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11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาทีจํ่าเป็นตอ้งนาํมาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ  

  ปัจจุบันโลกเคล่ือนเข้าสู่ ยุคของคล่ืนลูกที่ 4 “ยุคสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู้  กระแส        

โลกาภิวัตน์” เป็นยุคของการเปล่ียนแปลงที่รวดเรว็รุนแรงในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเปิดการค้าเสรีซ่ึงทาํให้การศึกษากลายเป็น

ธุรกิจมากขึ้น (สาํนักเลขาธิการสภาการศึกษา. 2551: 1) อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา และ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ ตลอดจนการแข่งขันทางด้านการศึกษาระหว่างสถาบันในประเทศกับ

ต่างประเทศ  

    แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ( พ.ศ. 2555 – 2559) ช้ีให้เหน็ถึง  

ความจําเป็นในการปรับเปล่ียนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรมและมี      

ความรอบรู้อย่างเท่าทนั มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และศีลธรรม สามารถก้าวทนั       

การเปล่ียนแปลงเพ่ือนาํไปสู่สงัคมฐานความรู้ ได้อย่างม่ันคง แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมคนให้

มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและความรู้ พ้ืนฐานที่จาํเป็นใน          

การดาํรงชีวิต อนัจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบย่ังยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ. 

2554) ซ่ึงแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของ

ชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทกัษะการคิด

วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทกัษะด้านเทคโนโลยี สามารถทาํงานร่วมกบัผู้อื่นและสามารถอยู่ร่วมกบั

ผู้อื่นในสงัคมโลกได้อย่างสนัติ (กระทรวงศึกษาธกิาร.  2551) แนวทางการพัฒนาคนในสงัคมไทย

และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 ดังกล่าวจาํเป็นอย่างย่ิงที่

จะต้องใช้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างย่ิงควรมีการทบทวนการจัดการศึกษา 

เพ่ือปรับปรุง เปล่ียนแปลงและพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับ ทุกสถาบันการศึกษาให้มีความเหมาะสม 

ชัดเจน สอดคล้องกบัมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายของหลักสตูรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี

ความชัดเจนต่อการนําไปปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานและตาม

เป้าหมายที่กาํหนดไว้ 

11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม  

            การเปล่ียนแปลงทางสงัคมอย่างรวดเรว็ ทาํให้เกดิกระแสวิทยาการทางการศึกษา และการ

จัดการเรียนรู้สมัยใหม่ที่เปล่ียนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมากส่งผลให้เกดิการปฏริูปทางการศึกษาของ

ประเทศขึ้น ปีพุทธศักราช 2540 ประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ผลจาก

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญดังกล่าว ทาํให้มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542      

อนัเป็นกฎหมายทางการศึกษาฉบับแรกของชาติ และมีการแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ทาํให้มีพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับเกดิขึ้นตามมาหลาย

ประการ มีการกาํหนดพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  

มาตรฐานทางการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   

เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ขึ้ น เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการนาํ

แนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การปฏบิัติ โดยมุ่งเน้นมาตรฐาน
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ผลการเรียนรู้ของบัณฑิต มาตรฐานการจัดการศึกษา และมุ่งให้ปริญญาหรือคุณวุฒิทางการศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษาไทยเป็นที่ยอมรับมีมาตรฐานเทียบเคียงได้กับมหาวิทยาลัยช้ันดี  อีกทั้ ง
กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา

ศึกษาศาสตร์ (หลักสตูรห้าปี) ขึ้นเม่ือวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554 ทาํให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ โดยคณะร่วมผลิต 6 คณะ ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และคณะพลศึกษาต้องปรับปรุงหลักสตูรระดับปริญญาตรี ที่มุ่งให้

เกดิมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑติ โดยมีหลักสตูรการจัดการเรียนการสอนและองค์ประกอบอื่นๆ 

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครศุาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสตูรห้าปี) 

นอกจากน้ีในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลักสตูรการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานโดยกาํหนดโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี แบ่งเป็น 3 ระดับ

การศึกษา คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมี     

การกาํหนดสาระหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กับ 1 กจิกรรมพัฒนา

ผู้เรียน นอกจากน้ีตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กาํหนดให้ครุ

สภาเป็นสภาของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอาํนาจหน้าที่กาํหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ ควบคุมความประพฤติและการดาํเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตาม

มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2548 ซ่ึงคุรุสภากาํหนดข้อบังคับ ประกอบด้วย 

มาตรฐาน 3 ด้าน คือ 1) มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือกําหนดความรู้ และ

ประสบการณ์วิชาชีพในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2) มาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือ

กาํหนดการปฏิบัติงานวิชาชีพที่มีคุณภาพ และ 3) มาตรฐานการปฏิบัติตน เพ่ือกาํหนดแนวทาง     

การประพฤติ ปฏบิัติตนให้เป็นที่เช่ือถือ ศรัทธา อันจะนาํมาซ่ึงเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ผู้เข้าสู่

วิชาชีพจะต้องมีคุณสมบัติและมีความพร้อมที่จะเข้าสู่อาชีพครูและอาชีพทางการศึกษา ซ่ึง

สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาจะต้องเตรียมคนให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมเพ่ือ

เข้าสู่อาชีพดังกล่าวอนัจะเป็นหลักประกนัที่ดีต่อการศึกษาของชาติต่อไป 

12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และขอ้ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจ

ของสถาบนั 

12.1 การพฒันาหลกัสูตร  

   จากสถานการณท์างด้านการพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรม จาํเป็นต้องพัฒนาคนให้

มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้  และรู้ เท่าทนัการเปล่ียนแปลง ด้วยเหตุน้ี การจัดการศึกษาจึงควร

ตอบสนองพันธกิจเพ่ือเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ และการจัดการศึกษา

ดังกล่าวต้องเร่ิมปลูกฝังตั้งแต่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีสถาบันการศึกษาและครูเป็นกลไกสาํคัญใน

การจัดการศึกษา จึงจาํเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีการพัฒนาหลักสตูรเพ่ือผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถต่อ

การจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ 
  ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการศึกษาเพ่ือ

ตอบสนองการพัฒนาประเทศน้ันต้องคาํนึงถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อนัเป็น

กฎหมายทางการศึกษาฉบับแรกของชาติ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) 
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พ.ศ. 2553 ซ่ึงกาํหนดรายละเอยีดไว้ 9 หมวด กบั 1 บทเฉพาะกาล รวม 78 มาตรา สาระสาํคัญตาม

มาตรา 10 กาํหนดว่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสทิธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย และใน   

หมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา มาตราที่ 22 บัญญัติไว้ว่า การจัดศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน  

ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาํคัญที่สุด โดยมีการกาํหนดสาระ

ความรู้ เร่ืองเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี   ด้านสิ่งแวดล้อม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านคณติศาสตร์และภาษา และความรู้ ด้าน

การประกอบอาชีพและการดาํรงชีวิตไว้ในมาตรา 23 ในมาตราที่ 24 ได้กล่าวถึงการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ที่สถานศึกษาจะต้องจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ

ผู้เรียน การฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้  การจัด

กจิกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏบิัติให้ทาํได้ คิดเป็น ทาํเป็น รักการอ่าน

และเกิด   การใฝ่รู้ อย่างต่อเน่ือง มีการผสมผสานความรู้ อย่างได้สัดส่วนสมดุล ปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียนและแหล่ง

วิทยาการต่างๆ ที่เอื้ ออาํนวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  ตลอดจนจัดการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้ นได้ทุกเวลา    

ทุกสถานที่มีการประสานความร่วมมือกบับิดา มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียน โดยมาตรา 25 รัฐจะต้องส่งเสริมการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ ตลอดชีวิตต่างๆ ในชุมชน ใน     

มาตรา 27 กาํหนดให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกาํหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน และมาตรา 30 ได้กาํหนดให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

และส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถทาํวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัผู้เรียน 

ผลจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว จาํเป็นอย่างย่ิงที่สถาบัน   

การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกแห่งจะต้องปรับตัวให้ทัน เพ่ือให้สามารถรองรับต่อ                     

การเปล่ียนแปลงดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาสาขาเคมี ที่มี

ภาระหน้าที่ผลิตบัณฑติไปเป็นครเูคมีและปฏบิัติหน้าที่ทางการศึกษาตามหน่วยงานต่างๆ จึงจาํเป็นต้อง

มีการปรับปรุงหลักสตูรการศึกษาบัณฑติให้มีความทนัสมัย ทนัต่อเหตุการณ์ ทนัต่อความก้าวหน้าทาง

วิชาการและ การเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ สามารถรองรับกับการปฏิรูปทางการศึกษาที่

เกดิขึ้นเพ่ือสามารถผลิตบัณฑติให้มีคุณภาพ เป็นไปตามเจตนารมณ์และบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ

การศึกษา ดังมาตราที่ 52  ที่ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการผลิต การ

พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานให้เหมาะสมกบัเป็นวิชาชีพ

ช้ันสงู โดยการกาํกบัประสานให้สถาบันที่มีหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มี     

ความพร้อมและมีความเข้มแขง็ในการเตรียมบุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากรประจาํอย่างต่อเน่ือง    

นอกจากน้ีผลจากประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และเร่ือง 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) สาํนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรตามมาตรฐาน
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คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) เพ่ือเป็นการประกัน

คุณภาพของบัณฑิตถึงผลการเรียนรู้ที่บัณฑิตได้รับการพัฒนาว่ามีมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์จึงมี   

การปรับปรงุหลักสตูรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา

แห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 

(หลักสตูรห้าปี) เพ่ือให้เกดิความชัดเจนและเป็นแนวทางในการนาํไปปฎบิัติของผู้ที่เกี่ยวข้องกบัการจัด

การศึกษาต่อไป 

12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั  

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นต้นแบบด้านการผลิตครูและ

บุคลากรทางการศึกษาแห่งหน่ึงของประเทศนานกว่า 60 ปี  จึงตระหนักถึงบทบาทความเป็นผู้นาํด้าน

การผลิตครแูละบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสทิธภิาพ เพ่ือให้ได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี

สมรรถนะในการบริหารและจัดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิผลและเกิดคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย จนเกดิเป็นอตัลักษณ์นิสติ ได้แก่ มีทกัษะสื่อสาร (หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษา 

สื่อสารได้เข้าใจชัดเจน (Language) ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้  (Teaching) 

ความสามารถในการใช้ ICT (Information Communication Technology) เพ่ือการสื่อสาร อนัมาจาก

รากฐานของ "ความเป็นคร"ู) 

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้รับผิดชอบการผลิตบัณฑติทางการศึกษาให้ออกไปเป็นครู

และปฏบิัติหน้าที่ทางการศึกษาตามสถานศึกษาและในชุมชนต่างๆ จาํเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสตูร

การศึกษาระดับบัณฑติศึกษาให้มีความทนัสมัย ทนัต่อเหตุการณ์ ทนัต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและ

การเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ สามารถแก้ไขปัญหาและสามารถรองรับกับการปฏิรูปทาง

การศึกษาที่เกิดขึ้ น เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความสามารถและลุ่มลึกในเชิง

วิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล สามารถตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ

ได้เป็นอย่างดี เป็นไปตามปรัชญาและพันธกิจของการอุดมศึกษา สนองตอบต่อเจตนารมณ์และ

บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 ที่กล่าวมา และเป็นไป ตามมาตราที่ 52 ของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ที่ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการผลิต 

การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ให้เหมาะสมกับเป็น

วิชาชีพช้ันสงู โดยการกาํกบัประสานให้สถาบันที่มีหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากร

ทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแขง็ในการเตรียมบุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากรประจาํ

อย่างต่อเน่ือง คณะวิทยาศาสตร์จึงตระหนักถึงความสาํคัญในการจัดทาํหลักสูตรเพ่ือผลิตครูและ

บุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา นโยบายการศึกษาแห่งชาติ 

ความต้องการของชุมชนและสังคม รวมทั้งอัตลักษณ์บัณฑิต มศว  ดังน้ัน คณะวิทยาศาสตร์จึงได้

ดาํเนินการพัฒนาหลักสตูรการศึกษาบัณฑติสาขาเคมี เพ่ือผลิตบัณฑติให้มีความรู้ความสามารถในทาง

วิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา และเป็นบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 
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13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอ่ืนทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั  

  นิสติเรียนรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป จากสาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 

เรียนรายวิชาเอกจากคณะวิทยาศาสตร์ และเรียนรายวิชาชีพครูจากคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีการบริหาร

จัดการในหมวดวิชาชีพคร ูดังน้ี 

13.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะกรรมการ

การศึกษา ระดับปริญญาตรีและคณะกรรมการประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือทําหน้าที่

ประสานงานกับภาควิชา/สาขาวิชา อาจารย์ผู้สอนและนิสิต ในการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผล พิจารณาผล  การเรียนของรายวิชาชีพครูต่างๆ ในหลักสตูรการศึกษาบัณฑติ (กศ.บ. 5 ปี) 

ระดับปริญญาตรี การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตขณะกาํลังศึกษา กาํกับติดตามและ

ทบทวนการจัดทาํ มคอ. 3-7 ของแต่ละหลักสตูรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของหลักสตูร 

13.2 มอบหมายคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตดําเนินการ

เกี่ยวกบักระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายรายวิชา 

13.3 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรประสานงานกบัอาจารย์ผู้สอน ด้านเน้ือหาสาระให้สอดคล้อง

กบัมาตรฐานผลการเรียนรู้  

 

หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรชัญา ความสําคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  

1.1 ปรชัญา 

    ครเูคมีคือผู้ที่บูรณาการความรู้ทางเคมีบนรากฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครสูู่การศึกษา และ

การวิจัยที่ย่ังยืน  

1.2 ความสําคญั   

            ครูมีบทบาทสาํคัญในการพัฒนาสังคม ผ่านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครูมีพันธกิจและ

ภารกจิร่วมกนั ในการให้การศึกษาที่ดทีี่สดุ  เพ่ือสร้างคนดี คนเก่ง คนมีความสขุที่เป็นพลเมือง  

            วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพช้ันสูง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ให้เป็นผู้มี

ความรู้ทางเคมี ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงได้ เพ่ือ

บูรณาการความรู้  จัดการเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ตลอดจนให้การอบรมบ่มนิสัย ให้แก่

เยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นบัณฑิตครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการอยู่กับคนใน

ชุมชน และสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมในการหล่อหลอมเยาวชนให้เกิดการ

เรียนรู้ที่เท่าเทียมกันอย่างเตม็ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน เรียนรู้ ให้เท่าทันการเปล่ียนแปลงที่

เกดิขึ้นตลอดเวลา เพ่ือการดาํรงตนให้อยู่ในสงัคมอย่างมีคุณภาพ  

  เน่ืองจากสภาวะการเจริญอย่างรวดเรว็ของวิทยาการสมัยใหม่ และการปรับเปล่ียนแห่งบริบท

ต่างๆ ของทุกส่วนในสังคมไทยนาํมาสู่ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาไทยและการเข้าสู่ประชาคม

อาเชียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในมิติแห่งการผลิตครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปริญญาตรีแนวใหม่ 

(หลักสูตร 5 ปี) ที่สอดคล้องกับปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การผลิตและการ
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พัฒนาครูแนวใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งน้ีเพ่ือยกระดับครูแนวใหม่

ให้มีความรู้  ความสามารถบูรณาการองค์ความรู้ และการวิจัย มีศรัทธาและมีจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

รอบรู้ในวิชาเคมี  ดังน้ันภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์จึงได้ปรับปรงุหลักสตูรเพ่ือผลิตครกูารศึกษาขั้น

พ้ืนฐานระดับปริญญาตรี (หลักสตูร 5 ปี ) สาขาวิทยาศาสตร์-เคมี ขึ้น โดยเน้นให้บัณฑติได้ศึกษาองค์

ความรู้ทางเคมีมากย่ิงขึ้น ได้ค้นคว้าองค์ความรู้ทางเคมีด้วยระเบียบวิธวิีทยาศาสตร์ และพัฒนาตนเอง

ในภาคทฤษฎีควบคู่กบัภาคปฏบิัติ พร้อมกบัการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพครู เพ่ือให้บัณฑิต

สามารถบูรณาการองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์และเคมี  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการ

คิด และการวิจัย ในการสร้างองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้เพ่ือการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสทิธิภาพ 

พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑติพัฒนาตนเอง นักเรียนและชุมชนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต สมดัง

เจตนารมณข์องมาตรฐานวิชาชีพคร ู

1.3 วตัถุประสงค ์  

เพ่ือผลิตบัณฑติที่มีคุณลักษณะดังน้ี 

1) มีความรอบรู้ในวิชาเคมี   มีความรู้ในหลักวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาชีพครอูย่างลึกซ้ึง 

2) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนในด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ในระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างสร้างสรรค์  

3) มีจรรยาบรรณวิชาชีพคร ูคุณธรรม  จริยธรรม มีศรัทธาและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพคร ู  

4) สามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ 

 

2.   แผนพฒันาปรบัปรุง  

แผนพฒันา/แผนการ

เปลีย่นแปลง 
กลยทุธ ์ ตวับ่งช้ี 

1.  การพัฒนามาตรฐานการฝึก

ปฏบัิติการวิชาชีพครู 

1.1 จัดการปฏบัิติการวิชาชีพระหว่าง

เรียน 

 

 

1.2 จั ด ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ส อ น ใ น
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

1.1.1  เครือข่ายสถานศึกษาสาํหรับ

การปฏบัิติการวิชาชีพระหว่างเรียน 

1.1.2  รายงานผลการผ่านเกณฑก์าร

ฝึกประสบการณวิ์ชาชีพ 

1.2.1 การปฏิบัติการสอนในสถาน 

ศึ กษาที่ มี คุณสม บัติ ต ามที่ คุ รุ สภา

กาํหนดเป็นเวลา 1 ปี 

1.2.2  รายงานผลการผ่านเกณฑ์การ

ปฏบัิติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะ 

 

2.  การพัฒนาคุณลักษณะทาง

วิชาชีพครู 

2.1  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ

ทางวิชาชีพครู 

2.1.1  คณะกรรมการบริหารกิจกรรม

พัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพครู 

2.1.2  โครงการพัฒนาคุณลักษณะทาง

วิชาชีพครูตลอดหลักสตูร 

2.1.3 คู่ มือการ จัดกิจกรรมพัฒนา

คุณลักษณะทางวิชาชีพครู 
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แผนพฒันา/แผนการ

เปลีย่นแปลง 
กลยทุธ ์ ตวับ่งช้ี 

2.1.4  การประเมินและติดตามผลการ

พัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพครู 

2.1.5  ส มุ ด บั น ทึ ก ผ ล ก า ร พัฒน า 

คุณ ลั กษณะทา ง วิ ช า ชีพค รู ตลอด

หลักสตูร 

3. การพัฒนาหลักสูตรและการ

สอนที่เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน 

3.1 ประเมินและพัฒนาหลักสตูรด้าน

การสอนที่เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน 

 

 

3.2 พัฒนาอาจารย์ในด้านการสอนที่

เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน 

 

3.3 พัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นผล

การเรียนรู้เป็นฐาน 

3.1.1 มีการประเมินหลักสูตรที่ เน้น

ผลการเรียนรู้เป็นฐาน 

3.1.2 มีการประเมินและติดตามผล

การสอนที่เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน 

3.2.1 จัดโครงการอบรม/สัมมนา/

ศึกษาดูงาน  การสอนที่ เ น้นผลการ

เรียนรู้เป็นฐาน 

3.3.1 งานวิจัยและพัฒนารูปแบบการ

สอนที่เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน 

4. การปรับปรุงหลักสูตรให้

เ ป็นไปตามมาตรฐานที่  สกอ

กาํหนด 

4.1  ศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอดุมศึกษาของ สกอ.      

4.2  พัฒนาหลักสตูรโดยมีพ้ืนฐาน

จากหลักสูตรสากลและพ้ืนฐานของ

สงัคมไทย 

4.1.1  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อดุมศึกษาของ สกอ.      

4.2.1 เอกสารการปรับปรุงหลักสตูร 

4.2.2 รายงานวิจัย 

4.2.3 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
หลักสตูร 

5. การปรับปรุงหลักสูตร ให้

สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง  

ทางการศึกษา การเปล่ียนแปลง

ทางสังคมและตามความต้องการ

ของสงัคม 

5.1  ศึกษาการเปล่ียนแปลงทาง

การศึกษาและความต้องการของ

สงัคม 

5.1.1 รายงานผลการประเมินการใช้

หลักสตูร 

5.1.2 รายงานผลการศึกษาความพึง

พอใจของบัณฑติ 

5.1.3 ผลการสาํรวจความต้องการของ

ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 

5.1.4 การประเ มินจากหน่วยงาน

ภายในและภายนอก 

6. การปรับปรุงสถานที่ สื่อการ

เรียนการสอนให้มีความเหมาะสม  

มีความทนัสมัย 

6.1 ปรับปรุงสถานที่ สื่อให้เหมาะสม 6.1.1  ห้องเรียน ห้องประชุม และสื่อ

การเรียนการสอนได้รับการปรับปรุงมี

ความเหมาะสมและเพียงพอ 

7.  การพัฒนาบุคลากร อาจารย์  

ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

ใ ห้ มี ทั น ส มั ย  เ พ่ิ ม พู น

ประสบการณใ์ห้หลากหลายและ 

ลุ่มลึก 

7.1  สนับสนุนอาจารย์ให้ได้รับการ

เพ่ิมพูนประสบการณ์ความรู้โดย

การศึกษา  ดู งาน  เ ข้ า ร่วมอบรม 

ประ ชุมสัมมนา  ทํา วิ จัยและการ

เผยแพร่ความรู้ผลงานหรือแนวคิด

โดยการบริการวิชาการแก่สงัคม 

7.1.1 ปริมาณการศึกษา อบรมประชุม 

สมัมนา ศึกษาต่อของอาจารย์ 

7.1.2 ปริมาณการบริการทางวิชาการ 
งานวิจัย และการทาํผลงานวิชาการใน

ลักษณะต่างๆ ของอาจารย์ 
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แผนพฒันา/แผนการ

เปลีย่นแปลง 
กลยทุธ ์ ตวับ่งช้ี 

8.  มีการปรับปรุงหลักสตูรหมวด

วิชาเฉพาะ (วิทยาศาสตร์-เคมี) 

ทุก 5 ปี โดยพิจารณาจากดัชนีช้ี

วั ด  ( KPI)  ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น

คุณภาพการศึกษาทุกปีการศึกษา 

8.1  มีการประเมินหลักสูตรอย่าง

สมํ่าเสมอ 

8.1.1 รายงานผลการประเมินหลักสตูร 

8.1.2 เอกสารการปรับปรุงหลักสตูร 

9.  มีการปรับปรุงหลักสูตรให้

สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง

ของสังคมเทคโนโลยีและตาม

มาตรฐานของครุสภา 

9.1  วิเคราะห์หลักสูตรจากบัณฑิต

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

9.1.1 รายงานผลการดําเนินงานของ

หลักสตูร 

9.1.2 ร้อยละของบัณฑติระดับปริญญา

ตรีที่ได้งานทาํและการประกอบอาชีพ

อสิระใน 1 ปี 

9.1.3 ร้อยละของบัณฑติระดับปริญญา

ตรีที่ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตาม

เกณฑ ์

9.1.4 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 

ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑติ 

 

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา  การดําเนนิการ  และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

1.  ระบบการจดัการศึกษา 

1.1 ระบบ   

จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อกาํหนดต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น 

มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัการพิจารณาของ 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   

ไม่มี 

 

2.   การดําเนนิการหลกัสูตร 

2.1 วนั-เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน   

ภาคการศึกษาต้น  เดือนมิถุนายน – กนัยายน 

ภาคการศึกษาปลาย  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ ์

ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

(ทั้งน้ีเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย) 
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2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา  

2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่ เ น้น

วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา และ/หรือ

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเขา้ 

 จากประสบการณข์องอาจารย์ผู้สอนและกรรมการพัฒนาหลักสตูรพบว่านิสติแรกเข้ามี

ปัญหา ดังต่อไปน้ี 

2.3.1 มีความพร้อมในด้านความรู้และทกัษะพ้ืนฐานวิชาชีพครูค่อนข้างน้อย พิจารณา

จากคะแนนสอบวัดแววความเป็นครตูํ่า 

2.3.2 มีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะการรู้ สารสนเทศ 

ค่อนข้างน้อย  

2.3.3 ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานไม่เพียงพอ และขาดทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 

2.4 กลยทุธใ์นการดําเนนิการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จํากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

2.4.1 จัดรายวิชาชีพครูที่เป็นวิชาพ้ืนฐานที่จาํเป็น เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านความ

เป็นครแูก่นิสติ เช่น จิตสาํนึกและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

2.4.2 จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือให้ความรู้และทกัษะพ้ืนฐานด้านภาษาและการสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นิสติ 

2.4.3 จัดกิจกรรมให้ได้คุ้นเคยกับสภาพปัญหาโรงเรียนในท้องถิ่นต่างๆ เพ่ือขยาย

ความคิด ความเข้าใจในปัญหาวิชาชีพคร ู

2.5 แผนการรบันกัศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

ระดับ ปีการศึกษา 

 2556 2557 2558 2559 2560 

ช้ันปีที่ 1 30 30 30 30 30 

ช้ันปีที่ 2 - 30 30 30 30 

ช้ันปีที่ 3 - - 30 30 30 

ช้ันปีที่ 4 - - - 30 30 

ช้ันปีที่ 5 - - - - 30 

จาํนวนสะสม 30 60 90 120 150 

ผู้ที่คาดว่าจะสาํเรจ็การศึกษา - - - - 30 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

ใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ประจาํปีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

   

1 หมวดค่าจดัการเรียนการสอน   

 1.1   ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอนที่คณะอื่นจัดให้ 125,000.00 บาท 

 1.2   ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 200,000.00 บาท 

 1.3   ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย  100,000.00 บาท 

 1.4   ค่าวัสดุในการจดัการการศึกษา (วัสดุสาํนักงาน) 160,000.00 บาท 

 1.5   ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (วัสดุการเรียนการสอน) 125,000.00 บาท 

 1.6   ค่าวัสดุสารเคมีและเคร่ืองแก้ว 150,000.00 บาท 

 1.7   ค่าวัตถุดิบในวิชาปฏบิัติการ  60,000.00 บาท 

 1.8   ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  45,000.00 บาท 

 1.9   ค่าใช้สอย (ค่าถ่ายเอกสาร,ทาํความสะอาด,ค่าจ้างอื่น ๆ)  40,000.00 บาท 

 1.10 ค่าสอบเทยีบ บาํรงุรักษาครภุัณฑ ์ 150,000.00 บาท 

 1.11 ค่าเดินทางอาจารย์พิเศษ  60,000.00 บาท 

 1.12 ค่าใช้สถานที่/ห้องเรียน 90,000.00 บาท 

 1.13 ค่าครภุณัฑ ์ 1,800,000.00 บาท 

 1.14 ค่าซ่อม/ปรับปรงุสถานที่  30,000.00 บาท 

 1.15 ค่าเช่าพาหนะในการจดักจิกรรมพัฒนานิสติ 90,000.00 บาท 

 1.16 ค่าสาธารณปูโภค 150,000.00 บาท 

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

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

2 หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง   

 2.1 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (950 บาท/ภาคเรียน10ภาคเรียน) 9,500.00 บาท 

  2.2 ค่าธรรมเนียมห้องสมุด (300 บาท/ภาคเรียน10 ภาคเรียน) 3,000.00 บาท 

  2.3 ค่าบาํรงุกองทุนห้องสมุด (400 บาท/ภาคเรียน10 ภาคเรียน) 4,000.00 บาท 

  2.4 ค่าธรรมเนียมฝ่ายกจิการนิสติ (350 บาท/ภาคเรียน10 ภาคเรียน) 3,500.00 บาท 

  2.5 ค่าบาํรงุกองทุนคอมพิวเตอร์ (650 บาท/ภาคเรียน10 ภาคเรียน) 6,500.00 บาท 

 ค่าใชจ่้ายรวม (หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง)/นสิิตทั้งหมด 795,000.00 บาท 

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

ค่าธรรมเนยีมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร/ต่อคน 139,000.00 บาท 

ค่าธรรมเนยีมเหมาจ่าย/ต่อคน/ต่อภาคเรียน 13,900.00 บาท 

 

หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมต่างชาติเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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 1.1.2  ภาษาต่างประเทศ  กาํหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ  จากรายวิชาต่อไปน้ี 

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

SWU 121 English for Effective Communication I   

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

SWU 122 English for Effective Communication II  

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

SWU 123 English for International Communication I  

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

SWU 124 English for International Communication II  

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

SWU 131 French for Communication I  

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

SWU 132 French for Communication II  

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

SWU 133 German for Communication I  

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

SWU 134 German for Communication II  

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

SWU 135 Chinese for Communication I  

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

SWU 136 Chinese for Communication II  

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

SWU 137 Japanese for Communication I  

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

SWU 138 Japanese for Communication II  

        1.2    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ี

 
กาํหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ  จากรายวิชาต่อไปน้ี 

มศว 141 ทกัษะการรู้สารสนเทศ  3(2-2-5) 

SWU 141 Information Literacy Skills  

มศว 142 วิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment  

มศว 143 พลังงานทางเลือก 3(2-2-5) 

SWU 143 Alternative Energy  
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มศว 144 คณติศาสตร์ในชีวิตประจาํวัน 3(2-2-5) 

SWU 144 Mathematics in Daily Life  

มศว 145 สขุภาวะและวิถชีีวิตเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle  

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

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

         1.3   กลุ่มวิชาศิลปศาสตร ์ กาํหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ ดังน้ี 

 
1.3.1 วิชาบงัคบั  กาํหนดให้เรียน 9 หน่วยกติ ดังน้ี 

 

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์  3(2-2-5) 

SWU 151 General Education for Human Development  

มศว 251 มนุษย์กบัสงัคม 3(2-2-5) 

SWU 251 Man and Society  

มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 

SWU 252 Aesthetics for Life  

 
1.3.2 วิชาเลือก  กาํหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ  จากรายวิชาต่อไปน้ี 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 

SWU 351 Personality Development  

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคดิ 3(2-2-5) 

SWU 352 Philosophy and Thinking Process  

มศว 353 มนุษย์กบัการใช้เหตุผลและจริยธรรม 3(2-2-5) 

SWU 353 Man, Reasoning and Ethics  

มศว 354 มนุษย์กบัสนัตภิาพ 3(2-2-5) 

SWU 354 Man and Peace  

มศว 355 พุทธธรรม 3(2-2-5) 

SWU 355 Buddhism  

มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา  3(2-2-5) 

SWU 356 Literature for Intellectual Powers  

มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

SWU 357 Art and Creativity  

มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 3(2-2-5) 

SWU 358 Music and Human Spirit  

มศว 361 ประวัติศาสตร์และพลังขบัเคล่ือนสงัคม 3(2-2-5) 

SWU 361 History and Effects on Society  
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มศว 362 มนุษย์กบัอารยธรรม 3(2-2-5) 

SWU 362 Man and Civilization  

มศว 363 มนุษย์กบัการเมือง 3(2-2-5) 

SWU 363 Man and Politics  

มศว 364 เศรษฐกจิในกระแสโลกาภิวัฒน์ 3(2-2-5) 

SWU 364 Economy in Globalization  

มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ 3(2-2-5) 

SWU 365 Principles of Modern Management  

มศว 366 จิตวิทยาสงัคม 3(2-2-5) 

SWU 366 Social Psychology  

มศว 367 กฎหมายทั่วไป 3(2-2-5) 

SWU 367 Legal Studies  

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

SWU 371 Creativity, Innovation and Technology  

มศว 372 ภมิูปัญญาท้องถิ่น 3(2-2-5) 

SWU 372 Local Wisdom  

มศว 373 ภมิูลักษณชุ์มชน  3(2-2-5) 

SWU 373 Man and Community  

มศว 374 สมัมาชีพเพ่ือชุมชน 3(2-2-5) 

SWU 374 Ethical Careers for Community  

มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการชุมชน  3(2-2-5) 

SWU 375 Good Governance in Community Management  

2.  หมวดวิชาเฉพาะดา้น กาํหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า  129  หน่วยกติ  ดังน้ี          

 2.1   กลุ่มวิชาชีพครู กาํหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า  51  หน่วยกติ  ดงัน้ี 

      2.1.1 วิชาชีพครูบงัคบั กาํหนดให้เรียน 49 หน่วยกติ  ดังน้ี 

ศษ 111 

ED 111  

จิตสาํนึกและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู 

Consciousness and Ethics for Teacher Profession  

3(2-2-5) 

ศษ 201  

ED 201 

ภาษาองักฤษเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้      

English Skills for Learning Development 

3(2-2-5) 

ศษ 211  

ED 211  

กระบวนทศัน์ทางการศึกษา    

Educational Paradigms  

3(2-2-5) 

ศษ 241  
ED 241 

การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสาํหรับคร ู    

Human Learning and Psychology for Teachers  

3(2-2-5)
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ศษ 281  

 

ED 281 

การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การสื่อสารการศึกษา 

Design and Development of Media, Innovation and Information 

Technology for Educational Communication 

3(2-2-5) 

ศษ 321  

ED 321 

วิธวิีทยาในการพัฒนาหลักสตูร   

Methodologies for Curriculum Development 

3(2-2-5) 

ศษ 331 

ED 331  

วิธวิีทยาการจดัการเรียนรู้ 

Methodologies for Learning Managment 

3(2-2-5) 

ศษ 332  

ED 332 

การศึกษาพิเศษ    

Special Education  

3(2-2-5) 

ศษ 391  

ED 391 

การฝึกประสบการณวิ์ชาชีพครรูะหว่างเรียน 1    

Teaching Practicum I 

2(0-4-2) 

ศษ 451  

ED 451 

การวัดและประเมินผลทางการศึกษา     

Educational Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

ศษ 461  

ED 461  

การบริหารและการจัดการการศึกษา       

Educational Administration and Management 

3(2-2-5)

ศษ 471  

ED 471 

การวิจัยทางการศึกษา   

Educational Research  
3(2-2-5)

ศษ 491  

ED 491 

การฝึกประสบการณวิ์ชาชีพครรูะหว่างเรียน 2    

Teaching Practicum II 
2(0-4-2) 

ศษ 591  

ED 591 

การปฏบิัติการสอนและฝึกประสบการณวิ์ชาชีพคร ู1   

Education Internship I 
6(1-12-5) 

ศษ 592  

ED 592 

การปฏบิัติการสอนและฝึกประสบการณวิ์ชาชีพคร ู2   

Education Internship  II 

6(0-12-6) 

 

              2.1.2 วิชาชีพครูเลือก  กาํหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปน้ี 

ศษ 212 

ED 212 

ลูกเสอื ยุวกาชาด และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  

Scouts, Junior Red Cross and Learner Development Activities  

2(1-2-3) 

ศษ 301  

ED 301 

ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้        

Thai Skills for Learning Development 

2(1-2-3) 

ศษ 311 

ED 311 

จิตสาํนึกและการมีส่วนร่วมทางสงัคมและการเมือง   

Social and Political Consciousness and Participation 

2(1-2-3) 

ศษ 312  

ED 312 

การต่อรองกบัวัฒนธรรมการบริโภค       

Negotiation and Consumer Culture   

2(1-2-3) 

ศษ 313  

ED 313 

งานอาสาสมัครและกจิกรรมเยาวชน    

Voluntary Work and Youth Activities 

2(1-2-3) 
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ศษ 314  

ED 314 

การพัฒนาทกัษะการคิดระดับสงู      

Developing Higher Order Thinking Skills 

2(1-2-3) 

ศษ 322  

ED 322 

การพัฒนาหลักสตูรท้องถิ่น  

Local Curriculum Development    

2(1-2-3) 

ศษ 333  

ED 333 

การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอธัยาศยั    

Non-formal and Informal Learning Management 

2(1-2-3) 

ศษ 334  

ED 334 

การจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างจิตสาํนึกสาธารณะ    

Public Concern-Based Learning 

2(1-2-3) 

ศษ 335  

ED 335 

การศึกษาปฐมวัย        

Early Childhood Education 

2(1-2-3) 

ศษ 336  

ED 336 

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน  

Learner Creativity Development   

2(1-2-3) 

ศษ 337  

ED 337 

การอบรมเล้ียงดูเดก็ปฐมวัย      

Rearing of Young Children 

2(1-2-3) 

ศษ 338 

ED 338 

การมธัยมศึกษา   

Secondary Education  

2(1-2-3) 

ศษ 339 

ED 339 

หลักการอาชีวศกึษา                                                                    

Principles of Vocational Education 

2(2-0-4) 

ศษ 341  

ED 341 

การแนะแนวเพ่ือการพัฒนาคุณค่าแห่งตน    

Guidance for Self-Esteem Development 

2(1-2-3) 

ศษ 361  

ED 361 

การประกนัคุณภาพการศึกษา     

Quality Assurance in Education 

2(1-2-3) 

ศษ 362 

ED 362 

การศึกษาเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

Education for Community Development 
2(1-2-3) 

ศษ 371  

ED 371 

สถติิเบื้องต้นทางการศกึษา      

Introduction to Statistics in Education 

2(1-2-3) 

ศษ 381  

ED 381 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี      

Occupations and Technology 

2(1-2-3) 

ศษ 431  

ED 431 

การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้   

Development of Learning Resources and Networks 

2(1-2-3) 

ศษ 452  

ED 452 

การประเมนิหลักสตูรและการสอนเบื้องต้น  

Introduction to Curriculum and Instructional Evaluation 

2(1-2-3) 

ศษ 453 

ED 453 

เทคโนโลยีเพ่ือการวัดผล การประเมนิ และการวิจัยทางการศกึษา 

Technology for Educational Measurement, Evaluation and Research 

2(1-2-3) 

ศษ 472 

ED 472 

การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสงัคม 

Research for Learning Processes and Social Development 

2(1-2-3) 
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     2.2   วิชาเอก   กาํหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่า 78  หน่วยกติ   

            2.2.1  วิชาเอกเดีย่ว  กาํหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 65 หน่วยกติ     

  1)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์พ้ืนฐาน กาํหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ   

คณ 115 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

MA 115 Calculus I  

คม 100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 

CH 100 General Chemistry I   

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

CH 190 General Chemistry  Laboratory I  

ชว 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 

BI 101 Biology I  

ชว 191 ปฏบิัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) 

BI 191 Biology Laboratory I  

ฟส 100 ฟิสกิสท์ั่วไป  3(3-0-6) 

PY 100 General Physics I   

ฟส 180 ปฏบิัติการฟิสกิสท์ั่วไป  1(0-3-0) 

PY 180 General Physics Laboratory  

  2) วิชาเอกบังคับ กาํหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกติ 

คม 101 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 

CH 101  General Chemistry II  

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

CH 191  General Chemistry Laboratory II  

ชว 102   ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 

BI 102  Biology II  

ชว 192   ปฏบิัติการชีววิทยา 2 1(0-2-1) 

BI 192   Biology Laboratory II  

คม 223 เคมีอนิทรีย์สาํหรับคร ู1      3(3-0-6) 

CH 223 Organic Chemistry for Teacher I   

คม 235 เคมีเชิงฟิสกิส ์1 3(3-0-6) 

CH 235 Physical Chemistry I  

คม 241   ชีวเคมี 1     3(3-0-6) 

CH 241 Biochemistry I  

คม 251   สถติิสาํหรับนักเคมี 2(2-0-4) 

CH 251 Statistics for Chemist 

คม 254 เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 

CH 254 Analytical Chemistry   
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คม 281 ความปลอดภยัทางเคมี    2(2-0-4) 

CH 281 Chemical Safety  

คม 295 ปฏบิัติการเคมีอนิทรีย์       1(0-3-0) 

CH 295 Organic Chemistry Laboratory  

คม 296 ปฏบิัติการชีวเคมี 1(0-3-0) 

CH 296 Biochemistry Laboratory  

คม 297 ปฏบิัติการเคมีวิเคราะห์       1(0-3-0) 

CH 297 Analytical Chemistry Laboratory  

คม 315 เคมีอนินทรีย์สาํหรับคร ู1  3(3-0-6) 

CH 315 Inorganic Chemistry for Teacher  I  

คม 316 เคมีอนินทรีย์สาํหรับคร ู2  3(3-0-6) 

CH316 Inorganic Chemistry for Teacher  II  

คม 324 เคมีอนิทรีย์สาํหรับคร ู2  3(3-0-6) 

CH 324 Organic Chemistry for Teacher II  

คม 355 การวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 

CH 355 Basic Instrumental Analysis   

คม 370 ภาษาองักฤษสาํหรับวิทยาศาสตร์และเคมีศึกษา 3(2-2-5) 

CH 370 English for Science and Chemistry Education  

คม 394 ปฏบิัติการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือพ้ืนฐาน  1(0-3-0) 

CH 394 Basic Instrumental Analysis Laboratory  

คม 395 ปฏบิัติการเคมีอนินทรีย์   1(0-3-0) 

CH 395 Inorganic Chemistry Laboratory  

คม 466  สมัมนาทางเคมีศึกษา 1(0-2-1) 

CH 466 Seminar for Chemical Education  

คม 467 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 1(0-3-0) 

CH 467 Science Project I  

คม 468 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 1(0-3-0) 

CH 468 Science Project  II  

คม 479   เคมีสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4) 

CH 479  Environmental  Chemistry  

คม 491 ปฏบิัติการเคมีเชิงฟิสกิส ์ 1(0-3-0) 

CH 491 Physical Chemistry Laboratory  

 2.2.2  วิชาการสอนวิชาเอก  กาํหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ  

วทศ 431 บูรณาการวิธวิีทยาสาํหรับครวิูทยาศาสตร์  3(2-3-4) 

SCI 431 Integrated Methodology for Science Teachers  

คศ 480 การสอนเคมี 3(2-3-4) 

CE 480 Chemical  Instruction  
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 2.2.3  วิชาเอกเลือกและวิชาการสอนวิชาเอก  กาํหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกติ 

คม 314   เคมีชีวอนินทรีย์     2(2-0-4) 

CH 314 Bioinorganic Chemistry  

คม 332 เคมีเชิงฟิสกิสส์าํหรับคร ู  2(2-0-4) 

CH 332 Physical Chemistry for teacher   

คม 341   ชีวเคมี 2     2(2-0-4) 

CH 341 Biochemistry II  

คม 413   เคมีอนินทรีย์ 3     2(2-0-4) 

CH 413 Inorganic Chemistry III  

คม 423   เคมีอนิทรีย์ขั้นสงู 3(3-0-6) 

CH 423  Advanced  Organic  Chemistry  

คม 424 เคมีของสารเฮเทอโรไซคลิกและผลิตภัณฑธ์รรมชาต ิ 2(2-0-4) 

CH 424 Heterocyclic Chemistry and Natural Product Chemistry  

คม 451 นิติเคมี 2(2-0-4) 

CH 451 Forensic Chemistry  

คม 452 เคมีไฟฟ้าประยุกต์ 2(2-0-4) 

CH 452 Applied Electrochemistry  

คม 455 การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 

CH 455 Environmental Analysis  

คม 456 การสอบเทยีบเคร่ืองมือในห้องปฏบิัติการเคม ี 2(2-0-4) 

CH 456 Instrumental Chemistry Laboratory Calibration  

คม 471 เคมีในเทคโนโลยีนาโน 2(2-0-4) 

CH 471 Chemistry in Nanotechnology  

คม 473 เคมีอตุสาหกรรม 2(2-0-4) 

CH 473 Industrial Chemistry  

คม 474 เคมีพอลิเมอร์ 2(2-0-4) 

CH 474 Polymer Chemistry  

คม 475   เคมีเภสชั 2(2-0-4) 

CH 475  Pharmaceutical Chemistry  

คม 476 เคมีอาหาร 2(2-0-4) 

CH 476 Food Chemistry  

คม 481 การจัดการห้องปฏบิัติการตามมาตรฐาน มอก 17025 2(2-0-4) 

CH 481 Laboratory Management According to ISO/IEC 17025  

คศ 481 หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา 2(1-2-3) 

CE 481 Special  Topic in Chemistry  Education  

ฟส 410 วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ                                3(3-0-6) 

PY 410 Earth and Space Science  
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3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  กาํหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ  

      ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ยกเว้นวิชาที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาเอก

และวิชาศึกษาทั่วไป 

หมายเหตุ  ความหมายของรหสัวิชา 

 รหสัตวัเลข เลขตัวที่ 1    หมายถงึ  ช้ันปีที่ควรเรียน 

  เลขตัวที่ 2    หมายถงึ  กลุ่มวิชา 

  เลขตัวที่ 3    หมายถงึ  ลาํดบัวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 

            รหสัเลขตวัทีส่อง 

ความหมายของเลขรหสัวิชา ศษ 

0  หมายถงึ   กลุ่มภาษาและเทคโนโลยีสาํหรับคร ู

1  หมายถงึ   กลุ่มความเป็นคร ู

2  หมายถงึ   กลุ่มการพัฒนาหลักสตูร 

3  หมายถงึ   กลุ่มการจัดการเรียนรู้ 

4  หมายถงึ   กลุ่มจิตวิทยาและการแนะแนว         

            สาํหรับคร ู

5  หมายถงึ   กลุ่มการวัดและประเมินผลการศึกษา 

6  หมายถงึ   กลุ่มการบริหารการศึกษาและการ 

            จดัการช้ันเรียน 

7  หมายถงึ   กลุ่มการวิจัยทางการศึกษา 

8  หมายถงึ   กลุ่มสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี     

                 สารสนเทศทางการศึกษา 

9  หมายถงึ   กลุ่มประสบการณวิ์ชาชีพคร ู

ความหมายของเลขรหสัวิชา คม 

0 หมายถงึ พ้ืนฐาน 5  หมายถงึ   เคมีวิเคราะห์ 

6  หมายถงึ   สมัมนาหรือโครงงาน 

7  หมายถงึ   การประยุกต์ทางเคมี 

8  หมายถงึ   การวิจัยและการสมัมนา 

9  หมายถงึ   ปฏบิัติการ 

1 หมายถงึ เคมีอนินทรีย์ 

2 หมายถงึ เคมีอนิทรีย์ 

3 หมายถงึ เคมีเชิงฟิสกิส ์

4 หมายถงึ ชีวเคมี 

ความหมายของเลขรหสัวิชา คศ 

0 หมายถงึ พ้ืนฐานทั่วไป 5  หมายถงึ   การวิเคราะห์และการสงัเคราะห์ 

6  หมายถงึ   การวิจัยและการสมัมนา 

7  หมายถงึ   บูรณาการ 

8  หมายถงึ   หลักสตูรและการสอน 

9  หมายถงึ   ศึกษาอสิระ/ศึกษาชุมชน 

1 หมายถงึ ปรัชญา/อดุมการณ ์

2 หมายถงึ หลักการ/ทฤษฎ ี

3 หมายถงึ นวัตกรรม/กจิกรรม 

4 หมายถงึ ประเมินผล/วัดผล 

ความหมายของเลขรหสัวิชาคณะวิทยาศาสตร ์วิชา  วทศ 

0 หมายถงึ ภาษาองักฤษ 2  หมายถงึ  โครงงาน 

3  หมายถงึ  วิทยาศาสตรศึกษา หรือ อื่นๆ 1 หมายถงึ สมัมนา 

ความหมายเลขรหสัวิชาแสดงจํานวนหน่วยกิต 

 เลขรหัสนอกวงเลบ็  หมายถงึ  จาํนวนหน่วยกติทั้งหมดของรายวิชา 

 เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 1  หมายถงึ  จาํนวนช่ัวโมงบรรยาย 

 เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 2  หมายถงึ  จาํนวนช่ัวโมงปฏบิัติ 

 เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 3  หมายถงึ  จาํนวนช่ัวโมงที่ศึกษาด้วยตนเอง 
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              3.1.4  แผนการศึกษา 

 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ 

วชิาศึกษาทัว่ไป 9 หน่วยกติ วชิาศึกษาทัว่ไป   9 หน่วยกติ 

มศว 121  ภาษาองักฤษเพ่ือประสิทธิภาพ 3(2-2-5) มศว 111  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร           3(2-2-5) 
                การส่ือสาร 1                                      มศว 122  ภาษาองักฤษเพ่ือประสิทธิภาพ   

                การส่ือสาร 2       
3(2-2-5) 

มศว 141  ทกัษะการรู้สารสนเทศ               3(2-2-5) 
มศว 145  สุขภาวะและวิถีชีวติเชิงสร้างสรรค ์  3(2-2-5) มศว 151  การศึกษาทัว่ไปเพ่ือพฒันามนุษย ์    3(2-2-5) 

วชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืน้ฐาน 11  หน่วยกติ   วชิาชีพครูบังคบั                                               3 หน่วยกติ 

คณ 115  แคลคูลสั 1 3(3-0-6) ศษ 111  จิตสาํนึกและจรรยาบรรณวชิาชีพครู    3(2-2-5) 
คม 100  เคมีทัว่ไป 1                                          3(3-0-6) วชิาเอกบังคบั 8 หน่วยกติ 
คม 190  ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1                         1(0-2-1) คม 101  เคมีทัว่ไป 2                                         3(3-0-6) 
ชว 101  ชีววทิยา 1                                          3(3-0-6) คม 191  ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 2                        1(0-2-1) 
ชว 191  ปฏิบติัการชีววทิยา 1                           1(0-2-1) ชว 102  ชีววทิยา 2                                          3(3-0-6) 
  ชว 192  ปฏิบติัการชีววทิยา 2                           1(0-2-1) 
รวมจํานวนหน่วยกติ   20  หน่วยกติ รวมจํานวนหน่วยกติ 20 หน่วยกติ 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ 

วชิาศึกษาทัว่ไป 3 หน่วยกติ    วชิาศึกษาทัว่ไป   3 หน่วยกติ 

มศว 251  มนุษยก์บัสังคม                                3(2-2-5) มศว 252  สุนทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต                    3(2-2-5) 
วชิาชีพครูบังคบั                                             6 หน่วยกติ   วชิาชีพครูบังคบั                                             6  หน่วยกติ 
ศษ 241  การเรียนรู้ของมนุษยแ์ละจิตวทิยา 
              สาํหรับครู                
ศษ 281  การออกแบบและพฒันาส่ือ  
              นวตักรรม และเทคโนโลย ี 
              สารสนเทศเพ่ือการส่ือสารการศึกษา 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 
 

ศษ 201  ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 
ศษ 211  กระบวนทศัน์ทางการศึกษา 

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

 
 

วชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืน้ฐาน  4  หน่วยกติ   วชิาเอกบังคบั   11  หน่วยกติ 

ฟส 100  ฟิสิกส์ทัว่ไป                                       3(3-0-6) คม 241  ชีวเคมี 1                                              3(3-0-6) 

ฟส 180  ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป                       1(0-2-1) คม 254  เคมีวเิคราะห์                                  3(3-0-6) 

วชิาเอกบังคบั   7  หน่วยกติ คม 296  ปฏิบติัการชีวเคมี 1(0-3-0) 
คม 223  เคมีอินทรียส์าํหรับครู 1 
คม 235  เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

คม 297  ปฏิบติัการเคมีวเิคราะห์                 
คม 315  เคมีอนินทรียส์าํหรับครู 1                   

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

คม 295  ปฏิบติัการเคมีอินทรียส์าํหรับครู 1      1(0-3-0)   
รวมจํานวนหน่วยกติ    20  หน่วยกติ รวมจํานวนหน่วยกติ 20 หน่วยกติ 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ 

วชิาศึกษาทัว่ไป 3 หน่วยกติ    วชิาศึกษาทัว่ไป   3 หน่วยกติ 

มศว 351  การพฒันาบุคลิกภาพ                         3(2-2-5) มศว 371  ความคิดสร้างสรรคก์บันวตักรรม 3(2-2-5) 
วชิาชีพครูบังคบั                                             5 หน่วยกติ และเทคโนโลย ี  

ศษ 331  วธีิวทิยาการจดัการเรียนรู้ 3(2-2-5) วชิาชีพครูบังคบั                                             6 หน่วยกติ 
ศษ 391  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
              ระหวา่งเรียน 1 

2(0-4-2) ศษ 321    วธีิวทิยาในการพฒันาหลกัสูตร 
ศษ 332    การศึกษาพิเศษ 

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

วชิาเอกบังคบั   12 หน่วยกติ วชิาเอกบังคบั   6  หน่วยกติ 
คม 251  สถิติสาํหรับนกัเคมี                              2(2-0-4) คม 281   ความปลอดภยัทางเคมี                       2(2-0-4) 
คม 316  เคมีอนินทรียส์าํหรับครู 2                    3(3-0-6) คม 355   การวเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
คม 324  เคมีอินทรียส์าํหรับครู  2                      3(3-0-6) คม 394   ปฏิบติัการวเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือ 1(0-3-0) 
คม 395  ปฏิบติัการเคมีอนินทรีย ์                      1(0-3-0)                พ้ืนฐาน  
คม 370  ภาษาองักฤษสาํหรับวทิยาศาสตร์ 
              และเคมีศึกษา 

3(2-2-5) วชิาเอกเลอืก  
วชิาเลอืกเสรี  

2 หน่วยกติ 
2 หน่วยกติ 

รวมจํานวนหน่วยกติ                           20 หน่วยกติ รวมจํานวนหน่วยกติ     19 หน่วยกติ 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ 

วชิาชีพครูบังคบั   5  หน่วยกติ วชิาชีพครูบังคบั   6  หน่วยกติ 
ศษ 471  การวจิยัทางการศึกษา 3(2-2-5) ศษ 451 การวดัและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ศษ 491  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
              ระหวา่งเรียน 2 

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

วชิาชีพครูเลอืก                                        2 หน่วยกติ      
วชิาการสอนวชิาเอก                                        3  หน่วยกติ วชิาการสอนวชิาเอก                                        3  หน่วยกติ 
วทศ 431  บูรณาการวธีิวทิยาสาํหรับครู   
                 วทิยาศาสตร์ 

3(2-3-4) คศ 480  การสอนเคมี 3(2-3-4) 

วชิาเอกบังคบั 4  หน่วยกติ วชิาเอกบังคบั   2  หน่วยกติ 
คม 467  โครงงานวทิยาศาสตร์ 1 1(0-3-0) คม 466  สัมมนาทางเคมีศึกษา                          1(0-2-1) 
คม 491   ปฏิบติัการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1(0-3-0) คม 468  โครงงานวทิยาศาสตร์ 2          1(0-3-0) 
คม 479   เคมีส่ิงแวดลอ้ม 2(2-0-4) วชิาเอกเลอืก   3  หน่วยกติ 
วชิาเอกเลอืก   
วชิาเลอืกเสรี 

2 หน่วยกติ 
2 หน่วยกติ 

วชิาเลอืกเสรี      2 หน่วยกติ 

รวมจํานวนหน่วยกติ                         18  หน่วยกติ รวมจํานวนหน่วยกติ    16 หน่วยกติ 

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ 

วชิาชีพครูบังคบั   6  หน่วยกติ วชิาชีพครูบังคบั   6  หน่วยกติ 
ศษ 591  การปฏบัิติการสอนและฝึก 6(1-12-5) ศษ 592  การปฏบัิติการสอนและฝึก 6(0-12-6) 

 ประสบการณวิ์ชาชีพครู 1   ประสบการณวิ์ชาชีพครู 2     

รวมจํานวนหน่วยกติ                         6 หน่วยกติ รวมจํานวนหน่วยกติ    6 หน่วยกติ 
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               3.1.5  คําอธิบายรายวิชา   

1.   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  

มศว 111   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 

SWU 111 Thai for Communication  

 ศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเขียนพรรณนา

ความ สรุปความ ย่อความ ขยายความ และการสังเคราะห์ความคิดเพ่ือการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติการใช้

ภาษาเพ่ือสื่อสารในสถานการณต่์าง ๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์ 3(2-2-5) 

SWU 112 Thai Literary Review  

 ศึกษากระบวนการคิด การถ่ายทอดความรู้ ภมิูปัญญา คุณค่าของภาษาและความเป็นไทย

ในงานวรรณกรรม  ทั้งน้ีโดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมในอดีต ร่วมสมัย ร้อยแก้วหรือร้อยกรอง ด้วย

กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

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

SWU 121 English for Effective Communication I  

 พัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเรียนรู้  เข้าใจ และฝึก

ทักษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และคําศัพท์ในชีวิตประจําวัน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ ที่

หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน  ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพ่ึงพาตน  นาํภาษาอังกฤษไปใช้ในการ

สื่อสารในสถานการณต่์างๆ และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่อไป 

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

SWU 122 English for Effective Communication II  

 พัฒนาทักษะด้านภาษาและกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยฝึก

ทักษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ด้วยสื่อกระบวนการเรียนรู้  และเทคโนโลยีสารสนเทศที่

หลากหลาย  ส่งเสริม การเรียนรู้แบบพ่ึงพาตน สนับสนุนให้นาํภาษาอังกฤษไปใช้ในการสร้างความ

ร่วมมือในการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม 

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

SWU 123 English for International Communication I   

 พัฒนาทกัษะภาษาองักฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

เรียนรู้ภาษาองักฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ เพ่ือพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาผ่านสื่อและ

กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน  เรียนรู้ วิธีการนาํความรู้ และกระบวนการ

เรียนรู้ภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวันและในการศึกษา  เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพ่ือพัฒนา

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

SWU 124 English for International Communication II 

 พัฒนาทกัษะภาษาองักฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

เพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์การสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ  พัฒนาการ

นําเสนอข้อมูลและความคิด  ส่งเสริมการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและกระบวนการเรียนรู้ ที่

หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน นาํความสามารถทางภาษาและการจัดการกระบวนการเรียนรู้มา

ประยุกต์ใช้สาํหรับการพัฒนาตนให้เป็นผู้เรียนภาษาแบบย่ังยืน 

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

SWU 131 French for Communication I  

 ศึกษาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสารเบื้ องต้น โดยเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะด้านการฟัง พูด 

อ่าน และเขียน เพ่ือสามารถนาํไปใช้ในชีวิตประจาํวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้ง

ในและนอกห้องเรียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนภาษาฝร่ังเศสอย่างมีประสทิธภิาพต่อไป 

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

SWU 132 French for Communication II  

บุรพวิชา : มศว 131 

 ศึกษาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสารเบื้ องต้น ต่อจากวิชาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 1 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณ์ที่

หลากหลายย่ิงขึ้ น ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนภาษา

ฝร่ังเศสในระดับที่สงูขึ้น 

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

SWU 133 German for Communication I 

 ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้ องต้นเพ่ือการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด 

อ่าน และเขียน เพ่ือสามารถนาํไปใช้ในชีวิตประจาํวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้ง

ในและนอกห้องเรียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนภาษาเยอรมันอย่างมีประสทิธภิาพต่อไป 

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

SWU 134 German for Communication II  

บุรพวิชา : มศว 133 

 ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้ องต้นเพ่ือการสื่อสาร ต่อจากวิชาภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณ์ที่

หลากหลายย่ิงขึ้ น ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ ที่หลากหลาย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียน

ภาษาเยอรมันในระดับที่สงูขึ้น 

 

 

 

 



27 

 

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

SWU 135 Chinese for Communication I  

 ศึกษาภาษาจีนเบื้ องต้นเพ่ือการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะด้านการฟัง พูด อ่าน

และเขยีน เพ่ือสามารถนาํไปใช้ในชีวิตประจาํวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งใน และ

นอกห้องเรียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนภาษาจีนอย่างมีประสทิธภิาพต่อไป 

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

SWU 136 Chinese for Communication II  

 ศึกษาภาษาจีนเบื้องต้นเพ่ือการสื่อสาร ต่อจากวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 เพ่ือเพ่ิมพูน

ความรู้และทกัษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจาํวัน ในสถานการณ์ที่หลากหลายย่ิงขึ้น 

ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนภาษาจีนในระดับที่สงูขึ้น 

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

SWU 137 Japanese for Communication I  

 ศึกษาภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้นเพ่ือการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะด้านการฟัง พูด อ่าน 

และเขยีน เพ่ือสามารถนาํไปใช้ในชีวิตประจาํวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและ

นอกห้องเรียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนภาษาญ่ีปุ่นอย่างมีประสทิธภิาพต่อไป 

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

SWU 138 Japanese for Communication II  

 ศึกษาภาษาญ่ีปุ่นเบื้ องต้นเพ่ือการสื่อสาร ต่อจากวิชาภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 1                   

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณ์ที่

หลากหลายย่ิงขึ้น ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนภาษาญ่ีปุ่น

ในระดับที่สงูขึ้น 

มศว 141 ทกัษะการรู้สารสนเทศ 3(2-2-5) 

SWU 141 Information Literacy Skills  

 ศึกษาความสาํคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร  พัฒนาทกัษะในการสบืค้นและอ้างองิ

ข้อมูล  การใช้ซอฟทแ์วร์ต่าง ๆ  และการจัดการความรู้จากเครือข่ายอนิเตอร์เนต็ เพ่ือการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต  ตลอดจนฝึกทกัษะการนาํเสนอข้อมูลสารสนเทศ  โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีต่อ

บุคคลและสงัคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

มศว 142 วิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment  

 ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี ศึกษาระบบ

นิเวศวิทยาเพ่ือให้เข้าใจถึงความสาํคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล  รวมทั้งศึกษาผลกระทบของ

ความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ  เพ่ือปลูกฝังให้

ตระหนักถงึความสาํคัญของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนัติสขุอย่างย่ังยืน 
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มศว 143 พลังงานทางเลือก 3(2-2-5) 

SWU 143 Alternative Energy  

 ศึกษาผลกระทบจากการใช้พลังงานกระแสหลักที่เกี่ยวข้องกบัปรากฏการณ์โลกร้อน ภาวะ 

เรือนกระจก และความไม่ย่ังยืนทางเศรษฐกจิ  ความหมายและความสาํคัญของการใช้พลังงานทางเลือก  

การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศน์ที่มีต่อการจัดการพลังงานให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี

ความย่ังยืนของชุมชนมากกว่าเป้าหมายทางเศรษฐกจิเพียงอย่างเดียว  การสร้างภมิูคุ้มกนัให้เกดิขึ้นใน

ระบบพลังงาน  การสร้างภมิูปัญญาและเทคโนโลยีในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพ่ือส่งผลต่อ

การดาํเนินชีวิตที่สนัติสขุและย่ังยืน 

มศว 144 คณติศาสตร์ในชีวิตประจาํวัน 3(2-2-5) 

SWU 144 Mathematics in Daily Life  

 ศึกษาคณิตศาสตร์กับการใช้เหตุผล  ความรู้ ทางสถิติ  คณิตศาสตร์สาํหรับผู้บริโภค  

คณิตศาสตร์กับศิลปะ  คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจาํวัน  และเป็นฐานความคิดในเชิง

ตรรกะและเหตุผล  การเรียนรู้และการดาํรงชีวิตในสงัคม 

มศว 145 สขุภาวะและวิถชีีวิตเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle  

 ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองค์รวม  การบูรณาการแนวคิดดังกล่าวเข้า

กบัวิถีชีวิต โดยเน้นการสร้างเสริมศักยภาพส่วนบุคคลของนิสติ ให้สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

และคุณภาพชีวิตของตนเอง  ตลอดจนเลือกใช้วิถีชีวิตในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมกบับริบททาง

สงัคม 

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์ 3(2-2-5) 

SWU 151 General Education for Human Development   

 ศึกษาความหมาย ความสาํคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์  

สังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ศาสตร์และศิลป์  โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพการรับรู้ และการสื่อสาร  

การแสวงหาความรู้  การพัฒนาจิตใจ  การพัฒนาเชาว์ปัญญา ให้สามารถคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และ

แสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา  เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นบัณฑติที่มีคุณภาพ 

มศว 251 มนุษย์กบัสงัคม 3(2-2-5) 

SWU 251 Man and Society  

 ศึกษาความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่งให้

ผู้เรียนมีความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ และนาํความรู้มาพัฒนาตนเองให้รู้ เท่าทนัสงัคม  มีความ

รับผิดชอบ  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มีคุณธรรมจริยธรรม  ซาบซ้ึงในวัฒนธรรม ศิลปะ และอารย

ธรรมของมนุษย์   มีจิตสาํนึกในการอยู่ร่วมกนัในสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสนัติ ตระหนัก

ในหน้าที่รับผดิชอบและบทบาทที่พึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสงัคม   

 

 

 



29 

 

มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 

SWU 252 Aesthetics for Life 

 ศึกษาแนวคิดทางด้านสนุทรียศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์และคุณค่าของสนุทรียะที่มีต่อ

การดาํรงชีวิต ศึกษาสนุทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวข้องกบัธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี 

วรรณกรรม  สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้น

กระบวนการเรียนรู้ สื่อและประสบการณท์ี่หลากหลาย 

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

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

 ศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ที่เป็นความจริงของธรรมชาติ เช่น ทฤษฎีของกาลิ

เลโอ   กฏของนิวตัน ทฤษฎีของไอน์สไตน์ ทฤษฎีสสาร-พลังงาน ทฤษฎีสมัพันธภาพ ทฤษฎีฟิสิกส์ค

วอนตั้ม  ทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์  นาํไปสู่ความเข้าใจเร่ืองของกฎของธรรมชาติ พลังงาน และความ

จริงแท้ของจิต 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 

SWU 351 Personality Development  

 ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เพ่ือการดาํเนินชีวิตที่ดีงาม          

มีวินัย รู้กาลเทศะ ทั้งในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียม ประเพณ ี

วัฒนธรรมความเป็นไทยท่ามกลางกระแสสงัคมโลก  ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้และประสบการณท์ี่

หลากหลาย 

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(2-2-5) 

SWU 352 Philosophy and Thinking Process  

 ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตก 

พัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือการดาํเนินชีวิตที่ดีงาม มีเหตุผล มีอดุมการณ ์มีคุณธรรมจริยธรรม 

มศว 353 มนุษย์กบัการใช้เหตุผลและจริยธรรม 3(2-2-5) 

SWU 353 Man, Reasoning and Ethics  

 ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม  สร้างเสริมให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริงและคิดอย่างมีเหตุผล  

ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกบัตนเอง ผู้อื่น และบริบทที่เกี่ยวข้อง 

ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

มศว 354 มนุษย์กบัสนัติภาพ 3(2-2-5) 

SWU 354 Man and Peace  

 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน 

สงัคม ศึกษาหลักสนัติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมถึง

แนวคิดและการปฏบิัติของผู้ที่มีอดุมการณ ์ ที่เกี่ยวกบัสนัติภาพ และสนัติสขุของมวลมนุษยชาติ 

 

 



30 

 

มศว 355 พุทธธรรม 3(2-2-5) 

SWU 355 Buddhism  

 ศึกษาภมิูปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกบัการดาํรงชีวิต การพัฒนา

คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม  ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา เพ่ือเป็นแนวทางไปสู่การ

ดาํเนินชีวิตที่มีศีลธรรมจรรยา  มีระเบียบวินัยและสนัติสขุ 

มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา 3(2-2-5) 

SWU 356 Literature for Intellectual Powers 

 ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสนุทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบโดยเน้นการศึกษาในเชิง

คิด วิเคราะห์ที่ก่อให้เกดิพลังปัญญา  พลังจินตนาการ และพลังในการดาํเนินชีวิต อนัจะช่วยพัฒนาการ

ดาํเนินชีวิตที่ดีงาม มีระเบียบวินัยและอดุมการณ ์

มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

SWU 357 Art and Creativity  

 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและ

สนุทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย อันจะนาํไปสู่การสร้างสรรค์ใน

ชีวิตประจาํวัน ทั้งน้ีโดยใช้กระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 

มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 3(2-2-5) 

SWU 358 Music and Human Spirit 

 ศึกษาและแสวงหาประสบการณท์างด้านดนตรีที่กว้างและหลากหลาย  ดนตรีจากอดีตและ

ร่วมสมัยดนตรีตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนบ้าน ดนตรีที่พัฒนาจากอดีตกาล ดนตรีใน

บริบทของวัฒนธรรม ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

มศว 361 ประวัติศาสตร์และพลังขบัเคล่ือนสงัคม 3(2-2-5) 

SWU 361 History and Effects on Society 

 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์  ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากล ที่

พัฒนาจากกระบวนการคิดของมนุษย์ ประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขบัเคล่ือนสงัคม ประวัติศาสตร์การเมือง 

สงัคม เศรษฐกจิ ศิลปวัฒนธรรม 

มศว 362 มนุษย์กบัอารยธรรม 3(2-2-5) 

SWU 362 Man and Civilization 

 ศึกษาและเปรียบเทยีบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึง

ปัจจุบัน  ตลอดจนการแพร่ขยายและการถ่ายทอดแลกเปล่ียนอารยธรรมในดินแดนต่าง ๆ ซ่ึงมีผลต่อ

สภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน  รวมทั้งการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับ

อารยธรรมไทย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอารยธรรมโลก 

มศว 363 มนุษย์กบัการเมือง 3(2-2-5) 

SWU 363 Man and Politics 

 ศึกษาธรรมชาติของสงัคมมนุษย์และสงัคมการเมือง  การจัดระเบียบทางการเมือง  องค์กร

ที่ใช้อาํนาจการปกครอง  การรวมกลุ่มทางการเมือง  กระบวนการทางการเมือง  พฤติกรรมและพลวัต
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ทางการเมือง การบริหารงานของรัฐ  โดยเน้นระบบการเมือง การปกครอง และกฎหมายที่ มี

ความสาํคัญต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม 

มศว 364 เศรษฐกจิในกระแสโลกาภิวัตน์ 3(2-2-5) 

SWU 364 Economy in Globalization 

 ศึกษาพ้ืนความรู้ เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทย

และเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตที่มีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต  ตลอดจน

บทบาทและความสมัพันธข์ององค์กรธุรกจิที่มีผลต่อการดาํรงชีวิตประจาํวัน 

มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ 3(2-2-5) 

SWU 365 Principles of Modern Management 

 ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกบัการจัดการ

องค์กร การจัดการทรัพยากรขององค์กร  ประเด็นต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มในการจัดการ

สมัยใหม่ การจัดการที่เกี่ยวข้องกับคน ภาวะผู้นาํ การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาสังคมที่ก้าวหน้า

และสนัติสขุ 

มศว 366 จิตวิทยาสงัคม 3(2-2-5) 

SWU 366 Social Psychology  

 ศึกษาจิตวิทยาพ้ืนฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมสังคม ตัวแปร

ต่างๆทางสงัคมที่ทาํให้เกดิพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย์  โครงสร้างทางสงัคม กระบวนการ

ต่างๆทางสงัคม เจตคติ การรับรู้ทางสงัคม ความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล ความก้าวร้าว พฤติกรรมและ

บทบาททางเพศ และการสื่อสาร การโฆษณาชวนเช่ือ  และแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง

สงัคม  

มศว 367 กฎหมายทั่วไป 3(2-2-5) 

SWU 367 Legal Studies 

 ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับ

ศีลธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี  ประเภท ลําดับช้ัน และหมวดหมู่ของกฎหมาย  กฎหมาย

สาํคัญที่จาํเป็นต้องรู้ ในการดาํเนินชีวิต โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ และสื่อที่หลากหลาย 

มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

SWU 371 Creativity, Innovation and Technology 

 ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏบิัติกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการต่าง ๆ    

การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือนําไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซ่ึงเกี่ยวข้องกับ

เกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกจิชุมชน ความสมัพันธก์บัชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเน้น

กระบวนการเรียนรู้และ สื่อที่หลากหลาย 

มศว 372 ภมิูปัญญาท้องถิ่น 3(2-2-5) 

SWU 372 Local Wisdom 

 ศึกษาและค้นคว้าภมิูปัญญาท้องถิ่น ภมิูปัญญาชุมชน ภมิูปัญญาที่เกดิจากกระบวนการคิด      

การเรียนรู้ การพัฒนาด้วยการกระทาํและปฏสิมัพันธ์ในชุมชน ภมิูปัญญาในการดาํรงชีวิตร่วมกบัผู้อื่น 
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ภมิูปัญญาในการอยู่ร่วมกบัธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ภมิูปัญญาในการแสวงหาคุณค่าและตัวตนในความ

เป็นมนุษย์ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 

มศว 373 ภมิูลักษณชุ์มชน 3(2-2-5) 

SWU 373 Man and Community 

 ศึกษาค้นคว้าเ พ่ือพัฒนาภูมิ ลักษณ์ ชุมชน  ภูมิ ลักษณ์ที่ แสดงความเป็นท้องถิ่ น 

ลักษณะเฉพาะ และความผสานสมัพันธใ์นชุมชนในบริบทของพ้ืนที่ทางภมิูศาสตร์ พ้ืนที่ทางวัฒนธรรม 

และพ้ืนที่ทางชาติพันธุ์ บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้

และสื่อที่หลากหลาย 

มศว 374 สมัมาชีพชุมชน 3(2-2-5) 

SWU 374 Ethical Careers for Community  

 ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพ่ือสร้างสัมมาชีพที่เข้มแขง็ ปลูกฝัง สร้าง

สาํนึก และสร้างความตระหนักในศักดิ์ศรีชุมชน สมัมาชีพที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

สนัติสขุ คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อ

ที่หลากหลาย  

มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน 3(2-2-5) 

SWU 375 Good Governance in Community Management 

 ศึกษาค้นคว้า ปลูกฝงัแนวคิด และการปฏบิัติธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน บริหาร

จัดการบนความถูกต้องและนิติธรรม ความโปร่งใสเช่ือถือได้ การอธิบายตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วม 

การรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่เพ่ือการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแขง็และย่ังยืน 

โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

    2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 

 2.1.1 วิชาชีพครูบงัคบั 

ศษ 111    จิตสาํนึกและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู 3(2-2-5) 

ED 111   Consciousness and Ethics for Teacher Profession  

     ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่สาํคัญของคร ู 

คุณลักษณะของครูที่ดี จิตสาํนึกและคุณธรรมจริยธรรมสาํหรับครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้ทั่วไป

เกี่ยวกับวิชาชีพครู กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและ

สมรรถนะความเป็นครู การเสริมสร้างกระบวนการคิดด้วยจิตสาํนึกทางจริยธรรม บทบาท หน้าที่และ

ภาระงานของครูในฐานะนิสิตครูและผู้ส่งเสริมการเรียนรู้  การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็น

ผู้นาํทางวิชาการและการศึกษา รวมทั้งบทบาทของครูในฐานะผู้ขับเคล่ือนการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน

และสังคม การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการด้านการศึกษาเพ่ือ

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

ED 201  English Skills for Learning Development 

               ศึกษาและฝึกปฏบิัติการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่าง

มีวิจารณญาณ ทั้งการฟัง-การพูด-การอ่าน และการเขียน ในการสรุปความ แปลความ ตีความ ขยาย

ความ การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การนําเสนองาน การรายงาน และเทคนิคการพูดในที่

สาธารณะ ด้วยสาระการเรียนรู้  เร่ืองราวต่างๆ จากสื่อหลากหลายเชิงบูรณาการในวิชาต่างๆ ทั้งภาษา

พูด และภาษาเขยีน 

ศษ 211  กระบวนทศัน์ทางการศึกษา 3(2-2-5) 

ED 211  Educational Paradigms  

 ศึกษากระบวนทศัน์ทางการศึกษาซ่ึงเช่ือมโยงปรัชญาเข้ากบัแนวคิดของปรัชญาการศึกษา

ในแต่ละยุคสมัย ซ่ึงแบ่งยุคสมัยตามการเปล่ียนแปลงของทัศนะในการมองโลกและมองชีวิต ได้แก่     

ยุคก่อนทนัสมัย ยุคทนัสมัย และยุคหลังทนัสมัย การสร้างความเข้าใจต่อการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์

ทางการศึกษาทั้งในส่วนของปรัชญาการศึกษา หลักการและระบบการจัดการศึกษา และกฎเกณฑต่์างๆ

ที่ถูกกาํหนดขึ้นเพ่ือกาํกบัทศิทางของการศึกษาในแต่ละยุคสมัย ทั้งในระดับชุมชน สงัคมไทยและสงัคม

โลก ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้ นจากการปรับเปล่ียนวิธีคิดต่อการปฏิรูปการศึกษา การเกิดขึ้ นของ

หลักการของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ย่ังยืน และการสร้างวิสัยทศัน์ทางการศึกษาเพ่ือนาํไปสู่

การสร้างสรรค์ปรัชญาและกลยุทธ์ทางการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาอย่างย่ังยืน รวมถึงการสร้าง

สงัคมให้เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือทาํให้คนในสงัคมได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ศษ 241  การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสาํหรับคร ู  3(2-2-5) 

ED 241  Human Learning and Psychology for Teachers  

 ศึกษาเกี่ยวกบักระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ที่มีองค์ประกอบเกี่ยวเน่ืองกนัทั้งทางจิต ทาง

สมอง เน้นในความสัมพันธ์ระหว่างจิต-สมอง ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับกระบวนการเรียนรู้ของ

มนุษย์ ศึกษาฐานคิดและองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการแนะแนว ตลอดจนการให้

การปรึกษา เกี่ยวกับระบบการพัฒนาสมองและพัฒนาการเรียนรู้ ในระดับวัยต่างๆ ธรรมชาติของ    

การเรียนรู้  องค์ประกอบของการเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้  ทฤษฎ ี 

การเรียนรู้  ทักษะการคิด กระบวนการคิด การสร้างแรงจูงใจ สุขภาพจิต เชาวน์ปัญญา ความถนัด 

เชาวน์อารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัว และสามารถให้คําแนะนํา ช่วยเหลือนักเรียนโดยการให้

คาํปรึกษา โดยมุ่งให้ผู้เรียนรู้ จักและเข้าใจตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้ น ตลอดจนสามารถนาํมา

ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 

ศษ 281  การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  

                การศึกษา  3(2-2-5) 

ED 281  Design and Development of Media, Innovation and Information Technology  

                for Educational Communication  

          ศึกษา  หลักการ  แนวคิดและทฤษฎีของการออกแบบ  การใช้  การพัฒนาและ              

การประเมินผลสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา การพัฒนาสื่อ     
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การเรียนการสอน การวิเคราะห์ปัญหาที่เกดิจากการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี

จริยธรรม ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูปเพ่ือการจัดการเรียนการสอน สาํรวจ 

รวบรวมและประยุกต์ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน ตลอดจนเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรงผ่าน

แหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้  การจัดทาํโครงงานออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรม  

การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามระดับ

การศึกษาและวิชาเอก อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ      

การเรียนรู้ 

ศษ 321  วิธวิีทยาในการพัฒนาหลักสตูร 3(2-2-5) 

ED 321  Methodologies for Curriculum Development 

        ศึกษาฐานคิด ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบหลักสูตร และการพัฒนา

หลักสูตร ศึกษาปัญหาและแนวโน้มของมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน การอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรการศึกษาเพ่ืออาชีพ    

ฝึกปฏบิัตกิารออกแบบและสร้างหลักสตูรแบบจุลภาคทุกระดับการศึกษาและวิชาเอก ฝึกปฏบิัติการนาํ

หลักสูตรไปทดลองใช้ ฝึกปฏิบัติการประเมินและนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

สามารถพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสตูรแกนกลาง การมีส่วน

ร่วมของชุมชนและสอดคล้องกบับริบททางวฒันธรรม สงัคม ชุมชน และท้องถิ่น 

ศษ 331  วิธวิีทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

ED 331  Methodologies for Learning Management  

        ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้   รูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ 

ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก สามารถบูรณาการความรู้และจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ สามารถบริหารจัดการช้ันเรียนและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้  ทั้งในด้าน

กายภาพ และด้านจิตวิทยาเพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  จัดและใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน การใช้และผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่

ส่งเสริมการเรียนรู้ ของผู้เรียน ปฏิบัติการจัดการช้ันเรียนและสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างพลัง

อาํนาจในการเรียนรู้ และการพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม โดยเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ จากฐาน

วัฒนธรรมอันหลากหลายที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จากแหล่งต่างๆ อย่างเหมาะสม ออกแบบ        

การเรียนรู้ที่สร้างประสิทธิภาพสูงสุดให้กับผู้เรียนโดยสัมพันธ์กับศักยภาพสมอง รวมทั้งทฤษฎีทาง

สติปัญญาของมนุษย์ที่สาํคัญการบูรณาการเน้ือในกลุ่มสาระการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้แบบเรียน

ร่วมได้สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริงในวิถชีีวิต การทดลองสอนในสถานการณจ์าํลอง 

ศษ 332  การศึกษาพิเศษ  3(2-2-5) 

ED 332  Special Education 

  ศึกษาประวัติความเป็นมา ความสาํคัญของระบบการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย 

เรียนรู้ เกี่ยวกับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ อาทิ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 

บกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 

การเคล่ือนไหว และสขุภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความพิการซ้อน บุคคลที่
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มีความบกพร่องทางอารมณ์และพฤติกรรม บุคคลออทิสติก และผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ศึกษา

ลักษณะ ความสามารถ และข้อจาํกัดของเดก็กลุ่มดังกล่าว โดยการสังเกต คัดแยก หรือการเสาะหา 

และการช่วยเหลือเบื้ องต้น รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกบัจิตวิทยาสาํหรับเดก็พิเศษ ตลอดจนการจัดการศึกษา

พิเศษ การจัดการเรียนร่วม เรียนรวม การปรับหลักสตูร การทาํแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

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

ED 391  Teaching Practicum I 

 ศึกษาและสังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน สภาพ

งานครู พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ แหล่งเรียนรู้ และ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ ของนักเรียน ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ ฝึกการเตรียมการสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้ การบริหารและจัดการช้ันเรียน ฝึกการตรวจ

แบบฝึกหัด ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนในสภาพห้องเรียน ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนนักเรียนเป็น

รายบุคคล ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านปัญญา อารมณ์ สังคม ร่างกาย 

จิตใจ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตลอดจนทดลองจัดกิจกรรม     

การเรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนจริงเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเป็นครูมืออาชีพ ในแต่ละระดับการศึกษาและ

วิชาเอก 

ศษ 451  การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5) 

ED 451 Educational Measurement and Evaluation 

 ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ รปูแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทั้ง

ในระดับชาติและระดับช้ันเรียน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ศึกษากระบวนการสร้างและใช้

เคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้  การออกแบบ การสร้างแบบทดสอบ และการสร้างข้อสอบ 

วิธีการตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การประเมินตามสภาพจริง           

การประเมินสอบภาคปฏิบัติ และการสร้างเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน      

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ และแปลความหมาย การรายงาน และการนาํผลการวัดและประเมิน

ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรโดยจัดให้ผู้เรียนอภิปราย

แลกเปล่ียนแนวคิด และความรู้ ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และนําความรู้ ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติ      

การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือวัดประเมินผลการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาแบะวิชาเอก ที่อยู่บน

พ้ืนฐานความแตกต่างกันของความสามารถของนักเรียน และจัดทาํรายงานการค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับ

การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือวัดประเมินผลการเรียนรู้ เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม 

ศษ 461  การบริหารและการจัดการการศึกษา 3(2-2-5) 

ED 461  Educational Administration and Management  

  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการ  บทบัญญัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา บนฐานคิดของการเคารพและการอยู่ร่วมกันท่ามกลาง    

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเน้นการพัฒนาภาวะผู้นาํทางการศึกษา การทาํงานเป็นทีม มนุษย

สัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร การประสานประโยชน์ในองค์กร การคิดอย่างเป็นระบบ การจัดระบบ
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สารสนเทศและใช้นวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการวัฒนธรรมองค์กร การบริหารจัดการช้ันเรียนแต่ละระดับ

การศึกษาและวิชาเอก การพัฒนาชุมชน  พร้อมทั้งฝึกปฏบิัติการวางแผนและการประเมิน   การบริหารและ

การประกันคุณภาพ การจัดทาํระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การจัดทาํโครงงานทางวิชาการ 

โครงการฝึกอาชีพ และกจิกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในองค์รวม 

ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษา                     3(2-2-5) 

ED 471     Educational Research 

 ศึกษาธรรมชาติ ความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานของการวิจัยทาง

การศึกษา จรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การเลือก

ปัญหาในการวิจัย การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรและสมมติฐาน การออกแบบ  

การวิจัยทางการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การแปลผลและสรุปผล       

การเขียนเค้าโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางการศึกษา การอภิปรายแลกเปล่ียนแนวคิดและ

ความรู้ ที่ ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัย รวมทั้งการนําเสนอเค้าโครงการวิจัยทางการศึกษา          

การปฏบิัติการวิจัยและการนาํเสนอผลงานวิจัย 

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

ED 491  Teaching Practicum II 

 ศึกษาทักษะต่างๆ โดยเช่ือมโยงกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ อย่างเหมาะสมและนําไป

ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้  ฝึกปฏิบัติการสอนระดับจุลภาค ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และ

ออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ ในแต่ละ

ระดับการศึกษาและวิชาเอก และฝึกปฏบิัติการสอนตามแผน บันทกึและรายงานผลการจัดการเรียนรู้

โดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเป็นฐาน ศึกษาและแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน สงัเกตการสอน

ของเพ่ือน เรียนรู้ บทบาทหน้าที่ของครูตลอดจนจัดกิจกรรมอาสาและโครงการทางวิชาการที่เป็น

ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเพ่ือนาํไปสู่การพัฒนาความเป็นครมืูออาชีพ 

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

ED 591  Education Internship I 

 ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเน้ือหาความรู้ ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่  

การปฏบิัติการสอนและฝึกปฏบิัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่าง

มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกบัสถานศึกษา โดยเน้นการปฏบิัติงานในหน้าที่ครู การบูรณาการความรู้

ทั้งหมดมาใช้ในการปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่ การปฏบิัติการสอนในช้ันเรียนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสาํคัญ การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา งานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน งาน

บริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา นาํผลการ

ประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สัมมนาการศึกษากับอาจารย์นิเทศก์

การศึกษาและเพ่ือนนิสติเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสาร และ/หรือ Face to face อย่าง

น้อยสปัดาห์ละ 1 ช่ัวโมง จัดทาํบันทกึและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ ต่ออาจารย์นิเทศก ์
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ศษ 592  การปฏบิัติการสอนและฝึกประสบการณวิ์ชาชีพคร ู2 6(0-12-6) 

ED 592  Education Internship II 

  ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเน้ือหาความรู้ ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่  

การปฏบิัติการสอนและฝึกปฏบิัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทาง

การศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกนัระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิ

โรฒกบัสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่  

การปฏบิัติการสอนในช้ันเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสตูร

สถานศึกษา งานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องกบัสถานศึกษา นาํผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ

การสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้  โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเพ่ือพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 

จัดทาํบันทกึและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ ต่ออาจารย์นิเทศก ์

     2.1.2 วิชาชีพครูเลือก 

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

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

 ศึกษาบทบาท หน้าที่ และความสาํคัญของครูลูกเสอื ครูยุวกาชาด และครูกจิกรรมพัฒนา

ผู้เรียน  การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้ จักตนเอง รู้และเข้าใจตนเองในการกาํหนดเป้าหมาย 

วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ การจัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบความเป็นผู้นาํผู้

ตามที่ดี และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบาํเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และ

ท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร โดยให้มีการฝึกปฏิบัติในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ

ผู้สอน 

ศษ 301  ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้    2(1-2-3) 

ED 301  Thai Skills for Learning Development 

 ศึกษาและพัฒนาการใช้ภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้  การศึกษาและการพัฒนาภาษาไทยที่

สัมพันธ์กับการศึกษาค้นคว้า การอ่าน การคิด การสรุปสาระ การบันทึก การเขียน และการอภิปราย 

โดยเน้นการศึกษาและพัฒนาผ่านระบบการเรียนรู้บนฐานคิดที่สอดคล้องกับวิชาชีพครู ที่ต้องเรียน 

พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ความคิด 

ศษ 311  จิตสาํนึกและการมีส่วนร่วมทางสงัคมและการเมือง 2(1-2-3) 

ED 213  Social and Political Consciousness and Participation 

 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือสร้างจิตสาํนึกทางสังคมและการเมือง  การตระหนักถึง

บทบาท หน้าที่ และสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์และความเป็นพลเมืองของสังคมทั้งในระดับชุมชน  

ประเทศ  และสังคมโลก การสร้างจิตสาํนึกต่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วม

กจิกรรมทางสงัคมและการเมือง การเป็นผู้นาํทางสงัคมโดยเป็นผู้ตระหนักถึงความเสมอภาคและความ
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เท่าเทยีมกนัของมนุษย์ที่หลากหลาย การทาํความเข้าใจต่อสงัคมแบบพหุวัฒนธรรม การเมืองเพ่ือการ

มีส่วนร่วมของประชาชน  และกระบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคม 

ศษ 312  การต่อรองกบัวัฒนธรรมการบริโภค   2(1-2-3) 

ED 312  Negotiation and Consumer Culture   

 ศึกษาการก่อรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม กระบวนการสร้างค่านิยมต่อ

การบริโภคในสงัคมสมัยใหม่ ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคต่อฐานคิดและการดาํรงชีวิตของคน

ในสังคม ความตระหนักต่อปัญหา การรู้ เท่าทัน และสร้างอาํนาจต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค 

เพ่ือให้เกดิการบริโภคอย่างมีสติ และส่งเสริมฐานคิดของความพอเพียงในการดาํรงชีวิตทั้งระดับปัจเจก

และสังคม เพ่ือนาํไปสู่การสร้างครูที่เข้าใจต่อฐานคิดข้างต้น การทาํให้ครูเป็นผู้นาํในการสร้างความรู้  

สร้างกระบวนการเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกบัการบริโภคอย่างรู้ เท่าทนั มีสติ และใช้ปัญญา  

ศษ 313  งานอาสาสมัครและกจิกรรมเยาวชน 2(1-2-3) 

ED 313  Voluntary Work and Youth Activities 

 ศึกษาขอบข่าย หลักการ โครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัครและ

กจิกรรมเยาวชนทั้งในและต่างประเทศ บทบาทของการศึกษาในงานอาสาสมัครและกจิกรรมเยาวชน 

ศษ 314  การพัฒนาทกัษะการคดิระดบัสงู  2(1-2-3) 

ED 314  Developing Higher Order Thinking Skills  

 ศึกษาเกี่ยวกบัความความคิด ความสาํคัญจาํเป็นในการฝึกความคิดระดับสงู การประเมิน

ทกัษะความคิดระดับสงูเบื้องต้นและการบูรณาการกลยุทธใ์นการใช้ทกัษะความคิดระดับสงูกบัการเรียน

การสอน การผลิตสื่อการสอน การประเมินผล ตลอดจนการจัดกจิกรรมต่างๆ โดยมีสาระเน้นกลยุทธ์

ทางความคิด เกี่ยวกบัความคิดสร้างสรรค์ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และกลยุทธใ์นการแก้ปัญหา  

ศษ 322  การพัฒนาหลักสตูรท้องถิ่น 2(1-2-3) 

ED 322  Local Curriculum Development 

 ศึกษา ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมาของการจัดทาํหลักสูตรท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์

หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้องกับบริบท

ทางวัฒนธรรม สงัคมและท้องถิ่น รวมทั้งสามารถประเมินหลักสตูรได้ทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสตูร 

เพ่ือให้สามารถพัฒนาหลักสตูรท้องถิ่นให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสตูรแกนกลางกบัความ

ต้องการของชุมชน 

ศษ 333  การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอธัยาศัย 2(1-2-3) 

ED 333  Non-formal and Informal Learning Management 

 ศึกษาวิธกีาร หลักการ แนวทาง และจัดการเรียนให้แก่บุคคลตลอดชีวิต โดยวิธกีารเรียนรู้

นอกระบบและตามอัธยาศัย การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ ตามอัธยาศัยให้แก่บุคคล การพัฒนา

รปูแบบการเรียนรู้นอกระบบและตามอธัยาศัย รปูแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกบัสภาพชุมชนทั้งเมืองและ

ชนบท การจัดแหล่งการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ นอกระบบและตาม
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อธัยาศัย การประเมินผลการจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอธัยาศัยและการฝึกลงมือปฏบิัติงานจริง

ในชุมชน    

ศษ 334  การจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างจิตสาํนึกสาธารณะ 2(1-2-3) 

ED 334  Public Concern-Based Learning 

  ศึกษาและวิเคราะห์หลักการและฐานคิดด้านความสาํคัญของส่วนรวม (สาธารณะ) รวมทั้ง

องค์ความรู้และความสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทุกมิติ ได้แก่ มิติทรัพยากร มิติเทคโนโลยี มิติของเสีย

และมลพิษ มิติมนุษย์/สังคม/วัฒนธรรม คุณค่าทางนิเวศวิทยา วิธีการและกระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือสร้างจิตสาํนึกในการคุ้มครอง ดูแลรักษา และสร้างพลังในการปกป้องสิ่งที่เป็นของสาธารณะและ

สิทธิประโยชน์ของชุมชนและสังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการคิดด้วย

ความกล้าหาญทางจริยธรรม เพ่ือสร้างความเข้มแขง็ให้ชุมชนและสงัคมได้รู้ เท่าทนักระแสโลกาภิวัฒน์  

และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาพร้อมๆ กบัวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม ทั้งน้ี

เพ่ือให้ทุกสรรพชีวิตอยู่ร่วมกนัได้อย่างย่ังยืน โดยให้มีการศึกษาดูงานและฝึกปฏบิัติ การจัดการเรียนรู้

เพ่ือสร้างจิตสาํนึกสาธารณะในสถานศึกษา/ชุมชนร่วมด้วย 

ศษ 335  การศึกษาปฐมวัย  2(1-2-3) 

ED 335  Early Childhood Education 

  ศึกษาแนวคิด นโยบาย ความสาํคัญ ความมุ่งหมาย ขอบข่ายของการจัดการศึกษาปฐมวัย

และจรรยาบรรณวิชาชีพครูปฐมวัย วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งในและต่างประเทศ 

หลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งในและต่างประเทศ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

ทางการศึกษาปฐมวัย และทกัษะการจัดการเรียนรู้ บูรณาการทางการศึกษาปฐมวัย 

ศษ 336  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 2(1-2-3) 

ED 336  Learner Creativity Development  

   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ความหมาย กระบวนการพัฒนาสมอง การคิดและความคิด

สร้างสรรค์สาํหรับผู้เรียน ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในผู้เรียน หลักการสาํคัญในการส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรม การมีคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ในช้ันเรียน รวมถงึการฝึกแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดอย่างสร้างสรรค์ และการ

นาํความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ 

ศษ 337  การอบรมเล้ียงดูเดก็ปฐมวัย 2(1-2-3)  

ED 337  Rearing of Young Children 

 ศึกษาหลักการอบรมเล้ียงดู การโภชนาการ และสวัสดิภาพสาํหรับเดก็ปฐมวัย บทบาทของ

ผู้ปกครอง ครู และโรงเรียนในการอบรมเล้ียงดูและจัดประสบการณ์ให้กบัเดก็ คุณธรรมจริยธรรมที่ดี

สาํหรับผู้ปกครอง ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเดก็ปฐมวัย กระบวนการและรูปแบบการอบรมเล้ียงดูเดก็ 

สขุภาพและความปลอดภัยในเดก็ปฐมวัย รวมทั้งความเข้าใจ ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรมที่ดี

ต่อการพัฒนาเดก็ปฐมวัย 
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ศษ 338   การมัธยมศึกษา 2(1-2-3)  

ED 338  Secondary Education  

        ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา  ความมุ่งหมาย  หลักสูตร  การเ รียนการสอน  และ             

การประเมินผล ศึกษาแนวคิด และแนวโน้มการมัธยมศึกษา ธรรมชาติของนักเรียนในระดับ

มัธยมศึกษา การบริหารและการจัดโรงเรียนมัธยม ตลอดจนเกณฑม์าตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ศษ 339     หลักการอาชีวศึกษา              2(2-0-4) 

ED 339     Principles of Vocational Education 

     ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาการจัดการอาชีวศึกษา  หลักการและทฤษฎีการอาชีวศึกษา นิยาม  

ความหมาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์การจัดอาชีวศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ ความเป็นมาของ

การจัดอาชีวศึกษาในประเทศไทย ความสมัพันธ์ของอาชีวศึกษากบัการพัฒนาทางเศรษฐกจิและสงัคม 

บทบาทของการอาชีวศึกษากบัการศึกษาในระบบต่างๆ ความร่วมมือของการจัดการอาชีวศึกษาระหว่าง

สถานศกึษาและสถานประกอบการ มาตรฐานการจัดการการอาชีวศึกษา 

ศษ 341  การแนะแนวเพ่ือการพัฒนาคุณค่าแห่งตน 2(1-2-3) 

ED 341  Guidance for Self-Esteem Development 

 ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้านจิตวิทยาการแนะแนว เพ่ือให้รู้ จักและเข้าใจ

ธรรมชาติของผู้เรียน ตลอดจนเข้าใจสถานการณ์หรือบริบทในช้ันเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการแนะ

แนว สร้างการเหน็คุณค่าในตัวตน พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพแห่งตน สามารถ

ให้คาํปรึกษาช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้ น สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของ

ผู้เรียน โดยตระหนักว่าภารกิจของการแนะแนวเป็นส่วนหน่ึงของความเป็นครู รวมถึงการจัดโครงการ

ฝึกอาชีพเพ่ือสร้างการตระหนักในคุณค่าแห่งตนและสามารถจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและ

วิชาเอก  

ศษ 361  การประกนัคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3) 

ED 361  Quality Assurance in Education 

  ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาแนวคิดทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา บนฐานคิดเพ่ือ  

การปฏริปูการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาระบบ

และกลไกทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการประกนัคุณภาพ การศึกษาเพ่ือพัฒนา 

ศษ 362  การศึกษาและการพัฒนาชุมชน 2(1-2-3) 

ED 362  Education and Community Development 

 ศึกษาหลักการ และวิธีการของงานพัฒนาชุมชน แนวคิดและทฤษฎีที่สาํคัญๆ ในการ

พัฒนาชุมชน สภาพปัญหา และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ของไทย บทบาทของ

บุคลากรทางการศึกษาต่องานพัฒนาชุมชน  

ศษ 371  สถติิเบื้องต้นทางการศึกษา 2(1-2-3) 

ED 371  Introduction to Statistics in Education 
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  ศึกษาความรู้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับสถิติ สถิติบรรยาย การแจกแจงปกติ สถิติ อ้างอิง          

การประมาณค่า การทดสอบสนมมติฐานทางสถิติ การทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างหน่ึงกลุ่ม และ

มากกว่าสองกลุ่ม เน้นการเลือกใช้สถิติได้เหมาะสมกบัปัญหาวิจัย ฝึกปฏบิัติการใช้โปรแกรมสาํเรจ็รูป

ในการวิเคราะห์ทางสถติิ สามารถแปลผล สรปุผล และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ศษ 381  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2(1-2-3)  

ED 381  Occupations and Technology 

     ศึกษา แนวคิด หลักการและทฤษฎี เกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอบข่าย เน้ือหาสาระและวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้    

ความเข้าใจ มีทักษะพ้ืนฐาน ต่อการดํารงชีวิต และประยุกต์ใช้ในการทาํงาน เป็นแนวทางในการ

ประกอบอาชีพ รักการทาํงาน โดยครอบคลุมเน้ือหาด้านการดาํรงชีวิตและครอบครัว การออกแบบ

เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษาหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดการและ   

การวางแผนโรงฝึกงานสาํหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักการใช้โรงฝึกงาน

เพ่ือการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝึกการออกแบบวางผงัโรงฝึกงานตามลักษณะการใช้งาน 

ศษ 431  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 2(1-2-3) 

ED 431  Development of Learning Resources and Learning Networks 

 ศึกษาแนวคิด สภาพ ปัญหาของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน ประเภท ลักษณะ 

องค์ประกอบ ของแหล่งการเรียนรู้  และเครือข่ายการเรียนรู้  และบทบาทของแหล่งการเรียนรู้ ต่อ

การศึกษาไทย แนวทางการพัฒนาและให้บริการแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกบัสภาพกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน 

และสงัคม การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิตของชุมชน 

ศษ 452  การประเมินหลักสตูรและการสอนเบื้องต้น 2(1-2-3) 

ED 452  Introduction to Curriculum and Instructional Evaluation 

  ศึกษาแนวคิด หลักสูตร ความสําคัญ และกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรและ      

การสอน หลักการ รูปแบบและวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตรและการสอน การวิเคราะห์

หลักสตูร การวางแผนและออกแบบการประเมินหลักสตูรและการสอน การเขียนข้อเสนอโครงการและ

รายงานการประเมิน และการนาํผลการประเมินหลักสตูรและการสอนไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาฝึก

ปฏบิัติการประเมินหลักสตูรและการสอน เพ่ือให้เข้าใจข้อดี ข้อบกพร่อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 

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

ED 453 Technology for Educational Measurement, Evaluation and Research 

      แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการวัดผล การประเมินและการวิจัยทางการศึกษา เน้น         

การจัดระบบข้อมูล การเตรียมข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์และการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์    

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนาํโปรแกรมสาํเรจ็รูปมาประยุกต์ใช้ใน     

การออกแบบและนาํเสนอวิธกีารทางการวัดผล การประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา 
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ศษ 472 การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสงัคม 2(1-2-3) 

ED 472 Research for Learning Processes and Social Development 

      ศึกษาค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย กระบวนการเรียนรู้  และการพัฒนาสังคม

โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน เพ่ือให้การวิจัยเป็นเคร่ืองมือและกลไกในการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้และสังคม เน้นการจัดการความรู้  โดยอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ แนวคิดและความรู้ที่ได้จาก

การศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางการศึกษา และจากการจัดให้ผู้เรียนจัดทาํรายงานวิจัยในประเดน็ที่สนใจ

และนาํเสนอผลงานวิจัย 

  2.2   วิชาเอก 

              2.2.1  วิชาเอกเดีย่ว 

              1)   วิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์พ้ืนฐาน 

คณ 115 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

MA 115 Calculus I 

 อนุพันธข์องฟังกชั์นตัวแปรเดียวและการประยุกต์  ปริพันธแ์ละการประยุกต์ 

คม 100   เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 

CH 100  General Chemistry I  

 ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม  แกส๊ ของแขง็ ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี กรด- 

เบส  เคมีอนิทรีย์ สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร์ และเคมีสิ่งแวดล้อม 

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

CH 190  General Chemistry Laboratory I  

 การใช้อุปกรณ์พ้ืนฐานทางเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และการทดลองที่

สอดคล้องกบัหัวข้อในรายวิชา คม 100 

ชว 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 

BI 101 Biology I  

 หลักการสาํคัญของโครงสร้างและหน้าที่องค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพรแคริโอตและยูแคริโอต 

สารเคมีและปฏกิริิยาเคมีในเซลล์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การแบ่ง

เซลล์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ไวรัส มอเนอรา โพรทิสต์ เห็ด รา พืชและสัตว์ ความสัมพันธ์

ระหว่างสิ่งมีชีวิตกบัสภาวะแวดล้อม และวิวัฒนาการ 

ชว 191 ปฏบิัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) 

BI 191 Biology Laboratory I  

บุรพวิชา : ชว 101 หรือเรียนควบคู่ 

 ปฏบิัติการชีววิทยาที่สอดคล้องกบัวิชา ชว 101 ที่เกี่ยวข้องกบัหลักการสาํคัญของโครงสร้าง

และหน้าที่องค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพรแคริโอตและยูแคริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ 

หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การแบ่งเซลล์ ความหลากหลายของ
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สิ่งมีชีวิต ไวรัส มอเนอรา โพรทิสต์ เห็ด รา พืชและสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะ

แวดล้อม และวิวัฒนาการ 

ฟส 100   ฟิสกิสท์ั่วไป  3(3-0-6) 

PY 100   General Physics   

 กลศาสตร์ของระบบอนุภาค วัตถุแขง็เกรง็ สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ความ

ร้อนและอุณหพลศาสตร์ คล่ืน เสียง แสง สนามไฟฟ้าและอันตรกิริยาทางไฟฟ้า สนามแม่เหลก็และ

อนัตรกริิยาทางแม่เหลก็ สนามแม่เหลก็ไฟฟ้าที่ขึ้นกบัเวลา ฟิสกิสค์วอนตัม ฟิสกิสนิ์วเคลียร์ 

ฟส 180   ปฏบิัติการฟิสกิสท์ั่วไป 1(0-3-0) 

PY 180   General Physics Laboratory    

 ปฏิบัติการในเร่ืองที่สอดคล้องกับเน้ือหาวิชา ฟส 100 ที่เกี่ยวข้องกับกลศาสตร์ของระบบ

อนุภาค วัตถุแขง็เกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ คล่ืน

เสียง แสง สนามไฟฟ้าและอันตรกิริยาทางไฟฟ้า สนามแม่เหล็กและอันตรกิริยาทางแม่เหล็ก 

สนามแม่เหลก็ไฟฟ้าที่ขึ้นกบัเวลา ฟิสกิสค์วอนตัม ฟิสกิสนิ์วเคลียร์ 

   2)   วิชาเอกบังคับ 

คม 101  เคมีทั่วไป 2    3(3-0-6) 

CH 101  General Chemistry II    

บุรพวิชา : คม 100 หรือโดยความเหน็ชอบของภาควิชา 

 พันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟ และแทรนสิชัน   

อณุหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ เคมีไฟฟ้า และเคมีอตุสาหกรรม 

คม 191   ปฏบิัติการเคมีทั่วไป           1(0-2-1) 

CH 191  General Chemistry Laboratory II  

 การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาวิชา คม 101 ที่เกี่ยวข้องกับพันธะเคมี ตารางธาตุและ

สมบัติของธาตุ สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟ และแทรนสิชัน อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ 

เคมีไฟฟ้า และเคมีอตุสาหกรรม 

ชว 102 ชีววิทยา  2 3(3-0-6) 

BI 102 Biology II  

 หลักการสาํคัญเกี่ยวกบัการจัดระบบโครงสร้าง สรีรวิทยา การสบืพันธุ ์และการเจริญของพืช

และสตัว์ 

ชว 192 ปฏบิัติการชีววิทยา  2 1(0-2-1) 

BI 192 Biology Laboratory II   

 ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคล้องกับวิชา ชว 102 ที่เกี่ยวข้องกับหลักการสาํคัญเกี่ยวกับการ

จัดระบบโครงสร้าง สรีรวิทยา การสบืพันธุ ์และการเจริญของพืชและสตัว์ 

คม 223  เคมีอนิทรีย์สาํหรับคร ู1  3(3-0-6)  

CH 223  Organic Chemistry for teacher I  

บุรพวิชา : คม 100   
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 โครงสร้าง การเรียกช่ือ สเตอริโอเคมี ปฏกิริิยา และสเปกโทรสโกปีของสารประกอบอนิทรีย์

ได้แก่สารประกอบไฮโดรคาร์บอน แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อเีทอร์ เอพอกไซด์ แอลดีไฮด์  

คีโตน  กรดคาร์บอกซิลิก  อนุพันธข์องกรดคาร์บอกซิลิก และสารประกอบพอลิเมอร์  

คม 235 เคมีเชิงฟิสกิส ์1 3(3-0-6) 

CH 235 Physical Chemistry I 

บุรพวิชา : คม 101   

 แกส๊และทฤษฏจีลน์โมเลกุลของแกส๊  ปรากฏการณ์วิกฤติ  ปรากฏการณ์การส่งผ่านของแกส๊  

กฎทางอุณหพลศาสตร์ กระบวนการการเปล่ียนแปลงพลังงาน สมดุลเคมี  อตัราการเกดิปฏกิริิยาและ

ปัจจัยที่มีผลต่อกลไกของปฏกิริิยา  การเร่งปฏกิริิยา 

คม 241  ชีวเคมี 1                    3(3-0-6) 

CH 241  Biochemistry I 

บุรพวิชา : คม 223 หรือโดยความเหน็ชอบของภาควิชาหรือคณะ 

 โครงสร้างและหน้าที่ของชีวโมเลกุล เอนไซม์และชีวพลังงาน เมแทบอลิซึมและการควบคุม

การแสดงออกทางพันธุกรรม 

คม 251 สถติิสาํหรับนักเคมี  2(2-0-4)                      

CH 251  Statistics for Chemist 

 การรวบรวมข้อมูล การเกบ็ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเบื้ องต้น การวิเคราะห์

ความแปรปรวนของข้อมูล การนําเสนอข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติ การใช้สถิติในงาน

วิเคราะห์ทดสอบ และการประยุกต์ของวิธกีารทางสถติิกบัข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาํเรจ็รปูต่างๆ 

คม 254 เคมีวิเคราะห์      3(3-0-6)  

CH 254 Analytical Chemistry  

บุรพวิชา : คม 101 หรือ โดยความเหน็ชอบของภาควิชาหรือคณะ 

 หลักสถิติที่เกี่ยวข้องและหลักการสาํคัญทางเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปริมาณโดยการช่ัง

นํา้หนัก และวัดปริมาตรด้วยการไทเทรต   เทคนิคการแยกสาร การตกตะกอน  การกล่ัน การสกดั และ

โครมาโทกราฟีเบื้องต้น 

คม 281   ความปลอดภัยทางเคมี      2(2-0-4) 

CH 281  Chemical safety 

บุรพวิชา : คม 101 หรือโดยความเหน็ชอบของภาควิชา 

 การจาํแนกสารเคมีอนัตราย สญัลักษณแ์ละระบบการติดฉลาก การเกบ็รักษา การใช้และการ

ทาํลายสารเคมีที่เป็นอนัตราย เพ่ือให้เกดิความปลอดภัย และเป็นเคมีสะอาด เรียนรู้ความเสี่ยงภัยและ

อันตรายที่แฝงอยู่ในการทาํงานกับสารเคมี ตลอดจนความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยงใน

ห้องปฏบิัติการ การฝึกปฏบิัติการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกการปฐมพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน 

คม 295  ปฏบิัติการเคมีอนิทรีย์ 1(0-3-0) 

CH 295 Organic Chemistry Laboratory   

บุรพวิชา : คม 223 หรือโดยความเหน็ชอบของภาควิชาหรือคณะ 
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 การทดลองที่สอดคล้องกบัรายวิชา คม 223 เทคนิคพ้ืนฐานทางเคมีอนิทรีย์ปฏกิริิยาเฉพาะ

ของสารอนิทรีย์และการสกดัสารจากผลิตภัณฑธ์รรมชาติ 

คม 296  ปฏบิัติการชีวเคมี               1(0-3-0) 

CH 296  Biochemistry Laboratory 

บุรพวิชา : คม 241 หรือโดยความเหน็ชอบของภาควิชาหรือคณะ 

  การทดลองที่สอดคล้องกบัรายวิชา คม 241  การใช้สารละลายบัฟเฟอร์ในทางชีวเคมี การ

ทดสอบทางกายภาพและทางเคมีของสารชีวโมเลกุล การวิเคราะห์เชิงปริมาณ จลนพลศาสตร์ของ

เอนไซม์ และการศึกษากลไกในกระบวนการ เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต 

คม 297 ปฏบิัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-0)  

CH 297 Analytical Chemistry Laboratory 

บุรพวิชา : คม 254 หรือโดยความเหน็ชอบของภาควิชาหรือคณะ 

 การทดลองที่สอดคล้องกบัรายวิชา คม 254 การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการตกตะกอน การ

ไทเทรต การแยกสารโดยวิธกีารสกดัและโครมาโทกราฟีเบื้องต้น 

คม 315 เคมีอนินทรีย์สาํหรับคร ู 3(3-0-6)  

CH 315 Inorganic Chemistry for Teacher I   

บุรพวิชา : คม 100 และ คม 101 

 โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ  ธาตุหมู่หลัก ธาตุแทรนสิชันสารประกอบไอออนิก 

สารประกอบโควาเลนต์ และทฤษฎพัีนธะที่เกี่ยวข้องกบักรด-เบส 

คม 316 เคมีอนินทรีย์สาํหรับคร ู2 3(3-0-6) 

CH 316 Inorganic Chemistry for Teacher II   

บุรพวิชา : คม 315 

 สารประกอบโคออร์ดิเนชัน เคมีของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน สารออร์กาโนเมตัลลิก    

เคมีชีวอนินทรีย์ ประโยชน์และโทษของสารอนินทรีย์ 

คม 324 เคมีอนิทรีย์สาํหรับคร ู2 3 (3-0-6) 

CH 324 Organic Chemistry for teacher II  

บุรพวิชา : คม 223 

 โครงสร้าง การเรียกช่ือ ปฏกิริิยา และสเปกโทรสโกปีของเอมีน สารที่มีไนโตรเจน ซัลเฟอร์ 

และฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบ สารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก ปิโตรเคมี ผลิตภัณฑธ์รรมชาติ  

คม 355   การวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 

CH 355 Basic Instrumental Analysis                                             

บุรพวิชา : คม 254 

 ทฤษฎีและหลักการของเทคนิคการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือเคมี เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี 

เทคนิคทางเคมีไฟฟ้า เทคนิคทางโครมาโทกราฟี และเทคนิคทางอิเล็กโทรฟอเรซีส รวมทั้ ง

ส่วนประกอบของเคร่ืองมือและการประยุกต์ใช้ 
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คม 370 ภาษาองักฤษสาํหรับวิทยาศาสตร์และเคมีศึกษา 3(2-2-5) 

CH 370  English for Science and Chemistry Education   

 ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการอ่าน เขียนบทความวิชาการ และบทความวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์และเคมีศึกษา   

คม 394 ปฏบิัติการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือพ้ืนฐาน   1(0-3-0) 

CH 394  Basic Instrumental Analytical Laboratory   

 การทดลองที่สอดคล้องกบัรายวิชา คม 355 การวิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพโดยเคร่ืองมือ

ทางสเปกโทรสโกปี โครมาโทกราฟี และการวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า 

คม 395   ปฏบิัติการเคมีอนินทรีย์  1(0-3-0) 

CH 395 Inorganic Chemistry Laboratory   

บุรพวิชา : คม 315 

 ปฏบิัติการที่สอดคล้องกบัเน้ือหาในเคมีอนินทรีย์สาํหรับคร ู1 และ 2 

คม 466 สมัมนาทางเคมีศึกษา 1(0-2-1) 

CH 466 Seminar for Chemical Education  

 ค้นคว้าบทวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานวิจัย และเรียบ

เรียงเป็นเอกสารรายงาน นาํเสนอในที่ประชุม และร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้   

คม 467   โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 1(0-3-0) 

CH 467  Science Project I  

 ค้นคว้าระเบียบวิธวิีทยาศาสตร์ และการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ สบืค้นข้อมูลเกี่ยวกบัปัญหา

ด้านวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์และเรียบเรียงเป็นโครงร่างของโครงงานวิทยาศาสตร์ 

คม 468  โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 1(0-3-0) 

CH 468 Science Project II  

 ทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ นาํเสนอผลงานในรูปเอกสาร ช้ินงาน และรายงานต่อที่ประชุมหรือ

สาธารณชน ประมวลประสบการณส์ู่การประกอบวิชาชีพครวิูทยาศาสตร์ 

คม 479   เคมีสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 

CH 479  Environmental Chemistry  

บุรพวิชา : คม 100 และ คม 254  

 สมบัติและปฏิกิริยาเคมีของสารอนินทรีย์และสารอินทรีย์ที่ มีผลต่อสภาวะแวดล้อม 

แหล่งกาํเนิดของสารมลพิษปฐมภมิูและทุติยภมิูและการแพร่กระจาย  ความเป็นพิษของสารมลพิษต่อ

สิ่งแวดล้อม  บทบาทนักเคมีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

คม 491 ปฏบิัติการเคมีเชิงฟิสกิส ์ 1(0-3-0) 

CH 491 Physical Chemistry Laboratory   

บุรพวิชา : คม 235 หรือโดยความเหน็ชอบของภาควิชา 

 การทดลองที่สอดคล้องกบัรายวิชา คม 235  
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  2.2.1 วิชาการสอนวิชาเอก 

วทศ 431 บูรณาการวิธวิีทยาสาํหรับครวิูทยาศาสตร์ 3(2-3-4) 

SCI 431 Integrated Methodology for  Science Teachers  

 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ วิธีวิทยาทางวิทยาศาสตรศึกษาแบบบูรณาการไปสู่การจัดการช้ัน

เรียน การวัดผลและประเมินผล นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมทั้งจิตวิทยาสาํหรับ

ครวิูทยาศาสตร์ 

คศ 480 การสอนเคมี 3(2-3-4) 

CE 480 Chemical  Instruction   

บุรพวิชา : สาํหรับนิสติปี 4 หรือตามคาํแนะนาํของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 การวิเคราะห์หลักสูตร ทฤษฎีการเรียนรู้และแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ ร่วมสมัย รูปแบบ  

วิธีการสอน เทคนิค และทกัษะการสอนที่เกี่ยวข้องในวิชาเคมี การจัดการช้ันเรียนเคมี รวมทั้งการสอน

ปฏบิัติการเคมี ตลอดจนการผลิต และเลือกใช้สื่อการจัดการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 

 2.2.2 วิชาเอกเลือก 

คม 314 เคมีชีวอนินทรีย์ 2(2-0-4) 

CH 314 Bioinorganic Chemistry 

บุรพวิชา : คม 316 หรือโดยความเหน็ชอบของภาควิชา 

 สารประกอบอนินทรีย์ในกระบวนการเมแทบอลิซึม เมแทลโลโปรตีน เมแทลโลเอนไซม์ 

ชีวเคมีของโลหะต่างๆ  โลหะกบัการบาํบัดรักษาโรค 

คม 332 เคมีเชิงฟิสกิสส์าํหรับคร ู 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 หรือโดยความเหน็ชอบของภาควิชา 

 กระบวนการทางชีวเคมีของสารพนัธุกรรม  การควบคุมการแสดงออกของยนี พนัธุวิศวกรรม
เบ้ืองตน้ ชีวเคมีของมะเร็งและชีวเคมีนาํสมยั 
คม 413 เคมีอนินทรีย์ 3  2(2-0-4) 

CH 413 Inorganic chemistry III   

บุรพวิชา : คม 316 หรือโดยความเหน็ชอบของภาควิชา 

 สมบัติทางเคมีและกายภาพของสารประกอบโลหอินทรีย์ สารชีวอนินทรีย์ เทคโนโลยีที่

เกี่ยวกบัเคมีอนินทรีย์และการประยุกต์ 

คม 423   เคมีอนิทรีย์ขั้นสงู 3(3-0-6) 

CH 423  Advanced  Organic  Chemistry  
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บุรพวิชา : คม 324 หรือโดยความเหน็ชอบของภาควิชา      

 ทฤษฎีและหลักการของปฏิกิ ริยาเพอริไซคลิก ปฏิกิริยาเคมีเชิงแสง ปฏิกิริยาของ        

สารมัธยันตร์ที่ว่องไว  ปฏกิริิยาออกซิเดชันและรีดักชันของสารอนิทรีย์ 

คม 424   เคมีของสารเฮเทอโรไซคลิกและผลิตภัณฑธ์รรมชาติ 2(2-0-4) 

CH 424 Heterocyclic Chemistry and Natural Product Chemistry  

บุรพวิชา : คม 324  

 ประเภทของสารเฮเทอโรไซคลิก การสังเคราะห์ และปฏิกิริยา ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ           

ชีวสงัเคราะห์ การวิเคราะห์โครงสร้างสารผลิตภัณฑธ์รรมชาติบางชนิดด้วยเทคนิค สเปกโทรสโกปี 

คม 451 นิติเคมี 2(2-0-4) 

CH 451 Forensic Chemistry  

บุรพวิชา : คม 254 และ คม 355 หรือโดยความเหน็ชอบของภาควิชา  

 การประยุกต์เทคนิควิเคราะห์ทางเคมีในการวิเคราะห์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ วัสดุและ

สารที่ต้องควบคุม เทคนิคการเตรียมตัวอย่าง และการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมเพ่ือการวิเคราะห์ทางเคมี 

คม 452 เคมีไฟฟ้าประยุกต์ 2(2-0-4) 

CH 452 Applied Electrochemistry  

บุรพวิชา : คม 254 หรือโดยความเหน็ชอบของภาควิชา 

 การนําหลักการทางเคมีไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้ในเทคนิคทางเคมีวิเคราะห์เ พ่ือให้มี

ประสทิธภิาพสงู การสร้างและประยุกต์ใช้ไบโอเซนเซอร์  การวิเคราะห์ด้วยอเิลก็โทรดขนาดนาโน 

คม 455   การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 

CH 455 Environmental Analysis  

บุรพวิชา : คม 254 หรือโดยความเหน็ชอบของภาควิชา 

 วิธกีารเกบ็ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมประเภท นํา้ ดิน และอากาศ เทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพและ

ปริมาณของสารมลพิษในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม การจัดการห้องปฏบิัติการมาตรฐาน การประกนัคุณภาพ 

และการควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์ 

คม 456 การสอบเทยีบเคร่ืองมือในห้องปฏบิัติการเคมี 2(2-0-4) 

CH 456 Instrumental Chemistry Laboratory Calibration  

บุรพวิชา : คม 254 และ คม 355 หรือโดยความเหน็ชอบของภาควิชา 

 การสอบเทียบเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี การตรวจสอบเคร่ืองมือ

ระหว่างการใช้งาน และการตรวจสอบผลของการสอบเทยีบเพ่ือใช้ในงานทดสอบ 

คม 471 เคมีในเทคโนโลยีนาโน 2(2-0-4) 

CH 471  Chemistry in Nanotechnology 

บุรพวิชา : คม 101 หรือโดยความเหน็ชอบของภาควิชา 

 เทคโนโลยีนาโน ความรู้ และเทคนิคทางเคมีในเทคโนโลยีนาโน การวิเคราะห์ระดับนาโน 

อตุสาหกรรมเคมีที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีนาโน  
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คม 473   เคมีอตุสาหกรรม 2(2-0-4) 

CH 473  Industrial Chemistry  

บุรพวิชา : คม 101 

 กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมี ความรู้ทางวิศวกรรมเคมีสาํหรับนักเคมี การควบคุม

และป้องกนัการกดักร่อนของวัสดุ กระบวนการปรับสภาพนํา้ใช้และการบาํบัดนํา้เสยี เทคโนโลยีสะอาด 

(Clean Technology) ระบบ ISO 17025: ข้อกาํหนดทั่วไปว่าด้วยมาตรฐานการทดสอบและสอบเทยีบ  

คม 474   เคมีพอลิเมอร์  2(2-0-4) 

CH 474  Polymer Chemistry  

บุรพวิชา : คม 223   

 โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ การสงัเคราะห์และกระบวนการผลิตพอลิเมอร์ สารเติม

แต่งและประโยชน์ของพอลิเมอร์ 

คม 475 เคมีเภสชั 2(2-0-4) 

CH 475 Pharmaceutical Chemistry  

บุรพวิชา : คม 223  

 ความรู้ เบื้ องต้นเกี่ยวกับยา การออกฤทธิ์ และการเปล่ียนแปลงทางชีวภาพ ประเภทของยา 

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี และการสงัเคราะห์ยาบางชนิด ความสมัพันธร์ะหว่างโครงสร้าง และการออก

ฤทธิ์ การออกแบบ และการพัฒนายาใหม่ 

คม 476 เคมีอาหาร 2(2-0-4) 

CH 476  Food Chemistry  

บุรพวิชา : คม 100  

 ส่วนประกอบและการเปล่ียนแปลงทางเคมีของอาหารก่อนและหลังการปรุงแต่ง 

ความสมัพันธข์องการเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีที่มีผลต่อคุณค่าทางอาหารและโภชนาการผลของสารเคมี

ที่ใช้ปรงุแต่งอาหาร 

คม 481 การจัดการห้องปฏบิัติการตามมาตรฐาน  มอก  17025 2(2-0-4) 

CH 481 Laboratory Management According to ISO/IEC 17025  

บุรพวิชา : คม 394 

 ความสาํคัญของการจัดการห้องปฏบิัติการตามมาตรฐาน มอก 17025 และระบบการบริหาร

จัดการห้องปฏบิัติการ รูปแบบนโยบายและการประกนัคุณภาพมาตรฐานห้องปฏบิัติการ ขั้นตอนและ

วิธกีารปฏบิัติในการยื่นขอระบบมาตรฐาน 

คศ 481 หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา 2(1-2-3) 

CE 481  Special Topics in Chemistry  Education  

บูรพวิชา : วทศ 431 

 ทฤษฎแีละความก้าวหน้าทางเคมีศกึษาตามที่ภาควิชากาํหนด 

ฟส 410 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ   3(3-0-6) 

PY 410 Earth and Space Science  
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บุรพวิชา : ฟส 104 หรือโดยความเหน็ชอบของภาควิชา 

 โครงสร้างของโลก บรรยากาศของโลก ภัยพิภัยทางธรรมชาติที่เกดิขึ้นบนโลก ปรากฏการณ ์

เกี่ยวเน่ืองระหว่างดวงอาทิตย์และระบบสุริยะ ดวงดาวในท้องฟ้า เทคโนโลยีอวกาศ สังเกตการทาง

ดาราศาสตร์เบื้องต้น 

3.2   ช่ือ สกุล ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์

3.2.1  อาจารยป์ระจําหลกัสูตร ช่ือคุณวุฒิ 

ลําดบั รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี‐โท‐เอก(สาขาวิชา)  

ปีที่จบ 

สถาบนัที่สําเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจําตวั

ประชาชน 

1 ดร.งามจิต  ไพรงาม* วท.บ.(เคมี), 2537  

วท.ม.(เคมีวิเคราะห์และเคมี 

อนินทรีย์ประยุกต์), 2541 

Ph.D.(Chemistry), 2551 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

University of Missouri- 

St. Louis, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

2 ผศ.ดร.รัชนก  ป่ินแก้ว* วท.บ.(เคมี), 2541   

วท.ม.(เคมีอนิทรีย์), 2544 

ปร.ด.(เคมีอนิทรีย์), 2550 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

xxxxxxxxxxxxx 

3 ดร.สเุชาวน์  ดอนพุดซา* วท.บ.(ชีวเคมี), 2547  

วท.ด.(ชีวเคมี), 2553 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

4 ผศ.ดร.แพน  ทองเรือง วท.บ.(เคมี), 2537   

วท.ม.(เคมีอนินทรีย์), 2540 

วท.ด.(เคมี), 2547 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

5 ผศ.วราดุล  ฉัตรทอง วท.บ.(เคมี), 2527   

วท.ม.(เคมีวิเคราะห์), 2538 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

* อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 

 

3.2.2  อาจารยป์ระจําวิชาเอก 

ลําดบั รายช่ือคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีที่จบ 
สถาบนัที่สําเร็จการศึกษา 

1 รศ.ดร.พรพิมล ม่วงไทย ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), 2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2 รศ.ดร.สนิุตย์  สขุสาํราญ Ph.D.(Organic Chemistry), 2526 Queen’s University, UK 

3 รศ.ดร.อภิญญา ชัยวิสทุธางกูร Ph.D.(Chemistry), 2541 University of Connecticut, 

USA 

4 ผศ.ดร.ธรียุทธ ล่ิวพรเจริญวงศ์ 

 

Ph.D.(Chemistry), 2544 Michigan Technological 

University, USA 

5 ผศ.ดร.แพน  ทองเรือง วท.ด.(เคมี), 2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ลําดบั รายช่ือคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีที่จบ 
สถาบนัที่สําเร็จการศึกษา 

6 ผศ.ดร.พรพิมล ประยงค์พันธ ์ Ph.D.(Chemistry), 2547 University of Missouri-  

Columbia, USA 

7 ผศ.ดร.มณกีานต์  นํา้สอาด ปร.ด.(เคมีอนิทรีย์), 2547 มหาวิทยาลัยมหิดล 

8 ผศ.ดร.มะยูโซะ๊  กูโน ปร.ด.(เคมี), 2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

9 ผศ.ดร.รัชนก  ป่ินแก้ว ปร.ด.(เคมีอนิทรีย์), 2550 มหาวิทยาลัยมหิดล 

10 ผศ.วราดุล  ฉัตรทอง วท.ม.(เคมีวิเคราะห์), 2538 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

11 ผศ.ดร.วีณา เสยีงเพราะ วท.ด.(เคมี), 2549 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12 ผศ.ดร.สริิธร  สโมสร Ph.D.(Chemistry), 2548 University of Wollongong, 

Australia 

13 ผศ.ดร.สนัุนท ์ ชัยนะกุล Ph.D.(Organic Chemistry), 2526 University College, Cardiff, 

UK 

14 ดร.เกรียงศักดิ์  ส่งศรีโรจน์ Ph.D.(Chemistry), 2554  University of York, UK 

15 ดร.งามจิต  ไพรงาม Ph.D.(Chemistry), 2551 University of Missouri- 

St. Louis, USA 

16 ดร.ดวงแข ศรีคุณ Ph.D.(Chemistry), 2554 University of California 

17 ดร.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ ปร.ด.(เคมีวิเคราะห์), 2548 มหาวิทยาลัยมหิดล 

18 ดร.นิรันดร์  พงษ์พันธุ ์ วท.ม.(เคมี), 2527 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

19 ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทปี วท.ด.(เภสชัเคมีและผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ), 2547 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

20 ดร.ปิยรัตน์  ดรบัณฑติ กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา), 2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

21 ดร.ปิยะดา  จิตรตั้งประเสริฐ ปร.ด.(เคมีวิเคราะห์) พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยมหิดล 

22 ดร.พัชรินทร์ ชัยสวุรรณ ปร.ด.(เคมีวิเคราะห์) พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัยมหิดล 

23 ดร.พนารัตน์  อรุณรัติยากร Ph.D.(Biomolecular Science), 2550 University of Okayama, Japan 

24 ดร.สเุชาวน์  ดอนพุดซา วท.ด.(ชีวเคมี), 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

25 อาจารย์สดุาลักษณ ์ โกเฮงกุล วท.ม.(ชีวเคมี), 2520 มหาวิทยาลัยมหิดล 

26 ดร.สจิุตรา  ศรีสงัข์ Ph.D.(Chemistry), 2550                   University of Missouri-  

St. Louis, USA 

27 อาจารย์อนัญญา ไตรบาํรุงสขุ วท.ม.(เคมีเทคนิค), 2527 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

           3.2.3   อาจารย์ประจาํวิชาชีพคร ู

ลําดบั รายช่ือคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีที่จบ 
สถาบนัที่สําเร็จการศึกษา 

1 ผศ.ดร.ฤทธชัิย  อ่อนม่ิง กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา), 2542 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 ดร.นฤมล  ศิระวงษ์ กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา), 2547 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3 ดร.รัฐพล  ประดับเวทย์ กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา), 2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4 ดร.ขวัญหญิง  ศรีประเสริฐ

ภาพ 

กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา), 2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ลําดบั รายช่ือคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีที่จบ 
สถาบนัที่สําเร็จการศึกษา 

5 ดร.กนกพร  ฉันทนารุ่งภักดิ์ ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), 

2553 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6 ดร.นัทธรัีตน์  พีระพันธุ ์ ศษ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา), 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

7 ผศ.ดร.ทศวร มณศีรีขาํ กศ.ด.(พัฒนศึกษาศาสตร์), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

8 ผศ.ดร.พาสนา จุลรัตน์ 
Ph.D.(Education Psychology), 2544  

University of Oklahoma, 

USA 

9 ดร.มณฑริา  จารุเพง็ ปร.ด.(จิตวิทยาการให้คาํปรึกษา), 2549 มหาวิทยาลัยรามคาํแหง   

10 ดร.สกล  วรเจริญศรี กศ.ด.(สาขาวิชาจิตวิทยาให้คาํปรึกษา), 

2551 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

11 อาจารย์นันทวิทย์  เผ่ามหานา

คะ 

กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา), 2548 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

12 ดร.พัชราภรณ ์ ศรีสวัสดิ์ กศ.ด.(จิตวิทยาการให้คาํปรึกษา), 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

13 ดร.นฤมล  พระใหญ่ ปร.ด.(จิตวิทยาการให้คาํปรึกษา), 2553 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ 

14 ดร.ธรีะภาพ  เพชรมาลัยกุล ค.ด.(วิธวิีทยาการวิจัยทางการศึกษา), 2550 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

15 ดร.ครรชิต  แสนอบุล ศศ.ด.(จิตวิทยา), 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

16 ผศ.ดร.พวงรัตน์  เกษรแพทย์ Ph.D.(Adult & Continuing Education 

/Higher Education), 2533   

University of North Texas, 

USA 

17 ดร.จารุวรรณ  พลอยดวงรัตน์ ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา), 2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

18 ดร.สรภัคสรณ์  ฉัตรกมลทศัน์ กศ.ด.(การบริหารการศึกษา), 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

19 ดร.สมชาย เทพแสง กศ.ด.(การบริหารการศึกษา), 2548 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

20 รอ.ดร.อภิธร์ี  ทรงบัณฑติย์ กศ.ด.(การบริหารการศึกษา), 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

21 รศ.ดร.องอาจ  นัยพัฒน์ Ph.D.(Educational Administration with 

concentration on Research and 

Evaluation), 2542  

Illinois State University, 

USA 

22 ดร.สวุพร  เซม็เฮง Ph.D.(Educational Research  

Evaluation), 2531  

Macquaric University 

Sydney,  Australia 

23 ดร.สวิุมล  กฤชคฤหาสน์ ค.ด.(การวัดและประเมินผล

การศึกษา),2551 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

24 ดร.รณิดา  เชยชุ่ม ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา), 

2552 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

25 ดร.อรอมุา  เจริญสขุ ค.ด.(วิธวิีทยาการวิจัยการศึกษา), 2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

26 ดร.วิไลลักษณ ์ ลังกา วท.ด.(วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์), 

2554 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

27 ดร.อทิธพัิทธ ์ สวุทนัพรกูล ค.ด.(วิธวิีทยาการวิจัยการศึกษา),2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

28 ผศ.ดร.อษุณย์ี   อนุรุทธว์งศ์ Ph.D.(Special Education, Gifted and 

Talented Children), 2532 

University of Pittsburgh, 

USA 

29 รศ.ดร.ดารณ ี ศักดิ์ศิริผล กศ.ด.(การศึกษาพิเศษ), 2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

30 ผศ.ดร.ศิริพันธ ์ ศรีวันยงค์ กศ.ด.(การศึกษาพิเศษ), 2552 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

31 อาจารย์ประพิมพ์พงศ์  วัฒนะ

รัตน์ 

กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ), 2544 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



53 

 

ลําดบั รายช่ือคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีที่จบ 
สถาบนัที่สําเร็จการศึกษา 

32 ผศ.ดร.เพญ็สริิ  จีระเดชากุล Ph.D.(Philosophy of Education), 2525 George  Peabody College, 

Vanderbilt University 

33 ดร.วรวุฒิ  สภุาพ ค.ด.(พัฒนศึกษา), 2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

34 ดร.พรใจ  ล่ีทองอนิ กศ.ด.(พัฒนศึกษาศาสตร์), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

35 ดร.พิศมัย  รัตนโรจน์สกุล กศ.ด.(พัฒนศึกษาศาสตร์), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

36 ดร.จันทรัศม์  ภตูิอริยวัฒน์ ศษ.ด.(บริหารการศึกษา), 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

37 
ดร.วัฒนีย์  โรจน์สมัฤทธิ์ Ph.D.(Adult & Cont. Ed), 2534 University of North Texas, 

USA 

38 ดร.กมัปนาท  บริบูรณ์ กศ.ด.(การศึกษาผู้ใหญ่),2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

39 ดร.สมุลนิตย์  เกดิหนุนวงศ์ ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน), 2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

40 รศ.ดร.ประพันธศ์ิริ  สเุสารัจ กศ.ด.(พัฒนศึกษาศาสตร์), 2540 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

41 ผศ.สน่ัน  มีขันหมาก กศ.ม.(การประถมศึกษา), 2526 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

42 ผศ.รังส ี เกษมสขุ กศ.ม.(การประถมศึกษา), 2531 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

43 ดร.รุ่งทวิา  แย้มรุ่ง กศ.ด.(คณติศาสตรศึกษา), 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

44 ดร.วรินทร  โพนน้อย กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนาหลักสตูร), 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

45 อาจารย์วิลาวัลย์   ด่านสริิสขุ กศ.ม.(การประถมศึกษา),2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

46 ดร.ดวงใจ  สเีขียว ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา), 

2550 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

47 ดร.กติติชัย  สธุาสโินบล ศษ.ด.(หลักสตูรและการสอน), 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

48 ดร.ไพรัช  วงศ์ยุทธไกร Ed.D.(Industrial Ed.Mgt.), 2533 Technological University of 

the Phillippines 

49 อาจารย์โอภาส  สขุหวาน วศ.ม.(เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน),  

2541 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     

พระจอมเกล้าธนบุรี 

50 ดร.อมัพร กุญชรรัตน์ ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน), 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      

พระจอมเกล้าธนบุรี 

51 ดร.จารุวรรณ  สกุลคู Ph.D.(Higher Education Administration), 

2532  

University of  North Texas, 

USA  

52 ดร.อรรณพ  โพธสิขุ Ph.D.(Admin & Policy Studies), 2535 University of Pittsburgh, 

USA 

53 ดร.จตุพล  ยงศร กศ.ด.(การอดุมศึกษา), 2553 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

54 รศ.ดร.เยาวพา  เดชะคุปต์ Ed.D.(Curriculum & Instruction), 2530 Illinois State University, 

USA 

55 ผศ.ดร.สริิมา  ภิญโญอนันต

พงษ์ 

Ph.D.(Elementary, Early Childhood & 

Gifted Education), 2532 

University of IOWA, USA 

56 อาจารย์รังรอง  สมมิตร กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย), 2547 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

57 รศ.ดร.เสาวลักษณ ์ รัตนวิชช์ Ph.D.(Curriculum & Instruction), 2523 The University of Kansas, 

USA 

58 รศ.ดร.สมชาย  ชูชาติ Ph.D.(Sec.Ed.Math.Ed.),2528 University of Alberta, 

Canada 

59 รศ.ดร.สนีุย์  เหมะประสทิธิ์ กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนาหลักสตูร),2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

60 ผศ.ทนง  อคัรธรีานนท ์ กศ.ม.(ฟิสกิส)์, 2521 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ลําดบั รายช่ือคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีที่จบ 
สถาบนัที่สําเร็จการศึกษา 

61 ดร.ศุภววรรณ  สจัจพิบูล  ค.ด. (หลักสตูรและการสอน), 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

62 ดร.สนอง  ทองปาน กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา), 2540 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

63 อาจารย์สมปอง  ใจดีเฉย กศ.ม.(เคมีชีวภาพ), 2538 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

64 ดร.พรพิมล  ประสงค์พร ค.ด.(หลักสตูรและการสอน), 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

65 อาจารย์รุ่งอรุณ  โรตน์รัตนา

ดาํรง 

ศษ.ม.(การสอนภาษาไทยเป็น  

ภาษาต่างประเทศ), 2552 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

66 ดร.วันเพญ็  ประทุมทอง กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา), 2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

67 ดร.ณลัลิกา  โตจินดา ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

               3.2.3  อาจารยพ์เิศษ 

ลําดบั รายช่ือคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา  

(สาขาวิชา) และปีที่จบ 
สถาบนัที่สําเร็จการศึกษา 

1 ผศ.อจัฉรา จ่ายเจริญ กศ.ม.(ชีววิทยา), 2524 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 ผศ.ดร.วศิณสี ์อศิรเสนา ณ อยุธยา Ed.D.(Early Childhood), 2542 University of North Texas, USA 

3 อาจารย์เรณรัูชต์ ประสทิธเิกตุ กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว), 2542 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4 อาจารย์ฑฆิัมพร สวัสดิ์โยธนิ กศ.ม.(การประถมศึกษา), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5 อาจารย์เนตรนภิส พัฒนเจริญ กศ.ม.(การประถมศึกษา), 2544 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6 อาจารย์ปวีณา สณัห์ฐานะกุล คม.(ปฐมวัย), 2549 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

7 อาจารย์ปัฐมาภรณ ์เดชะไกศยะ กศ.ม.(ปฐมวัย), 2553 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

8 อาจารย์พิมผกา อคัคะพู กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว), 2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9 อาจารย์ภัคนิษฐ์ วรรณเฉลิม กศ.ม.(การประถมศึกษา), 2552 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

10 อาจารย์เรวดี เพชรมุนี กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

11 อาจารย์วชิราภรณ ์ชุมพล กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว), 2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

12 อาจารย์สภัุค โอฬาพิริยกุล คม.(การศึกษาปฐมวัย), 2549 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13 อาจารย์กรรณิกา เพช็รเหล่ียม กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา), 2540 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

14 อาจารย์นฤมล พัชรปิยะกุล กศ.ม.(การประถมศึกษา), 2544 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

15 อาจารย์ปันน์นลัท ใจกล้า กศ.ม.(การประถมศึกษา), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

16 อาจารย์สกุญัญา สพุรรณรัตน์ กศ.ม.(การประถมศึกษา), 2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

17 อาจารย์ศุภมาส ด่านพานิช กศ.ม.(การประถมศึกษา), 2540 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

18 อาจารย์กาญจนา พะทะยะ คม.(ปฐมวัย), 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

19 อาจารย์จุลศักดิ์ สขุสบาย กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา), 2548 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

20 อาจารย์ภวัตส ์สงัข์เผอืก กศ.ม.(ศิลปศึกษา), 2546 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

21 อาจารย์ภิรฎา กจิพัฒนเจริญ กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว), 2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

22 อาจารย์ลินดา การภักดี กศ.ม.(การประถมศึกษา), 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

23 อาจารย์วิจิตร ชะโลปถมัภ์ กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา), 2546 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

24 อาจารย์ศรินรัตน์ วีระเนตินันท ์ กศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ), 2525 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

25 อาจารย์ ดร.พรทพิย์  ศิริภัทราชัย กศ.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา), 2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

26 อาจารย์ ดร.จิตรา  ดุษฎีเมธา กศ.ด.(จิตวิทยาการให้คาํปรึกษา), 

2547 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

27 ผศ. ชมนาด  เช้ือสวุรรณทวี ค.ม.(การศึกษาคณติศาสตร์), 2532 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

28 ผศ. กติติคุณ  รุ่งเรือง ศษ.ม.(การสอนสงัคมศึกษา), 2537 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ลําดบั รายช่ือคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา  

(สาขาวิชา) และปีที่จบ 
สถาบนัที่สําเร็จการศึกษา 

29 ผศ.ชวลิต  สงูใหญ่ กศ.ม.(การมัธยมศึกษา), 2530 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

30 ผศ.ขจรศรี  ชาติกานนท ์ กศ.ม.(การสอนภาษาไทย), 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

31 อาจารย์สคุนธ ์ อกัษรชู ศษ.ม.(หลักสตูรและการสอน), 2546 มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

32 อาจารย์สภุาภักตร์   ปรมาธกุิล M.Ed.(ภาษาองักฤษ), 2522 University of Oklahoma, USA 

33 อาจารย์จินตนา  นักบุญ กศ.ม.(การสอนภาษาองักฤษ), 2537 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

34 อาจารย์วนิษฐา  ดาราสรูย์ ศศ.ม.(ไทยศึกษา), 2545 มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

35 อาจารย์สกุญัญา  บุญทวี ศษ.ม.(ภาษาไทย), 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

36 อาจารย์สมคิด  กอมณี กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว), 2542 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

37 ผศ.นภาลักษณ์  รุ่งสวุรรณ ค.ม.(การสอนคณติศาสตร์), 2535 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

38 ผศ. โชตรัศม์ิ  จันทน์สคุนธ ์ ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์), 2537 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

39 อาจารย์ภัทรา  รัตนานนท ์ กศ.ม.(ฟิสกิส)์, 2531 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

40 อาจารย์ศิริลักษณ ์คงมนต์ วท.ม.(พฤกษศาสตร์), 2540 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

41 อาจารย์ณฐั  สทิธกิร กศ.ม.(การสอนคณติศาสตร์), 2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

42 อาจารย์อภิณห์พร  ฤกษ์อนันต์ กศ.ม.(ภาษาองักฤษ), 2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

43 อาจารย์ประภารัตน์  ธติิศุภกุล กศ.ม.(ภาษาองักฤษ), 2538 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

44 อาจารย์สกุลัยา  ฉายสวุรรณ ศษ.ม.(การสอนคณติศาสตร์), 2538 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

45 ผศ. มณีภรณ ์ ทฤษณาวดี ค.ม.(การสอนเคมี), 2527 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

46 อาจารย์ดร.อไุร  จักษ์ตรีมงคล กศ.ด.(การทดสอบและวัดผล), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

47 อาจารย์ ดร.อุทยัวรรณ สายพัฒนะ กศ.ด.(การทดสอบและการวัดผล 

ทางการศึกษา), 2547 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

48 อาจารย์ยุวารินทร์ ธนกญัญา  ค.ม.(วิจัยการศึกษา),2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

49 อาจารย์นวรินทร์ ตาก้อนทอง  กศ.ม.(การวิจัยและสถติิทางการ

ศึกษา), 2549 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

50 อาจารย์ปานวาสน์ มหาลวเลิศ  กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา), 2544 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

51 อาจารย์มานิดา ชอบธรรม  กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา), 2539 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

52 รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา ปร.ด.(เทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา), 

2556 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 

4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม 

การจัดให้นิสติไปฝึกปฏบิัติงานสอนในสถานศึกษาเป็นเวลา 1 ปี ภายใต้การนิเทศร่วมระหว่าง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกบัสถานศึกษา  โดยเน้นการปฏบิัติงานในหน้าที่คร ูได้แก่ 

1.  ปฏบิตัิการสอนในช้ันเรียน 

2.  การวิจัยในช้ันเรียน 

3.  การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 

4.  งานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 

5.  งานบริการของโรงเรียน 

6.  ศึกษาและบริการชุมชน 

7.  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
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วิธีการจดัการเรียนการสอน 

1. การปฐมนิเทศนิสติก่อนไปปฏบิัติการสอนและฝึกประสบการณ ์

2. การสงัเกตการสอนแบบมีส่วนร่วมและศึกษางานอาจารย์นิเทศกป์ระจาํโรงเรียน 

3. การปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและงานการวิจัยในช้ันเรียน การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน  ศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆที่

ได้รับมอบหมาย 

4. การทดลองวิธกีารจัดการเรียนการสอน  โดยใช้สื่อการสอนที่สร้างสรรค์ 

5. การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของนิสิตโดยอาจารย์นิเทศก์การศึกษา อาจารย์นิเทศก์
วิชาเฉพาะ  อาจารย์นิเทศกป์ระจาํโรงเรียน  รวมถงึผู้อาํนวยการโรงเรียน 

6. การสมัมนากลุ่มย่อยระหว่างการปฏบิัติการสอนและฝึกประสบการณ ์

7. การให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลแก่นิสิต โดยอาจารย์นิเทศก์การศึกษา อาจารย์นิเทศกวิ์ชา

เฉพาะ  อาจารย์นิเทศกป์ระจาํโรงเรียน รวมถงึผู้อาํนวยการโรงเรียน 

8. การสมัมนาหลังการปฏบิัติการสอนและฝึกประสบการณ ์ เพ่ือสรปุเป็นบทเรียนสาํคัญ 

สาํหรับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครใูนอนาคต 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม  

4.1.1  มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ  

4.1.2  มีสมรรถนะในการปฏบิัติหน้าที่รวมทั้งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้

บังเกดิผลต่อการศึกษาและผู้เรียน 

4.1.3  มีสมรรถนะประจาํสายงานและสมรรถนะเฉพาะของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ได้แก่ 

1)  ความรู้ เกี่ยวกบัหลักสตูรและมาตรฐานการเรียนรู้ 

2)  การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ 

3)  การเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

4)  การจัดทาํแผนการจัดการเรียนรู้ 

5)  การแก้ปัญหาและพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย 

4.2 ช่วงเวลา  

4.2.1 การฝึกประสบการณวิ์ชาชีพครรูะหว่างเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของช้ันปีที่ 

3–4 

4.2.2 การฝึกประสบการณวิ์ชาชีพคร ูภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของช้ันปีที่ 5 

4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 

4.3.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน  จัดให้ฝึกประสบการณ์ในภาคสนาม    

4 -5 ช่ัวโมง/สปัดาห์ 

4.3.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดให้ฝึกประสบการณ์ในภาคสนาม 2 ภาคเรียน 

เตม็เวลา 
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4.4   การเตรียมการ 

คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ ดําเนินการตั้ งแต่การ

เตรียมการคัดเลือกโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน กาํหนดรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระบบการ

นิเทศ การวิจัยเชิงประเมินและติดตามผล 

5. ขอ้กําหนดเกีย่วกบัการทําโครงงานหรืองานวิจยั 

5.1  โครงงานวิทยาศาสตร ์

  5.1.1. คําอธิบายโดยย่อ 

 เพ่ือให้นิสติทุกคนได้ศึกษาค้นคว้าระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ และการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ 

สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์และเรียบเรียงเป็นโครงร่างของโครงงาน

วิทยาศาสตร์และ นิสติแต่ละกลุ่มจะได้ทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามเค้าโครงที่เสนอ นาํเสนอผลงานใน

รูปเอกสาร ช้ินงาน และรายงานต่อที่ประชุมหรือสาธารณชน และประมวลประสบการณ์สู่การประกอบ

วิชาชีพครวิูทยาศาสตร์ 

  5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้

  1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

   1.1  แสดงความซ่ือสตัย์ สจุริต ยุติธรรม และปฏบิัตตินตามหลักธรรมมาภิบาล 

   1.2  แสดงออกถงึความมีระเบียบและความรับผดิชอบต่อตนเอง 

   1.3  แสดงออกถงึความมีจติสาํนึกและตระหนักในการปฏบิัตติามจรรยาบรรณ

วิชาชีพคร ูและปฏบิัตตินเป็นแบบอย่างที่ด ี

   1.4  แสดงออกถงึความเคารพสทิธแิละความคิดเหน็ของผู้อื่น 

   1.5  แสดงความคดิเหน็หรือพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ และเสยีสละ 

  2. ด้านความรู้  

   2.1  สามารถอธบิายถงึความรู้ในหลักการและทฤษฎขีองเน้ือหาวิชา 

   2.2  สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะ/กระบวนการในวิชาต่างๆ กบัการประกอบ

อาชีพ 

   2.3  ตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และงานวิจัยในสาขาวิชา 

   2.4  นาํความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เรียนไปประยุกต์กบัการดาํรงชีวิต 

  3. ด้านทกัษะทางปัญญา  

   3.1  สามารถแสดงออกถงึการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมี

เหตุผล 

   3.2  สามารถใช้และผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
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   3.3  มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่

หลากหลายได้อย่างถูกต้องเพ่ือนาํไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

  4. ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

   4.1  สามารถทาํงานร่วมกบัผู้อื่นในฐานะผู้นาํและสมาชิกที่ดขีองกลุ่ม 

   4.2  มีความรับผดิชอบต่อสงัคมและองคก์ร 

   4.3  สามารถปรับตัวให้เข้ากบัสถานการณแ์ละวัฒนธรรมองค์กร 

  5. ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

   5.1  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร อนัมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้หรือ

ประเดน็ปัญหาได้ 

   5.2  สามารถเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผล 

และแปลความหมายได้อย่างเหมาะสม 

   5.3  สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

  6. ด้านทกัษะการจัดการเรียนรู้  

   6.1  แสดงความเช่ียวชาญในการจัดการการเรียนรู้ที่มีรปูแบบหลากหลาย ทั้งที่เป็น

ทางการ (Formal) กึ่งทางการ (Non-formal) และไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

   6.2  แสดงความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ ด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสมกบัความ

แตกต่างของผู้เรียน 

   6.3  แสดงความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ    

   5.1.3  ช่วงเวลา  

    ภาคเรียน 1 และ 2 ของช้ันปีที่ 4 

  5.1.4  จํานวนหน่วยกิต   

    ภาคเรียนที่ 1    1(0-3-0) 

    ภาคเรียนที่ 2    1(0-3-0) 

  5.1.5  การเตรียมการ 

    -  กาํหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนิสติแต่ละกลุ่ม 

        -  อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาํปรึกษาในการกาํหนดประเดน็หัวข้อที่จะศึกษา และ

กระบวนการจัดทาํเค้าโครงและโครงงานวิทยาศาสตร์ทุกขั้นตอน 

                   -  ให้นิสิตจัดทาํรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และจัดนิทรรศการแสดงผลงาน

เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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 5.1.6  กระบวนการประเมินผล 

    -  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาํจัดทาํเค้าโครง และโครงงาน

วิทยาศาสตร์  

    -  ประเมินการจัดนิทรรศการของนิสติ 

    - อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกนัประเมินเค้าโครงและโครงงานวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ ์

          5.2  งานวิจยัในชั้นรียน 

  5.2.1  คําอธิบายโดยย่อ 

 เพ่ือให้นิสติทุกคนได้เรียนรู้การทาํวิจัยในช้ันเรียนทั้งสองประเภท  คือ  ประเภทการวิจัย

เพ่ือรู้และเข้าใจปัญหา  และประเภทการวิจัยเพ่ือพัฒนา/แก้ปัญหา  จึงกาํหนดให้นิสติแต่ละคนต้องฝึก

ประสบการณก์ารทาํวิจัยทั้งสองประภท  โดยในภาคเรียนที่ 1  ให้ฝึกทาํวิจัยประเภทที่ 1  การวิจัยเพ่ือรู้

และเข้าใจปัญหา  ในกรณีที่นิสิตคนใดทาํวิจัยสาํรวจเพ่ือรู้/เข้าใจปัญหาแล้ว  ประสงค์ที่จะทาํวิจัย

ทดลองเพ่ือพัฒนา/แก้ไขปัญหาภายในภาคเรียนที่ 1  กส็ามารถทาํได้  ทั้งน้ีต้องได้รับการเหน็ชอบจาก

อาจารย์นิเทศการศึกษา  สาํหรับในภาคเรียนที่ 2  ให้นิสติฝึกทาํวิจัยประเภทที่ 2  การวิจัยเพ่ือพัฒนา/

แก้ไขปัญหารายงานการวิจัยแต่ละประเภทให้มีสาระครอบคลุมตามที่กาํหนด  

  5.2.2  มาตรฐานผลการเรียนรู ้

1)  มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย 

2)  สามารถทาํงานวิจัยเบื้องต้นเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ ได้ 

3)  สามารถเขยีนผลงานวิจัยเพ่ือการสื่อสารได้ 

4) สามารถพัฒนางานวิจัยและประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพ่ือเป็นประโยชน์

ประกอบวิชาชีพ 

  5.2.3  ช่วงเวลา  

   ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของช้ันปีที่ 5 

5.2.4 จํานวนหน่วยกิต   

    รวมอยู่ในรายวิชาการฝึกประสบการณวิ์ชาชีพคร ูจาํนวน 12 หน่วยกติ 

 5.2.5  การเตรียมการ 

   - นิสติต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอน 

    - กําหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ประกอบด้วยอาจารย์นิเทศก์ประ

โรงเรียนอาจารย์นิเทศกวิ์ชาเฉพาะ และอาจารย์นิเทศกก์ารศึกษา ของนิสติแต่ละคน 

          - อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาํปรึกษาในการกาํหนดประเดน็หัวข้อที่จะศึกษา และ

กระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน 

                  - ให้นิสิตจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ทั้ งเอกสารและแฟ้มข้อมูล

อเิลก็ทรอนิกส ์และจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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 5.2.6  กระบวนการประเมินผล 

  - ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาํวิจัย  

  - ประเมินงานวิจัยของนิสติ ด้วยแบบประเมินงานวิจัย 

  - ประเมินการจัดนิทรรศการของนิสติ 

  - อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินงานวิจัยของนิสติร่วมกนัตามเกณฑท์ี่กาํหนด 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล  

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  

1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต (อตัลกัษณน์ิสิต มศว) 

อตัลกัษณนิ์สิต มศว กลยุทธก์ารสอนและกิจกรรมของนกัศึกษา 

ใฝ่รู้ตลอดชีวิด คิดเป็นทาํเป็น หนักเอาเบาสู้  

รู้กาละเทศะ เป่ียมจิตสาํนึกสาธารณะ มี

ทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วย

บุคลิก พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ 

สอดแทรกอัตลักษณ์ทั้ง 9 ประการในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

โดยอธิบายให้นิสิตเข้าใจความหมายและความสาํคัญของอัตลักษณ์

ทั้ง 9 ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกบัการเรียน การทาํงาน และการดาํรงชีวิต 

จัดกจิกรรมทั้งในและนอกช้ันเรียนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้นิสติมีโอกาส

ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้มีอัตลักษณ์ทั้ง 9 และให้นิสิตอภิปราย

แสดงความคิดเห็นว่าการเรียนในแต่ละรายวิชาช่วยกระตุ้นนิสิตให้

พัฒนาอัตลักษณ์ในด้านใดบ้าง พร้อมยกตัวอย่างการนาํไปใช้ใน

ชีวิตประจาํวันและประโยชน์ที่ได้รับ 

 

       2.  การพฒันาผลการเรียนรูเ้ฉพะดา้น 

              2.1  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม : มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของ

ไทยและประชาคมนานาชาต ิ

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1 ) มี คุ ณ ธ ร ร ม

จ ริ ย ธ ร ร ม ใ น ก า ร

ดํารง ชี วิต  มีความ

ซ่ือสัตย์สุจริต และมี

จ ร ร ย าบ ร รณท า ง

วิชาการ 

1 )สอดแทรก เ น้ื อหาใน มิติ ท า ง คุณธรรม  

จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการในการ

เรียนการสอนทุกรายวิชา 

2) ใช้กรณีศึกษา และมอบหมายงานให้นิสติฝึก

นาํหลักธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาชีวิต 

3) มีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมอย่างต่อเน่ือง 

1) ประเมินจากพฤติกรรมความซ่ือสตัย์

ในการทาํรายงาน การอ้างอิงผลงาน และ

การสอบ 

2) ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมายที่

แสดงถึงการคิด  วิ เคราะห์  และการ

เลือกใช้หลักธรรมที่ เหมาะสมในการ

แก้ปัญหาต่างๆ และการพัฒนาตนเอง 

3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมของนิสิต

ในกจิกรรมนอกหลักสตูรที่มีการจัดขึ้น 

2) มี จิ ตส า ธ า รณะ 

เสยีสละเพ่ือส่วนรวม 

1) ให้นิสิตเรียนรู้การเสยีสละเพ่ือส่วนรวมจาก

กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างที่ได้รับการยกย่องใน

สงัคม เพ่ือกระตุ้นให้เกดิจิตสาํนึกสาธารณะ 

2) ให้นิสิตฝึกเขียนโครงการ และทาํกิจกรรม

เสยีสละเพ่ือส่วนรวม เช่น โครงการจิตอาสา เพ่ือ

ปลูกฝงัจิตสาํนึกสาธารณะ 

3) ให้นิสติเขียนรายงานความรู้สกึที่มีต่อการทาํ

กิจกรรมโครงการจิตอาสา เพ่ือให้ตระหนักถึง

ความสขุที่เกดิจากการให้ 

 

 

1) ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียน

ความความคิดเหน็ในช้ันเรียน 

2) ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย 

และสังเกตจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

การวางแผน การปฏบัิติ และการนาํเสนอ

ผลงาน 

3) ประเมินจากความภาคภมิูใจของนิสติ

ที่ได้ทาํประโยชน์ให้สงัคม 
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

3) รับผิดชอบตนเอง 

ผู้ อื่ น  สั ง คม  แล ะ

สิ่งแวดล้อม 

ให้ความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบจากการ 

กระทําของตนเองต่อตนเอง ผู้อื่น สังคมและ

สิ่งแวดล้อม โดยใช้กรณีศึกษา และมอบหมาย

งานรายบุคคล/งานกลุ่ม 

1) ประเมินความรับผิดชอบต่อตนเอง

จากคุณภาพรายงานรายบุคคล 

2) ประเมินความรับผิดชอบต่อผู้อื่นจาก

การทํารายงานกลุ่ม  และจากผลการ

ประเมินกนัเองของนิสติในกลุ่ม 

3) ประเมินความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่ ง แ วด ล้ อมจ ากก า รอ ภิป ร าย

แลกเปล่ียนความคิดเหน็ในช้ันเรียน และ

พัฒนาการทางความคิดและพฤติกรรม

ของนิสติ 

4)  มี วิ นั ย  ตรง ต่อ

เ ว ล า  เ ค า ร พ ก ฎ 

ระเบียบขององค์กร

และสงัคม 

1) กาํหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้นิสติมี

ค่านิยมพ้ืนฐานที่ถูกต้อง 

2) ช้ีแจงกฎระเบียบและแนวปฏบัิติในการเรียน

การสอนให้ชัดเจนในทุกรายวิชา 

ประเมินจากพฤติกรรมในช้ันเรียน การ

ตรงต่อเวลาในการเข้าช้ันเรียน การส่ง

รายงานตามเวลาที่กาํหนด การแต่งกาย 

และการปฏิบัติตนตามระเ บียบของ

มหาวิทยาลัย 

5) ตระหนักในคุณค่า

ของศิลปวัฒนธรรม

ทั้ ง ข อ ง ไ ท ย แ ล ะ

ประชาคมนานาชาติ 

1) มีรายวิชาที่ส่งเสริมให้นิสติมีแนวคิดทางด้าน

สุนทรียศาสตร์ และตระหนักในคุณค่าของ

ศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อการดาํรงชีวิต โดยให้เข้า

ร่วมกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ ทั้งในและ

นอกเวลาเรียน และให้ทาํรายงานแสคงความ

คิดเหน็ ทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม 

2) สอดแทรกเน้ือหาในด้านศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีที่ดีงาม ทั้งของไทยและนานาชาติใน

การเรียนการสอนทุกรายวิชา 

1) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย ที่

แ ส ด ง ถึ ง ก า ร นํ า แ น ว คิ ด ท า ง

สุนทรียศาสตร์/ศิลปวัฒนธรรม มาใช้

และการอภิปรายในช้ันเรียน 

2) สังเกตจากการประพฤติตนอยู่ใน

ประเพณแีละวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

3) สังเกตจากการรู้ เท่าทัน สามารถ

ปรับตัว และเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม

ของนานาชาติ 

   2.2  ดา้นความรู ้ : มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทศัน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจ

ธรรมชาติของตนเอง ผู้อื่น และสงัคม 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1) มีความรอบรู้อย่าง

กว้างขวาง มีโลกทัศน์

ก ว้ า ง ไ ก ล  แ ล ะ 

สามารถเรียนรู้ด้วย

ตนเอง 

1) จัดหลักสตูรให้มีรายวิชาบังคับที่ครอบคลุม

ความรู้ในสาขาต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง โดย

จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ  

และมีรายวิชาเลือกที่หลากหลายเพ่ือให้นิสิตมี

โอกาสเลือกเรียนได้ตามความสนใจ 

2) มีการแนะนาํวิธกีารเรียนรู้/การสบืค้นข้อมูล

ด้วยตนเอง และให้ฝึกปฏบัิติในทุกรายวิชา 

 

 

 

1) ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่

แสดงถึงการคิด/วิเคราะห์ การหาความรู้

เพ่ิมเติม โดยอาศัยข้อมูล/หลักความรู้

จากแหล่งที่น่าเช่ือถือมาประกอบได้อย่าง

เหมาะสมและมีจรรยาบรรณในการอ้างองิ 

2) การสอบภาคทฤษฎี/ปฏบัิติ 
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

2) มีความรู้และความ

เข้าใจธรรมชาติของ

ตนเอง รู้เท่าทันการ

เ ป ล่ี ย น แปล ง แ ล ะ

ดํ า ร ง ชี วิ ต อ ย่ า ง มี

ความสุข ท่ ามกลาง

กระแสโลกาภิวัตน์ 

1) ให้เรียนรู้หลักธรรมที่สาํคัญในการดาํรงชีวิต 

โดยใช้หนังสอืและกรณศีึกษา 

2) ให้ทาํกจิกรรม Who am I เพ่ือให้เข้าใจ/

ทราบที่มาของลักษณะนิสัย/ วิเคราะห์ข้อดี

ข้อด้อยของตนเอง พร้อมตั้งเป้าหมายในการ

พัฒนาตนเอง 

3) มอบหมายงานให้นิสติฝึกนาํหลักธรรมมา

ใช้ในชีวิตประจาํวัน 

1) ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่

แสดงถึงการคิด/ วิ เคราะห์  และการ

เลือกใช้หลักธรรมที่ เหมาะสมในการ

ดาํเนินชีวิต 

2) ประเมินจากพัฒนาการด้านความคิด

และพฤติกรรมการเรียนรู้ใน 

ช้ันเรียน 

3) มี คว าม รู้  ความ

เข้าใจเพ่ือนมนุษย์/ 

สั ง ค ม ทั้ ง ไ ท ย แ ล ะ

นานาชาติ/กฏหมาย

ในชีวิตประจาํวัน และ

สามารถนําความรู้ไป

ใ ช้ในการแก้ปัญหา

และสร้างสรรค์สงัคม 

1) ให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกบัมนุษย์/สงัคมไทย

และนานาชาติเพ่ือให้นิสติเข้าใจ 

พฤติกรรมของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกัน และ

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาํวัน รวมทั้ง

แนะนาํแหล่งอ้างองิให้นิสติค้นคว้าเพ่ิมเติม 

2) ให้นิสติเรียนรู้การดาํรงชีวิตในสงัคมอย่างมี

คุณค่าจากกรณศีึกษา 

3) มอบหมายงานกลุ่มให้นิสติวิเคราะห์ปัญหา

สั ง คมแล ะนํ า สนอแนวท า ง แ ก้ ไ ข อ ย่ า ง

สร้างสรรค์ 

4) อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ัน

เรียน 

1) ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

การวางแผน การปฎิบัติ และการนาํเสนอ

ผลงาน 

2) ประเมินจากคุณภาพงานที่แสดงถึง

ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาสงัคม

โดยเร่ิมจากตนเอง 

3) ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียน

ความความคิดเหน็ในช้ันเรียน 

4 ) มี คว าม รู้  ความ

เข้าใจ และตระหนัก

ถึงความจาํเป็นในการ

มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ที่

ถูกต้องกับธรรมชาติ

แวดล้อม 

1) ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบ

ของพฤติกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม โดย

ใช้กรณีศึกษา เพ่ือให้ตระหนักถึงความจาํเป็น

ในการมีความสมัพันธท์ี่ถูกต้องกบัสิ่งแวดล้อม 

2) มอบหมายงานให้นิสิตฝึกวิเคราะห์ปัญหา

สิ่ ง แ วด ล้อม  อ ภิปร ายหาสา เห ตุและ วิ ธี

แ ก้ ปัญหาโดย เ ร่ิมจากการ เป ล่ียนแปลง

พฤติกรรมของนิสิตเอง และนําเสนอในช้ัน

เรียน 

1) ประเมินจากคุณภาพงานที่มอบหมาย 

2) ประเมินจากกความรับผิดชอบในการ

ทาํรายงานรายบุคคล และการทาํงานกลุ่ม 

3) ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียน

ความความคิดเหน็ในช้ันเรียน 

4) สงัเกตจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ในการบริโภค 

5) มีความรู้ พ้ืนฐาน

แ ล ะ ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร

ดํารง ชี วิตตามหลัก

เศรษฐกจิพอเพียง 

1) ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกบัหลัก

เศรษฐกจิพอเพียง 

2) มอบหมายงานกลุ่มให้นิสิตสืบค้นกรณ ี

ศึกษามาอภิปรายในช้ันเรียน 

3) มอบหมายงานรายบุคคลให้นิสติฝึกคิดและ

นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการ

ดาํรงชีวิต 

1) ประเมินจากรายงานที่แสดงให้เหน็ว่า

นิสิตได้นาํหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ

ใช้ในชีวิตประจาํวัน และสามารถเลือกสรร

ความรู้ ในศาสตร์ต่างๆ ในกระแสหลักมา

บูรณาการใช้อย่างรู้ เท่าทนั  

2) ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียน

ความความคิดเหน็ในช้ันเรียน 
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              2.3  ดา้นทกัษะทางปัญญา : เป็นผู้ใฝ่รู้ คดิอย่างมีเหตุผล และสามารถนาํความรู้ ไปใช้ใน

การดาํเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี           

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1) เป็นผู้ใฝ่รู้ และมี

วิจารณญาณในการ

เ ลื อ ก รั บ ข้ อ มู ล

ข่าวสาร 

1) สอดแทรกกจิกรรมการเรียนการสอนให้นิสติ

ฝึกค้นคว้าหาความรู้ ด้วยตนเองในทุกรายวิชา 

2) ให้นิสิตฝึกใช้หลักกาลามสูตรในการ

พิจารณาเลือกรับข้อมูลข่าวสาร 

1) ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่

แสดงถึงการค้นหาความรู้เพ่ิมเติมอย่าง

ต่อเน่ืองและมีวิจารณญาณในการเลือกรับ

ข้อมูลข่าวสารโดยใช้หลักกาลามสตูร 

2) ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียน

ความความคิดเหน็ในช้ันเรียน 

2) สามารถคิดอย่าง

มี เหตุ ผลและ เ ป็น

ระบบ 

1) ให้นิสิตฝึกคิดวิเคราะห์/หาแนวทางแก้ไข

ปัญหาโดยใช้หลักธรรม เช่น อริยสัจ โยนิโส

มนสกิาร  

2) นําเสนอและอภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเหน็ในช้ันเรียน  

1) ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่

แสดงถึงการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็น

ระบบ 

2) ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียน

ความความคิดเหน็ในช้ันเรียน 

3) สามารถเช่ือมโยง

ค ว า ม รู้ สู่ ก า ร ใ ช้

ประโยชน์เพ่ือพัฒนา

คุณภ าพ ชี วิ ต ข อ ง

ตนเอง และสังคมใน

ทุกมิติได้อย่างสมดุล  

1) ใช้ตัวอย่างที่ดีเป็นกรณีศึกษาเพ่ือให้นิสติได้

เรียนรู้วิธีวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข

อย่างเป็นระบบโดยอาศัยความรู้แบบบูรณาการ 

2) กาํหนดประเดน็ปัญหาสังคมที่เป็นประเดน็

สาธารณะเพ่ือฝึกให้นิสิตรู้จักใช้ความรู้ในการ

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และเสนอแนะแนว

ทางแก้ไข เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 

และสงัคมในทุกมิติได้อย่างสมดุล 

1) ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมายที่

แสดงถึงการนาํข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องมา

ใช้ในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เป็น

ระบบ และสร้างสรรค์ 

2)สังเกตพัฒนาการในด้านต่างๆจาก

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 

และการแสดงความคิดเหน็ในช้ันเรียน 

             2.4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ : สามารถติดต่อสื่อสาร

และดาํรงตนอยู่ร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมได้เป็นอย่างดี 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1) ใช้ภาษาในการ

ติ ด ต่อสื่ อ ส า รและ

สร้างความสัมพันธ์

กับผู้อื่นได้เป็นอย่าง

ด ี

1) มีรายวิชาที่พัฒนาทกัษะการใช้ภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกใช้ภาษาใน

การติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับ

ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

2) ใช้กรณีศึกษาเป็นตัวอย่างเพ่ือให้นิสิต

วิเคราะห์เปรียบเทยีบการสื่อสารที่ดีและไม่ด ี

1) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย

และการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

2) การสอบภาคทฤษฎี/ปฏบัิต ิ

2) สามารถปรับตัว

ทํางานร่วมกับผู้อื่ น

ทั้งในฐานะผู้นําและ

สมาชิกกลุ่ม 

1) มอบหมายกิจกรรมกลุ่มในทุกรายวิชาเพ่ือ

ฝึกให้นิสิตรู้จักปรับตัวในการทํางานร่วมกับ

ผู้อื่น รับผิดชอบภาระงานที่ได้รับมอบหมาย รับ

ฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมกลุ่ม สามารถ

แสดงจุดยืนของตนเอง และค้นหาทางออก

ร่วมกนัได้ 

1) ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่

แสดงถึงความร่วมมือในการวางแผน 

ปฏบัิติ และแก้ปัญหา  

2) สังเกตจากพัฒนาการด้านความคิด

และพฤติกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน 

3) ประเมินจากผลการประเมินกันเอง

ของนิสติในกลุ่ม 
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

3) การอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นอย่างสนัติสขุ 

1) ใช้กรณีศึกษาปัญหาความขัดแย้งเพ่ือให้

นิสติได้เรียนรู้ผลกระทบด้านลบที่มีต่อสงัคม 

2) เลือกปัญหาสังคมที่เป็นประเดน็สาธารณะ

ให้นิสิตฝึกวิพากษ์วิจารณ์ในช้ันเรียน เปิดรับ

ความคิดเหน็ที่หลากหลาย เคารพสทิธขิองผู้อื่น 

พยายามเข้าใจและยอมรับความแตกต่างทาง

ความคิดของแต่ละบุคคล 

 

1) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ

วิพากษ์ วิจารณ์ ใน ช้ันเ รียน  และการ

ยอมรับเหตุผลของผู้ที่ มีความคิดเห็น

แตกต่าง  

              2.5  ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1) มีทกัษะการ     

วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

1) มีรายวิชาที่ ฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตั ว เ ล ข โ ด ยต ร ง  เ ช่ น  คณิ ต ศ าสต ร์ ใ น

ชีวิตประจาํวัน 

2) สอดแทรกทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขใน

รายวิชาต่าง  ๆ  เ พ่ือพัฒนาทักษะน้ีอย่าง

ต่อเน่ือง 

 

การสอบภาคทฤษฎี/ปฏบัิติ 

 

2) มีทักษะการสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศไ ด้อ ย่ าง

ถูกต้องและเหมาะสม 

1)  มีรายวิชาที่พัฒนาทักษะการสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 

2) สอดแทรกทักษะการสื่ อสาร  การใ ช้

เ ทค โน โ ล ยี ส า รสน เทศ  กฎหมายแล ะ

จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องในทุกรายวิชา 

3)  ฝึกนิสิตให้รู้จักวิเคราะห์ผลกระทบจาก

การใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและ

สงัคม 

 

1) การสอบภาคทฤษฎี/ปฏบัิติ 

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

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร

อย่างรู้ เท่าทนั และมีจรรยาบรรณ  

 

3) สามารถแสวงหา

ความรู้โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1) ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสาํคัญ

ของแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆทั้งแหล่งความรู้ 

ทั้ งที่ เ ป็นสื่ อเอกสาร/ สื่ออิเล็กทรอนิคส์/

บุคคล 

2)   แนะนําวิธีการเรียนรู้/การสืบค้นข้อมูลโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและฝึกปฏบัิติในทุกรายวิชา 

3)  มอบหมายกิจกรรมเพ่ือฝีกทักษะในการ

สบืค้น/อ้างองิข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ 

 

 

 

 

1) การสอบภาคทฤษฎี/ปฏบัิติ 

2) ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่

แสดงถึงการสืบค้นข้อมูล การเลือกใช้

ข้ อ มู ล  แล ะก า ร รู้ จั ก แห ล่ ง ข้ อ มู ลที่

เหมาะสม 
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ผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

4) สามารถนําเสนอ

สารสนเทศในรูปแบบ

ที่ เ ห ม า ะ สม  แ ล ะ มี

คุณภาพ 

1)ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการ

นาํเสนอผลงานประเภทต่างๆ 

2) สอดแทรกการฝึกทกัษะการในการเรียนรู้

รายวิชาต่างๆ 

3) ใช้กรณีศึกษาเพ่ือเป็นตัวอย่างในการ

นาํเสนอผลงานที่ดีและไม่ดี 

4) ฝึกให้นิสิตออกมานาํเสนอผลงานหน้าช้ัน

เรียนในทุกรายวิชา 

1) ประเมินจากคุณภาพในการนาํเสนอ

ผลงานและ เ ลือกการใ ช้ เทคโนโล ยี

สารสนเทศมาช่วยให้การนาํเสนอผลงานมี

ความชัดเจน และน่าสนใจมากย่ิงขึ้น  

 

      3.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) 
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ผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม : มีคุณธรรม ตระหนกัใน

คุณค่าของศิลปวฒันธรรม 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการดาํรงชีวิต  มีความซื่อสตัย์สจุริต และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

2. มีจิตสาธารณะเสยีสละเพื่อส่วนรวม 

3. รับผดิชอบตนเอง ผู้อื่น สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

4. มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสงัคม 

5. ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยแลประชาคมนานาชาติ 

ความรู ้: มีความรอบรูอ้ย่างกวา้งขวาง มีโลกทศันท์ี่

กวา้งไกล มีความเขา้ใจธรรมชาติของตนเอง ผูอ้ื่น 

และสงัคม 

1. มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทศัน์กว้างไกล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2. มีความรู้และความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง รู้เท่าทนัการเปลี่ยนแปลงและดาํรงชีวิตอย่างมีความสขุท่ามกลางกระแส  

โลกาภิวัตน์ 

3. มีความรู้ ความเข้าใจเพื่อนมนุษย์/สงัคม ทั้งไทยและนานาชาติ กฎหมายในชีวิตประจาํวัน และสามารถนาํความรู้ ไปใช้

ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สงัคม 

4. มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถงึความจาํเป็นในการมีสมัพันธท์ี่ถูกต้องกบัธรรมชาติแวดล้อม 

5. มีความรู้พื้นฐานและทกัษะในการดาํรงชีวิตตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

ทกัษะทางปัญญา : เป็นผูใ้ฝ่รูค้ิดอย่างมีเหตุผลและ

สามารถนาํความรูไ้ปใชใ้นการดําเนินชีวิตไดเ้ป็น

อย่างดี 

1. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีวิจารณญาณในการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร 

2. สามารถคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 

3. สามารถเชื่อมโยงความรู้สู่การใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสงัคมในทุกมิติได้อย่าสมดุล 

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ : สามารถติดต่อสือ่สารและดํารงตนอยู่

ร่วมกบัผูอ้ื่นในสงัคมไดเ้ป็นอย่างดี 

1. ใช้ภาษาในการสื่อสารและสร้างความสมัพันธก์บัผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี

2. สามารถปรับตัวทาํงานร่วมกบัผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาํและสมาชิกกลุ่ม 

3. การอยู่ร่วมกบัผู้อื่นอย่างสนัติสขุ 

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

2. มีทกัษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

3. สามารถแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. สามารถนาํเสนอสารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
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 รายวิชาศึกษาทัว่ไป 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพนัธ ์

ระหว่างบุคคล  

และความ

รบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข  

การสือ่สาร และ     

การใช ้

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

มศว 111 ศิลปการสื่อสารภาษาไทย                    

มศว 112 ภาษาไทยปริทรรศน์                    

มศว 121 ภาษาองักฤษเพื่อประสทิธภิาพการสื่อสาร 1                    

มศว 122 ภาษาองักฤษเพื่อประสทิธภิาพการสื่อสาร 2                    

มศว 123 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1                    

มศว 124 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 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 ทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ                    

มศว 140 การเขียนภาษาองักฤษเชิงวิชาการ                    



69 

 

 รายวิชาศึกษาทัว่ไป 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพนัธ ์

ระหว่างบุคคล  

และความ

รบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข  

การสือ่สาร และ     

การใช ้

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

มศว 141 ทกัษะการรู้สารสนเทศ                    
มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม                    
มศว 143 พลังงานทางเลือก                    

มศว 144 คณติศาสตร์ในชีวิตประจาํวัน                    

มศว 145 สขุภาวะและวิถชีีวิตเชิงสร้างสรรค์                    
มศว 341 วิทยาศาสตร์ฟิสกิส ์กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต                    
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์                    

มศว 251 มนุษย์กบัสงัคม                    

มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพื่อชีวิต                    

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                    

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด                    

มศว 353 มนุษย์กบัการใช้เหตุผลและจริยธรรม                    

มศว 354 มนุษย์กบัสนัติภาพ                    

มศว 355 พุทธธรรม                    

มศว 351 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                    

มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์                    
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 รายวิชาศึกษาทัว่ไป 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพนัธ ์

ระหว่างบุคคล  

และความ

รบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข  

การสือ่สาร และ     

การใช ้

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

มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์                    

มศว 361 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสงัคม                    

มศว 362 มนุษย์กบัอารยธรรม                    

มศว 363 มนุษย์กบัการเมือง                    

มศว 364 เศรษฐกจิในกระแสโลกาภิวัตน์                    

มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่                    

มศว 366 จิตวิทยาสงัคม                    

มศว 367 กฎหมายทั่วไป                    

มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม และเทคโนโลยี                    
มศว 372 ภมูิปัญญาท้องถิ่น                    

มศว 373 ภมูิลักษณช์ุมชน                    

มศว 374 สมัมาชีพชุมชน                    

มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน                    

 ความรบัผิดชอบหลกั                ความรบัผิดชอบรอง
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หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

1.   การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต (ED-SWU) 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธก์ารสอนหรือกิจกรรมที่ใชใ้นการพฒันา 

1) E: Ethics (คุณธรรม)  

เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมความ

เป็นครู และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ 

มีความยุติธรรม เมตตาธรรม เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 

เสียสละ อุทิศตนเพ่ือพัฒนาบุคคลและสังคม

ที่ มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของ

ตนเองและมีจิตสาํนึกสาธารณะ 

 กาํหนดวิชาสอน ให้ความรู้ในรายวิชา และสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรมและบริการสงัคมไว้ในกระบวนการเรียนการสอน 

   จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จัดสถานการณ์

ต่างๆ จัดประสบการณเ์ป็นปกติและในโอกาสพิเศษ  

  จัดสถานการณ์ ประสบการณ์ เช่น จัดกจิกรรมการอบรม สมัมนา 

ต่างๆ ให้นิสิตโดยตรง ตลอดจนจัดกิจกรรมบริการชุมชนเพ่ือ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตสาํนึกและเป็นผู้นาํในการสืบสาน 

สร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี ภมิูปัญญาไทย ทั้งด้านการแต่งกาย 

มารยาทไทยและวิถีไทย จิตสาํนึกสาธารณะและการพัฒนาอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

 ส่งเสริมให้นิสิตประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมโดยมี

การประกาศเกียรติคุณยกย่องนิสติที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นประจาํ

ทุกปี 

2) D: Democracy (คารวะธรรม สามคัคี

ธรรม ปัญญาธรรม)  

เป็นผู้รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพ

ผู้อื่น เป็นผู้นาํ-ผู้ตามที่ดี ไม่ต่อต้าน ทะเลาะ

เบาะแว้ง มีเหตุผล 

 สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน จัดกจิกรรม ตลอดจนจัด

สถานการณ์ ประสบการณ์ เช่นการจัดกิจกรรมกลุ่ม การทาํงานเป็น

ทมี การอบรม สมัมนา 

 การจัดกจิกรรมและการทาํงานกลุ่ม กจิกรรมปฏสิงัสรรค์ พบปะ  

การแลกเปล่ียนความคิดเหน็กบัผู้อื่น 

 การทศันศึกษาดูงาน การจัดโครงการกฬีาและนันทนาการ การให้

ความรัก ความเมตตาและเอาใจใส่โดยอาจารย์ผู้สอนและโดยระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

 การปฏสิงัสรรค์ พบปะ แลกเปล่ียนความคิดเหน็กบับุคลากรจาก

ภายในและหน่วยงานอื่น จัดกิจกรรมการอบรม สัมมนา ต่างๆ ให้

นิสิตโดยตรง ตลอดจนจัดกิจกรรมบริการชุมชนเพ่ือเปิดโอกาสให้

นิสติได้ไปบริการวิชาการเพ่ือช่วยเหลือสงัคม  

3) S: Simplicity (เรียบง่าย)   

ติดต่อ เข้าพบง่าย มีมนุษยสัมพันธ์ ย้ิมแย้ม 

เป็นกันเองกับเพ่ือนนิสิต และบุคคลทั่วไป 

เป็นแบบอย่างที่ดี 

 สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน จัดกจิกรรม ตลอดจนจัด

สถานการณ์ ประสบการณ์ เช่นการจัดกิจกรรมกลุ่ม การทาํงานเป็น

ทมี การอบรม สมัมนา 

 การจัดกจิกรรมและการทาํงานกลุ่ม กจิกรรมปฏสิงัสรรค์ พบปะ  

การแลกเปล่ียนความคิดเหน็กบัผู้อื่นและบุคลากรจากหน่วยงานอื่น 

 การทศันศึกษาดูงาน การจัดโครงการกฬีาและนันทนาการ การให้

ความรัก ความเมตตาและเอาใจใส่โดยอาจารย์ผู้สอน และโดยระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

 ทาํกิจกรรมเพ่ือสังคม แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับบุคลากรจาก

ภายในและหน่วยงานอื่น 
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คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธก์ารสอนหรือกิจกรรมที่ใชใ้นการพฒันา 

4) W: Work Smart  (เป็นนกัปฏิบติัที่ดี)   

ปฏบัิติงานอย่างถูกต้อง ทนัเวลา และทนัสมัย 

ปฏบัิติงานอย่างเตม็ความสามารถ ตรงตาม

แผนปฏบัิติงาน แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม สามารถใช้เทคโนโลยีในการทาํงาน 

 ให้ความรู้ในรายวิชา และสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน 

 จัดกิจกรรม  ตลอดจนจัดสถานการณ์ ประสบการณ์ เ ช่น  

การศึกษา ดูงานต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการเรียน

การสอน 

 การศึกษา ค้นคว้า และวิจัย การศึกษา ดูงานต่างๆเพ่ือเสริมสร้าง 

ประสิทธิภาพในการใช้ พัฒนา สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

ทางการศึกษาและการเรียนรู้ มีความสามารถในการสร้างสรรค์โดย 

และเขียนรายงาน การเขยีนผลงานทางวิชาการ 

 การจัดกิจกรรมที่กาํหนดให้ศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง ตลอดจน
จัดสถานการณ ์ประสบการณ ์เช่น การอบรม สมัมนา ต่างๆ 

 การวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติ ในวิชาชีพทาง

การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างประสทิธภิาพในการทาํงานเด่ียวและเป็นทมี 

 การประยุกต์ใช้การวิจัย การค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติ 

ในวิชาชีพทางการศึกษา การทําโครงงาน การเรียนภาคปฏิบัติ 

การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏบัิติ ในวิชาชีพทางการศึกษา  

มีระบบ กระบวนการตรวจสอบการดาํเนินงาน 

5) U: Unity (รักองค์กร)   

รักองค์กร แสดงเจตคติและความรู้ สึกที่ดีต่อ

องค์กร ดาํรงไว้ซ่ึงอัตลักษณ์ของคณะ รักษา

ผลประโยชน์ ช่วยเหลือเกื้อกูลเพ่ือนมนุษย์ 

 สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน จัดกิจกรรม ตลอดจน

จัดสถานการณ์ ประสบการณ์ เช่นการจัดกิจกรรมกลุ่ม การทาํงาน

เป็นทมี การอบรม สมัมนา 

 การจัดกิจกรรมและการทาํงานกลุ่ม กิจกรรมปฏิสังสรรค์ พบปะ 

การแลกเปล่ียนความคิดเหน็กบัผู้อื่นและบุคลากรจากหน่วยงานอื่น 

 การทศันศึกษาดูงาน การจัดโครงการกฬีาและนันทนาการ การให้ 

ความรัก ความเมตตาและเอาใจใส่โดย 

อาจารย์ผู้สอน และโดยระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 การปฏสิงัสรรค์ พบปะ แลกเปล่ียนความคิดเหน็กบับุคลากรจาก 

ภายในและหน่วยงานอื่น 

 

      2.   การพฒันาผลการเรียนรูเ้ฉพาะดา้น 

     2.1  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. แสดงคว าม ซ่ื อสั ต ย์  สุ จ ริ ต 

ยุติธรรม และปฏิบัติตนตาม

หลักธรรมมาภิบาล 

2. แสดงออกถึงความมีระเบียบ

และความรับผดิชอบต่อตนเอง 

3. แสดงออกถึงความมีจิตสํานึก

และตระหนักในการปฏิบัติตาม

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง บทบาท

สมมติ กรณีตัวอย่างโดยสอดแทรก

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

2. กําหนดให้นิสิตทํางานเป็นกลุ่ม 

หรือจัดทําโครงงานที่ เกี่ ยวข้องกับ

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วม

กจิกรรมการเรียนการสอน  

2. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้า
เรียน การตรงต่อเวลาของนิสิตใน

การเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับ

มอบหมาย  การ รับผิดชอบใน

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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ผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

จรรยาบรรณวิชาชีพครู และปฏบัิติ

ตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

4. แสดงออกถึงความเคารพสิทธิ

และความคิดเหน็ของผู้อื่น 

5. แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ห รื อ

พฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ และ

เสยีสละ 

 

วิชาชีพครู เพ่ือสร้างจิตสาํนึกสาธารณะ 

โดยถอืประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

3. ฝึกการเป็นผู้นําและผู้ตาม เ พ่ือ

ส่งเสริมการเป็นสมาชิกที่ดี และมีความ

รับผดิชอบต่อสงัคม 

4. สร้างโอกาสให้นิสิตได้พบกับบุคคล
หรือเหตุการณ์ที่เป็นกรณีตัวอย่าง เพ่ือ

ส ร้ า งแ ร ง บันดาล ใจ ใ ห้ ยึ ด ม่ัน ใน

คุณธรรมและจริยธรรม 

5. การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 

6. ปร ะก าศ เ กี ย ร ติ คุ ณ นิ สิ ต ที่ ทํ า

ประโยชน์ต่อสงัคม  

7. ปลูกฝังให้นิสิตเป็นผู้ที่ มี วินัยใน
ตนเองและมีระเบียบ ทั้งด้านการเรียน

และการดาํรงชีวิต    

3.  สังเกตพฤติกรรมการแสดง

อาการรับรู้หรือตอบสนองในการ

เรียน การจดบันทกึ การโต้ตอบข้อ

ซักถาม โดยเน้นการประเมินตาม

สภาพจริง 

4. เปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วม
ในกระบวนการประเมินผล 

 

                2.2  ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถอธิบายถึงความรู้ใน
หลักการและทฤษฎีของเน้ือหาวิชา 

2. สามารถบูรณาการความรู้และ
ทักษะ/กระบวนการในวิชาต่างๆ 

กบัการประกอบอาชีพ 

3. ติ ดต ามคว าม ก้ า วห น้ าท า ง
วิชาการ และงานวิจัยในสาขาวิชานาํ

ความรู้ ในศาสตร์ต่างๆ ที่เรียนไป

ประยุกต์กบัการดาํรงชีวิต 

 

1. จัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็น

สาํคัญ  

2. จัดกจิกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

เพ่ือให้มีการเรียนรู้จากสถานการณจ์ริง 

3. เชิญวิทยากรภายนอกที่มี ความ

เช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรงมา

บรรยาย แลกเปล่ียนความคิดเห็น  

วิเคราะห์ และอภิปรายร่วมกนั 

4. ให้นิสติศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วย

ตนเอง  

5. ให้นิสิตจัดทาํโครงงาน การฝึกงาน 

การฝึกปฏิบัติ การปฏิบัติการสอนและ

ฝึกประสบการณวิ์ชาชีพ ในสถานศึกษา

หรือหน่วยงาน องค์กร ที่เป็นเครือข่าย 

 

 

 

 

 

 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและการปฏิบัติงานของนิสิต

โดยใช้การประเมินตามสภาพจริง

ในด้านต่างๆ คือ 

1.1 การทดสอบย่อย 

1.2 การทดสอบกลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียน 

1.3 ก า ร ร า ย ง าน /แผน ง าน /

โครงการ 

1.4 การนาํเสนอผลงาน 

1.5 โครงงาน การฝึกงาน การฝึก

ปฏบัิติ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู  
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                 2.3  ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถแสดงออกถึงการคิด
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็น

ระบบและมีเหตุผล 

2. สามารถใช้และผลิตงานวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ 

3. มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์

และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่ง

ต่างๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง

เ พ่ื อ นํ า ไ ป สู่ ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์

นวัตกรรม 

1. จัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้นิสิต

ได้ฝึกทกัษะการวิเคราะห์ ทกัษะการคิด 

จากสภาพ ปัญหา หรือสถานการณ์จริง

ต่างๆ  ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น 

สะท้อนคิด อภิปรายกลุ่ม การทาํกรณ ี

ศึกษา การ โต้วาที การจัดทาํโครงการ 

การทดลองในห้องปฎิบัติการ ฯลฯ 

2.  จัดกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสเรียนรู้

จากปัญหา และประสบการณ์จริง เพ่ือ

การเสนอแนะและหาแนวทางแก้ไข 

1. การประเมินผลที่สะท้อนการคิด

วิเคราะห์ โดยใช้การประเมินตาม

สภาพจริง จากการเขียนรายงาน 

การนํา เสนอผลงาน  และการ

ทดสอบ  

2. การสังเกตนิสิตด้านความ 

สามารถในการตัดสนิใจ  การแก้ไข

ปัญหาในสถานการณต่์างๆ 

                2.4  ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

ผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถทาํงานร่วมกับผู้อื่นใน
ฐานะผู้นาํและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 

2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
องค์กร 

3. ส าม า ร ถป รั บตั ว ใ ห้ เ ข้ า กั บ
สถานการณแ์ละวัฒนธรรมองค์กร 

 

1. จัดกจิกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน ที่

เน้นการทาํงานเป็นกลุ่มและงานที่ต้อง

มีปฏิสัม พันธ์ ระห ว่ าง บุคคล  เ พ่ือ

เส ริมส ร้ า ง ใ ห้ ผู้ เ รี ยนตระหนักถึ ง

ความสาํคัญและพัฒนาตนเองในด้าน

ความมีมนุษยสัมพันธ์อันดีและความ

รับผดิชอบส่วนบุคคล 

2. จัดประสบการณ์การ เ รียน รู้ ใน
ภาคปฏิบัติ ทั้งในและนอกช้ันเรียน 

เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

3. สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบ 

ก า ร มีม นุษยสั ม พันธ์  ก า ร เ ข้ า ใ จ

วัฒนธรรมขององ ค์กร  ฯลฯ   ใน

รายวิชาต่างๆ 

4. บูรณาการแนวคิดเกี่ยวกับการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลใน

สังคมและความรับผิดชอบเข้ากับ

เน้ือหาในทุกรายวิชาที่สอน 

5. มอบหมายงานทั้งเป็นรายบุคคล
และเป็นกลุ่มให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี 

หลักการที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล  และความรับผิดชอบ 

โดยนําเสนอเป็นรายงาน ในรูปแบบ

การนาํอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

1. ประเมินพฤติกรรมของนิสิตที่

แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล และความรับผิดชอบในการ

ทาํกิจกรรมกลุ่ม เช่น การยอมรับ

ฟังความคิดเห็นของเพ่ือน โดยใช้

การประเมินตามสภาพจริง 

2. เปิดโอกาสให้นิสติมีส่วนร่วมใน
การประเมิน 
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                2.5  ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร 

อัน มีผลใ ห้สามารถ เ ข้ า ใจอง ค์

ความรู้หรือประเดน็ปัญหาได้ 

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

แปลความหมายได้อย่างเหมาะสม 

3. ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร ไ ด้ อ ย่ า ง มี

ประสทิธภิาพ  

 

1. จัดประสบการณ์การ เ รียน รู้ ใน
รูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสม 

เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ความ

เข้าใจและมีความตระหนักถึงคุณค่า 

ในเร่ืองของหลักการพูด การเขียน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์

และเทคนิคทางสถิติ  ในสถานการณ์

ต่าง ๆ เพ่ือการเข้าถึงข้อมูล เลือกรับ 

เลือกใช้ วิเคราะห์และประเมินคุณค่า 

ตลอดจนสงัเคราะห์เพ่ือการนาํไปใช้ใน

สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การนําเสนอ

ผลงานได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้น

ก า ร ฝึ กทั กษ ะ ก า ร ใ ช้ เ ทค โน โ ล ยี

สารสนเทศ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

และเทคนิคทางสถิติ รวมทั้งส่งเสริมให้

เกิดทักษะการสื่ อสารทั้ งการรับฟัง  

การพูด และการเขียน ระหว่างผู้เรียน 

ผู้สอน สงัคมและชุมชน 

1. ประเมินทกัษะของนิสติ ในด้าน

การสื่ อสาร  การใ ช้ เทคโนโล ยี

สารสนเทศ การวิเคราะห์ เทคนิค

เ ชิ ง ตั ว เ ล ข แ ล ะ ส ถิ ติ  ที่ เ น้ น  

การประเมินตามสภาพจริง เช่น  

การสัง เกตพฤติกรรมเกี่ ยวกับ  

การวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร และ

ผลงานของนิสติ 

2. เปิดโอกาสให้นิสติมีส่วนร่วมใน
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 ทศ  ก า ร

วิเคราะห์เชิงตัวเลข และเทคนิค

ทางสถติิ 
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          2.6  ดา้นทกัษะการจดัการเรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. แสดงความเ ช่ียวชาญในการ

จัดก า รก า ร เ รี ยน รู้ ที่ มี รู ป แบบ

หลากหลาย  ทั้ งที่ เ ป็ นทางการ 

(Formal) กึ่งทางการ (Non-

formal) และไม่เป็นทางการ 

(Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

2. แสดงความเ ช่ียวชาญในการ

จัดการเ รียน รู้ ด้วยนวัตกรรมที่

เหมาะสมกับความแตกต่างของ

ผู้เรียน 

3. แสดงความเ ช่ียวชาญในการ

จัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ 

 

 

1. จั ด ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ไ ด้ เ รี ย น รู้ ผ่ า น
ประสบการณ์ตรง ได้แก่ การจัดทํา

แผนการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน การผลิตสื่อ และการใช้

สื่อ การวัดประเมินผล  การปฏบัิติการ

สอนแบบจุลภาค (micro teaching)  

การวิจัยในช้ันเรียน  

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

ปฏิบัติงานครูในสถานศึกษา  การ

ปฏิบัติการสอนระหว่างเรียนและใน

สถานศึกษา  

3. จัดใ ห้ ผู้ เ รี ยนไ ด้ เ รียน รู้จาก ผู้ มี
ประสบการณ์ หรือผู้เช่ียวชาญทางด้าน

การสอน ผ่านการสังเกตการสอน การ

สมัภาษณ ์

4. จัดให้ผู้เรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
จากเพ่ือนในสถาบันและต่างสถาบัน  

5. จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากต้นแบบ 

เช่น ครูผู้สอน ครูประจาํช้ัน ครูผู้ช่วย 

ครูพ่ีเล้ียง ครูต้นแบบ  ครูแกนนาํ หรือ

ครูแห่งชาติ 

6. จัดให้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
เช่น กรณีตัวอย่างจากห้องเรียน การ

สังเกตการณ์สอนแบบต่าง ๆ การ

สั ม ภ า ษ ณ์ ห รื อ ส น ท น า กั บ ผู้ มี

ประสบการณ ์

1. ให้ ผู้ มี ส่วนร่วมทุกฝ่าย  เ ช่น 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพ่ีเล้ียง ครู

ประจําช้ัน เพ่ือน อาจารย์นิเทศก ์

ประเมินนิสิต ที่เน้นการประเมิน

ตามสภาพจ ริ ง  ใน เ ร่ืองความ 

สามารถในการจัดการเ รียนรู้ที่

หลากหลายและความเป็นครู 

2. ประ เ มินผล ง าน นิ สิ ต  จ าก 

บันทึกการสอนประจําวัน บันทึก

การนิเทศ บันทึกการสังเกตการ

สอนครูพ่ีเล้ียงและเพ่ือน  แผนการ

จัดการเรียนรู้ กระบวนการทาํงาน

วิจัยในช้ันเรียน การทาํแฟ้มสะสม

งาน สรุปผลการปฏิบัติการสอน

และฝึกประสบการณ์ รายงานผล

ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ก า ร

ปฏบัิติงานในสถานศึกษา 

3. สังเกตการสอนในช้ันเรียนและ
ประเมินแบบบันทึกหลังการสอน 

โดยครู พ่ี เ ล้ียง  อาจารย์นิ เทศก ์

ผู้บริหารสถานศึกษา และเพ่ือน

นิสติ  

4. ประเมินงานวิจัยในช้ันเรียน  

โดยครูพ่ีเล้ียง และอาจารย์นิเทศก ์

5. ประเมินการจัดโครงการทาง
วิชาการของนิสติ 

 

 

      3.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
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ผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 1.  แสดงความซื่อสตัย์ สจุริต ยุติธรรม และปฏบิัติตนตามหลักธรรมมาภิบาล 

 2.  แสดงออกถึงความมีระเบียบและความรับผิดชอบต่อตนเอง 

3.  แสดงออกถึงความมีจิตสาํนึกและตระหนักในการปฏบิัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และปฏบิัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 4.  แสดงออกถงึความเคารพสทิธแิละความคิดเหน็ของผู้อื่น 

5.  แสดงความคิดเหน็หรือพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ และเสยีสละ 
ดา้นความรู ้ 1. สามารถอธบิายถงึความรู้ในหลักการและทฤษฎีของเนื้อหาวิชา 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะ/กระบวนการในวิชาต่างๆ กบัการประกอบอาชีพ 

3. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และงานวิจัยในสาขาวิชา 
4. นาํความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เรียนไปประยุกต์กบัการดาํรงชีวิต 

ดา้นทกัษะทางปัญญา 1. สามารถแสดงออกถงึการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 

2.  สามารถใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

3.  มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องเพื่อนาํไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

1. สามารถทาํงานร่วมกบัผู้อื่นในฐานะผู้นาํและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 

2. มีความรับผดิชอบต่อสงัคมและองค์กร 
3.  สามารถปรับตัวให้เข้ากบัสถานการณแ์ละวัฒนธรรมองค์กร 

ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสือ่สาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร อนัมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้หรือประเดน็ปัญหาได้ 

2. สามารถเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผล และแปลความหมายได้อย่างเหมาะสม 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

ดา้นทกัษะการจดัการเรียนรู ้ 1. แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งที่เป็นทางการ (Formal) กึ่งทางการ (Non-formal) และไม่เป็น

ทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

2. แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสมกบัความแตกต่างของผู้เรียน 

3. แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ 
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                                       มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

                                                              

    รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทกัษะทาง

ปัญญา 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสือ่สาร 

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทกัษะการ

จดัการเรียนรู ้

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

กลุ่มวิชาชีพครู   

วิชาชีพครูบงัคบั 
ศษ 111 จิตสาํนึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู                      
ศษ 201 ภาษาองักฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                      
ศษ 211 กระบวนทศัน์ทางการศึกษา                      
ศษ 241 การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสาํหรับครู                        
ศษ 281 การออบแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ  

             เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา 
                     

ศษ 321 วิธวีิทยาในการพัฒนาหลักสตูร                      

ศษ 331 วิธวีิทยาการจัดการเรียนรู้                      
ศษ 332 การศึกษาพิเศษ                      

ศษ 391 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูระหว่างเรียน 1                      

ศษ 451  การวัดและประเมินผลทางการศึกษา                      

ศษ 461   การบริหารและการจัดการการศึกษา                      
ศษ 471  การวิจัยทางการศึกษา                      

ศษ 491  การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูระหว่างเรียน 2                      
ศษ 591  การปฏบิัติการสอนและฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 1                      
ศษ 592  การปฏบิัติการสอนและฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 2                      
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                                       มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

                                                              

    รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทกัษะทาง

ปัญญา 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสือ่สาร 

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทกัษะการ

จดัการเรียนรู ้

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

วิชาชีพครูเลือก 

ศษ 212 ลูกเสอื ยุวกาชาด และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน                      
ศษ 301 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                      
ศษ 311 จิตสาํนึกและการมีส่วนร่วมทางสงัคมและการเมือง                      
ศษ 312 การต่อรองกบัวัฒนธรรมการบริโภค                      

ศษ 313 งานอาสาสมัครและกจิกรรมเยาวชน                      
ศษ 314 การพัฒนาทกัษะการคิดระดับสงู                      
ศษ 322 การพัฒนาหลักสตูรท้องถิ่น                      
ศษ 333 การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอธัยาศัย                      

ศษ 334 การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสาํนึกสาธารณะ                      
ศษ 335 การศึกษาปฐมวัย                      
ศษ 336 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน                      
ศษ 337 การอบรมเลี้ยงดูเดก็ปฐมวัย                      
ศษ 338 การมัธยมศึกษา                      
ศษ 339 หลัการอาชีวศึกษา                      
ศษ 342  การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน                      
ศษ 361 การประกนัคุณภาพการศึกษา                      
ศษ 362 การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน                      
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                                       มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

                                                              

    รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทกัษะทาง

ปัญญา 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสือ่สาร 

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทกัษะการ

จดัการเรียนรู ้

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

ศษ 371 สถติิเบื้องต้นทางการศึกษา                      

ศษ 382 การงานอาชีพและเทคโนโลยี                      
ศษ 431 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้                      
ศษ 452 การประเมินหลักสตูรและการสอนเบื้องต้น                      
ศษ 453 เทคโนโลยีเพื่อการวัดผล การประเมินและการวิจัย 

             ทางการศึกษา 
                     

ศษ 472 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสงัคม                      

กลุ่มวิชาเอก 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรพ์ื้ นฐาน 

คณ 115  แคลคูลัส 1                      

คม 100  เคมีทั่วไป 1                      

คม 190  ปฏบิัติการเคมีทั่วไป 1                     
ชว 101   ชีววิทยา 1                     
ชว 191   ปฏบิัติการชีววิทยา 1                     
ฟส 100  ฟิสกิสท์ั่วไป                     
ฟส 180  ปฏบิัติการฟิสกิสท์ั่วไป                     
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                                       มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

                                                              

    รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทกัษะทาง

ปัญญา 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสือ่สาร 

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทกัษะการ

จดัการเรียนรู ้

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

วิชาเอกบงัคบั 

คม 101  เคมีทั่วไป 2                      

คม 191  ปฏบิัติการเคมีทั่วไป 2                     
ชว 102   ชีววิทยา 2                      

ชว 192   ปฏบิัติการชีววิทยา 2                      

คม 223  เคมีอนิทรีย์สาํหรับครู 1                        

คม 235  เคมีเชิงฟิสกิส ์ 1                      

คม 241  ชีวเคมี 1                      

คม 251  สถติิสาํหรับนักเคมี                      

คม 254  เคมีวิเคราะห์                      

คม 281  ความปลอดภัยทางเคมี                      

คม 295  ปฏบิัติการเคมีอนิทรีย์                       
คม 296  ปฏบิัติการชีวเคมี                      

คม 297  ปฏบิัติการเคมีวิเคราะห์                        

คม 315  เคมีอนินทรีย์สาํหรับครู 1                       

คม 316  เคมีอนินทรีย์สาํหรับครู 2                       

คม 324  เคมีอนิทรีย์สาํหรับครู 2                       

คม 355  การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือพื้นฐาน                       
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                                       มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

                                                              

    รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทกัษะทาง

ปัญญา 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสือ่สาร 

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทกัษะการ

จดัการเรียนรู ้

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

คม 370  ภาษาองักฤษสาํหรับวิทยาศาสตร์และเคมีศึกษา                       

คม 394  ปฏบิัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือพื้นฐาน                      

คม 395  ปฏบิัติการเคมีอนินทรีย์                        

คม 466  สมัมนาทางเคมีศึกษา                      

คม 467  โครงงานวิทยาศาสตร์ 1                      

คม 468  โครงงานวิทยาศาสตร์ 2                      

คม 479  เคมีสิ่งแวดล้อม                       

คม 491  ปฏบิัติการเคมีเชิงฟิสกิส ์                      

วิชาการสอนวิชาเอก
วทศ 431 บูรณาการวิธวีิทยาสาํหรับครูวิทยาศาสตร์                      
คศ 480  การสอนเคมี                      

วิชาเอกเลือกและวิชาการสอนวิชาเอกเพิม่เติม 

คม 314  เคมีชีวอนินทรีย์                      

คม 332  เคมีเชิงฟิสกิสส์าํหรับครู                      

คม 341  ชีวเคมี 2                      

คม 413  เคมีอนินทรีย์  3                       

คม 423  เคมีอนิทรีย์ขั้นสงู                       

คม 424  เคมีของสารเฮเทอโรไซคลิกและผลิตภัณฑธ์รรมชาติ                      
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                                       มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

                                                              

    รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทกัษะทาง

ปัญญา 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสือ่สาร 

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทกัษะการ

จดัการเรียนรู ้

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

คม 451  นิติเคมี                      

คม 452  เคมีไฟฟ้าประยุกต์                       

คม 455  การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม                      

คม 456  การสอบเทยีบเครื่องมือในห้องปฏบิัติการเคมี                      

คม 473  เคมีอุตสาหกรรม                        

คม 474  เคมีพอลิเมอร์                        

คม 475  เคมีเภสชั                     
คม 476  เคมีอาหาร                       
คม 481  การจัดการห้องปฏบิัติการตามมาตรฐาน มอก 17025                     
คศ 481  หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา                      

ฟส 410  วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ                     
คม 473  เคมีอุตสาหกรรม                       

หมายเหตุ     ความรบัผิดชอบหลกั      ความรบัผิดชอบรอง
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

1. กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด)  

    การประเมินผลการศึกษาใช้ระบบค่าระดับขั้น ซ่ึงเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย          

ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

    มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ซ่ึงเป็นตาม

เกณฑก์ารประเมินของ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ทาํการสอนในแต่ละภาคการศึกษา  

2.1  กาํหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา  และทบทวนระบบด้วยคณะกรรมการ 

2.2  อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาเดียวกนั  กาํหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่วมกนั และให้

สอดคล้องกบัตามกรอบมาตรฐานหลักสตูร ทาํการทวนสอบโดยการประชุมตัดสนิผลการเรียน

ร่วมกนั 

2.3  ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนและหลังเรียน จากอาจารย์ผู้สอน 

และผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษาเครือข่าย  

2.4  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

2.5  มีการทบทวนระบบประเมินผลสัมฤทธ์ของนิสิตให้สอดคล้องกับการกาํหนดของมาตรฐาน

วิชาชีพ 

3. เกณฑก์ารสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
3.1  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี      

พ.ศ. 2548 

3.2  เข้าร่วมกจิกรรมตามข้อกาํหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3.3  ผ่านการประเมินมาตรฐานบัณฑติตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพคร ู

 

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์

1.   การเตรียมการสําหรบัอาจารยใ์หม่      

 จัดให้มีการปฐมนิเทศ อาจารย์ใหม่ เพ่ือแนะนาํอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ เพ่ือให้เข้าใจ

หลักสตูร บทบาทของรายวิชาที่สอนในหลักสตูร และรายวิชาที่ตนรับผดิชอบสอน โดย 

1.1  กาํหนดให้คณาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศและสมัมนาคณาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ และโครงการพัฒนาคณาจารย์ใหม่ของคณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิต  

1.2  จัดระบบอาจารย์พ่ีเล้ียงสาํหรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้คําแนะนําและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับ

จุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา และการพัฒนานิสิต เพ่ือให้อาจารย์ใหม่สามารถให้

คาํแนะนาํนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะและการพัฒนานิสิตได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 
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2.  การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

     2.1   การพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1  จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ เพ่ือพัฒนาอาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการ

สอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  

2.1.2  สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ ในด้านทักษะการจัดการสอน 

การใช้สื่อการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้ และการทาํวิจัยของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน  

     2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

2.2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการ และพัฒนาผลงาน

ทางด้านวิจัย โดยการสนับสนุนเงินทุนและส่งเสริมการเผยแพร่ในรปูแบบต่างๆ 

2.2.2  จัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมทักษะ การเขียนเอกสารตาํรา บทความ และผลงานทาง

วิชาการในลักษณะอื่นๆ  

2.2.3 ให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 

2.2.4  จัดโครงการสนับสนุนให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  โดยให้

ทุนการศึกษาในรปูแบบต่างๆ สาํหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 

2.2.5  จัดสมัมนาระดับประเทศ/นานาชาติ 

2.2.6 สร้างสัมพันธภาพกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทั้งประเทศใกล้เคียง เพ่ือ

แลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ 

 

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1. การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

1.1 จัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสตูรการศึกษาบัณฑติ ในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือกาํกบั    

ทศิทางการดาํเนินงานให้สอดคล้องกบันโยบายและมาตรฐานการผลิตคร ู 

1.2 จัดให้มีคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาชีพครู เพ่ือกาํกับดูแลคุณภาพการ

จัด   การเรียนการสอนของคณะและคณะร่วมผลิต 

1.3 จัดให้มีคณะกรรมการการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจาํคณะ เพ่ือให้การดาํเนินงาน

ทางด้านการศึกษาและการบริหารหลักสตูรการศึกษาบัณฑติ (กศ.บ. 5 ปี) ระดับปริญญาตรี เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยและมีประสทิธภิาพ 

1.4 จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทาํหน้าที่ดูแล รับผิดชอบการบริหารจัดการการ

เรียน การสอนให้เป็นไปตามข้อกาํหนดของหลักสตูรและมาตรฐานวิชาชีพคร ู

1.5 จัดให้มีคณะกรรมการประสานงานรายวิชา ทาํหน้าที่กาํกับและติดตาม จัดทาํ มคอ.3-7 

วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ดาํเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตาม

ประเมินผลรายวิชาที่รับผดิชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
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1.6 มีการประกนัคุณภาพภายในและรายงานผลการประกนัคุณภาพภายในต่อสถาบัน 

1.7 มีการนาํผลการประเมินมาปรับปรงุหลักสตูร 

1.8 ตัวบ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมิน ควรมีอย่างน้อย 5 ข้อ ดังต่อไปน้ี 

1.8.1 มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน

คุณวุฒิฯ 

1.8.2 มีการวางแผนการดาํเนินการหลักสตูรก่อนจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

1) จัดทาํรายละเอยีดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 2 

2) จัดทาํรายละเอยีดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3 

3) จัดทาํรายละเอยีดประสบการณภ์าคสนาม ตามแบบ มคอ. 4 

1.8.3 มีการดาํเนินการตามแผนและการจัดทาํรายงานผล ดังน้ี 

1) รายงานผลการดาํเนินการรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5 

2) รายงานผลการดาํเนินการประสบการณภ์าคสนาม ตามแบบ มคอ. 6 

3) รายงานผลการดาํเนินการหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 7 

1.8.4 มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล    

การเรียนรู้จากผลการประเมินการดาํเนินงานที่ผ่านมา 

1.8.5 มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาํหนดในมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

 

2.   การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 

 คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซ้ือตาํรา สื่อ

การเรียน การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอต์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการ

เรียนการสอนในช้ันเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ ด้วยตนเองของนักศึกษา 

2.2 ทรพัยากรการเรียนรูที้มี่อยู่เดิม 

 ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนในสาํนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ได้แก่ 

  ตาํรา หนังสอื สื่อและวารสาร มีรายละเอยีดดังน้ี 

เน้ือหา 

ตาํราและหนังสอื

ภาษาองักฤษ 

( เล่ม ) 

ตาํราและหนังสอื 

ภาษาไทย 

( เล่ม ) 

สื่อ รวม 
วารสารช่ือ

ภาษาต่างประเทศ 

คณติศาสตร์ 8,579 11,193 597 20,369 2 

เคมี 5,345  6,568 88 12,001 3 

ชีววิทยา     10,961 15,834 172 26,967 8 

ฟิสกิส ์       6,390  8,118 332 14,840 3 

รวม     31,275 41,713 1,189 74,177 16 
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2.3  การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

2.3.1 ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเสนอรายช่ือหนังสอื สื่อ และตาํรา ไปยังแหล่ง

ค้นคว้าทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

2.3.2 จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ตาํรา และสื่อการเรียนการสอน  

2.3.3 จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.4  การประเมินความเพยีงพอของทรพัยากร 

2.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

2.4.2 จัดระบบตดิตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมนิ 

 

3. การบริหารคณาจารย ์

3.1 การรบัอาจารยใ์หม่ 

        การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย

กาํหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิที่สอดคล้องกบัสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

   คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร และผู้สอนจะต้องปรับปรุงร่วมกันในการวางแผนจัดการ

เรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เกบ็รวบรวมข้อมูลเพ่ือ

เตรียมไว้สาํหรับการปรับปรงุหลักสตูร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะทาํให้บรรลุเป้าหมายตาม

หลักสตูร และได้บัณฑติเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 

3.3 คณาจารยที์ส่อนบางเวลาและคณาจารยพ์เิศษ 

   ในกรณีที่คณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิตมีอาจารย์ประจาํไม่เพียงพอในการจัดการ

เรียนการสอน ให้แต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสารถ ที่

สอดคล้องกบัรายวิชา ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

 

4. การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกาํหนดคุณสมบติัเฉพาะสําหรบัตําแหน่ง 
  ให้มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือทาํหน้าที่ประสานการดาํเนินงานของหลักสูตร

ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ คณะร่วมผลิต และโรงเรียนในเครือข่ายฝึกประสบการณ์ โดยมีคุณวุฒิไม่ตํ่า

กว่าระดับปริญญาตรี 

4.2 การเพิม่ทกัษะความรูเ้พือ่การปฏิบติังาน 

  จัดให้มีการอบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมทกัษะความรู้และประสบการณก์าร

ปฏบิัติงาน ในด้านต่างๆอย่างน้อยคนละ 1-2 คร้ังต่อปี 
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5. การสนบัสนุนและการใหคํ้าแนะนาํนสิิต 

5.1 การใหคํ้าปรึกษาดา้นวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นสิิต 

5.1.1 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ เพ่ือทาํหน้าที่ให้คาํแนะนาํและคาํปรึกษาใน

การลงทะเบียน การเรียน การร่วมกจิกรรม การปรับตัว การพัฒนาทกัษะชีวิต การปฏบิัติตนในระหว่าง

การฝึกประสบการณวิ์ชาชีพ และอื่นๆ 

5.1.2 มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจาํโครงการในการทาํกจิกรรมของนิสติ 

5.2 การอุทธรณข์องนสิิต 

5.2.1 นิสติสามารถย่ืนคาํร้องเพ่ือขออทุธรณใ์นกรณทีี่มีข้อสงสยัเกี่ยวกบัการสอบ ผล

คะแนนและวิธกีารประเมินผล 

5.2.2 จัดช่องทางรับคาํร้องเพ่ือการขออทุธรณข์องนิสติ 

5.2.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอทุธรณข์องนิสติ 

 

6. ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และหรือความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

6.1 มีการสาํรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติทุกปีเพ่ือนาํข้อมูลไปปรับปรงุหลักสตูร 

6.2 มีการสาํรวจการได้งานทาํของบัณฑติทุกปี 

6.3 มีการสาํรวจเพ่ือประเมินความต้องการของตลาดงาน สงัคม 

 

7. ตวับ่งช้ีผลการดําเนนิการ (Key Performance Indicators) 

ตวับ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 

(1)  คณาจารย์ประจาํหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาํเนินงานหลักสตูร 

      

(2)  มีรายละเอยีดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบักรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี)  

      

(3)  มีรายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณภ์าคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ เปิดสอนใน

แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

  

 

   

(4)  จัดทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ 

ดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ ทุก

รายวิชา  

      

(5)  จัดทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา  

      

(6)  มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนิสติ/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ ที่กาํหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 

ของ รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  
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ทั้งน้ี เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1-5 จากตารางตัวบ่งช้ีการ

ดาํเนินงาน และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดาํเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  

 

หมวดที ่8 การประเมิน และปรบัปรุงการดําเนนิการของหลกัสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1. การประเมินกลยทุธก์ารสอน 

1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสติที่ลงทะเบียนเรียน 

1.1.2 ประเมินประสทิธภิาพการสอนจากผลการเรียนของนิสติ 

1.1.3 ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกจิกรรมการเรียนการสอนของนิสติ ทั้งใน

และนอกช้ันเรียน 

1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสติที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา 

1.1.5 ประเมินวิธกีารจัดการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ผู้สอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา 

2. การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธก์ารสอน 

1.2.1  ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสติ ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียน

การสอน 

1.2.2  รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เพ่ือใช้ในการปรับปรงุกลยุทธก์ารสอนของอาจารย์ต่อไป 

1.2.3  คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/

ปรับปรงุทกัษะกลยุทธก์ารสอน 

 

(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรือ 

การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาํเนินงานที่รายงาน

ใน มคอ.7ปีที่แล้ว  

      

(8)  คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนาํด้าน 

การจัดการเรียนการสอน  

      

(9)  คณาจารย์ประจาํทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง  

      

(10) จาํนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา 

วิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

      

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสติ/นักศึกษาปีสดุท้าย/บัณฑติใหม่ที่มีต่อ 

คุณภาพหลักสตูร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0  

      

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉล่ียไม่น้อย

กว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0  
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2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1 กาํหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซ่ึงประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

2.2 ประเมินหลักสตุรในแต่ละปีการศึกษา ซ่ึงประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรียนการ

สอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต และการประมวลความรู้ ของนิสิต

ก่อนจบ การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที่ได้ (Outcome) 

2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

2.4 จัดทาํการวิจัยเชิงประเมินหลักสตูร เพ่ือนาํผลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรงุหลักสตูร 

3.  การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี 

(Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุงหลกัสูตรและแผนกลยทุธก์ารสอน 

4.1 จัดทาํรายงานการประเมินหลักสตูร เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่างๆ คณาจารย์

และผู้เกี่ยวข้อง 

4.2 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการ

ประเมินเป็นฐานในการปรับปรงุ  

4.3 เชิญผู้มีส่วนได้เสยี (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรงุ

หลักสตูรและกลยุทธก์ารสอน 
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