค่าทางนิเวศวิทยา วิธีการและกระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อสร้ างจิตสํานึกในการคุ้มครอง ดูแลรักษา และสร้ างพลังในการปกป้ องสิ่งที่เป็ นของสาธารณะและ
สิทธิประโยชน์ของชุมชนและสังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น ผ่านกระบวนการคิดด้ วย
ความกล้ าหาญทางจริยธรรม เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งให้ ชุมชนและสังคมได้ ร้ ูเท่าทันกระแสโลกาภิวัฒน์
และความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีท่เี ข้ ามาพร้ อมๆ กับวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม ทั้งนี้
เพื่อให้ ทุกสรรพชีวิตอยู่ร่วมกันได้ อย่างยั่งยืน โดยให้ มีการศึกษาดูงานและฝึ กปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้
เพื่อสร้ างจิตสํานึกสาธารณะในสถานศึกษา/ชุมชนร่วมด้ วย

ศษ 335
ED 335

การศึกษาปฐมวัย
2(1-2-3)
Early Childhood Education
ศึกษาแนวคิด นโยบาย ความสําคัญ ความมุ่งหมาย ขอบข่ายของการจัดการศึกษาปฐมวัย
และจรรยาบรรณวิชาชีพครูปฐมวัย วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งในและต่ างประเทศ
หลั กสูตรและรูปแบบการจั ดการศึกษาปฐมวัยทั้งในและต่ างประเทศ นวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้
ทางการศึกษาปฐมวัย และทักษะการจัดการเรียนรู้บูรณาการทางการศึกษาปฐมวัย

ศษ 336
ED 336

การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของผู้เรียน
2(1-2-3)
Learner Creativity Development
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ความหมาย กระบวนการพัฒนาสมอง การคิดและความคิด
สร้ างสรรค์สาํ หรับผู้เรียน ปั จจัยที่มีผลต่อความคิดสร้ างสรรค์ในผู้เรียน หลักการสําคัญในการส่งเสริม
ความคิดสร้ างสรรค์ การวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรม การมีคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งเสริมความคิด
สร้ างสรรค์ในชั้นเรียน รวมถึงการฝึ กแก้ ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ มีความคิดอย่างสร้ างสรรค์ และการ
นําความคิดสร้ างสรรค์ไปประยุ กต์ใช้ ในการแก้ ปัญหา และการสร้ างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้
2(1-2-3)
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
Rearing of Young Children
ศึกษาหลักการอบรมเลี้ยงดู การโภชนาการ และสวัสดิภาพสําหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของ
ผู้ปกครอง ครู และโรงเรียนในการอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์ให้ กบั เด็ก คุณธรรมจริยธรรมที่ดี
สําหรับผู้ปกครอง ครู และผู้ท่เี กี่ยวข้ องกับเด็กปฐมวัย กระบวนการและรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
สุขภาพและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย รวมทั้งความเข้ าใจ ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรมที่ดี
ต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ศษ 337
ED 337
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ศษ 338
ED 338

การมัธยมศึกษา
2(1-2-3)
Secondary Education
ศึ ก ษาหลั ก การมั ธ ยมศึ ก ษา ความมุ่ ง หมาย หลั ก สู ต ร การเรี ย นการสอน และ
การประเมิ น ผล ศึ ก ษาแนวคิ ด และแนวโน้ มการมั ธ ยมศึ ก ษา ธรรมชาติ ข องนั ก เรี ย นในระดั บ
มัธยมศึกษา การบริหารและการจัดโรงเรียนมัธยม ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ศษ 339 หลักการอาชีวศึกษา
2(2-0-4)
ED 339 Principles of Vocational Education
ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาการจัดการอาชีวศึกษา หลักการและทฤษฎีการอาชีวศึกษา นิยาม
ความหมาย เป้ าหมาย วัตถุประสงค์การจัดอาชีวศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ ความเป็ นมาของ
การจัดอาชีวศึกษาในประเทศไทย ความสัมพันธ์ของอาชีวศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
บทบาทของการอาชีวศึกษากับการศึกษาในระบบต่างๆ ความร่วมมือของการจัดการอาชีวศึกษาระหว่าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ มาตรฐานการจัดการการอาชีวศึกษา
ศษ 341
ED 341

การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน
2(1-2-3)
Guidance for Self-Esteem Development
ศึ ก ษาหลั ก การ แนวคิ ด และทฤษฎีด้ า นจิ ต วิ ท ยาการแนะแนว เพื่ อ ให้ ร้ ูจั ก และเข้ า ใจ
ธรรมชาติของผู้เรียน ตลอดจนเข้ าใจสถานการณ์หรือบริบทในชั้นเรียน เพื่อเป็ นแนวทางในการแนะ
แนว สร้ างการเห็นคุณค่าในตัวตน พัฒนาผู้เรียนให้ เรียนรู้และพัฒนาได้ ตามศักยภาพแห่งตน สามารถ
ให้ คาํ ปรึกษาช่ วยเหลือผู้เรียนให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน โดยตระหนักว่าภารกิจของการแนะแนวเป็ นส่วนหนึ่งของความเป็ นครู รวมถึงการจัดโครงการ
ฝึ กอาชีพเพื่อสร้ างการตระหนักในคุณค่าแห่ งตนและสามารถจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและ
วิชาเอก
ศษ 361
ED 361

การประกันคุณภาพการศึกษา
2(1-2-3)
Quality Assurance in Education
ศึกษาค้ นคว้ าและพัฒนาแนวคิดทางด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา บนฐานคิดเพื่อ
การปฏิรปู การศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาระบบ
และกลไกทางการศึกษา โดยมุ่งเน้ นการประกันคุณภาพ การศึกษาเพื่อพัฒนา
ศษ 362
ED 362

การศึกษาและการพัฒนาชุมชน
2(1-2-3)
Education and Community Development
ศึกษาหลั กการ และวิธีการของงานพั ฒ นาชุ มชน แนวคิดและทฤษฎีท่ีสาํ คัญ ๆ ในการ
พัฒนาชุมชน สภาพปัญหา และความก้ าวหน้ าของโครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ของไทย บทบาทของ
บุคลากรทางการศึกษาต่องานพัฒนาชุมชน
ศษ 371
ED 371

สถิติเบื้องต้ นทางการศึกษา
Introduction to Statistics in Education

2(1-2-3)
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ศึ ก ษาความรู้ เบื้ องต้ นเกี่ ย วกั บ สถิ ติ สถิ ติ บ รรยาย การแจกแจงปกติ สถิ ติ อ้ า งอิ ง
การประมาณค่า การทดสอบสนมมติฐานทางสถิติ การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม และ
มากกว่าสองกลุ่ม เน้ นการเลือกใช้ สถิติได้ เหมาะสมกับปัญหาวิจัย ฝึ กปฏิบัติการใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป
ในการวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถแปลผล สรุปผล และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ศษ 381
ED 381

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2(1-2-3)
Occupations and Technology
ศึก ษา แนวคิด หลั กการและทฤษฎี เกี่ยวกับการงานอาชี พ และเทคโนโลยี เพื่ อพั ฒ นา
ผู้ เ รี ย นในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน ขอบข่ า ย เนื้ อหาสาระและวิ ธีก ารพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามรู้
ความเข้ า ใจ มี ทัก ษะพื้ นฐาน ต่ อการดํารงชี วิต และประยุ กต์ใ ช้ ใ นการทํา งาน เป็ นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ รักการทํางาน โดยครอบคลุมเนื้อหาด้ านการดํารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบ
เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษาหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดการและ
การวางแผนโรงฝึ กงานสําหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักการใช้ โรงฝึ กงาน
เพื่อการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝึ กการออกแบบวางผังโรงฝึ กงานตามลักษณะการใช้ งาน
ศษ 431
ED 431

การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
2(1-2-3)
Development of Learning Resources and Learning Networks
ศึกษาแนวคิด สภาพ ปั ญหาของแหล่ งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน ประเภท ลักษณะ
องค์ประกอบ ของแหล่ งการเรี ยนรู้ และเครื อข่ ายการเรี ยนรู้ และบทบาทของแหล่ งการเรี ยนรู้ต่ อ
การศึกษาไทย แนวทางการพัฒนาและให้ บริการแหล่งการเรียนรู้ท่สี อดคล้ องกับสภาพกลุ่มเป้ าหมาย ชุมชน
และสังคม การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของชุมชน
ศษ 452
ED 452

การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้ น
2(1-2-3)
Introduction to Curriculum and Instructional Evaluation
ศึ ก ษาแนวคิ ด หลั ก สูต ร ความสํา คั ญ และกระบวนการของการพั ฒ นาหลั ก สูต รและ
การสอน หลั กการ รูปแบบและวั ตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตรและการสอน การวิเคราะห์
หลักสูตร การวางแผนและออกแบบการประเมินหลักสูตรและการสอน การเขียนข้ อเสนอโครงการและ
รายงานการประเมิน และการนําผลการประเมินหลักสูตรและการสอนไปประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาฝึ ก
ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและการสอน เพื่อให้ เข้ าใจข้ อดี ข้ อบกพร่อง พร้ อมทั้งให้ ข้อเสนอแนะ
ศษ 453 เทคโนโลยีเพื่อการวัดผล การประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา
2(1-2-3)
ED 453 Technology for Educational Measurement, Evaluation and Research
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการวัดผล การประเมินและการวิจัยทางการศึกษา เน้ น
การจัดระบบข้ อมูล การเตรียมข้ อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการวิเคราะห์โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ ใน
การออกแบบและนําเสนอวิธกี ารทางการวัดผล การประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา
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ศษ 472
ED 472

การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม
2(1-2-3)
Research for Learning Processes and Social Development
ศึกษาค้ นคว้ าแนวคิดเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาสังคม
โดยใช้ กระบวนการวิจัยเป็ นฐาน เพื่อให้ การวิจัยเป็ นเครื่องมือและกลไกในการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้และสังคม เน้ นการจัดการความรู้ โดยอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและความรู้ท่ไี ด้ จาก
การศึกษาค้ นคว้ างานวิจัยทางการศึกษา และจากการจัดให้ ผ้ ูเรียนจัดทํารายงานวิจัยในประเด็นที่สนใจ
และนําเสนอผลงานวิจัย
2.2 วิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกเดีย่ ว
1) วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ ืนฐาน
คณ 115 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
MA 115 Calculus I
อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์
คม 100 เคมีท่วั ไป 1
3(3-0-6)
CH 100 General Chemistry I
ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้ างอะตอม แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี กรดเบส เคมีอนิ ทรีย์ สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร์ และเคมีส่งิ แวดล้ อม
1(0-2-1)
คม 190 ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป 1
CH 190 General Chemistry Laboratory I
การใช้ อุ ป กรณ์ พ้ ื นฐานทางเคมี ความปลอดภั ย ในห้ องปฏิ บั ติ ก าร และการทดลองที่
สอดคล้ องกับหัวข้ อในรายวิชา คม 100
ชว 101 ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
BI 101 Biology I
หลักการสําคัญของโครงสร้ างและหน้ าที่องค์ประกอบของเซลล์ท้งั โพรแคริโอตและยูแคริโอต
สารเคมีและปฏิกริ ิยาเคมีในเซลล์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การแบ่ง
เซลล์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ไวรั ส มอเนอรา โพรทิสต์ เห็ด รา พืชและสัตว์ ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้ อม และวิวัฒนาการ
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-2-1)
BI 191 Biology Laboratory I
บุรพวิชา : ชว 101 หรือเรียนควบคู่
ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคล้ องกับวิชา ชว 101 ที่เกี่ยวข้ องกับหลักการสําคัญของโครงสร้ าง
และหน้ าที่องค์ประกอบของเซลล์ท้ังโพรแคริโอตและยู แคริ โอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์
หลั กการถ่ า ยทอดลั กษณะทางพั น ธุ กรรมและสารพั น ธุ กรรม การแบ่ งเซลล์ ความหลากหลายของ
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สิ่งมีชีวิต ไวรั ส มอเนอรา โพรทิสต์ เห็ด รา พืชและสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่ างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะ
แวดล้ อม และวิวัฒนาการ
ฟส 100 ฟิ สิกส์ท่วั ไป
3(3-0-6)
PY 100 General Physics
กลศาสตร์ของระบบอนุ ภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ความ
ร้ อนและอุณหพลศาสตร์ คลื่น เสียง แสง สนามไฟฟ้ าและอันตรกิริยาทางไฟฟ้ า สนามแม่ เหล็กและ
อันตรกิริยาทางแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้ าที่ข้ นึ กับเวลา ฟิ สิกส์ควอนตัม ฟิ สิกส์นิวเคลียร์
1(0-3-0)
ฟส 180 ปฏิบัติการฟิ สิกส์ท่วั ไป
PY 180 General Physics Laboratory
ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้ องกับเนื้อหาวิชา ฟส 100 ที่เกี่ยวข้ องกับกลศาสตร์ของระบบ
อนุ ภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ความร้ อนและอุณหพลศาสตร์ คลื่น
เสียง
แสง สนามไฟฟ้ าและอันตรกิริยาทางไฟฟ้ า สนามแม่ เหล็กและอันตรกิริยาทางแม่ เหล็ก
สนามแม่เหล็กไฟฟ้ าที่ข้ นึ กับเวลา ฟิ สิกส์ควอนตัม ฟิ สิกส์นิวเคลียร์
2) วิชาเอกบังคับ
คม 101 เคมีท่วั ไป 2
3(3-0-6)
CH 101 General Chemistry II
บุรพวิชา : คม 100 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
พันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ สมบัติของธาตุเรพริ เซนเททีฟ และแทรนสิชัน
อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ เคมีไฟฟ้ า และเคมีอตุ สาหกรรม
คม 191 ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป
1(0-2-1)
CH 191 General Chemistry Laboratory II
การทดลองที่สอดคล้ องกับเนื้อหาวิชา คม 101 ที่เกี่ยวข้ องกับพันธะเคมี ตารางธาตุและ
สมบั ติ ข องธาตุ สมบั ติ ข องธาตุ เ รพริ เ ซนเททีฟ และแทรนสิชั น อุ ณ หพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์
เคมีไฟฟ้ า และเคมีอตุ สาหกรรม
ชว 102 ชีววิทยา 2
3(3-0-6)
BI 102 Biology II
หลักการสําคัญเกี่ยวกับการจัดระบบโครงสร้ าง สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ และการเจริญของพืช
และสัตว์
ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1(0-2-1)
BI 192 Biology Laboratory II
ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคล้ องกับวิชา ชว 102 ที่เกี่ยวข้ องกับหลักการสําคัญเกี่ยวกับการ
จัดระบบโครงสร้ าง สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ และการเจริญของพืชและสัตว์
คม 223 เคมีอนิ ทรีย์สาํ หรับครู 1
3(3-0-6)
CH 223 Organic Chemistry for teacher I
บุรพวิชา : คม 100
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โครงสร้ าง การเรียกชื่อ สเตอริโอเคมี ปฏิกริ ิยา และสเปกโทรสโกปี ของสารประกอบอินทรีย์
ได้ แก่สารประกอบไฮโดรคาร์บอน แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟี นอล อีเทอร์ เอพอกไซด์ แอลดีไฮด์
คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก และสารประกอบพอลิเมอร์
3(3-0-6)
คม 235 เคมีเชิงฟิ สิกส์ 1
CH 235 Physical Chemistry I
บุรพวิชา : คม 101
แก๊สและทฤษฏีจลน์โมเลกุลของแก๊ส ปรากฏการณ์วิกฤติ ปรากฏการณ์การส่งผ่านของแก๊ส
กฎทางอุณหพลศาสตร์ กระบวนการการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สมดุลเคมี อัตราการเกิดปฏิกริ ิยาและ
ปัจจัยที่มีผลต่อกลไกของปฏิกริ ิยา การเร่งปฏิกริ ิยา
3(3-0-6)
คม 241 ชีวเคมี 1
CH 241 Biochemistry I
บุรพวิชา : คม 223 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชาหรือคณะ
โครงสร้ างและหน้ าที่ของชีวโมเลกุล เอนไซม์และชีวพลังงาน เมแทบอลิซึมและการควบคุม
การแสดงออกทางพันธุกรรม
คม 251 สถิติสาํ หรับนักเคมี
2(2-0-4)
CH 251 Statistics for Chemist
การรวบรวมข้ อมูล การเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเบื้องต้ น การวิเคราะห์
ความแปรปรวนของข้ อมู ล การนําเสนอข้ อมู ล การเปรี ยบเทียบข้ อมู ลทางสถิติ การใช้ สถิติในงาน
วิเคราะห์ทดสอบ และการประยุกต์ของวิธกี ารทางสถิติกบั ข้ อมูลโดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปต่างๆ
คม 254 เคมีวิเคราะห์
3(3-0-6)
CH 254 Analytical Chemistry
บุรพวิชา : คม 101 หรือ โดยความเห็นชอบของภาควิชาหรือคณะ
หลักสถิติท่ีเกี่ยวข้ องและหลักการสําคัญทางเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปริมาณโดยการชั่ง
นํา้ หนัก และวัดปริมาตรด้ วยการไทเทรต เทคนิคการแยกสาร การตกตะกอน การกลั่น การสกัด และ
โครมาโทกราฟี เบื้องต้ น
คม 281 ความปลอดภัยทางเคมี
2(2-0-4)
CH 281 Chemical safety
บุรพวิชา : คม 101 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
การจําแนกสารเคมีอนั ตราย สัญลักษณ์และระบบการติดฉลาก การเก็บรักษา การใช้ และการ
ทําลายสารเคมีท่เี ป็ นอันตราย เพื่อให้ เกิดความปลอดภัย และเป็ นเคมีสะอาด เรียนรู้ความเสี่ยงภัยและ
อันตรายที่แฝงอยู่ ในการทํางานกับสารเคมี ตลอดจนความปลอดภัยและการจั ดการความเสี่ยงใน
ห้ องปฏิบัติการ การฝึ กปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้ น และฝึ กการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน
คม 295 ปฏิบัติการเคมีอนิ ทรีย์
1(0-3-0)
CH 295 Organic Chemistry Laboratory
บุรพวิชา : คม 223 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชาหรือคณะ
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การทดลองที่สอดคล้ องกับรายวิชา คม 223 เทคนิคพื้นฐานทางเคมีอนิ ทรีย์ปฏิกริ ิยาเฉพาะ
ของสารอินทรีย์และการสกัดสารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
คม 296 ปฏิบัติการชีวเคมี
1(0-3-0)
CH 296 Biochemistry Laboratory
บุรพวิชา : คม 241 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชาหรือคณะ
การทดลองที่สอดคล้ องกับรายวิชา คม 241 การใช้ สารละลายบัฟเฟอร์ในทางชีวเคมี การ
ทดสอบทางกายภาพและทางเคมีของสารชีวโมเลกุล การวิเคราะห์ เชิงปริ มาณ จลนพลศาสตร์ของ
เอนไซม์ และการศึกษากลไกในกระบวนการ เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต
คม 297 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
1(0-3-0)
CH 297 Analytical Chemistry Laboratory
บุรพวิชา : คม 254 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชาหรือคณะ
การทดลองที่สอดคล้ องกับรายวิชา คม 254 การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการตกตะกอน การ
ไทเทรต การแยกสารโดยวิธกี ารสกัดและโครมาโทกราฟี เบื้องต้ น
คม 315 เคมีอนินทรีย์สาํ หรับครู
3(3-0-6)
CH 315 Inorganic Chemistry for Teacher I
บุรพวิชา : คม 100 และ คม 101
โครงสร้ า งอะตอมและตารางธาตุ ธาตุ ห มู่ ห ลั ก ธาตุ แ ทรนสิ ชั น สารประกอบไอออนิ ก
สารประกอบโควาเลนต์ และทฤษฎีพันธะที่เกี่ยวข้ องกับกรด-เบส
คม 316 เคมีอนินทรีย์สาํ หรับครู 2
3(3-0-6)
CH 316 Inorganic Chemistry for Teacher II
บุรพวิชา : คม 315
สารประกอบโคออร์ ดิเนชั น เคมีของสารประกอบโคออร์ ดิเนชั น สารออร์ กาโนเมตัลลิ ก
เคมีชีวอนินทรีย์ ประโยชน์และโทษของสารอนินทรีย์
คม 324 เคมีอนิ ทรีย์สาํ หรับครู 2
3 (3-0-6)
CH 324 Organic Chemistry for teacher II
บุรพวิชา : คม 223
โครงสร้ าง การเรียกชื่อ ปฏิกริ ิยา และสเปกโทรสโกปี ของเอมีน สารที่มีไนโตรเจน ซัลเฟอร์
และฟอสฟอรัสเป็ นองค์ประกอบ สารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก ปิ โตรเคมี ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
คม 355 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือพื้นฐาน
3(3-0-6)
CH 355 Basic Instrumental Analysis
บุรพวิชา : คม 254
ทฤษฎีและหลักการของเทคนิคการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือเคมี เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี
เทคนิ ค ทางเคมี ไ ฟฟ้ า เทคนิ ค ทางโครมาโทกราฟี และเทคนิ ค ทางอิ เ ล็ก โทรฟอเรซี ส รวมทั้ ง
ส่วนประกอบของเครื่องมือและการประยุกต์ใช้
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คม 370 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และเคมีศึกษา
3(2-2-5)
CH 370 English for Science and Chemistry Education
ฝึ กทัก ษะการใช้ ภ าษาอัง กฤษในการอ่ า น เขีย นบทความวิ ช าการ และบทความวิ จั ย ทาง
วิทยาศาสตร์และเคมีศึกษา
คม 394 ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือพื้นฐาน
1(0-3-0)
CH 394 Basic Instrumental Analytical Laboratory
การทดลองที่สอดคล้ องกับรายวิชา คม 355 การวิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพโดยเครื่องมือ
ทางสเปกโทรสโกปี โครมาโทกราฟี และการวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้ า
คม 395 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์
1(0-3-0)
CH 395 Inorganic Chemistry Laboratory
บุรพวิชา : คม 315
ปฏิบัติการที่สอดคล้ องกับเนื้อหาในเคมีอนินทรีย์สาํ หรับครู 1 และ 2
คม 466 สัมมนาทางเคมีศึกษา
1(0-2-1)
CH 466 Seminar for Chemical Education
ค้ นคว้ าบทวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานวิจัย และเรียบ
เรียงเป็ นเอกสารรายงาน นําเสนอในที่ประชุม และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คม 467 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1
1(0-3-0)
CH 467 Science Project I
ค้ นคว้ าระเบียบวิธวี ิทยาศาสตร์ และการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ สืบค้ นข้ อมูลเกี่ยวกับปัญหา
ด้ านวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์และเรียบเรียงเป็ นโครงร่างของโครงงานวิทยาศาสตร์
คม 468 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2
1(0-3-0)
CH 468 Science Project II
ทําโครงงานวิทยาศาสตร์ นําเสนอผลงานในรูปเอกสาร ชิ้นงาน และรายงานต่อที่ประชุมหรือ
สาธารณชน ประมวลประสบการณ์ส่กู ารประกอบวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
คม 479 เคมีส่งิ แวดล้ อม
2(2-0-4)
CH 479 Environmental Chemistry
บุรพวิชา : คม 100 และ คม 254
สมบั ติ แ ละปฏิ กิ ริ ย าเคมี ข องสารอนิ น ทรี ย์ แ ละสารอิ น ทรี ย์ ท่ี มี ผ ลต่ อ สภาวะแวดล้ อม
แหล่งกําเนิดของสารมลพิษปฐมภูมิและทุติยภูมิและการแพร่กระจาย ความเป็ นพิษของสารมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้ อม บทบาทนักเคมีในการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้ อม
คม 491 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิ สิกส์
1(0-3-0)
CH 491 Physical Chemistry Laboratory
บุรพวิชา : คม 235 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
การทดลองที่สอดคล้ องกับรายวิชา คม 235
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2.2.1 วิชาการสอนวิชาเอก
วทศ 431 บูรณาการวิธวี ิทยาสําหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-3-4)
SCI 431 Integrated Methodology for Science Teachers
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ วิธีวิทยาทางวิทยาศาสตรศึกษาแบบบูรณาการไปสู่การจัดการชั้น
เรียน การวัดผลและประเมินผล นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมทั้งจิตวิทยาสําหรับ
ครูวิทยาศาสตร์
คศ 480 การสอนเคมี
3(2-3-4)
CE 480 Chemical Instruction
บุรพวิชา : สําหรับนิสติ ปี 4 หรือตามคําแนะนําของอาจารย์ท่ปี รึกษา
การวิเคราะห์หลักสูตร ทฤษฎีการเรียนรู้และแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัย รูปแบบ
วิธีการสอน เทคนิค และทักษะการสอนที่เกี่ยวข้ องในวิชาเคมี การจัดการชั้นเรียนเคมี รวมทั้งการสอน
ปฏิบัติการเคมี ตลอดจนการผลิต และเลือกใช้ ส่อื การจัดการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
2.2.2 วิชาเอกเลือก
คม 314 เคมีชีวอนินทรีย์
2(2-0-4)
CH 314 Bioinorganic Chemistry
บุรพวิชา : คม 316 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
สารประกอบอนินทรี ย์ในกระบวนการเมแทบอลิซึม เมแทลโลโปรตีน เมแทลโลเอนไซม์
ชีวเคมีของโลหะต่างๆ โลหะกับการบําบัดรักษาโรค
คม 332 เคมีเชิงฟิ สิกส์สาํ หรับครู
2(2-0-4)
CH 332 Physical Chemistry for Teacher
บุรพวิชา : คม 101
จลนพลศาสตร์เคมี ของเหลว สมดุลวัฎภาคและสมบัติของสารละลาย
คม 341 ชีวเคมี 2
2(2-0-4)
CH 341 Biochemistry II
บุรพวิชา : คม 241 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
กระบวนการทางชีวเคมีของสารพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของยีน พันธุวิศวกรรม
เบื้องต้น ชีวเคมีของมะเร็ งและชีวเคมีนาํ สมัย
คม 413 เคมีอนินทรีย์ 3
2(2-0-4)
CH 413 Inorganic chemistry III
บุรพวิชา : คม 316 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
สมบัติ ทางเคมีและกายภาพของสารประกอบโลหอิน ทรี ย์ สารชี วอนิ นทรี ย์ เทคโนโลยี ท่ี
เกี่ยวกับเคมีอนินทรีย์และการประยุกต์
คม 423 เคมีอนิ ทรีย์ข้นั สูง
3(3-0-6)
CH 423 Advanced Organic Chemistry
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บุรพวิชา : คม 324 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ทฤษฎี แ ละหลั ก การของปฏิ กิ ริ ย าเพอริ ไ ซคลิ ก ปฏิ กิ ริ ย าเคมี เ ชิ ง แสง ปฏิ กิ ริ ย าของ
สารมัธยันตร์ท่วี ่องไว ปฏิกริ ิยาออกซิเดชันและรีดักชันของสารอินทรีย์
คม 424 เคมีของสารเฮเทอโรไซคลิกและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
2(2-0-4)
CH 424 Heterocyclic Chemistry and Natural Product Chemistry
บุรพวิชา : คม 324
ประเภทของสารเฮเทอโรไซคลิก การสังเคราะห์ และปฏิกิริยา
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ชีวสังเคราะห์ การวิเคราะห์โครงสร้ างสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบางชนิดด้ วยเทคนิค สเปกโทรสโกปี
คม 451 นิติเคมี
2(2-0-4)
CH 451 Forensic Chemistry
บุรพวิชา : คม 254 และ คม 355 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
การประยุกต์เทคนิควิเคราะห์ทางเคมีในการวิเคราะห์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ วัสดุและ
สารที่ต้องควบคุม เทคนิคการเตรียมตัวอย่าง และการใช้ เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี
คม 452 เคมีไฟฟ้ าประยุกต์
2(2-0-4)
CH 452 Applied Electrochemistry
บุรพวิชา : คม 254 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
การนํ า หลั ก การทางเคมี ไ ฟฟ้ ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ในเทคนิ ค ทางเคมี วิ เ คราะห์ เ พื่ อ ให้ มี
ประสิทธิภาพสูง การสร้ างและประยุกต์ใช้ ไบโอเซนเซอร์ การวิเคราะห์ด้วยอิเล็กโทรดขนาดนาโน
คม 455 การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้ อม
2(2-0-4)
CH 455 Environmental Analysis
บุรพวิชา : คม 254 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
วิธกี ารเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้ อมประเภท นํา้ ดิน และอากาศ เทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพและ
ปริมาณของสารมลพิษในตัวอย่างสิ่งแวดล้ อม การจัดการห้ องปฏิบัติการมาตรฐาน การประกันคุณภาพ
และการควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์
คม 456 การสอบเทียบเครื่องมือในห้ องปฏิบัติการเคมี
2(2-0-4)
CH 456 Instrumental Chemistry Laboratory Calibration
บุรพวิชา : คม 254 และ คม 355 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
การสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ ในห้ องปฏิบัติการเคมี การตรวจสอบเครื่ องมือ
ระหว่างการใช้ งาน และการตรวจสอบผลของการสอบเทียบเพื่อใช้ ในงานทดสอบ
คม 471 เคมีในเทคโนโลยีนาโน
2(2-0-4)
CH 471 Chemistry in Nanotechnology
บุรพวิชา : คม 101 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
เทคโนโลยีนาโน ความรู้และเทคนิคทางเคมีในเทคโนโลยีนาโน การวิเคราะห์ระดับนาโน
อุตสาหกรรมเคมีท่เี กี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีนาโน
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คม 473 เคมีอตุ สาหกรรม
2(2-0-4)
CH 473 Industrial Chemistry
บุรพวิชา : คม 101
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมี ความรู้ทางวิศวกรรมเคมีสาํ หรับนักเคมี การควบคุม
และป้ องกันการกัดกร่อนของวัสดุ กระบวนการปรับสภาพนํา้ ใช้ และการบําบัดนํา้ เสีย เทคโนโลยีสะอาด
(Clean Technology) ระบบ ISO 17025: ข้ อกําหนดทั่วไปว่าด้ วยมาตรฐานการทดสอบและสอบเทียบ
คม 474 เคมีพอลิเมอร์
2(2-0-4)
CH 474 Polymer Chemistry
บุรพวิชา : คม 223
โครงสร้ างและสมบัติของพอลิเมอร์ การสังเคราะห์และกระบวนการผลิตพอลิเมอร์ สารเติม
แต่งและประโยชน์ของพอลิเมอร์
คม 475 เคมีเภสัช
2(2-0-4)
CH 475 Pharmaceutical Chemistry
บุรพวิชา : คม 223
ความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับยา การออกฤทธิ์ และการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ ประเภทของยา
โครงสร้ าง สมบัติทางเคมี และการสังเคราะห์ยาบางชนิด ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ าง และการออก
ฤทธิ์ การออกแบบ และการพัฒนายาใหม่
คม 476 เคมีอาหาร
2(2-0-4)
CH 476 Food Chemistry
บุรพวิชา : คม 100
ส่ ว นประกอบและการเปลี่ ย นแปลงทางเคมี ข องอาหารก่ อ นและหลั ง การปรุ ง แต่ ง
ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีท่มี ีผลต่อคุณค่าทางอาหารและโภชนาการผลของสารเคมี
ที่ใช้ ปรุงแต่งอาหาร
2(2-0-4)
คม 481 การจัดการห้ องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก 17025
CH 481 Laboratory Management According to ISO/IEC 17025
บุรพวิชา : คม 394
ความสําคัญของการจัดการห้ องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก 17025 และระบบการบริหาร
จัดการห้ องปฏิบัติการ รูปแบบนโยบายและการประกันคุณภาพมาตรฐานห้ องปฏิบัติการ ขั้นตอนและ
วิธกี ารปฏิบัติในการยื่นขอระบบมาตรฐาน
คศ 481 หัวข้ อพิเศษทางเคมีศึกษา
2(1-2-3)
CE 481 Special Topics in Chemistry Education
บูรพวิชา : วทศ 431
ทฤษฎีและความก้ าวหน้ าทางเคมีศกึ ษาตามที่ภาควิชากําหนด
ฟส 410 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
3(3-0-6)
PY 410 Earth and Space Science
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บุรพวิชา : ฟส 104 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
โครงสร้ างของโลก บรรยากาศของโลก ภัยพิภัยทางธรรมชาติท่เี กิดขึ้นบนโลก ปรากฏการณ์
เกี่ยวเนื่องระหว่ างดวงอาทิตย์และระบบสุริยะ ดวงดาวในท้ องฟ้ า เทคโนโลยีอวกาศ สังเกตการทาง
ดาราศาสตร์เบื้องต้ น
3.2 ชื่อ สกุล ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจํ าหลักสูตร ชื่อคุณวุฒิ
ลําดับ
1

2

3
4

5

รายชื่อคณาจารย์
ดร.งามจิต ไพรงาม*

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี‐โท‐เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
วท.บ.(เคมี), 2537
วท.ม.(เคมีวิเคราะห์และเคมี
อนินทรีย์ประยุกต์), 2541
Ph.D.(Chemistry), 2551

สถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

University of MissouriSt. Louis, USA
ผศ.ดร.รัชนก ปิ่ นแก้ ว*
วท.บ.(เคมี), 2541
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม.(เคมีอนิ ทรีย์), 2544 มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด.(เคมีอนิ ทรีย์), 2550 มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.สุเชาวน์ ดอนพุดซา* วท.บ.(ชีวเคมี), 2547
วท.ด.(ชีวเคมี), 2553
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.แพน ทองเรือง
วท.บ.(เคมี), 2537
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม.(เคมีอนินทรีย์), 2540 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ด.(เคมี), 2547
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.วราดุล ฉัตรทอง
วท.บ.(เคมี), 2527
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วท.ม.(เคมีวิเคราะห์), 2538 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร

เลขประจํ าตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

3.2.2 อาจารย์ประจํ าวิชาเอก
คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปี ที่จบ
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), 2546
Ph.D.(Organic Chemistry), 2526
Ph.D.(Chemistry), 2541

ลําดับ

รายชื่อคณาจารย์

1
2
3

รศ.ดร.พรพิมล ม่วงไทย
รศ.ดร.สุนิตย์ สุขสําราญ
รศ.ดร.อภิญญา ชัยวิสทุ ธางกูร

4

ผศ.ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์ Ph.D.(Chemistry), 2544

5

ผศ.ดร.แพน ทองเรือง

วท.ด.(เคมี), 2547

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Queen’s University, UK
University of Connecticut,
USA
Michigan Technological
University, USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ลําดับ

รายชื่อคณาจารย์

6

ผศ.ดร.พรพิมล ประยงค์พันธ์

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปี ที่จบ
Ph.D.(Chemistry), 2547

7
8
9
10
11
12

ผศ.ดร.มณีกานต์ นํา้ สอาด
ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน
ผศ.ดร.รัชนก ปิ่ นแก้ ว
ผศ.วราดุล ฉัตรทอง
ผศ.ดร.วีณา เสียงเพราะ
ผศ.ดร.สิริธร สโมสร

ปร.ด.(เคมีอนิ ทรีย์), 2547
ปร.ด.(เคมี), 2546
ปร.ด.(เคมีอนิ ทรีย์), 2550
วท.ม.(เคมีวิเคราะห์), 2538
วท.ด.(เคมี), 2549
Ph.D.(Chemistry), 2548

13

ผศ.ดร.สุนันท์ ชัยนะกุล

Ph.D.(Organic Chemistry), 2526

14
15

ดร.เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์
ดร.งามจิต ไพรงาม

Ph.D.(Chemistry), 2554
Ph.D.(Chemistry), 2551

16
17
18
19

ดร.ดวงแข ศรีคุณ
ดร.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์
ดร.นิรันดร์ พงษ์พันธุ์
ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป

20
21
22
23
24
25
26

ดร.ปิ ยรัตน์ ดรบัณฑิต
ดร.ปิ ยะดา จิตรตั้งประเสริฐ
ดร.พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ
ดร.พนารัตน์ อรุณรัติยากร
ดร.สุเชาวน์ ดอนพุดซา
อาจารย์สดุ าลักษณ์ โกเฮงกุล
ดร.สุจิตรา ศรีสงั ข์

Ph.D.(Chemistry), 2554
ปร.ด.(เคมีวิเคราะห์), 2548
วท.ม.(เคมี), 2527
วท.ด.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ), 2547
กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา), 2551
ปร.ด.(เคมีวิเคราะห์) พ.ศ. 2548
ปร.ด.(เคมีวิเคราะห์) พ.ศ.2551
Ph.D.(Biomolecular Science), 2550
วท.ด.(ชีวเคมี), 2553
วท.ม.(ชีวเคมี), 2520
Ph.D.(Chemistry), 2550

27

อาจารย์อนัญญา ไตรบํารุงสุข

วท.ม.(เคมีเทคนิค), 2527

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
University of MissouriColumbia, USA
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Wollongong,
Australia
University College, Cardiff,
UK
University of York, UK
University of MissouriSt. Louis, USA
University of California
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Okayama, Japan
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of MissouriSt. Louis, USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.2.3 อาจารย์ประจําวิชาชีพครู
ลําดับ
1
2
3
4

รายชื่อคณาจารย์
ผศ.ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง
ดร.นฤมล ศิระวงษ์
ดร.รัฐพล ประดับเวทย์
ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐ
ภาพ

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปี ที่จบ
กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา), 2542
กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา), 2547
กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา), 2551
กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา), 2549

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ลําดับ

รายชื่อคณาจารย์

5

ดร.กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์

6
7
8

ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์
ผศ.ดร.ทศวร มณีศรีขาํ
ผศ.ดร.พาสนา จุลรัตน์

9
10

ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง
ดร.สกล วรเจริญศรี

11
12
13
14
15
16

อาจารย์นันทวิทย์ เผ่ามหานา
คะ
ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์
ดร.นฤมล พระใหญ่
ดร.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล
ดร.ครรชิต แสนอุบล
ผศ.ดร.พวงรัตน์ เกษรแพทย์

17
18
19
20
21

ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์
ดร.สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์
ดร.สมชาย เทพแสง
รอ.ดร.อภิธรี ์ ทรงบัณฑิตย์
รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์

22

ดร.สุวพร เซ็มเฮง

23

ดร.สุวิมล กฤชคฤหาสน์

24

ดร.รณิดา เชยชุ่ม

25
26

ดร.อรอุมา เจริญสุข
ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา

27
28

ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล
ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์

29
30
31

รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล
ผศ.ดร.ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์
อาจารย์ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะ
รัตน์

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปี ที่จบ
ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา),
2553
ศษ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา), 2553
กศ.ด.(พัฒนศึกษาศาสตร์), 2545
Ph.D.(Education Psychology), 2544
ปร.ด.(จิตวิทยาการให้ คาํ ปรึกษา), 2549
กศ.ด.(สาขาวิชาจิตวิทยาให้ คาํ ปรึกษา),
2551
กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา), 2548
กศ.ด.(จิตวิทยาการให้ คาํ ปรึกษา), 2550
ปร.ด.(จิตวิทยาการให้ คาํ ปรึกษา), 2553
ค.ด.(วิธวี ิทยาการวิจัยทางการศึกษา), 2550
ศศ.ด.(จิตวิทยา), 2553
Ph.D.(Adult & Continuing Education
/Higher Education), 2533
ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา), 2546
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา), 2550
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา), 2548
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา), 2550
Ph.D.(Educational Administration with
concentration on Research and
Evaluation), 2542
Ph.D.(Educational Research
Evaluation), 2531
ค.ด.(การวัดและประเมินผล
การศึกษา),2551
ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา),
2552
ค.ด.(วิธวี ิทยาการวิจัยการศึกษา), 2552
วท.ด.(วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์),
2554
ค.ด.(วิธวี ิทยาการวิจัยการศึกษา),2552
Ph.D.(Special Education, Gifted and
Talented Children), 2532
กศ.ด.(การศึกษาพิเศษ), 2549
กศ.ด.(การศึกษาพิเศษ), 2552
กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ), 2544

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of Oklahoma,
USA
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of North Texas,
USA
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Illinois State University,
USA
Macquaric University
Sydney, Australia
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Pittsburgh,
USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ลําดับ

รายชื่อคณาจารย์

32

ผศ.ดร.เพ็ญสิริ จีระเดชากุล

33
34
35
36

ดร.วรวุฒิ สุภาพ
ดร.พรใจ ลี่ทองอิน
ดร.พิศมัย รัตนโรจน์สกุล
ดร.จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์
ดร.วัฒนีย์ โรจน์สมั ฤทธิ์

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ดร.กัมปนาท บริบูรณ์
ดร.สุมลนิตย์ เกิดหนุนวงศ์
รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
ผศ.สนั่น มีขันหมาก
ผศ.รังสี เกษมสุข
ดร.รุ่งทิวา แย้ มรุ่ง
ดร.วรินทร โพนน้ อย
อาจารย์วิลาวัลย์ ด่านสิริสขุ
ดร.ดวงใจ สีเขียว

47
48

ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล
ดร.ไพรัช วงศ์ยุทธไกร

49

อาจารย์โอภาส สุขหวาน

50

ดร.อัมพร กุญชรรัตน์

51

ดร.จารุวรรณ สกุลคู

52

ดร.อรรณพ โพธิสขุ

53
54

ดร.จตุพล ยงศร
รศ.ดร.เยาวพา เดชะคุปต์

55
56
57

ผศ.ดร.สิริมา ภิญโญอนันต
พงษ์
อาจารย์รังรอง สมมิตร
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์

58

รศ.ดร.สมชาย ชูชาติ

59
60

รศ.ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์
ผศ.ทนง อัครธีรานนท์

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปี ที่จบ
Ph.D.(Philosophy of Education), 2525

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

George Peabody College,
Vanderbilt University
ค.ด.(พัฒนศึกษา), 2552
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศ.ด.(พัฒนศึกษาศาสตร์), 2545
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ด.(พัฒนศึกษาศาสตร์), 2545
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.ด.(บริหารการศึกษา), 2551
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D.(Adult & Cont. Ed), 2534
University of North Texas,
USA
กศ.ด.(การศึกษาผู้ใหญ่),2550
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน), 2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ด.(พัฒนศึกษาศาสตร์), 2540
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ม.(การประถมศึกษา), 2526
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ม.(การประถมศึกษา), 2531
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ด.(คณิตศาสตรศึกษา), 2550
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร), 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ม.(การประถมศึกษา),2550
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2550
ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน), 2553
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ed.D.(Industrial Ed.Mgt.), 2533
Technological University of
the Phillippines
วศ.ม.(เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าธนบุรี
2541
ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน), 2551
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าธนบุรี
Ph.D.(Higher Education Administration), University of North Texas,
2532
USA
Ph.D.(Admin & Policy Studies), 2535 University of Pittsburgh,
USA
กศ.ด.(การอุดมศึกษา), 2553
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Ed.D.(Curriculum & Instruction), 2530 Illinois State University,
USA
Ph.D.(Elementary, Early Childhood &
University of IOWA, USA
Gifted Education), 2532
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย), 2547
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Ph.D.(Curriculum & Instruction), 2523 The University of Kansas,
USA
Ph.D.(Sec.Ed.Math.Ed.),2528
University of Alberta,
Canada
กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร),2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ม.(ฟิ สิกส์), 2521
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ลําดับ
61
62
63
64
65
66
67

รายชื่อคณาจารย์
ดร.ศุภววรรณ สัจจพิบูล
ดร.สนอง ทองปาน
อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย
ดร.พรพิมล ประสงค์พร
อาจารย์ร่งุ อรุณ โรตน์รัตนา
ดํารง
ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง
ดร.ณัลลิกา โตจินดา

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปี ที่จบ
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน), 2553
กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา), 2540
กศ.ม.(เคมีชีวภาพ), 2538
ค.ด.(หลักสูตรและการสอน), 2548
ศษ.ม.(การสอนภาษาไทยเป็ น
ภาษาต่างประเทศ), 2552
กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา), 2554
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้ อม), 2553

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปี ที่จบ
ผศ.อัจฉรา จ่ายเจริญ
กศ.ม.(ชีววิทยา), 2524
ผศ.ดร.วศิณสี ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา Ed.D.(Early Childhood), 2542
อาจารย์เรณูรัชต์ ประสิทธิเกตุ
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว), 2542
อาจารย์ฑฆิ ัมพร สวัสดิ์โยธิน
กศ.ม.(การประถมศึกษา), 2545
อาจารย์เนตรนภิส พัฒนเจริญ
กศ.ม.(การประถมศึกษา), 2544
อาจารย์ปวีณา สัณห์ฐานะกุล
คม.(ปฐมวัย), 2549
อาจารย์ปัฐมาภรณ์ เดชะไกศยะ
กศ.ม.(ปฐมวัย), 2553
อาจารย์พิมผกา อัคคะพู
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว), 2543
อาจารย์ภัคนิษฐ์ วรรณเฉลิม
กศ.ม.(การประถมศึกษา), 2552
อาจารย์เรวดี เพชรมุนี
กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ), 2545
อาจารย์วชิราภรณ์ ชุมพล
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว), 2543
อาจารย์สภุ ัค โอฬาพิริยกุล
คม.(การศึกษาปฐมวัย), 2549
อาจารย์กรรณิกา เพ็ชรเหลี่ยม
กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา), 2540
อาจารย์นฤมล พัชรปิ ยะกุล
กศ.ม.(การประถมศึกษา), 2544
อาจารย์ปันน์นลัท ใจกล้ า
กศ.ม.(การประถมศึกษา), 2545
อาจารย์สกุ ญ
ั ญา สุพรรณรัตน์
กศ.ม.(การประถมศึกษา), 2551
อาจารย์ศุภมาส ด่านพานิช
กศ.ม.(การประถมศึกษา), 2540
อาจารย์กาญจนา พะทะยะ
คม.(ปฐมวัย), 2548
อาจารย์จุลศักดิ์ สุขสบาย
กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา), 2548
อาจารย์ภวัตส์ สังข์เผือก
กศ.ม.(ศิลปศึกษา), 2546
อาจารย์ภิรฎา กิจพัฒนเจริญ
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว), 2543
อาจารย์ลินดา การภักดี
กศ.ม.(การประถมศึกษา), 2550
อาจารย์วิจิตร ชะโลปถัมภ์
กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา), 2546
อาจารย์ศรินรัตน์ วีระเนตินันท์
กศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ), 2525
อาจารย์ ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย กศ.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา), 2549
อาจารย์ ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา
กศ.ด.(จิตวิทยาการให้ คาํ ปรึกษา),
2547
ผศ. ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี
ค.ม.(การศึกษาคณิตศาสตร์), 2532
ผศ. กิตติคุณ รุ่งเรือง
ศษ.ม.(การสอนสังคมศึกษา), 2537
รายชื่อคณาจารย์

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of North Texas, USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปี ที่จบ
ผศ.ชวลิต สูงใหญ่
กศ.ม.(การมัธยมศึกษา), 2530
ผศ.ขจรศรี ชาติกานนท์
กศ.ม.(การสอนภาษาไทย), 2533
อาจารย์สคุ นธ์ อักษรชู
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน), 2546
อาจารย์สภุ าภักตร์ ปรมาธิกุล
M.Ed.(ภาษาอังกฤษ), 2522
อาจารย์จินตนา นักบุญ
กศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ), 2537
อาจารย์วนิษฐา ดาราสูรย์
ศศ.ม.(ไทยศึกษา), 2545
อาจารย์สกุ ญ
ั ญา บุญทวี
ศษ.ม.(ภาษาไทย), 2551
อาจารย์สมคิด กอมณี
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว), 2542
ผศ.นภาลักษณ์ รุ่งสุวรรณ
ค.ม.(การสอนคณิตศาสตร์), 2535
์
ผศ. โชตรัศมิ จันทน์สคุ นธ์
ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์), 2537
อาจารย์ภัทรา รัตนานนท์
กศ.ม.(ฟิ สิกส์), 2531
อาจารย์ศิริลักษณ์ คงมนต์
วท.ม.(พฤกษศาสตร์), 2540
อาจารย์ณฐั สิทธิกร
กศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร์), 2551
อาจารย์อภิณห์พร ฤกษ์อนันต์
กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ), 2554
อาจารย์ประภารัตน์ ธิติศุภกุล
กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ), 2538
อาจารย์สกุ ลั ยา ฉายสุวรรณ
ศษ.ม.(การสอนคณิตศาสตร์), 2538
ผศ. มณีภรณ์ ทฤษณาวดี
ค.ม.(การสอนเคมี), 2527
อาจารย์ดร.อุไร จักษ์ตรีมงคล
กศ.ด.(การทดสอบและวัดผล), 2545
อาจารย์ ดร.อุทยั วรรณ สายพัฒนะ กศ.ด.(การทดสอบและการวัดผล
ทางการศึกษา), 2547
อาจารย์ยุวารินทร์ ธนกัญญา
ค.ม.(วิจัยการศึกษา),2547
อาจารย์นวรินทร์ ตาก้ อนทอง
กศ.ม.(การวิจัยและสถิติทางการ
ศึกษา), 2549
อาจารย์ปานวาสน์ มหาลวเลิศ
กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา), 2544
อาจารย์มานิดา ชอบธรรม
กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา), 2539
รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้ วัฒนา
ปร.ด.(เทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา),
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รายชื่อคณาจารย์

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
University of Oklahoma, USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าพระนครเหนือ

4. องค์ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม
การจัดให้ นิสติ ไปฝึ กปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาเป็ นเวลา 1 ปี ภายใต้ การนิเทศร่วมระหว่าง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเน้ นการปฏิบัติงานในหน้ าที่ครู ได้ แก่
1. ปฏิบตั ิการสอนในชั้นเรียน
2. การวิจัยในชั้นเรียน
3. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
4. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5. งานบริการของโรงเรียน
6. ศึกษาและบริการชุมชน
7. งานอื่นๆที่ได้ รับมอบหมาย
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วิธีการจัดการเรียนการสอน
1. การปฐมนิเทศนิสติ ก่อนไปปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์
2. การสังเกตการสอนแบบมีส่วนร่วมและศึกษางานอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน
3. การปฏิบั ติ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนและงานการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น การพั ฒ นาหลั ก สูต ร
สถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน ศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆที่
ได้ รับมอบหมาย
4. การทดลองวิธกี ารจัดการเรียนการสอน โดยใช้ ส่อื การสอนที่สร้ างสรรค์
5. การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของนิสิตโดยอาจารย์นิเทศก์การศึกษา อาจารย์นิเทศก์
วิชาเฉพาะ อาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน รวมถึงผู้อาํ นวยการโรงเรียน
6. การสัมมนากลุ่มย่อยระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์
7. การให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลแก่นิสิต โดยอาจารย์นิเทศก์การศึกษา อาจารย์นิเทศก์วิชา
เฉพาะ อาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน รวมถึงผู้อาํ นวยการโรงเรียน
8. การสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์ เพื่อสรุปเป็ นบทเรียนสําคัญ
สําหรับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูในอนาคต
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.1.2 มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้ าที่รวมทั้งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้
บังเกิดผลต่อการศึกษาและผู้เรียน
4.1.3 มีสมรรถนะประจําสายงานและสมรรถนะเฉพาะของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้ แก่
1) ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ
3) การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้
5) การแก้ ปัญหาและพัฒนางานด้ วยกระบวนการวิจัย
4.2 ช่วงเวลา
4.2.1 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของชั้นปี ที่
3–4
4.2.2 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปี ที่ 5
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
4.3.1 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน จัดให้ ฝึกประสบการณ์ในภาคสนาม
4 -5 ชั่วโมง/สัปดาห์
4.3.1 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู จัดให้ ฝึกประสบการณ์ในภาคสนาม 2 ภาคเรียน
เต็มเวลา
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4.4 การเตรียมการ
คณะกรรมการฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู คณะศึ ก ษาศาสตร์ ดํา เนิ น การตั้ ง แต่ ก าร
เตรียมการคัดเลือกโรงเรียนที่ได้ มาตรฐาน กําหนดรูปแบบการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ระบบการ
นิเทศ การวิจัยเชิงประเมินและติดตามผล
5. ข้อกําหนดเกีย่ วกับการทําโครงงานหรืองานวิจยั
5.1 โครงงานวิทยาศาสตร์
5.1.1. คําอธิบายโดยย่อ
เพื่อให้ นิสติ ทุกคนได้ ศึกษาค้ นคว้ าระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ และการทําโครงงานวิทยาศาสตร์
สืบ ค้ น ข้ อ มู ล เกี่ย วกับ ปั ญ หาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ วิ เ คราะห์ แ ละเรี ย บเรี ย งเป็ นโครงร่ า งของโครงงาน
วิทยาศาสตร์และ นิสติ แต่ละกลุ่มจะได้ ทาํ โครงงานวิทยาศาสตร์ ตามเค้ าโครงที่เสนอ นําเสนอผลงานใน
รูปเอกสาร ชิ้นงาน และรายงานต่อที่ประชุมหรือสาธารณชน และประมวลประสบการณ์ส่กู ารประกอบ
วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 แสดงความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และปฏิบัตติ นตามหลักธรรมมาภิบาล
1.2 แสดงออกถึงความมีระเบียบและความรับผิดชอบต่อตนเอง
1.3 แสดงออกถึงความมีจติ สํานึกและตระหนักในการปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู และปฏิบัตติ นเป็ นแบบอย่างที่ดี
1.4 แสดงออกถึงความเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่นื
1.5 แสดงความคิดเห็นหรือพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ และเสียสละ
2. ด้ านความรู้
2.1 สามารถอธิบายถึงความรู้ในหลักการและทฤษฎีของเนื้อหาวิชา
2.2 สามารถบูรณาการความรู้และทักษะ/กระบวนการในวิชาต่างๆ กับการประกอบ
อาชีพ
2.3 ติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการ และงานวิจัยในสาขาวิชา
2.4 นําความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เรียนไปประยุกต์กบั การดํารงชีวิต
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์ และแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบและมี
เหตุผล
3.2 สามารถใช้ และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
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3.3 มีความใฝ่ รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่
หลากหลายได้ อย่างถูกต้ องเพื่อนําไปสู่การสร้ างสรรค์นวัตกรรม
4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาํ และสมาชิกที่ดขี องกลุ่ม
4.2 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
4.3 สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร อันมีผลให้ สามารถเข้ าใจองค์ความรู้หรือ
ประเด็นปัญหาได้
5.2 สามารถเลือกใช้ ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผล
และแปลความหมายได้ อย่างเหมาะสม
5.3 สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ด้ านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการการเรียนรู้ท่มี ีรปู แบบหลากหลาย ทั้งที่เป็ น
ทางการ (Formal) กึ่งทางการ (Non-formal) และไม่เป็ นทางการ (Informal) อย่างสร้ างสรรค์
6.2 แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสมกับความ
แตกต่างของผู้เรียน
6.3 แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ
5.1.3 ช่วงเวลา
ภาคเรียน 1 และ 2 ของชั้นปี ที่ 4
5.1.4 จํ านวนหน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1 1(0-3-0)
ภาคเรียนที่ 2 1(0-3-0)
5.1.5 การเตรียมการ
- กําหนดให้ มีอาจารย์ท่ปี รึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนิสติ แต่ละกลุ่ม
- อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ คาํ ปรึกษาในการกําหนดประเด็นหัวข้ อที่จะศึกษา และ
กระบวนการจัดทําเค้ าโครงและโครงงานวิทยาศาสตร์ทุกขั้นตอน
- ให้ นิสิตจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน
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5.1.6 กระบวนการประเมินผล
- ประเมินผลจากความก้ าวหน้ าในการทําจัดทําเค้ าโครง

และโครงงาน

วิทยาศาสตร์
- ประเมินการจัดนิทรรศการของนิสติ
- อาจารย์ท่ปี รึกษาร่วมกันประเมินเค้ าโครงและโครงงานวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์
5.2 งานวิจยั ในชั้นรียน
5.2.1 คําอธิบายโดยย่อ
เพื่อให้ นิสติ ทุกคนได้ เรียนรู้การทําวิจัยในชั้นเรียนทั้งสองประเภท คือ ประเภทการวิจัย
เพื่อรู้และเข้ าใจปัญหา และประเภทการวิจัยเพื่อพัฒนา/แก้ ปัญหา จึงกําหนดให้ นิสติ แต่ละคนต้ องฝึ ก
ประสบการณ์การทําวิจัยทั้งสองประภท โดยในภาคเรียนที่ 1 ให้ ฝึกทําวิจัยประเภทที่ 1 การวิจัยเพื่อรู้
และเข้ าใจปั ญหา ในกรณีท่ีนิสิตคนใดทําวิจัยสํารวจเพื่ อรู้/เข้ าใจปั ญหาแล้ ว ประสงค์ท่ีจะทําวิจัย
ทดลองเพื่อพัฒนา/แก้ ไขปัญหาภายในภาคเรียนที่ 1 ก็สามารถทําได้ ทั้งนี้ต้องได้ รับการเห็นชอบจาก
อาจารย์นิเทศการศึกษา สําหรับในภาคเรียนที่ 2 ให้ นิสติ ฝึ กทําวิจัยประเภทที่ 2 การวิจัยเพื่อพัฒนา/
แก้ ไขปัญหารายงานการวิจัยแต่ละประเภทให้ มีสาระครอบคลุมตามที่กาํ หนด
5.2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1) มีความรู้ความเข้ าใจในกระบวนการวิจัย
2) สามารถทํางานวิจัยเบื้องต้ นเพื่อใช้ ในการแก้ ปัญหาการจัดการเรียนรู้ได้
3) สามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการสื่อสารได้
4) สามารถพั ฒ นางานวิ จั ย และประยุ ก ต์ ใ ช้ ผ ลงานวิ จั ย เพื่ อ เป็ นประโยชน์
ประกอบวิชาชีพ
5.2.3 ช่วงเวลา
ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของชั้นปี ที่ 5
5.2.4 จํ านวนหน่วยกิต
รวมอยู่ในรายวิชาการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู จํานวน 12 หน่วยกิต
5.2.5 การเตรียมการ
- นิสติ ต้ องลงทะเบียนเรียนรายวิชา การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
- กํา หนดให้ มี อ าจารย์ ท่ีป รึ ก ษางานวิ จั ย ประกอบด้ ว ยอาจารย์ นิ เ ทศก์ป ระ
โรงเรียนอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ และอาจารย์นิเทศก์การศึกษา ของนิสติ แต่ละคน
- อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ คาํ ปรึกษาในการกําหนดประเด็นหัวข้ อที่จะศึกษา และ
กระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน
- ให้ นิ สิ ต จั ด ทํา รายงานการวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ ท้ั ง เอกสารและแฟ้ มข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ และจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน
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5.2.6 กระบวนการประเมินผล
- ประเมินผลจากความก้ าวหน้ าในการทําวิจัย
- ประเมินงานวิจัยของนิสติ ด้ วยแบบประเมินงานวิจัย
- ประเมินการจัดนิทรรศการของนิสติ
- อาจารย์ท่ปี รึกษาประเมินงานวิจัยของนิสติ ร่วมกันตามเกณฑ์ท่กี าํ หนด
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต (อัตลักษณ์นิสิต มศว)
อัตลักษณ์นิสิต มศว
ใฝ่ รู้ตลอดชีวิด คิดเป็ นทําเป็ น หนักเอาเบาสู้
รู้กาละเทศะ เปี่ ยมจิตสํานึกสาธารณะ มี
ทัก ษะสื่ อ สาร อ่ อ นน้ อ มถ่ อ มตน งามด้ ว ย
บุคลิก พร้ อมด้ วยศาสตร์และศิลป์

กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมของนักศึกษา
สอดแทรกอัตลักษณ์ท้งั 9 ประการในการเรียนการสอนทุกรายวิชา
โดยอธิบายให้ นิสิตเข้ าใจความหมายและความสําคัญของอัตลักษณ์
ทั้ง 9 ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการเรียน การทํางาน และการดํารงชีวิต
จัดกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ นิสติ มีโอกาส
ฝึ กฝนและพัฒนาตนเองให้ มีอัตลักษณ์ท้ัง 9 และให้ นิสิตอภิปราย
แสดงความคิดเห็นว่ าการเรียนในแต่ละรายวิชาช่ วยกระตุ้นนิสิตให้
พัฒนาอัตลักษณ์ในด้ านใดบ้ าง พร้ อมยกตัวอย่างการนําไปใช้ ใน
ชีวิตประจําวันและประโยชน์ท่ไี ด้ รับ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูเ้ ฉพะด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม : มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของ
ไทยและประชาคมนานาชาติ
ผลการเรียนรู ้
1 ) มี คุ ณ ธ ร ร ม
จ ริ ย ธ ร ร ม ใ น ก า ร
ดํ า รงชี วิ ต มี ค วาม
ซื่ อสัต ย์สุจริ ต และมี
จรรยาบรรณทาง
วิชาการ

กลยุทธ์การสอน
1)สอดแทรกเนื้ อหาในมิ ติ ท างคุ ณธรรม
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการในการ
เรียนการสอนทุกรายวิชา
2) ใช้ กรณีศึกษา และมอบหมายงานให้ นิสติ ฝึ ก
นําหลักธรรมมาใช้ ในการแก้ ปัญหาชีวิต
3) มีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง

2 ) มี จิ ต ส า ธ า ร ณ ะ 1) ให้ นิสิตเรียนรู้การเสียสละเพื่อส่วนรวมจาก
เสียสละเพื่อส่วนรวม กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างที่ได้ รับการยกย่ องใน
สังคม เพื่อกระตุ้นให้ เกิดจิตสํานึกสาธารณะ
2) ให้ นิสิตฝึ กเขียนโครงการ และทํากิจกรรม
เสียสละเพื่อส่วนรวม เช่น โครงการจิตอาสา เพื่อ
ปลูกฝังจิตสํานึกสาธารณะ
3) ให้ นิสติ เขียนรายงานความรู้สกึ ที่มีต่อการทํา
กิจกรรมโครงการจิตอาสา เพื่ อให้ ตระหนักถึง
ความสุขที่เกิดจากการให้

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติกรรมความซื่อสัตย์
ในการทํารายงาน การอ้ างอิงผลงาน และ
การสอบ
2) ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมายที่
แสดงถึ ง การคิ ด วิ เ คราะห์ และการ
เลื อ กใช้ หลั ก ธรรมที่ เ หมาะสมในการ
แก้ ปัญหาต่างๆ และการพัฒนาตนเอง
3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมของนิสิต
ในกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มีการจัดขึ้น
1) ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความความคิดเห็นในชั้นเรียน
2) ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย
และสังเกตจากพฤติกรรมการมีส่วนร่ วม
การวางแผน การปฏิบัติ และการนําเสนอ
ผลงาน
3) ประเมินจากความภาคภูมิใจของนิสติ
ที่ได้ ทาํ ประโยชน์ให้ สงั คม
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ผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอน
3) รับผิดชอบตนเอง ให้ ความรู้ ความเข้ าใจถึ ง ผลกระทบจากการ
ผู้ อื่ น สั ง ค ม แ ล ะ กระทํา ของตนเองต่ อ ตนเอง ผู้ อ่ืน สัง คมและ
สิ่งแวดล้ อม
สิ่งแวดล้ อม โดยใช้ กรณีศึกษา และมอบหมาย
งานรายบุคคล/งานกลุ่ม

4) มี วิ นั ย ตรงต่ อ
เวลา เคารพกฎ
ระเบี ย บขององค์ ก ร
และสังคม

1) กําหนดให้ มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ นิสติ มี
ค่านิยมพื้นฐานที่ถูกต้ อง
2) ชี้แจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการเรียน
การสอนให้ ชัดเจนในทุกรายวิชา

5) ตระหนักในคุณค่า
ของศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ทั้ ง ข อ ง ไ ท ย แ ล ะ
ประชาคมนานาชาติ

1) มีรายวิชาที่ส่งเสริมให้ นิสติ มีแนวคิดทางด้ าน
สุ น ทรี ย ศาสตร์ และตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของ
ศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อการดํารงชีวิต โดยให้ เข้ า
ร่ วมกิจกรรมสร้ างเสริมประสบการณ์ ทั้งในและ
นอกเวลาเรี ย น และให้ ท าํ รายงานแสคงความ
คิดเห็น ทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม
2) สอดแทรกเนื้อหาในด้ านศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี ท่ีดี ง าม ทั้ง ของไทยและนานาชาติ ใ น
การเรียนการสอนทุกรายวิชา

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินความรับผิดชอบต่อตนเอง
จากคุณภาพรายงานรายบุคคล
2) ประเมินความรับผิดชอบต่อผู้อ่นื จาก
การทํา รายงานกลุ่ ม และจากผลการ
ประเมินกันเองของนิสติ ในกลุ่ม
3) ประเมินความรับผิดชอบต่อสังคม
แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม จ า ก ก า ร อ ภิ ป ร า ย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน และ
พั ฒ นาการทางความคิ ด และพฤติ กรรม
ของนิสติ
ประเมินจากพฤติกรรมในชั้ นเรี ยน การ
ตรงต่ อ เวลาในการเข้ า ชั้ น เรี ย น การส่ ง
รายงานตามเวลาที่กาํ หนด การแต่งกาย
และการปฏิ บั ติ ต นตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
1) ประเมินจากงานที่ได้ รับมอบหมาย ที่
แ ส ด ง ถึ ง ก า ร นํ า แ น ว คิ ด ท า ง
สุ น ทรี ย ศาสตร์ / ศิ ล ปวั ฒ นธรรม มาใช้
และการอภิปรายในชั้นเรียน
2) สังเกตจากการประพฤติตนอยู่ใน
ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
3) สังเกตจากการรู้เท่าทัน สามารถ
ปรั บตัว และเลือกรั บวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของนานาชาติ

2.2 ด้านความรู ้ : มีความรอบรู้อย่างกว้ างขวาง มีโลกทัศน์ท่กี ว้ างไกล มีความเข้ าใจ
ธรรมชาติของตนเอง ผู้อ่นื และสังคม
ผลการเรียนรู ้
1) มีความรอบรู้อย่าง
กว้ างขวาง มีโลกทัศน์
ก ว้ า ง ไ ก ล แ ล ะ
สามารถเรี ย นรู้ ด้ วย
ตนเอง

กลยุทธ์การสอน
1) จัดหลักสูตรให้ มีรายวิชาบังคับที่ครอบคลุม
ความรู้ ใ นสาขาต่ า ง ๆ อย่ า งกว้ า งขวาง โดย
จั ด การเรี ย นการสอนในลั ก ษณะบู ร ณาการ
และมีรายวิชาเลือกที่หลากหลายเพื่อให้ นิสิตมี
โอกาสเลือกเรียนได้ ตามความสนใจ
2) มีการแนะนําวิธกี ารเรียนรู้/การสืบค้ นข้ อมูล
ด้ วยตนเอง และให้ ฝึกปฏิบัติในทุกรายวิชา

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่
แสดงถึงการคิด/วิเคราะห์ การหาความรู้
เพิ่ ม เติ ม โดยอาศั ย ข้ อ มู ล /หลั ก ความรู้
จากแหล่งที่น่าเชื่อถือมาประกอบได้ อย่าง
เหมาะสมและมีจรรยาบรรณในการอ้ างอิง
2) การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
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ผลการเรียนรู ้
2) มีความรู้และความ
เข้ า ใจธรรมชาติ ข อง
ตนเอง รู้ เท่ า ทั น การ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ล ะ
ดํ า ร ง ชี วิ ต อ ย่ า ง มี
ความสุ ข ท่ า มกลาง
กระแสโลกาภิวัตน์
3 )มี ค วามรู้ ความ
เข้ าใจเพื่ อ นมนุ ษ ย์ /
สั ง ค ม ทั้ ง ไ ท ย แ ล ะ
นานาชาติ / กฏหมาย
ในชีวิตประจําวัน และ
สามารถนํา ความรู้ไ ป
ใช้ ในการแก้ ปั ญหา
และสร้ างสรรค์สงั คม

4 )มี ค วามรู้ ความ
เข้ า ใจ และตระหนั ก
ถึงความจําเป็ นในการ
มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ที่
ถู ก ต้ อ งกับ ธรรมชาติ
แวดล้ อม

5)มี ค วามรู้ พื้ นฐาน
แ ล ะ ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
ดํ า รงชี วิ ต ตามหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์การสอน
1) ให้ เรียนรู้หลักธรรมที่สาํ คัญในการดํารงชีวิต
โดยใช้ หนังสือและกรณีศึกษา
2) ให้ ทาํ กิจกรรม Who am I เพื่อให้ เข้ าใจ/
ทราบที่ ม าของลั ก ษณะนิ สั ย /วิ เ คราะห์ ข้ อ ดี
ข้ อด้ อยของตนเอง พร้ อมตั้งเป้ าหมายในการ
พัฒนาตนเอง
3) มอบหมายงานให้ นิสติ ฝึ กนําหลักธรรมมา
ใช้ ในชีวิตประจําวัน
1) ให้ ความรู้พ้ ืนฐานเกี่ยวกับมนุษย์/สังคมไทย
และนานาชาติเพื่อให้ นิสติ เข้ าใจ
พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ ใ นการอยู่ ร่ ว มกัน และ
กฏหมายที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตประจําวัน รวมทั้ง
แนะนําแหล่งอ้ างอิงให้ นิสติ ค้ นคว้ าเพิ่มเติม
2) ให้ นิสติ เรียนรู้การดํารงชีวิตในสังคมอย่างมี
คุณค่าจากกรณีศึกษา
3) มอบหมายงานกลุ่มให้ นิสติ วิเคราะห์ปัญหา
สั ง ค ม แ ล ะ นํ า ส น อ แ น ว ท า ง แ ก้ ไ ข อ ย่ า ง
สร้ างสรรค์
4) อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้น
เรียน
1) ให้ ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับผลกระทบ
ของพฤติกรรมของมนุ ษย์ต่อสิ่งแวดล้ อม โดย
ใช้ กรณีศึกษา เพื่อให้ ตระหนักถึงความจําเป็ น
ในการมีความสัมพันธ์ท่ถี ูกต้ องกับสิ่งแวดล้ อม
2) มอบหมายงานให้ นิสิตฝึ กวิเคราะห์ปัญหา
สิ่ งแวดล้ อม อภิ ป รายหาสาเหตุ แ ละวิ ธี
แก้ ปั ญหาโดยเริ่ มจากการเปลี่ ยนแปลง
พฤติ ก รรมของนิ สิ ต เอง และนํา เสนอในชั้ น
เรียน
1) ให้ ความรู้ความเข้ าใจที่ถูกต้ องเกี่ยวกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
2) มอบหมายงานกลุ่มให้ นิสิตสืบค้ นกรณี
ศึกษามาอภิปรายในชั้นเรียน
3) มอบหมายงานรายบุคคลให้ นิสติ ฝึ กคิดและ
นําหลักเศรษฐกิจพอเพี ยงมาประยุ กต์ในการ
ดํารงชีวิต

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่
แสดงถึ ง การคิ ด /วิ เ คราะห์ และการ
เลื อ กใช้ หลั ก ธรรมที่ เ หมาะสมในการ
ดําเนินชีวิต
2) ประเมินจากพัฒนาการด้ านความคิด
และพฤติกรรมการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน
1) ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
การวางแผน การปฎิบัติ และการนําเสนอ
ผลงาน
2) ประเมินจากคุณภาพงานที่แสดงถึง
ความคิดสร้ างสรรค์ในการแก้ ปัญหาสังคม
โดยเริ่มจากตนเอง
3) ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความความคิดเห็นในชั้นเรียน

1) ประเมินจากคุณภาพงานที่มอบหมาย
2) ประเมินจากกความรับผิดชอบในการ
ทํารายงานรายบุคคล และการทํางานกลุ่ม
3) ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความความคิดเห็นในชั้นเรียน
4) สังเกตจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในการบริโภค

1) ประเมินจากรายงานที่แสดงให้ เห็นว่า
นิสิตได้ นาํ หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใช้ ในชีวิตประจําวัน และสามารถเลือกสรร
ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ในกระแสหลักมา
บูรณาการใช้ อย่างรู้เท่าทัน
2) ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความความคิดเห็นในชั้นเรียน
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2.3 ด้านทักษะทางปั ญญา : เป็ นผู้ใฝ่ รู้ คิดอย่างมีเหตุผล และสามารถนําความรู้ไปใช้ ใน
การดําเนินชีวติ ได้ เป็ นอย่างดี
ผลการเรียนรู ้
1) เป็ นผู้ใฝ่ รู้ และมี
วิ จ ารณญาณในการ
เ ลื อ ก รั บ ข้ อ มู ล
ข่าวสาร

กลยุทธ์การสอน
1) สอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนให้ นิสติ
ฝึ กค้ นคว้ าหาความรู้ด้วยตนเองในทุกรายวิชา
2)
ให้ นิ สิต ฝึ กใช้ ห ลั กกาลามสูตรในการ
พิจารณาเลือกรับข้ อมูลข่าวสาร

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่
แสดงถึงการค้ นหาความรู้เ พิ่ มเติมอย่ าง
ต่อเนื่องและมีวิจารณญาณในการเลือกรับ
ข้ อมูลข่าวสารโดยใช้ หลักกาลามสูตร
2) ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความความคิดเห็นในชั้นเรียน
2) สามารถคิดอย่าง 1) ให้ นิสิตฝึ กคิดวิเคราะห์/หาแนวทางแก้ ไข 1) ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่
มี เ หตุ ผ ลและเป็ น ปั ญ หาโดยใช้ ห ลั ก ธรรม เช่ น อริ ย สัจ โยนิ โ ส แสดงถึ ง การคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ลและเป็ น
ระบบ
มนสิการ
ระบบ
2) นําเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความ 2) ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
คิดเห็นในชั้นเรียน
ความความคิดเห็นในชั้นเรียน
3) สามารถเชื่อมโยง
ค ว า ม รู้ สู่ ก า ร ใ ช้
ประโยชน์เพื่อพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง
ตนเอง และสังคมใน
ทุกมิติได้ อย่างสมดุล

1) ใช้ ตัวอย่างที่ดีเป็ นกรณีศึกษาเพื่อให้ นิสติ ได้
เรี ย นรู้ วิ ธี วิ เ คราะห์ ปั ญ หาและแนวทางแก้ ไ ข
อย่างเป็ นระบบโดยอาศัยความรู้แบบบูรณาการ
2) กําหนดประเด็นปัญหาสังคมที่เป็ นประเด็น
สาธารณะเพื่ อฝึ กให้ นิ สิต รู้จักใช้ ความรู้ ในการ
วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา และเสนอแนะแนว
ทางแก้ ไข เพื่ อพั ฒนาคุณภาพชี วิ ตของตนเอง
และสังคมในทุกมิติได้ อย่างสมดุล

1) ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมายที่
แสดงถึงการนําข้ อมูลความรู้ท่ีถูกต้ องมา
ใช้ ในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เป็ น
ระบบ และสร้ างสรรค์
2)สั ง เกตพั ฒ นาการในด้ า นต่ า งๆจาก
พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมกลุ่ม
และการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ : สามารถติดต่อสื่อสาร
และดํารงตนอยู่ร่วมกับผู้อ่นื ในสังคมได้ เป็ นอย่างดี
ผลการเรียนรู ้
1) ใช้ ภาษาในการ
ติ ด ต่ อสื่ อสารและ
สร้ างความสั ม พั น ธ์
กับผู้ อ่ ืน ได้ เ ป็ นอย่ าง
ดี

กลยุทธ์การสอน
1) มีรายวิชาที่พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ นิสิตได้ ฝึกใช้ ภาษาใน
การติ ด ต่ อ สื่ อ สารและสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ
ผู้อ่นื ได้ เป็ นอย่างดี
2) ใช้ กรณีศึกษาเป็ นตัวอย่ างเพื่ อให้ นิสิต
วิเคราะห์เปรียบเทียบการสื่อสารที่ดีและไม่ดี
2) สามารถปรับตัว 1) มอบหมายกิจกรรมกลุ่มในทุกรายวิชาเพื่อ
ทํา งานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ฝึ กให้ นิ สิ ต รู้ จั ก ปรั บ ตั ว ในการทํา งานร่ ว มกั บ
ทั้ง ในฐานะผู้ นํา และ ผู้อ่นื รับผิดชอบภาระงานที่ได้ รับมอบหมาย รับ
สมาชิกกลุ่ม
ฟั ง ความคิ ด เห็น ของเพื่ อ นร่ ว มกลุ่ ม สามารถ
แสดงจุ ด ยื น ของตนเอง และค้ น หาทางออก
ร่วมกันได้

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินจากงานที่ได้ รับมอบหมาย
และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2) การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ

1) ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่
แสดงถึ ง ความร่ ว มมื อ ในการวางแผน
ปฏิบัติ และแก้ ปัญหา
2) สังเกตจากพัฒนาการด้ านความคิด
และพฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
3) ประเมินจากผลการประเมินกันเอง
ของนิสติ ในกลุ่ม
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ผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอน
3) การอยู่ร่วมกับ 1) ใช้ กรณีศึกษาปั ญหาความขัดแย้ งเพื่อให้
ผู้อ่นื อย่างสันติสขุ
นิสติ ได้ เรียนรู้ผลกระทบด้ านลบที่มีต่อสังคม
2) เลือกปั ญหาสังคมที่เป็ นประเด็นสาธารณะ
ให้ นิ สิต ฝึ กวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ใ นชั้ น เรี ย น เปิ ดรั บ
ความคิดเห็นที่หลากหลาย เคารพสิทธิของผู้อ่นื
พยายามเข้ าใจและยอมรั บ ความแตกต่ า งทาง
ความคิดของแต่ละบุคคล

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินจากการมีส่วนร่ วมในการ
วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ใ นชั้ นเรี ย น และการ
ยอมรั บ เหตุ ผ ลของผู้ ท่ี มี ค วามคิ ด เห็ น
แตกต่าง

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู ้

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1) มีทกั ษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

1) มี ร ายวิ ช าที่ ฝึ กทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
ตั ว เ ล ข โ ด ย ต ร ง เ ช่ น ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ใ น
ชีวิตประจําวัน
2) สอดแทรกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขใน
รายวิ ช าต่ า ง ๆ เพื่ อพั ฒ นาทั ก ษะนี้ อย่ า ง
ต่อเนื่อง

2) มีทักษะการสื่อสาร
และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศได้ อย่ าง
ถูกต้ องและเหมาะสม

1) มีรายวิชาที่พัฒนาทักษะการสื่อสารและ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง
2) สอดแทรกทั ก ษะการสื่ อ สาร การใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องในทุกรายวิชา
3) ฝึ กนิ สิต ให้ ร้ ูจักวิ เ คราะห์ ผลกระทบจาก
การใช้ คอมพิ ว เตอร์ ต่ อ บุ ค คลองค์ ก รและ
สังคม

1) การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
2) ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่
แ ส ด ง ถึ ง ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การสื่ อ สาร
อย่างรู้เท่าทัน และมีจรรยาบรรณ

3) สามารถแสวงหา
ความรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1) ให้ ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับความสําคัญ
ของแหล่งข้ อมูลประเภทต่างๆทั้งแหล่งความรู้
ทั้ ง ที่ เ ป็ นสื่ อ เอกสาร/ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ส์ /
บุคคล
2) แนะนําวิธีการเรี ยนรู้/การสืบค้ นข้ อมู ลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและฝึ กปฏิบัติในทุกรายวิชา
3) มอบหมายกิจกรรมเพื่ อฝี กทักษะในการ
สืบค้ น/อ้ างอิงข้ อมูล การใช้ ซอฟต์แวร์ต่างๆ

1) การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
2) ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่
แสดงถึ ง การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล การเลื อ กใช้
ข้ อ มู ล แ ล ะ ก า ร รู้ จั ก แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ที่
เหมาะสม
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ผลการเรียนรู ้

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

4) สามารถนํ า เสนอ
สารสนเทศในรูป แบบ
ที่ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ มี
คุณภาพ

1)ให้ ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับเทคนิคการ
นําเสนอผลงานประเภทต่างๆ
2) สอดแทรกการฝึ กทักษะการในการเรียนรู้
รายวิชาต่างๆ
3) ใช้ กรณีศึกษาเพื่ อเป็ นตัวอย่ างในการ
นําเสนอผลงานที่ดีและไม่ดี
4) ฝึ กให้ นิสิตออกมานําเสนอผลงานหน้ าชั้น
เรียนในทุกรายวิชา

1) ประเมินจากคุณภาพในการนําเสนอ
ผลงานและเลื อ กการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยให้ การนําเสนอผลงานมี
ความชัดเจน และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

3. แผนทีแ
่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา

(Curriculum Mapping)
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ผลการเรียนรู ้
คุณธรรม จริยธรรม : มีคุณธรรม ตระหนักใน
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม

ความรู ้ : มีความรอบรูอ้ ย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่
กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ผูอ้ ื่น
และสังคม

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

ทักษะทางปั ญญา : เป็ นผูใ้ ฝ่ รูค้ ิดอย่างมีเหตุผลและ
สามารถนําความรูไ้ ปใช้ในการดําเนินชีวิตได้เป็ น
อย่างดี
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ : สามารถติดต่อสือ่ สารและดํารงตนอยู่
ร่วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้เป็ นอย่างดี
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

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

รายละเอียดผลการเรียนรู ้
มีคุณธรรมจริยธรรมในการดํารงชีวิต มีความซื่อสัตย์สจุ ริต และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ
มีจิตสาธารณะเสียสละเพื่อส่วนรวม
รับผิดชอบตนเอง ผู้อ่นื สังคม และสิ่งแวดล้ อม
มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม
ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยแลประชาคมนานาชาติ
มีความรอบรู้อย่างกว้ างขวาง มีโลกทัศน์กว้ างไกล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
มีความรู้และความเข้ าใจธรรมชาติของตนเอง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและดํารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางกระแส
โลกาภิวัตน์
มีความรู้ ความเข้ าใจเพื่อนมนุษย์/สังคม ทั้งไทยและนานาชาติ กฎหมายในชีวิตประจําวัน และสามารถนําความรู้ไปใช้
ในการแก้ ปัญหาและสร้ างสรรค์สงั คม
มีความรู้ ความเข้ าใจ และตระหนักถึงความจําเป็ นในการมีสมั พันธ์ท่ถี ูกต้ องกับธรรมชาติแวดล้ อม
มีความรู้พ้ ืนฐานและทักษะในการดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เป็ นผู้ใฝ่ รู้และมีวิจารณญาณในการเลือกรับข้ อมูลข่าวสาร
สามารถคิดอย่างมีเหตุผลและเป็ นระบบ
สามารถเชื่อมโยงความรู้ส่กู ารใช้ ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมในทุกมิติได้ อย่าสมดุล
ใช้ ภาษาในการสื่อสารและสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้อ่นื ได้ เป็ นอย่างดี
สามารถปรับตัวทํางานร่วมกับผู้อ่นื ทั้งในฐานะผู้นาํ และสมาชิกกลุ่ม
การอยู่ร่วมกับผู้อ่นื อย่างสันติสขุ
มีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
มีทกั ษะการสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
สามารถแสวงหาความรู้โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
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4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
3. ทักษะทาง
ระหว่างบุคคล
ปั ญญา
และความ
รับผิดชอบ
5 1 2 3 1 2 3

































































































































2. ความรู ้

1. คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชาศึกษาทัว่ ไป

มศว 111 ศิลปการสื่อสารภาษาไทย
มศว 112 ภาษาไทยปริทรรศน์
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
มศว 131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
มศว 132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
มศว 133 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
มศว 134 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
มศว 135 ภาษาเจีนเพื่อการสื่อสาร 1
มศว 136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
มศว 137 ภาษาเญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
มศว 138 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
มศว 139 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
มศว 140 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
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3

4
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5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และ
การใช้
1

2

3

4
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4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
3. ทักษะทาง
ระหว่างบุคคล
ปั ญญา
และความ
รับผิดชอบ
5 1 2 3 1 2 3

































































































































































2. ความรู ้

1. คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชาศึกษาทัว่ ไป

มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ
มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้ อม
มศว 143 พลังงานทางเลือก
มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
มศว 145 สุขภาวะและวิถชี ีวิตเชิงสร้ างสรรค์
มศว 341 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
มศว 251 มนุษย์กบั สังคม
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
มศว 353 มนุษย์กบั การใช้ เหตุผลและจริยธรรม
มศว 354 มนุษย์กบั สันติภาพ
มศว 355 พุทธธรรม
มศว 351 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์




































 
   
























  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


















5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และ
การใช้
1

2

3

4
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4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
3. ทักษะทาง
ระหว่างบุคคล
ปั ญญา
และความ
รับผิดชอบ
5 1 2 3 1 2 3

มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
มศว 361 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
มศว 362 มนุษย์กบั อารยธรรม
มศว 363 มนุษย์กบั การเมือง
มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์
มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่
มศว 366 จิตวิทยาสังคม

    
    
    
    
    
    
    











































มศว 367 กฎหมายทั่วไป





 









มศว 371 ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม และเทคโนโลยี
มศว 372 ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
มศว 373 ภูมิลักษณ์ชุมชน
มศว 374 สัมมาชีพชุมชน
มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน



































2. ความรู ้

1. คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชาศึกษาทัว่ ไป

1

 ความรับผิดชอบหลัก

2






3

4







 ความรับผิ ดชอบรอง














5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และ
การใช้
1

2

3

4
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต (ED-SWU)
คุณลักษณะพิเศษ
1) E: Ethics (คุณธรรม)
เป็ นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมความ
เป็ นครู และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชี พ
มีความยุติธรรม เมตตาธรรม เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่
เสียสละ อุทิศตนเพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม
ที่มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการดํา เนิ น งานของ
ตนเองและมีจิตสํานึกสาธารณะ

2) D: Democracy (คารวะธรรม สามัคคี
ธรรม ปั ญญาธรรม)
เป็ นผู้ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็น ของผู้ อ่ื น เคารพ
ผู้อ่ืน เป็ นผู้นาํ -ผู้ตามที่ดี ไม่ต่อต้ าน ทะเลาะ
เบาะแว้ ง มีเหตุผล

3) S: Simplicity (เรียบง่าย)
ติดต่อ เข้ าพบง่าย มีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้ ม
เป็ นกั น เองกับ เพื่ อ นนิ สิ ต และบุ ค คลทั่ว ไป
เป็ นแบบอย่างที่ดี

กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนา
 กําหนดวิชาสอน ให้ ความรู้ในรายวิชา และสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมและบริการสังคมไว้ ในกระบวนการเรียนการสอน
 จัดกิจกรรมเพื่ อเสริมสร้ างคุณธรรม จริยธรรม จัดสถานการณ์
ต่างๆ จัดประสบการณ์เป็ นปกติและในโอกาสพิเศษ
 จัดสถานการณ์ ประสบการณ์ เช่น จัดกิจกรรมการอบรม สัมมนา
ต่ า งๆ ให้ นิ สิ ต โดยตรง ตลอดจนจั ด กิ จ กรรมบริ ก ารชุ ม ชนเพื่ อ
เสริมสร้ างคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกและเป็ นผู้นาํ ในการสืบสาน
สร้ างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย ทั้งด้ านการแต่งกาย
มารยาทไทยและวิถีไทย จิตสํานึกสาธารณะและการพัฒนาอนุ รักษ์
สิ่งแวดล้ อม
 ส่งเสริ มให้ นิสิตประพฤติตนเป็ นผู้ มีคุณธรรม จริยธรรมโดยมี
การประกาศเกียรติคุณยกย่องนิสติ ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็ นประจํา
ทุกปี
 สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน จัดกิจกรรม ตลอดจนจัด
สถานการณ์ ประสบการณ์ เช่ นการจัดกิจกรรมกลุ่ม การทํางานเป็ น
ทีม การอบรม สัมมนา
 การจัดกิจกรรมและการทํางานกลุ่ม กิจกรรมปฏิสงั สรรค์ พบปะ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่นื
 การทัศนศึกษาดูงาน การจัดโครงการกีฬาและนันทนาการ การให้
ความรัก ความเมตตาและเอาใจใส่โดยอาจารย์ผ้ ูสอนและโดยระบบ
อาจารย์ท่ปี รึกษา
 การปฏิสงั สรรค์ พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรจาก
ภายในและหน่ วยงานอื่น จัดกิจกรรมการอบรม สัมมนา ต่ างๆ ให้
นิสิตโดยตรง ตลอดจนจัดกิจกรรมบริการชุ มชนเพื่ อเปิ ดโอกาสให้
นิสติ ได้ ไปบริการวิชาการเพื่อช่วยเหลือสังคม
 สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน จัดกิจกรรม ตลอดจนจัด
สถานการณ์ ประสบการณ์ เช่ นการจัดกิจกรรมกลุ่ม การทํางานเป็ น
ทีม การอบรม สัมมนา
 การจัดกิจกรรมและการทํางานกลุ่ม กิจกรรมปฏิสงั สรรค์ พบปะ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่นื และบุคลากรจากหน่วยงานอื่น
 การทัศนศึกษาดูงาน การจัดโครงการกีฬาและนันทนาการ การให้
ความรัก ความเมตตาและเอาใจใส่โดยอาจารย์ผ้ ูสอน และโดยระบบ
อาจารย์ท่ปี รึกษา
 ทํากิจกรรมเพื่อสังคม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรจาก
ภายในและหน่วยงานอื่น
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คุณลักษณะพิเศษ
4) W: Work Smart (เป็ นนักปฏิบตั ิที่ดี)
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้ อง ทันเวลา และทันสมัย
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ตรงตาม
แผนปฏิบัติงาน แก้ ปัญหาได้ อย่างถูกต้ อง
เหมาะสม สามารถใช้ เทคโนโลยีในการทํางาน

กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนา
 ให้ ความรู้ในรายวิชา และสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน
 จั ด กิ จ กรรม ตลอดจนจั ด สถานการณ์ ประสบการณ์ เช่ น
การศึกษา ดูงานต่างๆ เพื่อเสริมสร้ างประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอน
 การศึกษา ค้ นคว้ า และวิจัย การศึกษา ดูงานต่างๆเพื่อเสริมสร้ าง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ พั ฒ นา สื่ อ นวั ต กรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ มีความสามารถในการสร้ างสรรค์โดย
และเขียนรายงาน การเขียนผลงานทางวิชาการ
 การจัดกิจกรรมที่กาํ หนดให้ ศึกษาค้ นคว้ า ด้ วยตนเอง ตลอดจน
จัดสถานการณ์ ประสบการณ์ เช่น การอบรม สัมมนา ต่างๆ
 การวิจัย ค้ นคว้ าทางวิชาการหรือการปฏิบัติ ในวิชาชี พทาง
การศึกษาเพื่อเสริมสร้ างประสิทธิภาพในการทํางานเดี่ยวและเป็ นทีม
 การประยุ กต์ใช้ การวิจัย การค้ นคว้ าทางวิชาการหรือการปฏิบัติ
ในวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา การทํา โครงงาน การเรี ย นภาคปฏิ บั ติ
การศึกษาค้ นคว้ าทางวิชาการหรือการปฏิบัติ ในวิชาชีพทางการศึกษา
มีระบบ กระบวนการตรวจสอบการดําเนินงาน
5) U: Unity (รักองค์กร)
 สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน จัดกิจกรรม ตลอดจน
รักองค์กร แสดงเจตคติและความรู้สึกที่ดีต่อ จัดสถานการณ์ ประสบการณ์ เช่ นการจัดกิจกรรมกลุ่ม การทํางาน
องค์กร ดํารงไว้ ซ่ึงอัตลักษณ์ของคณะ รักษา เป็ นทีม การอบรม สัมมนา
ผลประโยชน์ ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์  การจัดกิจกรรมและการทํางานกลุ่ม กิจกรรมปฏิสังสรรค์ พบปะ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่นื และบุคลากรจากหน่วยงานอื่น
 การทัศนศึกษาดูงาน การจัดโครงการกีฬาและนันทนาการ การให้
ความรัก ความเมตตาและเอาใจใส่โดย
อาจารย์ผ้ ูสอน และโดยระบบอาจารย์ท่ปี รึกษา
 การปฏิสงั สรรค์ พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรจาก
ภายในและหน่วยงานอื่น

2. การพัฒนาผลการเรียนรูเ้ ฉพาะด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอน
1. แ ส ด ง ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
ยุ ติ ธรรม
และปฏิบัติต นตาม
หลักธรรมมาภิบาล
2. แสดงออกถึ ง ความมี ร ะเบี ย บ
และความรับผิดชอบต่อตนเอง
3. แสดงออกถึ ง ความมี จิ ต สํา นึ ก
และตระหนั ก ในการปฏิ บั ติ ต าม

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้ น
การเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริ ง บทบาท
สมมติ กรณี ตั ว อย่ า งโดยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
2. กํา หนดให้ นิ สิ ต ทํา งานเป็ นกลุ่ ม
หรื อ จั ด ทํา โครงงานที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิธีการวัดและประเมินผล
1. สัง เกตพฤติ ก รรมการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมการเรียนการสอน
2. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้ า
เรียน การตรงต่อเวลาของนิสิตใน
การเข้ า เรี ย น การส่ ง งานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย การรั บ ผิ ด ชอบใน
หน้ าที่ท่ไี ด้ รับมอบหมาย
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ผลการเรียนรู ้

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

จรรยาบรรณวิชาชีพครู และปฏิบัติ
ตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
4. แสดงออกถึงความเคารพสิทธิ
และความคิดเห็นของผู้อ่นื
5. แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ห รื อ
พฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ และ
เสียสละ

วิชาชีพครู เพื่อสร้ างจิตสํานึกสาธารณะ
โดยถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็ นที่ต้งั
3. ฝึ กการเป็ นผู้ นํ า และผู้ ตาม เพื่ อ
ส่งเสริมการเป็ นสมาชิกที่ดี และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
4. สร้ างโอกาสให้ นิสิตได้ พบกับบุคคล
หรือเหตุการณ์ท่เี ป็ นกรณีตัวอย่าง เพื่อ
สร้ า ง แ ร ง บั น ด าล ใ จ ใ ห้ ยึ ด มั่ น ใ น
คุณธรรมและจริยธรรม
5. การเป็ นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
6. ป ร ะ ก า ศ เ กี ย ร ติ คุ ณ นิ สิ ต ที่ ทํ า
ประโยชน์ต่อสังคม
7. ปลู ก ฝั ง ให้ นิ สิ ต เป็ นผู้ ที่ มี วิ นั ย ใน
ตนเองและมีระเบียบ ทั้งด้ านการเรียน
และการดํารงชีวิต

3. สั ง เกตพฤติ ก รรมการแสดง
อาการรั บรู้ห รื อ ตอบสนองในการ
เรียน การจดบันทึก การโต้ ตอบข้ อ
ซักถาม โดยเน้ นการประเมินตาม
สภาพจริง
4. เปิ ดโอกาสให้ นิ สิ ต มี ส่ ว นร่ ว ม
ในกระบวนการประเมินผล

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

2.2 ด้านความรู ้
ผลการเรียนรู ้

จัดกิจกรรมโดยเน้ นผู้เรียนเป็ น ประเมิ น จากผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
เรี ยนและการปฏิบัติงานของนิสิต
สําคัญ
2. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยใช้ การประเมินตามสภาพจริ ง
เพื่อให้ มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ในด้ านต่างๆ คือ
3. เชิญวิทยากรภายนอกที่มี ความ 1.1 การทดสอบย่อย
เชี่ ยวชาญ หรื อมีประสบการณ์ตรงมา 1.2 การทดสอบกลางภาคเรี ย น
บรรยาย แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และปลายภาคเรียน
วิเคราะห์ และอภิปรายร่วมกัน
1.3 ก า ร ร า ย ง า น / แ ผ น ง า น /
4. ให้ นิสติ ศึกษาค้ นคว้ าและเรียนรู้ด้วย โครงการ
ตนเอง
1.4 การนําเสนอผลงาน
5. ให้ นิสิตจัดทําโครงงาน การฝึ กงาน 1.5 โครงงาน การฝึ กงาน การฝึ ก
การฝึ กปฏิบัติ การปฏิบัติการสอนและ ปฏิบัติ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานศึกษา ครู
หรือหน่วยงาน องค์กร ที่เป็ นเครือข่าย

1. สามารถอธิ บ ายถึ ง ความรู้ ใน 1.

หลักการและทฤษฎีของเนื้อหาวิชา
2. สามารถบู ร ณาการความรู้ แ ละ
ทัก ษะ/กระบวนการในวิ ช าต่ า งๆ
กับการประกอบอาชีพ
3. ติ ด ต า ม ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ท า ง
วิชาการ และงานวิจัยในสาขาวิชานํา
ความรู้ ใ นศาสตร์ ต่ า งๆ ที่เ รี ย นไป
ประยุกต์กบั การดํารงชีวิต
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2.3 ด้านทักษะทางปั ญญา
ผลการเรียนรู ้

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1. สามารถแสดงออกถึ ง การคิ ด
วิ เ คราะห์ และแก้ ปั ญ หาอย่ า งเป็ น
ระบบและมีเหตุผล
2. สามารถใช้ และผลิตงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้
3. มี ค วามใฝ่ รู้ สามารถวิ เ คราะห์
และสั ง เคราะห์ ค วามรู้ จากแหล่ ง
ต่างๆ ที่หลากหลายได้ อย่างถูกต้ อง
เ พื่ อ นํ า ไ ป สู่ ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์
นวัตกรรม

1. จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ นิสิต
ได้ ฝึกทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการคิด
จากสภาพ ปั ญหา หรือสถานการณ์จริง
ต่างๆ ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น
สะท้ อนคิด อภิปรายกลุ่ม การทํากรณี
ศึกษา การ โต้ วาที การจัดทําโครงการ
การทดลองในห้ องปฎิบัติการ ฯลฯ
2. จัดกิจกรรมให้ นิสิตมีโอกาสเรียนรู้
จากปั ญหา และประสบการณ์จริง เพื่ อ
การเสนอแนะและหาแนวทางแก้ ไข

1. การประเมินผลที่สะท้ อนการคิด
วิเคราะห์ โดยใช้ การประเมินตาม
สภาพจริ ง จากการเขี ย นรายงาน
การนํ า เสนอผลงาน และการ
ทดสอบ
2.
การสังเกตนิสิตด้ านความ
สามารถในการตัดสินใจ การแก้ ไข
ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
ผลการเรียนรู ้
1. สามารถทํา งานร่ ว มกับ ผู้ อ่ ืน ใน 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ที่ 1. ประเมิ น พฤติ ก รรมของนิ สิต ที่

ฐานะผู้นาํ และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
องค์กร
3. ส า ม า ร ถ ป รั บ ตั ว ใ ห้ เ ข้ า กั บ
สถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร

เน้ นการทํางานเป็ นกลุ่มและงานที่ต้อง
มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างบุ ค คล เพื่ อ
เสริ ม สร้ างให้ ผู้ เรี ย นตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญและพัฒนาตนเองในด้ าน
ความมีมนุ ษยสัมพั น ธ์อัน ดีและความ
รับผิดชอบส่วนบุคคล
2. จั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ใน
ภาคปฏิบัติ ทั้งในและนอกชั้นเรียน
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสัมพั น ธ์ระหว่ า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ
3. สอดแทรกเรื่ อ งความรั บ ผิ ด ชอบ
ก า ร มี ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ์ ก า ร เ ข้ า ใ จ
วั ฒ นธรรมขององค์ ก ร ฯลฯ ใน
รายวิชาต่างๆ
4. บูรณาการแนวคิดเกี่ยวกับการสร้ าง
ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งบุ ค คลใน
สั ง คมและความรั บ ผิ ด ชอบเข้ ากั บ
เนื้อหาในทุกรายวิชาที่สอน
5. มอบหมายงานทั้ ง เป็ นรายบุ ค คล
และเป็ นกลุ่ ม ให้ ผ้ ู เ รี ย นศึ ก ษาค้ น คว้ า
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี
หลั กการที่เ กี่ย วข้ องกับความสัมพั น ธ์
ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
โดยนํา เสนอเป็ นรายงาน ในรู ป แบบ
การนําอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน

แสดงถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
บุคคล และความรับผิดชอบในการ
ทํากิจกรรมกลุ่ม เช่น การยอมรับ
ฟั งความคิดเห็นของเพื่ อน โดยใช้
การประเมินตามสภาพจริง
2. เปิ ดโอกาสให้ นิสติ มีส่วนร่วมใน
การประเมิน
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2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู ้

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1. สามารถวิเคราะห์ ข้อมูลข่ าวสาร
อั น มี ผ ลให้ สามารถเข้ าใจองค์
ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้
2. ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก ใ ช้ ข้ อ มู ล
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในการประมวลผล และ
แปลความหมายได้ อย่างเหมาะสม
3. ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ

1. จั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ใน
รู ป แบบที่ ห ลากหลายและเหมาะสม
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต มี ค วามรู้ ความ
เข้ า ใจและมี ค วามตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า
ในเรื่ อ งของหลั ก การพู ด การเขี ย น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณิ ต ศาสตร์
และเทคนิ คทางสถิติ ในสถานการณ์
ต่ าง ๆ เพื่ อการเข้ าถึงข้ อมู ล เลือกรั บ
เลือกใช้ วิเคราะห์ และประเมินคุณค่ า
ตลอดจนสังเคราะห์เพื่อการนําไปใช้ ใน
สถานการณ์ต่ าง ๆ เช่ น การนํา เสนอ
ผลงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จั ด ประสบการณ์ก ารเรี ย นรู้ ท่ีเ น้ น
ก า ร ฝึ ก ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข
และเทคนิคทางสถิติ รวมทั้งส่งเสริมให้
เกิ ด ทั ก ษะการสื่ อ สารทั้ ง การรั บ ฟั ง
การพูด และการเขียน ระหว่ างผู้เรียน
ผู้สอน สังคมและชุมชน

1. ประเมินทักษะของนิสติ ในด้ าน
การสื่ อสาร การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิเคราะห์ เทคนิค
เ ชิ ง ตั ว เ ล ข แ ล ะ ส ถิ ติ ที่ เ น้ น
การประเมิ น ตามสภาพจริ ง เช่ น
การสั ง เกตพฤติ ก รรมเกี่ ย วกั บ
การวิ เคราะห์ ข้ อมูล ข่ าวสาร และ
ผลงานของนิสติ
2. เปิ ดโอกาสให้ นิสติ มีส่วนร่วมใน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ก า ร
วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข และเทคนิ ค
ทางสถิติ
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2.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1. แสดงความเชี่ ย วชาญในการ
จั ด ก า ร ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ มี รู ป แ บ บ
หลากหลาย ทั้ งที่ เป็ นทางการ
(Formal)
กึ่งทางการ (Nonformal)
และไม่ เ ป็ นทางการ
(Informal) อย่างสร้ างสรรค์
2. แสดงความเชี่ ย วชาญในการ
จั ด การเรี ย นรู้ ด้ วยนวั ต กรรมที่
เหมาะสมกั บ ความแตกต่ า งของ
ผู้เรียน
3. แสดงความเชี่ ย วชาญในการ
จัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ

1. จั ด ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ไ ด้ เ รี ย น รู้ ผ่ า น
ประสบการณ์ ต รง ได้ แ ก่ การจั ด ทํา
แผนการเรี ยนรู้ การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การผลิตสื่อ และการใช้
สื่อ การวัดประเมินผล การปฏิบัติการ
สอนแบบจุ ลภาค (micro teaching)
การวิจัยในชั้นเรียน
2. จั ด ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ไ ด้ เ รี ย น รู้ ผ่ า น
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ต ร ง ใ น ด้ า น ก า ร
ปฏิ บั ติ ง านครู ใ นสถานศึ ก ษา การ
ปฏิบั ติ ก ารสอนระหว่ า งเรี ย นและใน
สถานศึกษา
3. จั ด ให้ ผู้ เรี ย นได้ เรี ย นรู้ จากผู้ มี
ประสบการณ์ หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้ าน
การสอน ผ่านการสังเกตการสอน การ
สัมภาษณ์
4. จัดให้ ผ้ ู เรี ยนได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
จากเพื่อนในสถาบันและต่างสถาบัน
5. จัดให้ ผ้ ูเรียนได้ เรียนรู้จากต้ นแบบ
เช่ น ครูผ้ ูสอน ครูประจําชั้ น ครูผ้ ูช่วย
ครูพ่ีเลี้ยง ครูต้นแบบ ครูแกนนํา หรือ
ครูแห่งชาติ
6. จัดให้ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
เช่ น กรณีตัว อย่ างจากห้ อ งเรี ยน การ
สั ง เกตการณ์ ส อนแบบต่ า ง ๆ การ
สั ม ภ า ษ ณ์ ห รื อ ส น ท น า กั บ ผู้ มี
ประสบการณ์

1. ให้ ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มทุ ก ฝ่ าย เช่ น
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพ่ีเลี้ยง ครู
ประจําชั้ น เพื่ อน อาจารย์นิ เ ทศก์
ประเมิ น นิ สิต ที่เ น้ น การประเมิ น
ตามสภาพจริ ง ในเรื่ องความ
สามารถในการจั ด การเรี ย นรู้ ที่
หลากหลายและความเป็ นครู
2. ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น นิ สิ ต จ า ก
บั น ทึก การสอนประจํา วั น บั น ทึก
การนิ เ ทศ บั น ทึก การสั ง เกตการ
สอนครูพ่ีเลี้ยงและเพื่อน แผนการ
จัดการเรียนรู้ กระบวนการทํางาน
วิจัยในชั้ นเรียน การทําแฟ้ มสะสม
งาน สรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ก ารสอน
และฝึ กประสบการณ์ รายงานผล
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ก า ร
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
3. สังเกตการสอนในชั้นเรียนและ
ประเมินแบบบัน ทึกหลั ง การสอน
โดยครู พ่ี เ ลี้ ยง อาจารย์ นิ เ ทศก์
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และเพื่ อ น
นิสติ
4. ประเมิ น งานวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น
โดยครูพ่ีเลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์
5. ประเมิ น การจั ด โครงการทาง
วิชาการของนิสติ

3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
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ผลการเรียนรู ้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ด้านความรู ้

ด้านทักษะทางปั ญญา

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้

รายละเอียดผลการเรียนรู ้
1. แสดงความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และปฏิบัติตนตามหลักธรรมมาภิบาล
2. แสดงออกถึงความมีระเบียบและความรับผิดชอบต่อตนเอง
3. แสดงออกถึงความมีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
4. แสดงออกถึงความเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่นื
5. แสดงความคิดเห็นหรือพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ และเสียสละ
1. สามารถอธิบายถึงความรู้ในหลักการและทฤษฎีของเนื้อหาวิชา
2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะ/กระบวนการในวิชาต่างๆ กับการประกอบอาชีพ
3. ติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการ และงานวิจัยในสาขาวิชา
4. นําความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เรียนไปประยุกต์กบั การดํารงชีวิต
1. สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์ และแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบและมีเหตุผล
2. สามารถใช้ และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3. มีความใฝ่ รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่หลากหลายได้ อย่างถูกต้ องเพื่อนําไปสู่การสร้ างสรรค์นวัตกรรม
1. สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาํ และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
3. สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร อันมีผลให้ สามารถเข้ าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้
2. สามารถเลือกใช้ ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผล และแปลความหมายได้ อย่างเหมาะสม
3. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
1. แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการการเรียนรู้ท่มี ีรูปแบบหลากหลาย ทั้งที่เป็ นทางการ (Formal) กึ่งทางการ (Non-formal) และไม่เป็ น
ทางการ (Informal) อย่างสร้ างสรรค์
2. แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน
3. แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะทาง
ปั ญญา

ความรู ้

รายวิชา
วิชาชีพครูบงั คับ
ศษ 111 จิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ศษ 201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ศษ 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
ศษ 241 การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสําหรับครู
ศษ 281 การออบแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
ศษ 321 วิธวี ิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
ศษ 331 วิธวี ิทยาการจัดการเรียนรู้
ศษ 332 การศึกษาพิเศษ
ศษ 391 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
ศษ 451 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
ศษ 461 การบริหารและการจัดการการศึกษา
ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษา
ศษ 491 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 1
ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 2
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ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ทักษะการ
ตัวเลข การสือ่ สาร
จัดการเรียนรู ้
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะทาง
ปั ญญา

ความรู ้

รายวิชา
วิชาชีพครูเลือก
ศษ 212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศษ 301 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ศษ 311 จิตสํานึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง
ศษ 312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค
ศษ 313 งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
ศษ 314 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
ศษ 322 การพัฒนาหลักสูตรท้ องถิ่น
ศษ 333 การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย
ศษ 334 การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้ างจิตสํานึกสาธารณะ
ศษ 335 การศึกษาปฐมวัย
ศษ 336 การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของผู้เรียน
ศษ 337 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ศษ 338 การมัธยมศึกษา
ศษ 339 หลัการอาชีวศึกษา
ศษ 342 การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน
ศษ 361 การประกันคุณภาพการศึกษา
ศษ 362 การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน
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ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3








































ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ทักษะการ
ตัวเลข การสือ่ สาร
จัดการเรียนรู ้
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะทาง
ปั ญญา

ความรู ้

รายวิชา
ศษ 371
ศษ 382
ศษ 431
ศษ 452
ศษ 453

สถิติเบื้องต้ นทางการศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้ น
เทคโนโลยีเพื่อการวัดผล การประเมินและการวิจัย
ทางการศึกษา
ศษ 472 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พนฐาน
ื้
คณ 115 แคลคูลัส 1
คม 100 เคมีท่วั ไป 1
คม 190 ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป 1
ชว 101 ชีววิทยา 1
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
ฟส 100 ฟิ สิกส์ท่วั ไป
ฟส 180 ปฏิบัติการฟิ สิกส์ท่วั ไป
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กลุ่มวิชาเอก
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ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3
  

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ทักษะการ
ตัวเลข การสือ่ สาร
จัดการเรียนรู ้
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2 3 1 2 3
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะทาง
ปั ญญา

ความรู ้

รายวิชา
วิชาเอกบังคับ
คม 101 เคมีท่วั ไป 2
คม 191 ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป 2
ชว 102 ชีววิทยา 2
ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
คม 223 เคมีอนิ ทรีย์สาํ หรับครู 1
คม 235 เคมีเชิงฟิ สิกส์ 1
คม 241 ชีวเคมี 1
คม 251 สถิติสาํ หรับนักเคมี
คม 254 เคมีวิเคราะห์
คม 281 ความปลอดภัยทางเคมี
คม 295 ปฏิบัติการเคมีอนิ ทรีย์
คม 296 ปฏิบัติการชีวเคมี
คม 297 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
คม 315 เคมีอนินทรีย์สาํ หรับครู 1
คม 316 เคมีอนินทรีย์สาํ หรับครู 2
คม 324 เคมีอนิ ทรีย์สาํ หรับครู 2
คม 355 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือพื้นฐาน
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ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3

















ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ทักษะการ
ตัวเลข การสือ่ สาร
จัดการเรียนรู ้
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2 3 1 2 3
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะทาง
ปั ญญา

ความรู ้

รายวิชา
คม 370 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และเคมีศึกษา
คม 394 ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือพื้นฐาน
คม 395 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์
คม 466 สัมมนาทางเคมีศึกษา
คม 467 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1
คม 468 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2
คม 479 เคมีส่งิ แวดล้ อม
คม 491 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิ สิกส์
วิชาการสอนวิชาเอก
วทศ 431 บูรณาการวิธวี ิทยาสําหรับครูวิทยาศาสตร์
คศ 480 การสอนเคมี
วิชาเอกเลือกและวิชาการสอนวิชาเอกเพิม่ เติม
คม 314 เคมีชีวอนินทรีย์
คม 332 เคมีเชิงฟิ สิกส์สาํ หรับครู
คม 341 ชีวเคมี 2
คม 413 เคมีอนินทรีย์ 3
คม 423 เคมีอนิ ทรีย์ข้นั สูง
คม 424 เคมีของสารเฮเทอโรไซคลิกและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
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ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ทักษะการ
ตัวเลข การสือ่ สาร
จัดการเรียนรู ้
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2 3 1 2 3
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะทาง
ปั ญญา

ความรู ้

รายวิชา
คม 451 นิติเคมี
คม 452 เคมีไฟฟ้ าประยุกต์
คม 455 การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้ อม
คม 456 การสอบเทียบเครื่องมือในห้ องปฏิบัติการเคมี
คม 473 เคมีอุตสาหกรรม
คม 474 เคมีพอลิเมอร์
คม 475 เคมีเภสัช
คม 476 เคมีอาหาร
คม 481 การจัดการห้ องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก 17025
คศ 481 หัวข้ อพิเศษทางเคมีศึกษา
ฟส 410 วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ
คม 473 เคมีอุตสาหกรรม
หมายเหตุ  ความรับผิดชอบหลัก



1













2

3

4

5























 
ความรับผิดชอบรอง
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ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3
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ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ทักษะการ
ตัวเลข การสือ่ สาร
จัดการเรียนรู ้
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2 3 1 2 3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การประเมิ น ผลการศึ ก ษาใช้ ร ะบบค่ า ระดั บ ขั้ น ซึ่ ง เป็ นไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ซึ่งเป็ นตาม
เกณฑ์การประเมินของ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ทาํ การสอนในแต่ละภาคการศึกษา
2.1 กําหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา และทบทวนระบบด้ วยคณะกรรมการ
2.2 อาจารย์ท่รี ับผิดชอบรายวิชาเดียวกัน กําหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่วมกัน และให้
สอดคล้ องกับตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร ทําการทวนสอบโดยการประชุมตัดสินผลการเรียน
ร่วมกัน
2.3 ประเมินผลการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่ างเรียนและหลังเรียน จากอาจารย์ผ้ ูสอน
และผู้เกี่ยวข้ องในสถานศึกษาเครือข่าย
2.4 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
2.5 มีการทบทวนระบบประเมินผลสัมฤทธ์ของนิสิตให้ สอดคล้ องกับการกําหนดของมาตรฐาน
วิชาชีพ
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เป็ นไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิโ รฒ ว่ า ด้ ว ยการศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2548
3.2 เข้ าร่วมกิจกรรมตามข้ อกําหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.3 ผ่านการประเมินมาตรฐานบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
จัดให้ มีการปฐมนิเทศ อาจารย์ใหม่ เพื่อแนะนําอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ เพื่อให้ เข้ าใจ
หลักสูตร บทบาทของรายวิชาที่สอนในหลักสูตร และรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน โดย
1.1 กําหนดให้ คณาจารย์ใหม่เข้ าโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และโครงการพัฒนาคณาจารย์ใหม่ของคณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิต
1.2 จัดระบบอาจารย์พ่ี เลี้ ยงสํา หรั บอาจารย์ใหม่ เพื่ อให้ คําแนะนําและให้ คําปรึ กษาเกี่ยวกับ
จุ ดมุ่งหมาย โครงสร้ างหลักสูตรและรายวิชา และการพัฒนานิสิต เพื่อให้ อาจารย์ใหม่ สามารถให้
คําแนะนํานิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะและการพัฒนานิสิตได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาอาจารย์ในด้ านการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
2.1.2 สนับสนุ นให้ คณาจารย์เข้ าร่ วมโครงการพัฒนาความรู้ในด้ านทักษะการจัดการสอน
การใช้ ส่ ือการเรียนการสอน การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้และการทําวิจัยของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
2.2.1 ส่งเสริ มและสนั บสนุ นให้ คณาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการ และพั ฒนาผลงาน
ทางด้ านวิจัย โดยการสนับสนุนเงินทุนและส่งเสริมการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ
2.2.2 จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะ การเขียนเอกสารตํารา บทความ และผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่นๆ
2.2.3 ให้ ทุนสนับสนุนการไปเข้ าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ
2.2.4 จั ด โครงการสนั บ สนุ น ให้ คณาจารย์ ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาเอก โดยให้
ทุนการศึกษาในรูปแบบต่างๆ สําหรับผู้เข้ าร่วมโครงการ
2.2.5 จัดสัมมนาระดับประเทศ/นานาชาติ
2.2.6 สร้ างสัมพันธภาพกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทั้งประเทศใกล้ เคียง เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1.1 จัดให้ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อกํากับ
ทิศทางการดําเนินงานให้ สอดคล้ องกับนโยบายและมาตรฐานการผลิตครู
1.2 จัดให้ มีคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาชีพครู เพื่อกํากับดูแลคุณภาพการ
จัด การเรียนการสอนของคณะและคณะร่วมผลิต
1.3 จัดให้ มีคณะกรรมการการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําคณะ เพื่อให้ การดําเนินงาน
ทางด้ านการศึกษาและการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี ) ระดับปริญญาตรี เป็ นไป
ด้ วยความเรียบร้ อยและมีประสิทธิภาพ
1.4 จัดให้ มีอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหน้ าที่ดูแล รับผิดชอบการบริ หารจัดการการ
เรียน การสอนให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพครู
1.5 จัดให้ มีคณะกรรมการประสานงานรายวิชา ทําหน้ าที่กาํ กับและติดตาม จัดทํา มคอ.3-7
วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่ วมกับอาจารย์ผ้ ูสอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตาม
ประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็ นไปอย่างมีคุณภาพ
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1.6 มีการประกันคุณภาพภายในและรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อสถาบัน
1.7 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร
1.8 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ควรมีอย่างน้ อย 5 ข้ อ ดังต่อไปนี้
1.8.1 มีก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง หลั ก สูต รและการจัด การเรี ย นการสอนตามมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ
1.8.2 มีการวางแผนการดําเนินการหลักสูตรก่อนจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2
2) จัดทํารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3
3) จัดทํารายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 4
1.8.3 มีการดําเนินการตามแผนและการจัดทํารายงานผล ดังนี้
1) รายงานผลการดําเนินการรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5
2) รายงานผลการดําเนินการประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 6
3) รายงานผลการดําเนินการหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7
1.8.4 มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
การเรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่ผ่านมา
1.8.5 มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่กี าํ หนดในมาตรฐานคุณวุฒิฯ
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อตํารา สื่อ
การเรียน การสอน โสตทัศนู ปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอต์อย่ างเพียงพอเพื่อสนับสนุ นการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้ างสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนรูท้ ีม่ ีอยู่เดิม
ใช้ ทรัพยากรการเรียนการสอนในสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ได้ แก่
ตํารา หนังสือ สื่อและวารสาร มีรายละเอียดดังนี้
เนื้อหา
คณิตศาสตร์
เคมี
ชีววิทยา
ฟิ สิกส์
รวม

ตําราและหนังสือ ตําราและหนังสือ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
( เล่ม )
( เล่ม )
8,579
11,193
5,345
6,568
10,961
15,834
8,118
6,390
31,275
41,713

สื่อ

รวม

วารสารชื่อ
ภาษาต่างประเทศ

597
88
172
332
1,189

20,369
12,001
26,967
14,840
74,177

2
3
8
3
16
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
2.3.1 ให้ อาจารย์ผ้ ูสอนและผู้เรียนสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตํารา ไปยังแหล่ง
ค้ นคว้ าทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
2.3.2 จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ตํารา และสื่อการเรียนการสอน
2.3.3 จัดระบบการใช้ ทรัพยากรการเรียนการสอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง
2.4.2 จัดระบบติดตามการใช้ ทรัพยากร เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการประเมิน
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัด เลื อกอาจารย์ใหม่ ให้ เป็ นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลั ย โดย
กําหนดให้ อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิท่สี อดคล้ องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้ องปรับปรุงร่ วมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผลและให้ ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อ
เตรียมไว้ สาํ หรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะทําให้ บรรลุเป้ าหมายตาม
หลักสูตร และได้ บัณฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 คณาจารย์ทีส่ อนบางเวลาและคณาจารย์พเิ ศษ
ในกรณีท่คี ณะศึกษาศาสตร์และคณะร่ วมผลิตมีอาจารย์ประจําไม่เพียงพอในการจัดการ
เรียนการสอน ให้ แต่ งตั้งคณาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาคุ ณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสารถ ที่
สอดคล้ องกับรายวิชา ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุ นการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ให้ มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อทําหน้ าที่ประสานการดําเนินงานของหลักสูตร
ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ คณะร่วมผลิต และโรงเรียนในเครือข่ายฝึ กประสบการณ์ โดยมีคุณวุฒิไม่ต่าํ
กว่าระดับปริญญาตรี
4.2 การเพิม่ ทักษะความรูเ้ พือ่ การปฏิบตั ิงาน
จัดให้ มีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้และประสบการณ์การ
ปฏิบัติงาน ในด้ านต่างๆอย่างน้ อยคนละ 1-2 ครั้งต่อปี
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5. การสนับสนุ นและการให้คําแนะนํานิสิต
5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นสิ ิต
5.1.1 มีระบบอาจารย์ท่ปี รึกษาด้ านวิชาการ เพื่อทําหน้ าที่ให้ คาํ แนะนําและคําปรึกษาใน
การลงทะเบียน การเรียน การร่วมกิจกรรม การปรับตัว การพัฒนาทักษะชีวิต การปฏิบัติตนในระหว่าง
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ และอื่นๆ
5.1.2 มีอาจารย์ท่ปี รึกษาประจําโครงการในการทํากิจกรรมของนิสติ
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
5.2.1 นิสติ สามารถยื่นคําร้ องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีท่มี ีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผล
คะแนนและวิธกี ารประเมินผล
5.2.2 จัดช่องทางรับคําร้ องเพื่อการขออุทธรณ์ของนิสติ
5.2.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนิสติ
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
6.1 มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตทุกปี เพื่อนําข้ อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร
6.2 มีการสํารวจการได้ งานทําของบัณฑิตทุกปี
6.3 มีการสํารวจเพื่อประเมินความต้ องการของตลาดงาน สังคม

7. ตัวบ่งชี้ ผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators)

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

ตัวบ่งชี้ ผลการดําเนินงาน
ปี ที่ 1
คณาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้ อยก่อนการ เปิ ดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบ ทุก
รายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติ /นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ ที่กาํ หนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อยร้ อยละ 25
ของ รายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา

ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5 ปี ที่ 6
















































89
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7ปี ที่แล้ ว
(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้ าน
การจัดการเรียนการสอน
(9) คณาจารย์ประจําทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับการพัฒนา
วิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสติ /นักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณฑิตใหม่ท่มี ีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0











































ทั้ง นี้ เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผ่ า น คื อ มี ก ารดํา เนิ น งานตามข้ อ 1-5 จากตารางตั ว บ่ ง ชี้ การ
ดําเนินงาน และอย่างน้ อยร้ อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ ในแต่ละปี

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1. การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสติ ที่ลงทะเบียนเรียน
1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสติ
1.1.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้ าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสติ ทั้งใน
และนอกชั้นเรียน
1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสติ ที่ได้ รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา
1.1.5 ประเมินวิธกี ารจัดการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ผ้ ูสอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา
2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ประเมินอาจารย์ผ้ ูสอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสติ ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียน
การสอน
1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้ แก่อาจารย์ผ้ ูสอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อใช้ ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมิ น ทัก ษะของอาจารย์ ใ นการจั ด กิจ กรรมเพื่ อ พั ฒ นา/
ปรับปรุงทักษะกลยุทธ์การสอน
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 กําหนดให้ มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้ วยคณะกรรมการภายในและ
ภายนอกสถาบัน
2.2 ประเมินหลักสุตรในแต่ละปี การศึกษา ซึ่งประกอบไปด้ วย การประเมินการจัดการเรียนการ
สอน การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต และการประมวลความรู้ของนิสิต
ก่อนจบ การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที่ได้ (Outcome)
2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
2.4 จัดทําการวิจัยเชิงประเมินหลักสูตร เพื่อนําผลไปใช้ ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุ ณภาพภายใน ดําเนิ นการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่ งชี้
(Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้ อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 จัดทํารายงานการประเมินหลักสูตร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่างๆ คณาจารย์
และผู้เกี่ยวข้ อง
4.2 จัด ประชุ ม สัม มนา การวางแผนปรั บ ปรุง หลั กสูต ร และกลยุ ทธ์ก ารสอน โดยใช้ ผ ลการ
ประเมินเป็ นฐานในการปรับปรุง
4.3 เชิญผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
หลักสูตรและกลยุทธ์การสอน

