
 
 

มคอ. 2 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ป) 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร-เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คณะวิทยาศาสตรและคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



 สารบัญ  
เรื่อง  หนา 

 สารบัญ  
 หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 1 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
3. วิชาเอก 1 
4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 2 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 2 
9. ชื่อ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 2 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 2 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร 
3 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของ
กับพันธกิจของสถาบัน 

4 

13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 5 
 หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 6 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 8 

 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 10 
1. ระบบการจัดการศึกษา 10 
2. การดําเนินการหลักสูตร 10 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 11 
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 31 
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  33 

 หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 36 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 36 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 36 



 สารบัญ  
เรื่อง  หนา 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 36 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู

รายวิชา (Curriculum Mapping) 
42 

 หมวดวิชาชีพคร ู 46 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 46 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 49 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู

รายวิชา (Curriculum Mapping) 
56 

 หมวดวิชาเฉพาะ 64 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 64 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 64 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลกัสูตรสู

รายวิชา (Curriculum Mapping) 
66 

 หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 72 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 72 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 72 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 73 

 หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 73 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 73 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 73 

 หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 74 
1. การบริหารหลักสูตร 74 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 74 
3. การบริหารคณาจารย 76 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 76 
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต 76 
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 77 
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 78 

   



 สารบัญ  
เรื่อง  หนา 

 หมวดท่ี 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 79 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 79 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 79 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 80 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 80 

 ภาคผนวก 81 
 ก. เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรและรายละเอียดการปรับปรุง 82 
 ข. คําอธิบายรายวิชา 85 
 ค. สําเนาคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 113 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ป) 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร-เคม ี
หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ 2554 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  :  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
        คณะวิทยาศาสตร  ภาควิชาเคม ี
 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร-เคมี  
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Science-Chemistry 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร-เคมี) 
     ชื่อยอ กศ.บ. (วิทยาศาสตร-เคมี) 
 ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Bachelor of Education (Science- Chemistry) 
     ชื่อยอ  B.Ed. (Science- Chemistry) 

3. วิชาเอก    : สาขาวิชาวิทยาศาสตร-เคม ี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
                       ไมนอยกวา 160 หนวยกิต (โดยมีหมวดวิชาชีพครู ไมนอยกวา 50 หนวยกิต) 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1 รูปแบบ    : หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 5 ป 
    5.2 ภาษาท่ีใช     : ภาษาไทย และเอกสาร, ตํารา ท่ีใชประกอบการสอนมีท้ังภาษาไทย  
     และภาษาอังกฤษ 
    5.3 การรับเขาศึกษา   :     รับนิสิตไทยและนิสิตตางชาติท่ีสามารถใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได 
    5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน   : เปนหลักสูตรความรวมมือของคณะวิทยาศาสตรและ 
       คณะศึกษาศาสตร 
    5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  : ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
เริ่มใชหลักสูตรนี ้ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 

  สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2554 เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2554 
  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ 2554 
  มีผลบังคับใชกับนิสิต ปการศึกษา 2552 เปนตนไป 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

หลังจากเปดสอนเปนเวลา 3 ป 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 8.1  ครูระดับมัธยมศึกษา และครูการศึกษานอกโรงเรียน 
 8.2  นักวิชาการทางดานการศึกษา 
 8.3  นักวิจัยทางดานการศึกษา 
 8.4  นักวิชาชีพทางการศึกษาท้ังในและนอกสถานศึกษา 

9. ช่ือ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 
ชื่อสกุล ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิ  สาขาวิชาและ 

 ปที่สําเร็จการศึกษา 
เลขประจําตัว

ประชาชน 
นางปยรัตน  ดรบัณฑิต อาจารย กศ.บ. (วิทยาศาสตร-เคมี) พ.ศ. 2538 

วท.ม. (เคมีวิเคราะห) พ.ศ. 2543 
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) พ.ศ. 2551 

3450700015893 

นางพนอ  อัศวรุจานนท ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เคมี เกียรตินิยมอันดับ 2) พ.ศ. 2515 
วท.ม. (ชีวเคมี) พ.ศ. 2517 

3101400780458 

นางสาวรัชนก  ปนแกว อาจารย วท.บ. (เคมี) พ.ศ.2541  
วท.ม. (เคมีอินทรีย) พ.ศ.2544  
ปร.ด. (เคมีอินทรีย) พ.ศ. 2550 

3140300180601 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร และ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

ปจจุบันโลกเคลื่อนเขาสูยุคของคลื่นลูกที่ 4 “ยุคสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู กระแสโลกาภิวัตน”  เปน
ยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วรุนแรงในทุกดาน ไมวาจะเปนในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม  รวมท้ังการเปดการคาเสรีซึ่งทําใหการศึกษากลายเปนธุรกิจมากขึ้น (สํานักเลขาธิการสภา
การศึกษา. 2551: 1) อันจะสงผลตอคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตลอดจนการแขงขัน
ทางดานการศึกษาระหวางสถาบันในประเทศกับตางประเทศ  

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550–2554) ที่มุงสูสังคมอยูเย็นเปนสุข
รวมกัน คนไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจ
มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืนอยูภายใตระบบบริหาร
จัดการประเทศท่ีมีธรรมาภิบาล ดํารงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตย ท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอยูใน
ประชาคมโลกไดอยางมีศักด์ิศรี  ภายใตแนวปฏิบัติของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2550:ม-ย) เพ่ือรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดดทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ 
และนาโนเทคโนโลยี ซึ่งสรางความเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมท้ังในดานโอกาสและภัยคุกคาม 
ดวยเหตุนี้ ประเทศไทยในฐานะท่ีเปนสมาชิกของสังคมโลกจึงหลีกเลี่ยงไมไดท่ีจะตองรับมือกับผลกระทบ
ดังกลาวท่ีมีท้ังความรวมมือ ความขัดแยงและการแขงขัน  

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
 การปฏิรูปทางการศึกษา ในป พ.ศ. 2540 ทําใหประเทศไทยไดมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 การประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฯ 
สงผลใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาตองมีการปรับปรุง  และดําเนินกิจกรรมปฏิรูปการศึกษาตาม
สาระสําคัญท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 อันไดแกการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ การบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนศูนยกลาง การประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพ ยกระดับ
มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง การระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆมาใชใน
การจัดการศึกษา การสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และการ
ดําเนินการเพ่ือปฏิรูปการศึกษา  (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552: 78)  เพ่ือใหการจัดการศึกษา
สอดคลองกับสังคมไทยในอนาคต  ซึ่งไดมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ขึ้นเพ่ือเปนแกนนําและกําหนดแนวนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติไปสูการปฏิบัติ 

 จากผลของการปฏิรูปการศึกษา สงผลใหการศึกษาพัฒนาไปสูการเปนกลไกเพ่ือการพัฒนาคน  พัฒนา
สังคม  เปนพลังขับเคลื่อนและเปนภูมิคุมกัน  โดยการสรางและพัฒนาเด็กใหมีความพรอมดานสติปญญา 
อารมณและศีลธรรม  พัฒนาเยาวชนกอนเขาสูตลาดแรงงานใหมีคุณภาพ  พัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะสูงขึ้น  
นอกจากนี้ยังสงเสริมใหผูรู ปราชญ และผูสูงอายุที่มีประสบการณ นําความรูมาถายทอด จัดการความรู ในระดับ
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ชุมชนและเสริมสรางการมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน สถาบันการศึกษา ใหเปนกลไกในการพัฒนา
การศึกษา   (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2551: 78) 

 ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงท่ีประเทศไทยตองเผชิญในอนาคต แมวาความมุงหวังของการปฏิรูป
การศึกษาจะตองการพัฒนาคุณภาพ สมรรถนะของเยาวชนใหมีคุณภาพสูงขึ้น ผลของการพัฒนาคุณภาพคนดาน
การศึกษามีการขยายตัวอยางรวดเร็วโดยจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 8.5 ป ในป พ.ศ. 2548 
เปน 8.8 ป ในป พ.ศ. 2551 ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดใหจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยเปน 9.5 ป ก็ยัง
ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552) นอกจากนี้ ความสามารถในการ
เชื่อมโยงความรูกับการนําไปใชของคนไทยยังอยูในระดับตํ่า คุณภาพการศึกษาทุกระดับลดลงอยางตอเนื่อง 
ตลอดท้ังกําลังคนระดับกลางและระดับสูงยังขาดแคลนท้ังปริมาณและคุณภาพ จึงเปนจุดออนของไทยในการ
สรางองคความรู นวัตกรรม รวมท้ังการวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ และเปนจุดฉุดร้ังการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันกับตางประเทศ 
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
 จากสถานการณทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จําเปนตองพัฒนาคนใหมีคุณภาพ 

คุณธรรม มีความรอบรู และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ดวยเหตุนี้ การจัดการศึกษาจึงควรตอบสนองพันธกิจเพ่ือ
เตรียมทรัพยากรบุคคลใหรองรับตอการพัฒนาประเทศ และการจัดการศึกษาดังกลาวตองเริ่มปลูกฝงต้ังแต
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีสถาบันการศึกษาและครูเปนกลไกสําคัญในการจัดการศึกษา จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีตอง
มีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตครูท่ีมีความรูความสามารถตอการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ 

 ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความสามารถในการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองการ
พัฒนาประเทศนั้น  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฯ ไดกําหนดใหระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู 
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง โดยการ
กํากับและประสานใหสถาบันท่ีทําหนาท่ีผลิตและพัฒนาครู คณาจารย รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาใหมีความ
พรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม และการพัฒนาบุคลากรประจําอยางตอเนื่อง อีกท้ัง ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 

   มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบดวย มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ      มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน   และมาตรฐานการปฏิบัติตน  เพ่ือใหเกิดความรู ความสามารถ และความชํานาญเพียงพอในการ
ประกอบวิชาชีพ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
เพ่ือใหเกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสรางความเชื่อม่ันศรัทธาใหแกผูรับบริการ ตอบสังคมไดวา 
การท่ีกฎหมายใหความสําคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องจากเปนวิชาชีพท่ีมีลักษณะเฉพาะ ตองใชความรู 
ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ 
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 จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน สถาบันการศึกษาท่ีผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา จําเปนตองจัด
การศึกษาเพ่ือการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยพัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานสอดคลอง
กับวิชาชีพทางการศึกษาและสอดรับกับความตองการของสังคมในอนาคต  

 12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนตนแบบดานการผลิตครูและบุคลากร

ทางการศึกษาแหงหนึ่งของประเทศนานกวา 60 ป  จึงตระหนักถึงบทบาทความเปนผูนําดานการผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหไดครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะในการบริหาร
และจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิผล และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณบัณฑิตของ มศว  8 ประการ คือ 1. คิดเปน 
ทําเปน  2. หนักเอาเบาสู  3. รูกาลเทศะ  4. เปยมจิตสํานึกสาธารณะ  5. มีทักษะสื่อสาร  6. ออนนอมถอมตน  7. 
งามดวยบุคลิก  8. พรอมดวยศาสตรและศิลป   

   คณะวิทยาศาสตรและคณะศึกษาศาสตรจึงตระหนักถึงความสําคัญในการจัดทําหลักสูตรเพ่ือผลิตครู
และบุคลากรทางการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา นโยบายการศึกษาชาติ ความตองการ
ของชุมชนและสังคม รวมท้ังอัตลักษณบัณฑิต มศว  ดังนั้น คณะวิทยาศาสตรและคณะศึกษาศาสตร จึงได
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในทางวิชาการและวิชาชีพ
ทางการศึกษา สืบสานเจตนารมณในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 นิสิตเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จากสํานักวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย เรียนรายวิชาเอก

ในคณะวิทยาศาสตร  และเรียนรายวิชาชีพครูจากคณะศึกษาศาสตร  โดยมีการบริหารจัดการ ดังนี้ 

 13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 เปนรายวิชาท่ีมุงพัฒนานิสิตใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนท่ีกวางไกล มีความเขาใจ

ตนเอง ผูอื่นและสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี 
มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมท้ังของไทยและนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชใน
การดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี เปนรายวิชาท่ีตอบสนองตอปรัชญาและวัตถุประสงคขอ
หลักสูตร มีสํานักวิชาศึกษาท่ัวไปเปนผูประสานงานจัดการเรียนการสอนและจัดหาอาจารยผูสอนท้ังจากคณะ
ตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและผูเชี่ยวชาญภายนอก 

  หมวดวิชาชีพครู 
 เปนรายวิชาชีพชั้นสูงท่ีมุงพัฒนานิสิตใหเปนบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ เพ่ือทําหนาท่ีใหความรู สามารถจัดการเรียนรูและเสริมสรางประสบการณตลอดจนใหการอบรม
บมนิสัยใหแกเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนท่ัวประเทศ  รายวิชาในหมวดนี้เปดสอนโดย
คณะศึกษาศาสตร 
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  หมวดวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน 
 เปนรายวิชาที่มุงพัฒนานิสิตใหมีความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เปดสอนโดย

ภาควิชาตาง ๆ ในคณะวิทยาศาสตร 
  หมวดวิชาเลือกเสรี 
 เปนรายวิชาที่มุงพัฒนานิสิตใหมีความรูในเร่ืองท่ีสนใจโดยเปดโอกาสใหเลือกเรียนไดจากรายวิชา

ของทุกคณะท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดเง่ือนไขของรายวิชาท่ีสามารถนํามาเปนวิชาเลือกเสรีได  

  13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน 
  หมวดวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน 
  เปนรายวิชาท่ีภาควิชาเปดสอนใหแกนิสิตหลักสูตรอื่นท้ังในและนอกคณะวิทยาศาสตร   

 13.3  การบริหารจัดการ 
 มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน ทําหนาท่ีประสานงานระหวางภาควิชา/คณะ/สํานัก

วิชา ในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล  
 

หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  

1.1  ปรัชญา 
 1.1.1  ปรัชญาวิชาชีพครู 

ครูท่ีมีความรู คุณธรรม จริยธรรมแหงความเปนครูอยางแทจริงสามารถขับเคลื่อนสังคมไทยให
เปนสังคมท่ีเขมแข็ง และพัฒนาอยางยั่งยืน โดยธํารงรักษาภูมิปญญาไทยใหม่ันคงสืบไป  

1.1.2  ปรัชญาสาขาวิชาวิทยาศาสตร-เคมี 
  เรียนรูเคม ี มีคุณธรรม  นําปญญา  พัฒนาประเทศ ดวยครูมีความเปนเลิศ ดานการเรียนการสอน 
การวิจัย ความรู คุณธรรม และจริยธรรม แหงความเปนครูอยางแทจริงสามารถขับเคลื่อนสังคมไทยใหเปนสังคม
ท่ีเขมแข็ง และพัฒนาอยางยั่งยืน โดยธํารงรักษาภูมิปญญาไทยใหม่ันคงสืบไป  

1.2  ความสําคัญ  
   ครูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสังคม กอบกูวิกฤต ผานการพัฒนาคน ดวยการสรางคน สราง
ความรู  เพื่อผลของการพัฒนาท้ังปวง  ครูท่ัวโลกมีพันธกิจและภารกิจรวมกัน ในการแกวิกฤตโลก  โดยการให
การศึกษาท่ีดีท่ีสุด  เพื่อสรางคนดี คนเกง คนมีความสุขที่เปนพลเมืองและพลโลก เพ่ือพรอมเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก   

  วิชาชีพครูเปนวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมุงผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ใหเปนผูมี
ความรูทางวิทยาศาสตรและเคมี  ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เพ่ือไปทําหนาท่ีใหความรู 
วิทยาศาสตรและเคมี  สามารถจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและเคมี  และเสริมสรางประสบการณตลอดจนใหการ
อบรมบมนิสัย ใหแกเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนทั่วประเทศ ใหบัณฑิตครูเปนผูมีความรู
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ความสามารถในการรวมคิด รวมใจ รวมทํา กับคนในชุมชน ในสังคม เพ่ือสรางสภาพแวดลอมในการหลอ
หลอมเยาวชนใหเกิดการเรียนรูท่ีเทาเทียมกัน อยางเต็มตามศักยภาพของผูเรียนแตละคน เพ่ือการดํารงตนใหอยู
ในสังคมอยางมีคุณภาพ บัณฑิตครูจึงเปนบุคคลท่ีสําคัญยิ่ง ในการสรางคน สรางชาติ  โดยการพัฒนาการศึกษา
และคุณภาพชีวิตของเยาวชนของประเทศ  หลักสูตรนี้จําเปนตองสรางใหตอบสนองความตองการของชุมชน
และสังคม สอดคลองกับนโยบายและแผนการศึกษาชาติ   

เนื่องจากสภาวะการเจริญอยางรวดเร็วของวิทยาการสมัยใหม และการปรับเปลี่ยนแหงบริบทตางๆ ของ
ทุกสวนในสังคมไทยนํามาสูยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงในมิติแหงการผลิตครู
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปริญญาตรีแนวใหม (หลักสูตร 5 ป) ท่ีสอดคลองกับปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมาย ยุทธศาสตรการผลิตและการพัฒนาครูแนวใหมของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ท้ังนี้เพ่ือยกระดับครูแนวใหมใหมีความรู ความสามารถ มีศักยภาพทางวิชาการแบบลุมลึกและกวางไกล มี
ศรัทธาและเจตคติท่ีดีตอความเปนครู  ดังนั้นภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรจึงไดปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตครู
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป ) สาขาวิทยาศาสตร-เคมี ขึ้น โดยที่เนนใหนิสิตไดศึกษา
คนควาดวยระเบียบวิธีวิทยาศาสตร และพัฒนาตนเองในภาคทฤษฎีควบคูกับภาคปฏิบัติ พรอมกับการปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพครู เพ่ือใหนิสิตสามารถบูรณาการองคความรูวิทยาศาสตรและเคมี  ความคิด ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร และการวิจัย ในการสรางองคความรูและการประยุกตใชในการจัดการเรียนรู ท่ี
สงเสริมสนับสนุนพัฒนาผูเรียนและชุมชนใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต สมดังเจตนารมณของมาตรฐานวิชาชีพครู
และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 

1.3 วัตถุประสงค   
 1.3.1  วัตถุประสงคของวิชาชีพคร ู

เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เปนผูนําในการสรางสรรคการเรียนรูแนว
ใหม มีความเปนครูและเปนนักวิชาการท่ีพรอมดวยคุณธรรม บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจะมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 1) มีความรู ใฝรูครอบคลุมทั้งในศาสตรหลายสาขาและศาสตรสาขาวิชาเฉพาะ สามารถจัดการ
ความรูในเชิงสหวิทยาการอยางสรางสรรค โดยใชหลักการวิเคราะห สังเคราะห การประยุกตใชองคความรู และ
นวัตกรรมไดอยางเหมาะสม สามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารใหเกิดความรูอยางมีประสิทธิภาพ มีความคิด
สรางสรรค และจินตนาการ 
  2) มีความคิดริเร่ิมและสรางสรรคในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกับสภาพจริง ตลอดจนมีความคิดริเริ่ม และสรางสรรค ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการศึกษา 

   3) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณในวิชาชีพ มีความเปนผูนําทางการศึกษา มีจิตสํานึก
ในการทํางานเพ่ือสังคมอยางตอเนื่อง สามารถทํางานรวมกับผูอื่นโดยใชหลักประสานประโยชนสวนรวมตาม
วิถปีระชาธิปไตย เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน ธํารงรักษาไวซึ่งภูมิปญญาไทย 
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  1.3.2  วัตถุประสงคของสาขาวิชาวิทยาศาสตร-เคมี 
  1) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถเปนครูสอนวิชาวิทยาศาสตรในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ท่ีมีความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาผูเรียนทางเคมีและวิทยาศาสตร โดยบูรณาการองคความรูดานเคมี 
และวิทยาศาสตรเพ่ือนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอน  
  2)  มีความเขาใจในกระบวนการวิทยาศาสตร มีความสามารถพัฒนาตนเองในการติดตาม
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหม ๆ ได 
  3) สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง 
 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

1. การพัฒนามาตรฐานการฝก
ปฏิบัติการวิชาชีพครู 

1.1  จัดการปฏิบัติการวิชาชีพระหวางเรียน 
 
 
 
1.2 จัดการปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

1.1.1  เครือขายสถานศึกษาสําหรับการ
ปฏิบัติการวิชาชีพระหวางเรียน 
1.1.2  รายงานผลการผานเกณฑการฝก
ประสบการณวิชาชีพ 
 
1.2.1   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ที่มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากําหนดเปน
เวลา 1 ป 
1.2.2  รายงานผลการผานเกณฑการ
ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะ 

2. การพัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพ
ครู 

2.1  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะทาง
วิชาชีพคร ู

2.1.1  คณะกรรมการบริหารกิจกรรม
พัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพครู 
2.1.2  โครงการพัฒนาคุณลักษณะทาง
วิชาชีพครูตลอดหลักสูตร 
2.1.3 คูมือการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะทางวิชาชีพครู 
2.1.4  การประเมินและติดตามผลการ
พัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพครู 
2.1.5 สมุดบันทึกผลการพัฒนา 
คุณลักษณะทางวิชาชีพครูตลอด
หลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง 
 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

3. การพัฒนาหลักสูตรและการสอนที่
เนนผลการเรียนรูเปนฐาน 

3.1  ประเมินและพัฒนาหลักสูตรดานการสอน
ที่เนนผลการเรียนรูเปนฐาน 
 
 
3.2  พัฒนาอาจารยในดานการสอนที่เนนผล
การเรียนรูเปนฐาน 
 
3.3  พัฒนารูปแบบการสอนที่เนนผลการ
เรียนรูเปนฐาน 

3.1.1  มีการประเมินหลักสูตรที่เนนผล
การเรียนรูเปนฐาน 
3.1.2  มีการประเมินและติดตามผลการ
สอนที่เนนผลการเรียนรูเปนฐาน 
3.2.1  จัดโครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน การสอนที่เนนผลการเรยีนรูเปน
ฐาน 
3.3.1  งานวิจัยและพัฒนารูปแบบการ
สอนที่เนนผลการเรียนรูเปนฐาน 

4.  มีการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชา
เฉพาะ (วิทยาศาสตร-เคมี) ทุก 5 ป 
โดยพิจารณาจากดัชนีช้ีวัด (KPI) ใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาทุกป
การศึกษา 

4.1  มีการประเมินหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ 4.1.1  รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
4.1.2  เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

5.  มีการปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและเทคโนโลยีตามมาตรฐาน
ของครุสภา 

5.1  วิเคราะหหลักสูตรจากบัณฑิตและผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

5.1.1  รายงานผลการดําเนินงานของ
หลักสูตร 
5.1.2  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพ
อิสระใน 1 ป 
5.1.3  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตาม
เกณฑ 
5.1.4  ระดับความพึงพอใจของนายจาง 
ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสรางของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ   

 จัดการศึกษาระบบทวิภาค ขอกําหนดตางๆ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

 มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
  1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค   

 ไมมี 
2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน   
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
   2.2.1  สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 สายวิทยาศาสตร หรือเทียบเทา 
   2.2.2  ตองผานการสอบคัดเลือกตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หรือ
ตองผานการคัดเลือกตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
 จากประสบการณของอาจารยผูสอนและกรรมการผูพัฒนาหลักสูตร พบวา นิสิตแรกเขามีปญหา 
 ดังตอไปนี้ 
   2.3.1  มีแรงจูงใจและความเขาใจในความเปนครู คอนขางนอย 
  2.3.2 มีความพรอมในดานความรูและทักษะพ้ืนฐานดานวิชาการและวิชาชีพครู คอนขางนอย 
  2.3.3 มีความรูและทักษะพ้ืนฐานดานภาษาและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ คอนขางนอย 
  2.3.4 มีความรูทางดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐานไมเพียงพอ และขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
  2.4.1  จัดโครงการปฐมนิเทศ เพ่ือสรางแรงจูงใจ ความเขาใจ และความพรอมในการเขาเรียน
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  2.4.2 จัดรายวิชาชีพครูท่ีเปนวิชาพ้ืนฐานท่ีจําเปน เพ่ือเตรียมความพรอมในดานความเปนครูแก
นิสิต เชน จิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  2.4.3 จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือใหความรูและทักษะพ้ืนฐานดานภาษาและการสื่อสาร และ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ แกนิสิต 

2.4.4  จัดกิจกรรมใหไดคุนเคยกับสภาพปญหาโรงเรียนในทองถิ่นตางๆ เพ่ือขยายความคิด  

ความเขาใจในปญหาวิชาชีพครู 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป   
ระดับ ปการศึกษา 

 2552 2553 2554 2555 2556 
ชั้นปที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปที่ 4 - - - 30 30 
ชั้นปที่ 5 - - - - 30 

จํานวนสะสม 30 60 90 120 150 
ผูท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - - 30 

 2.6 งบประมาณตามแผน 
 ใชงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดประจําปของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.7 ระบบการศึกษา 

 จัดการเรียนการสอนเปนแบบชั้นเรียน และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548   

2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา (ถามี) 
  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
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3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  160  หนวยกิต 

 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

โครงสรางหลักสูตร  จํานวนหนวยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา      30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา      124 
      2.1  วิชาชีพครู ไมนอยกวา      50 
      2.2  วิชาแกน ไมนอยกวา 31 
                  2.2.1  วิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรพ้ืนฐาน  16 
                  2.2.2  วิชาเฉพาะสาขา  15 
     2.3   วิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 43 
                  2.3.1  วิชาเอกบังคับ  33 
                  2.3.2  วิชาเอกเลือก  7 
                  2.3.3  วิชาเอกบังคับรวม  3 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา  6 

รวม ไมนอยกวา 160 
   3.1.3  รายวิชา  

3.1.3.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   กําหนดใหเรียน  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต  โดยเลือกจากกลุม
วิชาตาง ๆ ดังนี ้ กลุมวิชาภาษา กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ีกลุมวิชาศิลปศาสตร 

1)  กลุมวิชาภาษา 
กําหนดใหเรียน  ไมนอยกวา  9  หนวยกิต  ดังนี ้

 1.1)  ภาษาไทย  กําหนดใหเลือกเรียน  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต 
มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
SWU 111 Thai for Communication  
มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน  3(2-2-5) 
SWU 112 Thai Literary Review  

 1.2)  ภาษาตางประเทศ  กําหนดใหเลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต   
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 121 English for Effective Communication I  
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 122 English for Effective Communication II  
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มศว 123 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1  3(2-2-5) 
SWU 123 English for International Communication I  
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2 3(2-2-5) 
SWU 124 English for International Communication II  
มศว 131 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 131 French for Communication I  
มศว 132 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 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 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 134 German for Communication II  
มศว 135 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1  3(2-2-5) 
SWU 135 Chinese for Communication I  
มศว 136 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2  3(2-2-5) 
SWU 136 Chinese for Communication II  
มศว 137 ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 137 Japanese for Communication I  
มศว 138 ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการสื่อสาร 2  3(2-2-5)  
SWU 138 Japanese for Communication II  
 2)  กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี     กําหนดใหเลือกเรียน ไมนอย

กวา  6  หนวยกิต   
มศว 141 ทักษะการรูสารสนเทศ  3(2-2-5) 
SWU 141 Information Literacy Skills  
มศว 142 วิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 
SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment   
มศว 143 พลังงานทางเลือก 3(2-2-5) 
SWU 143 Alternative Energy  
มศว 144 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 
SWU 144 Mathematics in Daily Life  
มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสรางสรรค 3(2-2-5) 
SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle  
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มศว 341 วิทยาศาสตรฟสิกส กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต 3(2-2-5) 
SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit  
 3)  กลุมวิชาศิลปะศาสตร  กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 15  หนวยกิต 
                              3.1)  วิชาบังคับ  กําหนดใหเรียนไมนอยกวา   9  หนวยกิต   
มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพ่ือพัฒนามนุษย 3(2-2-5) 
SWU 151 General Education for Human Development  
มศว 251 มนุษยกับสังคม 3(2-2-5) 
SWU 251 Man and Society  
มศว 252 สุนทรียศาสตรเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 
SWU 252 Aesthetics for Life  
                             3.2 ) วิชาเลือก  กําหนดใหเลือกเรียน ไมนอยกวา  6  หนวยกิต   
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development  
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(2-2-5) 
SWU 352 Philosophy and Thinking Process  
มศว 353 มนุษยกับการใชเหตุผลและจริยธรรม  
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics 3(2-2-5) 
มศว 354 มนุษยกับสันติภาพ  
SWU 354 Man and Peace  
มศว 355 พุทธธรรม 3(2-2-5) 
SWU 355 Buddhism  
มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปญญา 3(2-2-5) 
SWU 356 Literature for Intellectual Powers  
มศว 357 ศิลปะและความคิดสรางสรรค 3(2-2-5) 
SWU 357 Art and Creativity   
มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย 3(2-2-5) 
SWU 358 Music and Human Spirit  
มศว 361 ประวัติศาสตรและพลังขับเคลื่อนสังคม 3(2-2-5) 
SWU 361 History and Effects on Society  
มศว 362 มนุษยกับอารยธรรม 3(2-2-5) 
SWU 362 Man and Civilization  
มศว 363 มนุษยกับการเมือง การปกครอง และกฎหมาย  3(2-2-5) 
SWU 363 Man and Politics, Government and Law  
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มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัฒน 3(2-2-5) 
SWU 364 Economy in Globalization  
มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม 3(2-2-5) 
SWU 365 Principles of Modern Management  
มศว 366 จิตวิทยาสังคม 3(2-2-5) 
SWU 366 Social Psychology  
มศว 367 กฎหมายท่ัวไป 3(2-2-5) 
SWU 367 Legal Studies  
มศว 371 ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรม และเทคโนโลย ี 3(2-2-5) 
SWU 371 Creativity, Innovation and Technology  
มศว 372 ภูมิปญญาทองถิ่น 3(2-2-5) 
SWU 372 Local Wisdom  
มศว 373 ภูมิลักษณชุมชน  3(2-2-5) 
SWU 373 Man and Community  
มศว 374 สัมมาชีพเพ่ือชุมชน 3(2-2-5) 
SWU 374 Ethical Careers for Community  
มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน 3(2-2-5) 
SWU 375 Good Governance in Community Management  

3.1.3.2  หมวดวิชาเฉพาะ  กําหนดใหเรียนไมนอยกวา    124   หนวยกิต โดยเลือกจากกลุมวิชา
ตาง ๆ  ดังนี ้ 

1)  วิชาชีพครู  กําหนดใหเรียนไมนอยกวา    50   หนวยกิต 
 1.1) วิชาบังคับ กําหนดใหเรียนไมนอยกวา    48    หนวยกิต 
ศษ 111 
ED 111   

จิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู   
Consciousness and Ethics for Professional Teacher   

3(2-2-5) 

ศษ 211  
ED 211    

กระบวนทัศนทางการศึกษา         
Educational Paradigm  

3(3-0-6) 

ศษ 241  
ED 241 

จิตวิทยาสําหรับคร ู       
Psychology for Teachers  

3(2-2-5) 

ศษ 291  
ED 291 

การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 1   
Practicum in Professiona of Teaching  I 

2(0-4-2) 

ศษ 331  
ED 331 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการ    
Methodologies for Creating  Integrated Learning   

3(2-2-5) 
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ศษ 332  
ED 332 

การศึกษาสําหรับผูท่ีมีความตองการพิเศษ    
Education for Students with Special Needs 

3(2-2-5) 

ศษ 381  
ED 381 

สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา 
Media, Innovation and Information Technology for Educational 
Communication  

3(2-2-5) 

ศษ 391   
ED 391 

การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 2   
Practicum in Profession of Teaching II 

2(0-4-2) 

ศษ 421  
ED 421 

วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
Methodologies for School-Based Curriculum Development 

3(2-2-5) 

ศษ 451  
ED 451 

การวัดประเมินทางการศึกษา      
Educational  Assessment 

3(2-2-5) 

ศษ 461   
ED 461   

การบริหารและการจัดการการศึกษา       
Education Administration and Management 

3(2-2-5) 

ศษ 471  
ED 471 

การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน    
Educational Research for Learning and Teaching Development 

3(2-2-5) 

ศษ 491  
ED 491 

การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 3    
Practicum in Profession of Teaching  III 

2(0-4-2) 

ศษ 591  
ED 591 

การปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพ 1   
Internship in Education I 

6(0-12-6) 

ศษ 592  
ED 592 

การปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพ 2   
Internship in Education  II 

6(0-12-6) 

                       1.2) วิชาเลือก  กําหนดใหเรียน ไมนอยกวา    2   หนวยกิต 
ศษ 201  
ED 201 

ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู        
Thai Language for Learning Development 

3(1-4-4) 

ศษ 202  
ED 202 

ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการเรียนรู      
English Language for Learning Development 

3(1-4-4) 

ศษ 212  
ED 212 

งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน    
Voluntary Works  and Youth Activities 

3(2-2-5) 

ศษ 213  
ED 213 

จิตสํานึกและการมีสวนรวมทางสังคมและการเมือง   
Social and Politics Consciousness and Participation 

3(2-2-5) 

ศษ 231  
ED 231 

การจัดการเรียนรูเพ่ือสรางจิตสํานึกสาธารณะ   
Public Concern-Based Learning 

3(2-2-5) 

ศษ 232  
ED 232 

การศึกษาปฐมวัย       
Early Childhood Education 

3(3-0-6) 
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ศษ 242  
ED 242 

การแนะแนวเพ่ือการพัฒนาคุณคาแหงตน    
Guidance for Self-Esteem Development 

3(2-2-5) 

ศษ 311 
ED 311 

ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
Scout, Red Cross Youth, and  Student Activities 

3(2-2-5) 

ศษ 312  
ED 312 

การตอรองกับวัฒนธรรมการบริโภค     
Negotiating  Consumer Culture   

3(2-2-5) 
 

ศษ 333  
ED 333 

การจัดการความรู      
Knowledge Management 

3(2-2-5) 

ศษ 334  
ED 334 

การพัฒนาทักษะการคิดและความคิดสรางสรรคในเด็กปฐมวัยThinking Skills 
and Creativity Development in Young Children 

3(3-0-6) 

ศษ 335  
ED 335 

การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย     
Child Rearing and Parenting 

3(3-0-6) 
 

ศษ 336 
ED 336 

การมัธยมศึกษา   
Secondary Education  

2(1-2-3) 

ศษ 341  
ED 341 

จิต สมอง และการเรียนรูของมนุษย    
Mind, Brain and Human Learning  

3(2-2-5) 

ศษ 361  
ED 361 

การประกันคุณภาพการศึกษา     
Quality Assurance in Education 

3(2-2-5) 

ศษ 362 
ED 362 

การศึกษาและการพัฒนาชุมชน  
Education and Community Development 

3(3-0-6) 

ศษ 371  
ED 371 

สถิติทางการศึกษาเบ้ืองตน     
Statistics in Education I 

3(2-2-5) 

ศษ 382  
ED 382 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี     
Work  Career  and  Technology 

3(2-2-5) 

ศษ 383  
ED 383 

การพัฒนาแหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู   
Development of Learning Resources and Learning Networks 

3(2-2-5) 

ศษ 401  
ED 401 

การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
Instructional Media Design and Development  

3(2-2-5) 

ศษ 411  
ED 411 

การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง      
Developing Higher Order of Thinking Skills   

3(2-2-5) 

ศษ 422  
ED 422 

การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น  
Local Curriculum Development    

3(2-2-5) 

ศษ 427  
ED 427 

การวิจัยทางการศึกษา       
Educational Research 

2(1-2-3) 
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ศษ 431  
ED 431 

การจัดการเรียนรูนอกระบบและตามอัธยาศัย   
Non-formal and Informal Learning Management 

3(2-2-5) 

ศษ 441  
ED 441 

การเรียนรูระดับจิตสํานึกและจิตใตสํานึก      
Conscious and Subconscious Learning 

3(2-2-5) 

ศษ 452  
ED 452 

การประเมินเพ่ือเสริมพลังการเรียนรู    
Empowerment Evaluation 

3(2-2-5) 

*หมายเหตุ* สามารถเรียนวิชาเลือกจากวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาอื่นในคณะ
ศึกษาศาสตรไดโดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู เชน   
ปถ 311 การประถมศึกษา  ลส 301 วาทวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพฯ เปนตน 

 2)  วิชาแกน   กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 31 หนวยกิต 
   2.1)  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน  
 กําหนดใหเรียน   ไมนอยกวา       16    หนวยกิต   
คณ 111  คณิตศาสตร  1 4(4-0-8) 
MA 111 Mathematics I    
คม 100 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
CH 100 General Chemistry   
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-2-1) 
CH 190 General Chemistry  Laboratory    
ชว 101 ชีววิทยา  1 3(3-0-6) 
BI 101 Biology  I  
ชว 181 ปฏิบัติการชีววิทยา  1 1(0-2-1) 
BI 181 Biology  Laboratory  I  
ฟส 100 ฟสิกสทั่วไป 3(3-0-6) 
PY 100 General Physics    
ฟส 180 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1(0-3-0) 
PY 180 General  Physics  Laboratory    
  2.2) วิชาเฉพาะสาขา กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 15   หนวยกิต 
คม101 เคมีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
CH101 Principles of Chemistry  
คม191 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1(0-3-0) 
CH191 Principles of Chemistry  Laboratory    
คม370 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
CH370 Scientific English  
คณ112 คณิตศาสตร 2 4(4-0-8) 
MA112 Mathematics II  
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ชว102 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
BI102 Biology II  
ชว182 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-0) 
BI182 Biology Laboratory II  
  3) วิชาเฉพาะดาน   กําหนดใหเรียน  ไมนอยกวา  43  หนวยกิต   
   3.1)  วิชาเอกบังคับ  กําหนดใหเรียนไมนอยกวา  33 หนวยกิต   
คม 223  เคมีอินทรีย 2(2-0-4) 
CH 223 Organic  Chemistry  I  
คม 241 ชีวเคมี 1 3(3-0-6) 
CH 241 Biochemistry I  
คม 281 การจัดการความปลอดภัยในการใชสารเคมี 2(2-0-4) 
CH 281 Safety Management in Chemical Handling  
คม 295 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย  1(0-3-0) 
CH 295 Organic Chemistry Laboratory  
คม 296 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0) 
CH 296 Biochemistry  Laboratory  
คม 315 เคมีอนินทรีย  1 2(2-0-4) 
CH 315 Inorganic Chemistry  I  
คม 316 เคมีอนินทรีย  2 3(3-0-6) 
CH 316 Inorganic Chemistry  II  
คม 324 เคมีอินทรีย  2 2(2-0-4) 
CH 324 Organic  Chemistry  II  
คม 332 เคมีเชิงฟสิกส 1 3(3-0-6) 
CH 332 Physical  Chemistry I  
คม 350 เคมีวิเคราะห 3(3-0-6) 
CH 350 Analytical  Chemistry    
คม 355 การวิเคราะหดวยเครื่องมือพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
CH 355 Basic Instrumental Analysis  
คม 394 ปฏิบัติการวิเคราะหดวยเครื่องมือพื้นฐาน 1(0-3-0)   
CH 394 Basic Instrumental Analysis Laboratory    
คม 395 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 1 1(0-3-0) 
CH 395 Inorganic  Chemistry   Laboratory I  
คม 396 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1(0-3-0) 
CH 396 Analytical  Chemistry   Laboratory    
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คม 463 โครงงานวิทยาศาสตร 2(0-6 -0) 
CH 463 Science Projects  
คม 472 สารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2(2-0-4) 
CH 472 Science and Technology Literature  
คม 491 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส    1(0-3-0)  
CH 491 Physical Chemistry Laboratory  
  3.2) วิชาเอกเลือก     กําหนดใหเรียน ไมนอยกวา 7 หนวยกิต 

คม 343 เทคนิคทางชีวเคมี 2(2-0-4) 
CH 343 Techniques  in  Biochemistry  
คม 354  การวิเคราะหผลิตภัณฑเชิงพาณิชย   2(0-6-0) 
CH 354 Commercial  Product  Analysis  
คม 414  เคมีอนินทรียประยุกต    2(2-0-4) 
CH 414  Application of  Inorganic Chemistry   
คม 424  เคมีของสารผลิตภัณฑธรรมชาติ     2(2-0-4) 
CH 424  Natural Product Chemisty  
คม 444  นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ      2(2-0-4) 
CH 444   Bionanotechnology  
คม 456 การสอบเทียบเคร่ืองมือในหองปฏิบัติการเคม ี      2(2-0-4) 
CH 456 Instrumental Chemistry Laboratory Calibration  
คม 461 สัมมนา      1(0-2-1) 
CH 461 Seminar  
คม 471 เคมีในเทคโนโลยีนาโน      2(2-0-4) 
CH 471 Chemistry in Nanotechnology  
คม 473 เคมีอุตสาหกรรม        2(2-0-4) 
CH 473   Industrial  Chemistry  
คม 474  เคมีพอลเิมอร       2(2-0-4) 
CH 474   Polymer  Chemistry  
คม 475    เคมีเภสัช      2(2-0-4) 
CH 475    Pharmaceutical  Chemistry  
คม 476 เคมีอาหาร      2(2-0-4) 
CH 476   Food  Chemistry  
คม 479    เคมีสิ่งแวดลอม       2(2-0-4) 
CH 479   Environmental  Chemistry  
คศ 481 หัวขอพิเศษทางเคมีศึกษา      2(2-0-4) 
CE 481  Special Topic in Chemistry  Education  
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3.3)  วิชาเอกบังคับรวม    ไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 
คศ 471 บูรณาการวิธีวิทยาสําหรับครูเคมี   3(2-3-4) 
CE 471 Integrated Methodology for Chemistry Teacher  

3.1.3.3. หมวดวิชาเลือกเสรี  กําหนดใหเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต  

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย ยกเวนวิชาที่เปนพ้ืนฐานของวิชาเอกและวิชาศึกษาท่ัวไป 

ความหมายของเลขรหัสวิชา 
เลขรหัสตัวแรก    หมายถึง   ชั้นปท่ีเปดสอน หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา  
เลขรหัสตัวกลาง  หมายถึง   หมวดวิชา ดังตอไปนี ้

ความหมายของเลขรหัสวิชา ศษ 
0 หมายถึง กลุมภาษาและเทคโนโลยีสําหรับคร ู 5 หมายถึง กลุมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
1 หมายถึง กลุมความเปนคร ู 6 หมายถึง กลุมการบริหารการศึกษาและการ

จัดการชั้นเรียน 
2 หมายถึง กลุมการพัฒนาหลักสูตร 7 หมายถึง กลุมการวิจัยทางการศึกษา 
3 หมายถึง กลุมการจัดการเรียนรู 8 หมายถึง กลุมสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา 
4 หมายถึง กลุมจิตวิทยาและการแนะแนว

สําหรับคร ู
9 หมายถึง กลุมประสบการณวิชาชีพครู 

ความหมายของเลขรหัสวิชา คม 
0 หมายถึง พ้ืนฐาน 5 หมายถึง เคมีวิเคราะห 
1 หมายถึง เคมีอนินทรีย 6 หมายถึง สัมมนาหรือโครงงาน 
2 หมายถึง เคมีอินทรีย 7 หมายถึง การประยุกตทางเคมี 
3 หมายถึง เคมีเชิงฟสิกส 8 หมายถึง การวิจัยและการสัมมนา 
4 หมายถึง ชีวเคม ี 9 หมายถึง ปฏิบัติการ 
ความหมายของเลขรหัสวิชา คศ 
0 หมายถึง พ้ืนฐานทั่วไป 5 หมายถึง การวิเคราะหและการสังเคราะห 
1 หมายถึง ปรัชญา/อุดมการณ 6 หมายถึง การวิจัยและการสัมมนา 
2 หมายถึง หลักการ/ทฤษฎี 7 หมายถึง บูรณาการ 
3 หมายถึง นวัตกรรม/กิจกรรม 8 หมายถงึ หลักสูตรและการสอน 
4 หมายถึง ประเมินผล/วัดผล 9 หมายถึง ศึกษาอิสระ/ศึกษาชุมชน 

เลขรหัสตัวสุดทาย หมายถึง ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 
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3.1.4  แผนการศึกษา  
ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1   ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

วิชาศึกษาทั่วไป                                                      9 หนวยกิต วิชาศึกษาทั่วไป                                                         9 หนวยกิต 
วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน                8 หนวยกิต                                   วิชาชีพครูบังคับ                                                          3 หนวยกิต 

ศษ 111  จิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู                   3(2-2-5) 
คณ 111  คณิตศาสตร 1                                                 4(4-0-8) วิชาเฉพาะสาขา                                                           8 หนวยกิต 
คม 100  เคมีทั่วไป                                                        3(3-6-0) คม 101  เคมีพื้นฐาน                                                         3(3-6-0)   
คม 190  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                                        1(0-2-1) คม 191  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน                                        1(0-2-1)  
 คณ 112  คณิตศาสตร 1                                                    4(4-0-8) 
              รวมจํานวนหนวยกิต                             17               รวมจํานวนหนวยกิต                               20 
 ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1  ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
วิชาศึกษาทั่วไป                                                        3 หนวยกิต วิชาศึกษาทั่วไป                                                           3 หนวยกิต 
วิชาชีพครูบังคับ                                                      5 หนวยกิต   
ศษ 211  กระบวนทัศนทางการศึกษา                                 3(3-0-6) 
ศษ 291  การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน1   2(0-4-2)                              

วิชาชีพครูบังคับ                                                          3 หนวยกิต  
ศษ 241  จิตวิทยาสําหรับครู                                             3(2-2-5) 

วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน               8 หนวยกิต                                                                                                     วิชาเฉพาะสาขา                                                           4 หนวยกิต 
ฟส 100  ฟสิกสทั่วไป                                                   3(3-6-0) ชว  102  ชีววิทยา 2                                                          3(3-6-0) 
ฟส 180  ปฏิบัติการฟสิกส ทั่วไป                                 1(0-2-1)   ชว  182  ปฏิบัติการชีววิทยา 2                                         1(0-2-0)     
ชว  101  ชีววิทยา 1                                                       3(3-0-6)   วิชาเอกบังคับ                                                              9 หนวยกิต 
ชว  181  ปฏิบัติการชีววิทยา 1                                      1(0-2-1) คม 281  การจัดการความปลอดภัยฯ                                2(2-0-4)   
วิชาเอกบังคับ                                                           6 หนวยกิต คม 223  เคมีอินทรีย 1                                                      2(2-0-4) 
คม 350    เคมีวิเคราะห                                                  3(3-0-6)   คม 295  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย                                        1(0-3-0) 
คม 396    ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห                                 1(0-3-0)   คม 355    การวิเคราะห ดวยเครื่องมือฯ                            3(3-0-6) 
คม 315  เคมีอนินทรีย  1                                               2(2-0-4) คม 394     ปฏิบัติการวิเคราะห ดวยเครื่องมอืฯ                1(0-3-0)   
  
               รวมจํานวนหนวยกิต                            22          รวมจํานวนหนวยกิต                                   19 
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ปที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1  ปที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
วิชาศึกษาทั่วไป                                                       3 หนวยกิต วิชาศึกษาทั่วไป                                                           3 หนวยกิต 
วิชาชีพ ครู                                                                5 หนวยกิต 
วิชาชีพครูบังคับ                                                       3 หนวยกิต 
ศษ 381 สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ         3(2-2-5) 
วิชาชีพครูเลือก                                                         2 หนวยกิต 
 

วิชาชีพครู บังคับ                                                       11 หนวยกิต 
ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการ              3(2-2-5) 
ศษ 332  การศึกษาสําหรับผูที่มีความตองการพิเศษ         3(2-2-5) 
ศษ 391  การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน2   2(0-4-2)
ศษ 421 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา        3(2-2-5)                                                                              

วิชาเอกบังคับ                                                           8 หนวยกิต วิชา เฉพาะสาขา                                                          3 หนวยกิต 
คม 316 เคมีอนินทรีย 2                                                 3(3-0-6) คม 370 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร                             3(3-0-6) 
คม 324 เคมีอินทรีย 2                                                    2(2-0-4)           วิชาเอกบังคับ                                                               4 หนวยกิต 
คม 395 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 1                                1(0-3-0)    คม 241 ชีวเคมี 1                                                              3(3-0-6)   
คม 472 สารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    2(2-0-4)                                    คม 296  ปฏิบัติการชีวเคมี                                               1(0-3-0) 
วิชาเลือกเสรี                                                           4   หนวยกิต  
               รวมจํานวนหนวยกิต                          20                 รวมจํานวนหนวยกิต                             21 

 ปที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1  ปที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
วิชาชีพครู                                                               6 หนวยกิต 
ศษ 451  การวัดและประเมินผลการศึกษา                      3(2-2-5) 
ศษ 471  การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียน       3(2-2-5) 
              การสอน                                                                               

วิชาชีพครู                                                                    5 หนวยกิต 
ศษ 461  การบริหารการศึกษาและการจัดการการศึกษา    3(2-2-5) 
ศษ 491  การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน3   2(0-4-2) 

วิชาเอกบังคับ รวม                                                    3 หนวยกิต                       วิชาเอกบังคับ                                                              2 หนวยกิต 
คศ 471  บูรณาการวิธีสําหรับครูเคมี                             3(2-3-4) คม 463   โครงงานวิทยาศาสตร                                       2(0-6-0) 
วิชาเอกบังคับ                                                          4 หนวยกิต                       วิชาเอกเลือก                                                                3 หนวยกิต 
คม 332 เคมีเชิงฟสิกส                                                   3(3-0-6)   วิชาเลือกเสรี                                                                2 หนวยกิต                                                            
คม 491  ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส                                 1(0-3-0)  
 วิชาเอกเลือก                                                              4 หนวยกิต       
               รวมจํานวนหนวยกิต                           17                 รวมจํานวนหนวยกิต                             12 
 

ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2 
วิชาชีพครูบังคับ                                                 6 หนวยกิต วิชาชีพครูบังคับ                                                     6 หนวยกิต 
ศษ591 การปฏิบัติการสอนและ 
ฝกประสบการณวิชาชีพ 1                                       6(0-12-6)  

ศษ  592 การปฏิบัติการสอนและ 
ฝกประสบการณวิชาชีพ2                                         6(0-12-6)                                                                                                                            

รวมจํานวนหนวยกิต     12 หนวยกิต 
  
 3.1.5  คําอธิบายรายวิชา  อยูในภาคผนวก  ข 
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 3.2  ชื่อ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารยและเลขประจําตัวประชาชน 
  3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา และปที่สําเร็จการศึกษา เลขประจําตัว
ประชาชน 

1 นางปยรัตน  ดรบัณฑิต อาจารย กศ.บ.(วิทยาศาสตร-เคมี) พ.ศ. 2538 
วท.ม.(เคมีวิเคราะห) ) พ.ศ. 2543 
กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา) พ.ศ. 2551 

- 

2 นางพนอ อัศวรุจานนท ผูชวยศาสตราจารย วท.บ.(เคมี เกียรตินิยมอันดับ 2) พ.ศ. 2515 
วท.ม.(ชีวเคมี) พ.ศ. 2517 

- 

3 นางภัทณีญา  ไชยสุข อาจารย วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2519  
วท.ม.(เคมีเชิงฟสิกส) พ.ศ. 2523 

- 

     4 นายแพน  ทองเรือง ผูชวยศาสตราจารย วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2537  
วท.ม.(เคมีอนินทรีย) พ.ศ. 2540 
วท.ด.(เคมี) พ.ศ. 2547 

- 

5 นางสาวรัชนก  ปนแกว อาจารย วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2541   
วท.ม.(เคมีอินทรีย) พ.ศ. 2544 
ปร.ด.(เคมีอินทรีย) พ.ศ. 2550 

- 

  3.2.2 อาจารยประจํา 
   3.2.2.1 อาจารยประจําวิชาเฉพาะ 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา และปที่สําเร็จการศึกษา เลขประจําตัว
ประชาชน 

1 นางพรพิมล  มวงไทย รองศาสตราจารย วท.บ.(เคมี เกียรตินิยมอันดับ 2) พ.ศ. 2521  - 
   วท.ม.(เคมีวิเคราะห) พ.ศ. 2524  
   ปร.ด.(วิทยาศาสตรการอาหาร) พ.ศ. 2546  

2 นางภาณี  วัฒนโอฬาร รองศาสตราจารย วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2517  
วท.ม.(เคมีเชิงฟสิกส) พ.ศ. 2520 

- 

3 นายยงยุทธ ตัณฑุลเวสส รองศาสตราจารย กศ.บ.(เคมี) 
กศ.ม.(เคมี) 
ปร.ด.(เคมีอินทรีย) 

 

4 นางสุนิตย  สุขสําราญ รองศาสตราจารย วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2520 
วท.ม.(เคมีอินทรีย) พ.ศ. 2522  
Ph.D.(Organic Chemistry) พ.ศ. 2526 

- 

5 นางสุภาลักษณ ปรัชชญาสิทธิกุล รองศาสตราจารย วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2518   
วท.ม.(เคมีอินทรีย) พ.ศ. 2520  
Ph.D.(Medicinal Chemistry) พ.ศ. 2528 

- 
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ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา และปที่สําเร็จการศึกษา เลขประจําตัว
ประชาชน 

6 นางจินดา  แตมบรรจง ผูชวยศาสตราจารย วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2517   
M.S.(Natural Science)  พ.ศ. 2520   
Ph.D.(Chemistry) พ.ศ. 2526 

- 

7 นายธีรยุทธ  ล่ิวพรเจริญวงศ ผูชวยศาสตราจารย วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2539 
Ph.D.(Chemistry) พ.ศ. 2544 

- 

8 นายแพน  ทองเรือง ผูชวยศาสตราจารย วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2537   
วท.ม.(เคมีอนินทรีย) พ.ศ. 2540 
วท.ด.(เคมี) พ.ศ. 2547 

- 

9 นางพนอ  อัศวรุจานนท ผูชวยศาสตราจารย วท.บ.(เคมี เกียรตินิยมอันดับ 2) พ.ศ. 2515  
วท.ม.(ชีวเคมี) พ.ศ. 2517 

- 

10 นางสาวมณีกานต   ชินวรรังส ี ผูชวยศาสตราจารย วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2541   
ปร.ด.(เคมีอินทรีย) พ.ศ. 2547 

- 

11 นายมะยูโซะ  กูโน ผูชวยศาสตราจารย วท.บ.(เคมี เกียรตินิยมอันดับ 2) พ.ศ. 2538 
วท.ม.(เคมี) พ.ศ. 2541  
ปร.ด.(เคมี) พ.ศ. 2546 

- 

12 นางรัตนา  สัมพันธชิต ผูชวยศาสตราจารย วท.บ.(ชีวเคมี) พ.ศ. 2517 
วท.ม.(ชีวเคมี) พ.ศ. 2523 

- 

13 นายวราดุล  ฉัตรทอง ผูชวยศาสตราจารย วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2527   
วท.ม.(เคมีวิเคราะห) พ.ศ. 2538 

- 

14 นางสิริธร  สโมสร ผูชวยศาสตราจารย วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2533   
วท.ม.(เคมีประยุกต) พ.ศ. 2537  
Ph.D.(Chemistry) พ.ศ. 2548 

- 

15 นางสุนันท  ชัยนะกุล ผูชวยศาสตราจารย วท.บ.(เคมี)  พ.ศ. 2521 
Ph.D.(Organic Chemistry) พ.ศ. 2526 

- 

16 นางอภิญญา ชัยวิสุทธางกูร ผูชวยศาสตราจารย วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2534 
Ph.D.(Chemistry) พ.ศ. 2541 

- 

17 นางสาวงามจิต    ไพรงาม อาจารย วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2537  
วท.ม.(เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรีย
ประยุกต)  พ.ศ. 2541 
Ph.D.(Chemistry) พ.ศ. 2551 

- 

18 นางสาวนวลละออ รัตนวิมานวงศ อาจารย วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2540  
วท.ม.(เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรีย
ประยุกต)  พ.ศ. 2543 
ปร.ด.(เคมีวิเคราะห) พ.ศ. 2548 

- 

19 นางนิรันดร  พงษพันธุ อาจารย วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2521   
วท.ม.(เคมี) พ.ศ. 2527 

- 
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ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา และปที่สําเร็จการศึกษา เลขประจําตัว
ประชาชน 

20 นายประเสริฐ พัฒนาประทีป อาจารย วท.บ.(เคมี)  พ.ศ. 2534  
วท.ม.(เคมีประยุกต) พ.ศ. 2537 
วท.ด.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ) 
พ.ศ. 2547 

- 

21 นางปยรัตน  ดรบัณฑิต อาจารย กศ.บ.(วิทยาศาสตร-เคมี) พ.ศ. 2538 
วท.ม.(เคมีวิเคราะห) ) พ.ศ. 2543 
กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา) พ.ศ. 2551 

- 

22 นางสาวปยะดา   จิตรต้ังประเสริฐ อาจารย วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2541 
ปร.ด.(เคมีวิเคราะห) พ.ศ. 2548 

- 

23 นางภัทณีญา  ไชยสุข อาจารย วท.บ.(เคมี)  พ.ศ. 2519 
วท.ม.(เคมีเชิงฟสิกส) พ.ศ. 2523 

- 

24 นางสาวพัชรนิทร ชัยสุวรรณ อาจารย วท.บ.(เคมี) พ.ศ.2543 
วท.ม.(เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรีย
ประยุกต) พ.ศ.2546  
ปร.ด.(เคมีวิเคราะห) พ.ศ.2551 

- 

25 นางสาวพรพิมล  ประยงคพันธ อาจารย วท.บ.(เคมี)  พ.ศ. 2539 
M.S.(Chemistry) พ.ศ. 2544 
Ph.D.(Chemistry) พ.ศ. 2547 

- 

26 นางสาวพนารัตน  อรุณรัติยากร 
 

อาจารย วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) พ.ศ. 2539   
วท.ม.(ชีวเคมี)  พ.ศ. 2542 
Ph.D.(Biomolecular Science) พ.ศ. 2550 

- 

27 นางสาวรัชนก ปนแกว อาจารย วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2541   
วท.ม.(เคมีอินทรีย) พ.ศ. 2544 
ปร.ด.(เคมีอินทรีย) พ.ศ. 2550 

- 

28 นางสาววีณา  เสียงเพราะ อาจารย วท.บ.(เคมี เกียรตินิยมอันดับ 2) พ.ศ. 2541 
วท.ด.(เคมี) พ.ศ. 2549 
 
 

- 

29 นายสุเชาวน  ดอนพุดซา อาจารย วท.บ.(ชีวเคมี เกียรตินิยมอันดับ 2) พ.ศ. 
2547 
วท.ด.(ชีวเคมี) พ.ศ. 2553 

- 

30 นางสาวสุดาลักษณ  โกเฮงกุล อาจารย วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2518   
วท.ม.(ชีวเคมี) พ.ศ. 2520 

- 

31 นางสาวสุจิตรา  ศรีสังข อาจารย วท.บ.(เคมี เกียรตินิยมอันดับ 2) พ.ศ. 2543 
M.S.(Chemistry)  พ.ศ. 2547 
Ph.D.(Chemistry) พ.ศ. 2550                                        

- 
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ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา และปที่สําเร็จการศึกษา เลขประจําตัว
ประชาชน 

32 นางอนัญญา  ไตรบํารุงสุข อาจารย วท.บ.(เคมีวิศวกรรม)  พ.ศ. 2524  
วท.ม.(เคมีเทคนิค) พ.ศ. 2527 

- 

 
3.2.2.2  อาจารยประจําวิชาชีพครู 

ลําดับ ช่ือ – นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ และสาขา เลขประจําตัว
ประชาชน 

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

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

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

Administration) 
- 

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

 
รองศาสตราจารย Ph.D. (Educational Administration with 

Concentration in Research & Evaluation) 
- 

24 นางชูศรี  วงศรัตนะ รองศาสตราจารย ค.ม. (การวิจัยการศึกษา) - 
25 นางสาวสุวพร  เซ็มเฮง อาจารย Ph.D. (Educational Research and Evaluation) - 
26 นางสาวสุวิมล  กฤชคฤหาสน อาจารย ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) - 
27 นางสาวรณิดา  เชยชุม อาจารย ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) - 
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ลําดับ ช่ือ – นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ และสาขา เลขประจําตัว
ประชาชน 

28 นางอุษณีย   อนุรุทธวงศ ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Special Education, Gifted and 
Talented Children) 

- 

29 นางดารณี  ศักด์ิศิริผล ผูชวยศาสตราจารย กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ) - 
30 นายศิริพันธ  ศรีวันยงค ผูชวยศาสตราจารย กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ - 
31 นางสาวกุลยา  กอสุวรรณ 

 
อาจารย Ed.D. (Special Education-Intellectual 

Disabilities) 
- 

32 นางสาวอภินวงค  กูตลาด 
 

อาจารย Ph.D. (Educational Administration K- 12  
Learning and Diversity) 

- 

33 นางประพิมพพงศ  วัฒนะรัตน อาจารย กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) - 
34 นายศักดิ์ชัย  นิรัญทวี รองศาสตราจารย กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร) - 
35 นางเพ็ญสิริ  จีระเดชากุล ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Education Policy Studies) - 
36 นายชูพินิจ  เกษมณี อาจารย M.A. (Geography) - 
37 นางสาวพิศมัย  รัตนโรจนสกุล อาจารย กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร) - 
38 นางสาวจันทรัศม  ภูติอริยวัฒน อาจารย กศ.ด. (บริหารการศึกษา) - 
39 นางสาวสนอง  โลหิตวิเศษ 

 
รองศาสตราจารย Ph.D. (Adult &Continuing 

Education/Computer Science) 
- 

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

Education) 
- 
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ลําดับ ช่ือ – นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ และสาขา เลขประจําตัว
ประชาชน 

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

- 

60 นางสาวรังรอง  สมมิตร อาจารย Ed.D. (Curriculum and Instruction - Early 
Childhood Education) 

- 

61 นางชุติมา  วัฒนะคีรี รองศาสตราจารย กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) - 
62 นางสาวฉวีวรรณ  เศวตมาลย รองศาสตราจารย Ed.D. (Curriculum & Instruction) - 
63 นางเสาวลักษณ  รัตนวิชช รองศาสตราจารย Ed.D. (Mathematics Education) - 
64 นายสมชาย  ชูชาติ รองศาสตราจารย Ph.D. (Curriculum and Instruction Stressing 

in TESL) 
- 

65 นางสาวสุนีย  เหมะประสิทธ์ิ รองศาสตราจารย Ph.D. (Mathematics Education  and 
Computer) 

- 

66 นายทนง  อัครธีรานนท ผูชวยศาสตราจารย กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) - 
67 นางสุขวสา  ยอดกมล ผูชวยศาสตราจารย กศ.ม. (ฟสิกส) - 
68 นายสนอง  ทองปาน อาจารย M.Ed. (Community Junior College 

Education) 
- 

69 นายสมปอง  ใจดีเฉย อาจารย กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) - 
 
3.2.3 อาจารยพิเศษวิชาชีพครู 

ลําดับ ช่ือ – นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ และสาขา สถานที่ทํางาน 
1 นางชมนาด  เชื้อสุวรรณทวี ผูชวยศาสตราจารย ศศ.ม.(การศึกษาคณิตศาสตร) สาธิต มศว ประสานมิตร 

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

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

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

(ฝายประถม) 
5 นางสุกัญญา  สุพรรณรัตน อาจารย กศ.ม. (การประถมศึกษา) สาธิต มศว ประสานมิตร 

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

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

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

(ฝายมัธยม) 
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ลําดับ ช่ือ – นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ และสาขา สถานที่ทํางาน 
10 นางสุคนธ  อักษรช ู อาจารย ศศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) สาธิต มศว ประสานมิตร 

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

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

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

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

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

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

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

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

สื่อสาร) 
ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) 

สาธิต มศว ประสานมิตร 
(ฝายมัธยม) 

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

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

สาธิต มศว ประสานมิตร 
(ฝายมัธยม) 

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

สาธิต มศว ประสานมิตร 
(ฝายมัธยม) 

32 นางดารกา  วรรณวณิช ผูชวยศาสตราจารย ศศ.ม. (ไทยศึกษา) สาธิต มศว ประสานมิตร 
(ฝายมัธยม) 
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ลําดับ ช่ือ – นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ และสาขา สถานที่ทํางาน 
33 นางสาววนิษฐา  ดาราสูรย อาจารย ศศ.ม. (ไทยศึกษา) สาธิต มศว ประสานมิตร 

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

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

(ฝายมัธยม) 
36 นางสาวทิฆัมพร  สวัสดิ์โยธิน อาจารย ศศ.บ. (ภาษาไทย) สาธิต มศว ประสานมิตร 

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

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

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

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

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

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

(ฝายประถม) 
43 นางสาวสขุุมาล  เกษมสุข รองศาสตราจารย กศ.ม. (การประถมศึกษา) สาธิต มศว ประสานมิตร 

(ฝายประถม) 
 
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 

การจัดใหนิสิตไปฝกปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาเปนเวลา 1 ป ภายใตการนิเทศรวมระหวาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา  โดยเนนการปฏิบัติงานในหนาท่ีครู ไดแก 

1.   ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน 
2.   การวิจัยในชั้นเรียน 
3.   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
4.   งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
5.   งานบริการของโรงเรียน 
6.   ศึกษาและบริการชุมชน 
7.   งานอื่นๆท่ีไดรับมอบหมาย 
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วิธีการจัดการเรียนการสอน 
1. การปฐมนิเทศนิสิตกอนไปปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณ 
2. การสังเกตการณสอนแบบมีสวนรวมและศึกษางานอาจารยนิเทศประจําโรงเรียน 
3. การปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและงานการวิจัยในชั้นเรียน  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  งานบริการของโรงเรียน  ศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆท่ีไดรับมอบหมาย 
4. การทดลองวิธีการจัดการเรียนการสอน  โดยใชสื่อการสอนท่ีสรางสรรค 
5. การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของนิสิตโดยอาจารยนิเทศการศึกษา  อาจารยนิเทศวิชาเฉพาะ  

อาจารยนิเทศประจําโรงเรียน  รวมถึงผูอํานวยการโรงเรียน 
6. การสัมมนากลุมยอยระหวางการปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณ 
7. การใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลแกนิสิต  โดยอาจารยนิเทศการศึกษา  อาจารยนิเทศวิชาเฉพาะ  

อาจารยนิเทศประจําโรงเรียน  รวมถึงผูอํานวยการโรงเรียน 
8. การสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณ  เพ่ือสรุปเปนบทเรียนสําคัญสําหรับการ

พัฒนาตนเองและวิชาชีพครูในอนาคต 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  
 4.1.1  มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยูในจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 4.1.2  มีสมรรถนะในการปฏิบัติหนาที่รวมท้ังพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให 
บังเกิดผลตอการศึกษาและผูเรียน 
 4.1.3  มีสมรรถนะประจําสายงานและสมรรถนะเฉพาะของแตละกลุมสาระการเรียนรู ไดแก 
  4.1.3.1  ความรูเกี่ยวกับหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู 
  4.1.3.2  การออกแบบการจัดการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอนตามกลุมสาระ 
  4.1.3.3  การเรียนรูเพ่ือสงเสริมพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  4.1.3.4  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
  4.1.3.5  การแกปญหาและพัฒนางานดวยกระบวนการวิจัย 

4.2   ชวงเวลา  
  4.2.1 การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน ภาคการศึกษาท่ี1หรือ2 ของชั้นปท่ี 2– 4 
  4.2.2  การฝกประสบการณวิชาชีพครู ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของชั้นปท่ี 5 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
  4.3.1 การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน  จัดใหฝกประสบการณในภาคสนาม    4 -5 
ชั่วโมง/สัปดาห 
  4.3.2  การฝกประสบการณวิชาชีพครู จัดใหฝกประสบการณในภาคสนาม 2 ภาคเรียน เต็มเวลา 
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4.4  การเตรียมการ 
  คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร ดําเนินการต้ังแตการเตรียมการ
คัดเลือกโรงเรียนท่ีไดมาตรฐาน กําหนดรูปแบบการฝกประสบการณวิชาชีพครู ระบบการนิเทศ การวิจัยเชิง
ประเมินและติดตามผล 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1  โครงงานวิทยาศาสตร 

  5.1.1. คําอธิบายโดยยอ 

 เพ่ือใหนิสิตทุกคนไดศึกษาคนควาระเบียบวิธีวิทยาศาสตร และการทําโครงงานวิทยาศาสตร สืบคน
ขอมูลเกี่ยวกับปญหาดานวิทยาศาสตร วิเคราะหและเรียบเรียงเปนโครงรางของโครงงานวิทยาศาสตรและ นิสิต
แตละกลุมจะไดทําโครงงานวิทยาศาสตร ตามเคาโครงท่ีเสนอ นําเสนอผลงานในรูปเอกสาร ชิ้นงาน และ
รายงานตอท่ีประชุมหรือสาธารณชน และประมวลประสบการณสูการประกอบวิชาชีพครูวิทยาศาสตร-เคมี 
  5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
   1.  ดานคุณธรรม จริยธรรม 
    1.1  มีการยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละ 
    1.2  มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินยั และตรงเวลา  ตลอดจนเปนแบบอยางท่ีดี 
          1.3  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
    1.4  มีจิตสํานึกท่ีดีและรับผิดชอบตอหนาที ่  
    1.5  มีการเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น รวมถึงกฎและระเบียบขององคกร 
   2.  ดานความรู 
         2.1  มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีพื้นฐานท่ีสําคัญในเนื้อหา แตละ 
สาขาวิชา และเขาใจหลักการและทฤษฎีเฉพาะดานบางสวน 
      2.2 สามารถนําความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาประยุกตใชเพื่อการ 
วิเคราะห แกปญหาและสามารถตอยอดองคความรูได 

2.3 สามารถบูรณาการความรูในศาสตรอื่นท่ีเกี่ยวของกับความรูดาน 
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

2.4 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิจัย 
   3.  ทักษะทางปญญา 
    3.1  สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ และมีเหตุผล 
    3.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 
    3.3  สามารถประยุกตความรู ทักษะ ความเขาใจ หลักการและทฤษฎีตาง ๆ กับการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร หรือที่เกี่ยวของไดอยางถูกตองและสรางสรรค 
    3.4  สามารถสืบคน และวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายไดอยางสรางสรรค 
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   4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1  สามารถทํางานกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนกัลยาณมิตร 
    4.2  สามารถทํางานเปนทีม  รวมถึงการมีภาวะผูนํา และการเปนผูรวมงานท่ีดี 
    4.3  มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม ตลอดจนรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู
ของตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง  
   5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยี 

5.1  มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด ฟง อาน  
และเขียน รวมท้ัง การเลือกใชรูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

5.2 ทักษะและความรูในภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ เพ่ือการคนควาไดอยาง 
เหมาะสมและจําเปน 

5.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลได 
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 

5.4 มีความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพ่ือการวิเคราะหนําเสนอขอมูลและ 
ประมวลผลไดอยางเหมาะสมในการแกปญหา 

   5.1.3 ชวงเวลา  
ภาคเรียน 2 ของชั้นปที่ 4 

  5.1.4  จํานวนหนวยกิต   
  ภาคเรียนท่ี 2    2(0-6-0) 
  5.1.5 การเตรียมการ 
  -กําหนดใหมีอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร ของนิสิตแตละกลุม 

       -อาจารยท่ีปรึกษาใหคําปรึกษาในการกําหนดประเด็นหัวขอท่ีจะศึกษา และ 
กระบวนการจัดทําเคาโครงและโครงงานวิทยาศาสตรทุกขั้นตอน 
                  -ใหนิสิตจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ และจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพ่ือเผยแพรตอ
สาธารณชน 

 5.1.6 กระบวนการประเมินผล 

  -ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําจัดทําเคาโครงและโครงงานวิทยาศาสตร  
  -ประเมินการจัดนิทรรศการของนิสิต 
  -อาจารยที่ปรึกษารวมกัประเมินเคาโครงและโครงงานวิทยาศาสตรตามเกณฑ 
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 5.2  งานวิจัยในช้ันรียน 
  5.2.1 คําอธิบายโดยยอ 

เพ่ือใหนิสิตทุกคนไดเรียนรูการทําวิจัยในชั้นเรียนท้ังสองประเภท  คือ  ประเภทการวิจัยเพื่อรูและ
เขาใจปญหา  และประเภทการวิจัยเพ่ือพัฒนา/แกปญหา  จึงกําหนดใหนิสิตแตละคนตองฝกประสบการณการทํา
วิจัยท้ังสองประภท  โดยในภาคเรียนท่ี 1  ใหฝกทําวิจัยประเภทท่ี 1  การวิจัยเพ่ือรูและเขาใจปญหา  ในกรณีท่ี
นิสิตคนใดทําวิจัยสํารวจเพ่ือรู/เขาใจปญหาแลว  ประสงคที่จะทําวิจัยทดลองเพ่ือพัฒนา/แกไขปญหาภายในภาค
เรียนที่ 1  ก็สามารถทําได  ท้ังนี้ตองไดรับการเห็นชอบจากอาจารยนิเทศการศึกษา  สําหรับในภาคเรียนท่ี 2  ให
นิสิตฝกทําวิจัยประเภทท่ี 2  การวิจัยเพ่ือพัฒนา/แกไขปญหารายงานการวิจัยแตละประเภทใหมีสาระครอบคลุม
ตามท่ีกําหนด  

  5.2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
1) มีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย 
2) สามารถทํางานวิจัยเบ้ืองตนเพ่ือใชในการแกปญหาการจัดการเรียนรูได 
3) สามารถเขียนผลงานวิจัยเพ่ือการสื่อสารได 
4) สามารถพัฒนางานวิจัยและประยุกตใชผลงานวิจัยเพ่ือเปนประโยชนในการประกอบวิชาชีพ 

  5.2.3  ชวงเวลา  
ภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ของชั้นปที่ 5 

5.2.4 จํานวนหนวยกิต   
รวมอยูในรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพครู จํานวน 12 หนวยกิต 

 5.2.5 การเตรียมการ 
 -นิสิตตองลงทะเบียนเรียน วิชา การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 -กําหนดใหมีอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย ประกอบดวยอาจารยนิเทศประจําโรงเรียน 

อาจารยนิเทศวิชาเฉพาะ และอาจารยนิเทศการศึกษา ของนิสิตแตละคน 
       -อาจารยท่ีปรึกษาใหคําปรึกษาในการกําหนดประเด็นหัวขอท่ีจะศึกษา และกระบวนการวิจัยทุก
ขั้นตอน 

                  -ใหนิสิตจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณท้ังเอกสารและแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส และจัด
นิทรรศการแสดงผลงานเพ่ือเผยแพรตอสาธารณชน 

 5.2.6 กระบวนการประเมินผล 

-ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําวิจัย  
-ประเมินงานวิจัยของนิสิต ดวยแบบประเมินงานวิจัย 
-ประเมินการจัดนิทรรศการของนิสิต 
-อาจารยท่ีปรึกษาประเมินงานวิจัยของนิสิตรวมกันตามเกณฑท่ีกําหนด 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต (อัตลักษณนิสิต มศว) 
อัตลักษณนิสิต มศว กลยุทธการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา 

ใฝรูตลอดชีวิด  คิดเปนทําเปน  หนักเอา
เบาสู   รูก าละเทศะ  เปยมจิตสํานึก
สาธารณะ  มีทักษะสื่อสาร  ออนนอมถอม
ตน  งามดวยบุคลิก  พรอมดวยศาสตรและ
ศิลป 

สอดแทรกอัตลักษณท้ัง 9 ประการในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
โดยอธิบายใหนิสิตเขาใจความหมายและความสําคัญของอัตลักษณ
ท้ัง 9 ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการเรียน การทํางาน และการดํารงชีวิต 
จัดกิจกรรมท้ังในและนอกชั้นเรียนอยางตอเนื่องเพ่ือใหนิสิตมี
โอกาสฝกฝนและพัฒนาตนเองใหมีอัตลักษณท้ัง 9 และใหนิสิต
อภิปรายแสดงความคิดเห็นวาการเรียนในแตละรายวิชาชวยกระตุน
นิสิตใหพัฒนาอัตลักษณในดานใดบาง พรอมยกตัวอยางการ
นําไปใชในชีวิตประจําวันและประโยชนที่ไดรับ 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
  
                     2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม : มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย
และประชาคมนานาชาติ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1)มีคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ดํารงชีวิต มีความ
ซื่อสัตยสุจริต และ
มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 

1)สอดแทรกเนื้อหาในมิติทางคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการใน
การเรียนการสอนทุกรายวิชา 
2)ใชกรณีศึกษา และมอบหมายงานใหนิสิต
ฝกนําหลักธรรมมาใชในการแกปญหาชีวิต 
3)มีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่สงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง 

1)ประเมินจากพฤติกรรมความซื่อสัตย
ในการทํารายงาน การอางอิงผลงาน 
และการสอบ 
2)ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมายท่ี
แสดงถึงการคิด วิเคราะห และการ
เลือกใชหลักธรรมท่ีเหมาะสมในการ
แกปญหาตางๆ และการพัฒนาตนเอง 
3)ประเมินจากการมีสวนรวมของนิสิต
ในกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีมีการจัดขึ้น 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2)มีจิตสาธารณะ 
เสียสละเพ่ือ
สวนรวม 

1)ใหนิสิตเรียนรูการเสียสละเพ่ือสวนรวม
จากกรณีศึกษาบุคคลตัวอยางท่ีไดรับการ
ยกยองในสังคม เพ่ือกระตุนใหเกิด
จิตสํานึกสาธารณะ 
2)ใหนิสิตฝกเขียนโครงการ และทํา
กิจกรรมเสียสละเพ่ือสวนรวม เชน 
โครงการจิตอาสา เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึก
สาธารณะ 
3)ใหนิสิตเขียนรายงานความรูสึกที่มีตอ
การทํากิจกรรมโครงการจิตอาสา เพ่ือให
ตระหนักถึงความสุขท่ีเกิดจากการให 

1)ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความความคิดเห็นในชั้นเรียน 
2)ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย 
และสังเกตจากพฤติกรรมการมีสวนรวม 
การวางแผน การปฏิบัติ และการ
นําเสนอผลงาน 
3)ประเมินจากความภาคภูมิใจของนิสิต
ท่ีไดทําประโยชนใหสังคม 

3) รับผิดชอบ
ตนเอง ผูอื่น สังคม 
และสิ่งแวดลอม 

ใหความรูความเขาใจถึงผลกระทบจากการ 
กระทําของตนเองตอตนเอง ผูอื่น สังคม
และสิ่งแวดลอม โดยใชกรณีศึกษา และ
มอบหมายงานรายบุคคล/งานกลุม 

1)ประเมินความรับผิดชอบตอตนเอง
จากคุณภาพรายงานรายบุคคล 
2)ประเมินความรับผิดชอบตอผูอื่นจาก
การทํารายงานกลุม และจากผลการ
ประเมินกันเองของนิสิตในกลุม 
3)ประเมินความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียน และพัฒนาการ
ทางความคิดและพฤติกรรมของนิสิต 

4) มีวินัย ตรงตอ
เวลา เคารพกฎ 
ระเบียบของ
องคกรและสังคม 

1)กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพ่ือให
นิสิตมีคานิยมพื้นฐานท่ีถูกตอง 
2)ชี้แจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการ
เรียนการสอนใหชัดเจนในทุกรายวิชา 

ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน การ
ตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน การสง
รายงานตามเวลาท่ีกําหนด การแตงกาย 
และการปฏิบัติตนตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
5) ตระหนักใน
คุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมทั้ง
ของไทยและ
ประชาคม
นานาชาติ 

1)มีรายวิชาที่สงเสริมใหนิสิตมีแนวคิด
ทางดานสุนทรียศาสตร และตระหนักใน
คุณคาของศิลปวัฒนธรรมท่ีมีตอการ
ดํารงชีวิต โดยใหเขารวมกิจกรรมสราง
เสริมประสบการณทั้งในและนอกเวลา
เรียน และใหทํารายงานแสดงความคิดเห็น
ทั้งรายบุคคลและงานกลุม 
2)สอดแทรกเนื้อหาในดานศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีที่ดีงามท้ังของไทยและ
นานาชาติในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

1)ประเมินจากงานท่ีไดรับมอบหมายท่ี
แสดงถึงการนําแนวคิดทาง
สุนทรียศาสตร/ศิลปวัฒนธรรมมาใช 
และการอภิปรายในชั้นเรียน 
2)สังเกตจากการประพฤติตนอยูใน
ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดีงามของ
ไทย  
3)สังเกตจากการรูเทาทัน สามารถ
ปรับตัวและเลือกรับวัฒนธรรมท่ีดีงาม
ของนานาชาติได 

 2.2 ดานความรู : มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนท่ีกวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติของ
ตนเอง ผูอื่น และสังคม 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1)มีความรอบรู
อยางกวางขวาง มี
โลกทัศนกวางไกล 
และสามารถเรียนรู
ดวยตนเอง 

1)จัดหลักสูตรใหมีรายวิชาบังคับท่ี
ครอบคลุมความรูในสาขาตาง ๆ อยาง
กวางขวาง โดยจัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะบูรณาการ  และมีรายวิชาเลือกท่ี
หลากหลายเพ่ือใหนิสิตมีโอกาสเลือกเรียน
ไดตามความสนใจ 
2)มีการแนะนําวิธีการเรียนรู/การสืบคน
ขอมูลดวยตนเอง และใหฝกปฏิบัติในทุก
รายวิชา 

1)ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย 
ที่แสดงถึงการคิด/วิเคราะห การหา
ความรูเพิ่มเติม โดยอาศัยขอมูล/หลัก
ความรูจากแหลงท่ีนาเชื่อถือมา
ประกอบไดอยางเหมาะสมและมี
จรรยาบรรณในการอางอิง 
2)การสอบภาคทฤษฎ/ีปฏิบัติ 

2)มีความรูและ
ความเขาใจ
ธรรมชาติของ
ตนเอง รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงและ
ดํารงชีวิตอยางมี
ความสุขทามกลาง
กระแสโลกาภิวัตน 

1)ใหเรียนรูหลักธรรมที่สําคัญในการ
ดํารงชีวิต โดยใชหนังสือและกรณีศึกษา 
2)ใหทํากิจกรรม Who am I เพื่อใหเขาใจ/
ทราบท่ีมาของลักษณะนิสัย/วิเคราะหขอดี
ขอดอยของตนเอง พรอมต้ังเปาหมายใน
การพัฒนาตนเอง 
3)มอบหมายงานใหนิสิตฝกนําหลักธรรม
มาใชในชีวิตประจําวัน 

1)ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย 
ที่แสดงถึงการคิด/วิเคราะห และการ
เลือกใชหลักธรรมท่ีเหมาะสมในการ
ดําเนินชีวิต 
2)ประเมินจากพัฒนาการดานความคิด
และพฤติกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
3)มีความรู ความ
เขาใจเพ่ือนมนุษย/ 
สังคมท้ังไทยและ
นานาชาติ/กฏหมาย
ในชีวิตประจําวัน 
และสามารถนํา
ความรูไปใชในการ
แกปญหาและ
สรางสรรคสังคม 

1)ใหความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับมนุษย/
สังคมไทยและนานาชาติเพ่ือใหนิสิต
เขาใจพฤติกรรมของมนุษยในการอยู
รวมกัน และกฏหมายท่ีเกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน รวมท้ังแนะนําแหลง
อางอิงใหนิสิตคนควาเพ่ิมเติม 
2)ใหนิสิตเรียนรูการดํารงชีวิตในสังคม
อยางมีคุณคาจากกรณีศึกษา 
3)มอบหมายงานกลุมใหนิสิตวิเคราะห
ปญหาสังคมและนําสนอแนวทางแกไข
อยางสรางสรรค 
4)อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้น
เรียน 

1)ประเมินจากพฤติกรรมการมีสวนรวม 
การวางแผน การปฎิบัติ และการนําเสนอ
ผลงาน 
2)ประเมินจากคุณภาพงานท่ีแสดงถึง
ความคิดสรางสรรคในการแกปญหา
สังคมโดยเริ่มจากตนเอง 
3)ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความความคิดเห็นในชั้นเรียน 

4)มีความรู ความ
เขาใจ และ
ตระหนักถึงความ
จําเปนในการมี
ความสัมพันธท่ี
ถูกตองกับ
ธรรมชาติแวดลอม 

1)ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ผลกระทบของพฤติกรรมของมนุษยตอ
สิ่งแวดลอม โดยใชกรณีศึกษา เพ่ือให
ตระหนักถึงความจําเปนในการมี
ความสัมพันธท่ีถูกตองกับสิ่งแวดลอม 
2)มอบหมายงานใหนิสิตฝกวิเคราะห
ปญหาสิ่งแวดลอม อภิปรายหาสาเหตุ
และวิธีแกปญหาโดยเร่ิมจากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนิสิตเอง และ
นําเสนอในชั้นเรียน 

1)ประเมินจากคุณภาพงานท่ีมอบหมาย 
2)ประเมินจากกความรับผิดชอบในการ
ทํารายงานรายบุคคล และการทํางานกลุม 
3)ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความความคิดเห็นในชั้นเรียน 
4)สังเกตจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในการบริโภค 

5)มีความรูพ้ืนฐาน
และทักษะในการ
ดํารงชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

1)ใหความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2)มอบหมายงานกลุมใหนิสิตสืบคน
กรณีศึกษามาอภิปรายในชั้นเรียน 
3)มอบหมายงานรายบุคคลใหนิสิตฝกคิด
และนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต
ในการดํารงชีวิต 

1)ประเมินจากรายงานท่ีแสดงใหเห็นวา
นิสิตไดนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใชในชีวิตประจําวัน และสามารถ
เลือกสรรความรูในศาสตรตางๆ ใน
กระแสหลักมาบูรณาการใชอยางรูเทาทัน  
2)ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความความคิดเห็นในชั้นเรียน 
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                        2.3   ดานทักษะทางปญญา : เปนผูใฝรู คิดอยางมีเหตุผล และสามารถนําความรูไปใชในการ
ดําเนินชีวิตไดเปนอยางด ี

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1)เปนผูใฝรู และมี
วิจารณญาณในการ
เลือกรับขอมูล
ขาวสาร 

1)สอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนให
นิสิตฝกคนควาหาความรูดวยตนเองในทุก
รายวิชา 
2)ใหนิสิตฝกใชหลักกาลามสูตรในการ
พิจารณาเลือกรับขอมูลขาวสาร 

1) ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่
แสดงถึงการคนหาความรูเพ่ิมเติมอยาง
ตอเนื่องและมีวิจารณญาณในการเลือก
รับขอมูลขาวสารโดยใชหลักกาลามสูตร 
2)ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความความคิดเห็นในชั้นเรียน 

2)สามารถคิดอยาง
มีเหตุผลและเปน
ระบบ 

1)ใหนิสิตฝกคิดวิเคราะห/หาแนวทาง
แกไขปญหาโดยใชหลักธรรม เชน อริยสัจ 
โยนิโสมนสิการ  
2)นําเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน  

1)ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ท่ี
แสดงถึงการคิดอยางมีเหตุผลและเปน
ระบบ 
2) ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความความคิดเห็นในชั้นเรียน 

3)สามารถ
เชื่อมโยงความรูสู
การใชประโยชน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเอง 
และสังคมในทุก
มิติไดอยางสมดุล  

1)ใชตัวอยางที่ดีเปนกรณีศึกษาเพ่ือให
นิสิตไดเรียนรูวิธีวิเคราะหปญหาและแนว
ทางแกไขอยางเปนระบบโดยอาศัยความรู
แบบบูรณาการ 
2)กําหนดประเด็นปญหาสังคมท่ีเปน
ประเด็นสาธารณะเพ่ือฝกใหนิสิตรูจักใช
ความรูในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา 
และเสนอแนะแนวทางแกไข เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเอง และสังคมในทุก
มิติไดอยางสมดุล 

1)ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมายท่ี
แสดงถึงการนําขอมูลความรูท่ีถูกตองมา
ใชในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล เปน
ระบบ และสรางสรรค 
2)สังเกตพัฒนาการในดานตางๆจาก
พฤติกรรมการมีสวนรวมในกิจกรรม
กลุม และการแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียน 
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                             2.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ : สามารถติดตอสื่อสาร
และดํารงตนอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดเปนอยางดี 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1)ใชภาษาในการ
ติดตอสื่อสารและ
สรางความสัมพันธ
กับผูอื่นไดเปน
อยางด ี

1)มีรายวิชาท่ีพัฒนาทักษะการใชภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ เพ่ือใหนิสิตไดฝกใช
ภาษาในการติดตอสื่อสารและสราง
ความสัมพันธกับผูอื่นไดเปนอยางด ี
2)ใชกรณีศึกษาเปนตัวอยางเพ่ือใหนิสิต
วิเคราะหเปรียบเทียบการสื่อสารท่ีดีและไม
ดี 

1)ประเมินจากงานท่ีไดรับมอบหมาย
และการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
2)การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

2)สามารถปรับตัว
ทํางานรวมกับผูอื่น
ท้ังในฐานะผูนํา
และสมาชิกกลุม 

1)มอบหมายกิจกรรมกลุมในทุกรายวิชา
เพ่ือฝกใหนิสิตรูจักปรับตัวในการทํางาน
รวมกับผูอื่น รับผิดชอบภาระงานท่ีไดรับ
มอบหมาย รับฟงความคิดเห็นของเพ่ือน
รวมกลุม สามารถแสดงจุดยืนของตนเอง 
และคนหาทางออกรวมกันได 

1)ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ท่ี
แสดงถึงความรวมมือในการวางแผน 
ปฏิบัติ และแกปญหา  
2)สังเกตจากพัฒนาการดานความคิด
และพฤติกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน 
3)ประเมินจากผลการประเมินกันเอง
ของนิสิตในกลุม 

3)การอยูรวมกับ
ผูอื่นอยางสันติสุข 

1)ใชกรณีศึกษาปญหาความขัดแยงเพ่ือให
นิสิตไดเรียนรูผลกระทบดานลบท่ีมีตอ
สังคม 
2)เลือกปญหาสังคมท่ีเปนประเด็น
สาธารณะใหนิสิตฝกวิพากษวิจารณในชั้น
เรียน เปดรับความคิดเห็นที่หลากหลาย 
เคารพสิทธิของผูอื่น พยายามเขาใจและ
ยอมรับความแตกตางทางความคิดของแต
ละบุคคล 

1)ประเมินจากการมีสวนรวมในการ
วิพากษวิจารณในชั้นเรียน และการ
ยอมรับเหตุผลของผูที่มีความคิดเห็น
แตกตาง  
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                              2.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) มีทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

1) มีรายวิชาท่ีฝกทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
โดยตรง เชน คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 
2)สอดแทรกทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขใน
รายวิชาตาง ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะนี้อยางตอเนื่อง 

1)การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัต ิ
 

2) มีทักษะการ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยาง
ถูกตองและ
เหมาะสม 

1)  มีรายวิชาท่ีพัฒนาทักษะการสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 
2)  สอดแทรกทักษะการสื่อสาร การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายและ
จรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของในทุกรายวิชา 
3)  ฝกนิสิตใหรูจักวิเคราะหผลกระทบจากการ
ใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม 

1)การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัต ิ
2)ประเมินจากคุณภาพงาน
มอบหมาย ท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารอยาง
รูเทาทัน และมีจรรยาบรรณ  
 

3) สามารถแสวงหา
ความรูโดยใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

1) ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญ
ของแหลงขอมูลประเภทตางๆท้ังแหลงความรู 
ท้ังท่ีเปนสื่อเอกสาร/ สื่ออิเล็กทรอนิคส/บุคคล 
2)   แนะนําวิธกีารเรียนรู/การสืบคนขอมูลโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและฝกปฏิบัติในทุกรายวิชา 
3)  มอบหมายกิจกรรมเพ่ือฝกทักษะในการ
สืบคน/อางอิงขอมูล การใชซอฟตแวรตาง  ๆ

1)การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัต ิ
2)ประเมินจากคุณภาพงาน
มอบหมาย ท่ีแสดงถึงการสืบคน
ขอมูล การเลือกใชขอมูล และการ
รูจักแหลงขอมูลท่ีเหมาะสม 

4) สามารถนําเสนอ
สารสนเทศใน
รูปแบบที่เหมาะสม 
และมีคุณภาพ 

1)ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคการ
นําเสนอผลงานประเภทตางๆ 
2)สอดแทรกการฝกทักษะการในการเรียนรู
รายวิชาตางๆ 
3)ใชกรณีศึกษาเพ่ือเปนตัวอยางในการ
นําเสนอผลงานท่ีดีและไมดี 
4)ฝกใหนิสิตออกมานําเสนอผลงานหนาชั้น
เรียนในทุกรายวิชา 

1)ประเมินจากคุณภาพในการ
นําเสนอผลงานและเลือกการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยให
การนําเสนอผลงานมีความชัดเจน 
และนาสนใจมากย่ิงขึ้น  

 
   3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู

รายวิชา (Curriculum mapping) 
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ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 

                      

รายวิชาศึกษาท่ัวไป 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะวามสัมพันธ 
ระหวางบุคคล  

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสือ่สาร และการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
มศว 111  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                    

มศว 112  วรรณกรรมไทยปริทรรศน                    

มศว 121  ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1                    

มศว 122  ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2                    

มศว 123  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1                    

มศว 124  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2                    

มศว 141  ทักษะการรูสารสนเทศ                    
มศว 142 วิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              และส่ิงแวดลอม                    

มศว 143 พลังงานทางเลือก                    

มศว 144 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                    

มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสรางสรรค                    
มศว 351  วิทยาศาสตรฟสิกส กฎของธรรมชาติ 
              พลังงาน และจิต                    



 44

รายวิชาศึกษาท่ัวไป 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะวามสัมพันธ 
ระหวางบุคคล  

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย                    

มศว 251 มนุษยกับสังคม                    

มศว 252 สุนทรียศาสตรเพ่ือชีวิต                    

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                    

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด                    

มศว 353 มนุษยกับการใชเหตุผลและจริยธรรม                    

มศว 354 มนุษยกับสันติภาพ                    

มศว 355 พุทธธรรม                    

มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปญญา                    

มศว 357 ศิลปะและความคิดสรางสรรค                    

มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย                    

มศว 361 ประวัติศาสตรและพลังขับเคลื่อนสังคม                    

มศว 362 มนุษยกับอารยธรรม                    

มศว 363 มนุษยกับการเมือง                    

มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน                    

มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม                    

มศว 366 จิตวิทยาสังคม                    



 45

รายวิชาศึกษาท่ัวไป 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะวามสัมพันธ 
ระหวางบุคคล  

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
มศว 367 กฎหมายท่ัวไป                    
มศว 371 ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี                    
มศว 372 ภูมิปญญาทองถิ่น                    

มศว 373 ภูมิลักษณชุมชน                    

มศว 374 สัมมาชีพชุมชน                    

มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน                    
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หมวดวิชาชีพครู 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

มาตรฐานการเรียนรู คุณลักษณะของนิสิต 
คุณธรรม จริยธรรม 1. มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

 2. ตระหนักถึงความสําคัญของการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครูตาม
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

 3. สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และจัดการปญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใชดุลยพินิจท่ีเหมาะสม และมี
พฤติกรรมทางดานคุณธรรม จริยธรรมท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 

 4. มีคานิยมพ้ืนฐานที่สอดคลองกับพฤติกรรมทางดานคุณธรรม และจรยิธรรม 
ความรู 1. มีความรูความเขาใจวิชาพ้ืนฐานทางดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร 

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปกรรมศาสตร สุขศึกษาพลศึกษา ภาษา และ
เทคโนโลยี อยางกวางขวางและเปนระบบ และสามารถบูรณาการความรูใน
ศาสตรสาขาวิชาตางๆ ไปใชในการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครูอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 2. มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี และ
หลักการที่เกี่ยวของกับพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียน การจัดการเรียนการ
สอน และการวิจัยในปจจุบันท่ีเกี่ยวของกับการแกปญหาและการตอยอดองค
ความรู     

 3. มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของแนวคิด ทฤษฏี หลักการ และ
ความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้งและเปนระบบ 

 4. มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของศาสตรสาขาวิชาตางๆ  ธรรม
เนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณในการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพคร ู

 5. สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี 
และหลักการท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียน การจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนาผูเรียน การแกปญหา และการตอยอดองคความรู โดย
คํานึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีเปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ 
 



47 
 

มาตรฐานการเรียนรู คุณลักษณะของนิสิต 
 6. สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี 

และหลักการท่ีเกี่ยวของในศาสตรสาขาวิชาที่สอนไปใชในการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาผูเรียน การแกปญหา และการตอยอดองคความรู โดยคํานึงถึง
ธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ 

ทักษะทางปญญา 1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคนหาขอเท็จจริง และ
สามารถประเมินขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายเพ่ือใชในการแกปญหาดวย
ตนเอง การทําความเขาใจ และการประเมินขอมูล จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย 

 2. ตระหนักถึงคุณคาของการใชวิถีทางปญญาในการดํารงชีวิต การประกอบ
วิชาชีพ และการแกปญหา 

 3. สามารถวิเคราะหขอมูลเพ่ือใชในการแกปญหาท่ีซับซอน ทางสังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม สามารถปรับตัว และเสนอแนะแนวทางในการ
แกปญหาตางๆ ไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางทฤษฎี ประสบการณ
จากการปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ 

 4. สามารถใชทักษะ ความเขาใจเกี่ยวกับวิชาชีพครูและศาสตรสาขาวิชาที่สอน 
และมีกระบวนการคิดอยางเปนระบบ เพ่ือใชในการแกปญหา การพัฒนาตนเอง
และผูเรียน รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองใน
การทํางานและการอยูรวมกันกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค และในการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

 2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของความเปน
ครู และปฏิบัติตอผูเรียนอยางเปนกัลยาณมิตร 

 3. ตระหนักถึงคุณคาของบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง การอยู
รวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค การเรียนรูและพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง และการปฏิบัติตอผูเรียนอยางเปนกัลยาณมิตร 

 4. สามารถสรางความสัมพันธและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค 
แสดงออกถึงภาวะผูนําในสถานการณท่ีไมชัดเจนไดอยางเหมาะสม และใช
นวัตกรรมในการวิเคราะหเพ่ือการแกปญหากลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 5. มีความรับผิดชอบ สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
และปฏิบัติตอผูเรียนดวยความเขาใจและเปนมิตร 
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มาตรฐานการเรียนรู คุณลักษณะของนิสิต 
ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการพูด การเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คณิตศาสตรและเทคนิคทางสถิติ เพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวมรวม
ขอมูล ประมวลผลแปลความหมายและนําเสนอขอมูล เพ่ือการแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันและการจัดการเรียนการสอน 

 2. ตระหนักถึงคุณคาของหลักการพูด การเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คณิตศาสตรและเทคนิคทางสถิติ เพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวมรวม
ขอมูล ประมวลผลแปลความหมายและนําเสนอขอมูล เพ่ือการแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันและการจัดการเรียนการสอน 

 3. สามารถใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตรและ
เทคนิคทางสถิติ เพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวมรวมขอมูล ประมวลผลแปล
ความหมายและนําเสนอขอมูล เพ่ือการแกปญหาในชีวิตประจําวันและการจัดการ
เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ทักษะการจัดการ
เรียนรู 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการ
ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การ
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน และการมี
สวนรวมกับครอบครัวและชุมชนในการจัดการศึกษา 

 2. ตระหนักถึงคุณคาของการนําแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับ
หลักสูตรการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงาน
ผลการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน และการมีสวนรวมกับ
ครอบครัวและชุมชน มาใชในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความแตกตาง
ระหวางบุคคล 

 3. สามารถออกแบบหลักสูตร วางแผนการปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัด
และประเมินผลการเรียนรู บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และ
ทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความแตกตางระหวาง
บุคคล 

 4. สามารถประสานความรวมมือในการจัดการเรียนรูระหวางครอบครัว โรงเรียน 
และชุมชนไดอยางเหมาะสม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
  2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
2) ตระหนักถึงความสําคัญของ
การดํารงชีวิตและการประกอบ
วิชาชีพครูตามคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพคร ู
3) สามารถวิเคราะห สังเคราะห 
ประเมินคา และจัดการปญหา
ทางคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช
ดุลยพินิจท่ีเหมาะสม และมี
พฤติกรรมทางดานคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีเปนแบบอยางท่ีด ี
4) มีคานิยมพ้ืนฐานที่สอดคลอง
กับพฤติกรรมทางดานคุณธรรม 
และจริยธรรม 
 

 1)จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีเนนการเรียนรูจากสถานการณ
จริง บทบาทสมมติ กรณีตัวอยาง
โดยสอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรม 
2)กําหนดใหนิสิตทํางานเปน
กลุม หรือจัดทําโครงงานท่ี
เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพ่ือ
สรางจิตสํานึกสาธารณะ โดยถือ
ประโยชนของสวนรวมเปนท่ีต้ัง 
3)ฝกการเปนผูนําและผูตาม เพ่ือ
สงเสริมการเปนสมาชิกท่ีดี และ
มีความรับผิดชอบตอสังคม 
4)สรางโอกาสใหนิสิตไดพบกับ
บุคคลหรือเหตุการณท่ีเปนกรณี
ตัวอยาง เพ่ือสรางแรงบันดาลใจ
ใหยึดม่ันในคุณธรรมและ
จริยธรรม 
5)การเปนแบบอยางท่ีดีของ
อาจารย 
6)ประกาศเกียรติคุณนิสิตท่ีทํา
ประโยชนตอสังคม  
7)ปลูกฝงใหนิสิตเปนผูที่มีวินัย
ในตนเองและมีระเบียบ ทั้งดาน
การเรียนและการดํารงชีวิต    

1)สังเกตพฤติกรรมการเขารวม
กิจกรรมการเรียนการสอน  
2)ประเมินจากพฤติกรรมการเขา
เรียน การตรงตอเวลาของนิสิตใน
การเขาเรียน การสงงานท่ีไดรับ
มอบหมาย การรับผิดชอบในหนาที่
ท่ีไดรับมอบหมาย 
 3)  นิสิตมีสวนรวมในกระบวนการ
ประเมินผล 
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  2.2  ดาน ความรู   
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) มีความรูความเขาใจวิชา
พ้ืนฐานทางดานมนุษยศาสตร 
สังคมศาสตร วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ศิลปกรรมศาสตร 
สุขศึกษาพลศึกษา ภาษา และ
เทคโนโลยี อยางกวางขวางและ
เปนระบบ และสามารถบูรณา
การความรูในศาสตรสาขาวิชา
ตางๆ ไปใชในการดํารงชีวิตและ
การประกอบวิชาชีพครูอยางมี
ประสิทธิภาพ 
2) มีความรูความเขาใจและ
ตระหนักถึงคุณคาเกี่ยวกับ
แนวคิด ทฤษฏี และหลักการท่ี
เกี่ยวของกับพัฒนาการและการ
เรียนรูของผูเรียน การจัดการ
เรียนการสอน และการวิจัยใน
ปจจุบันท่ีเกี่ยวของกับการ
แกปญหาและการตอยอดองค
ความรู     
3) มีความรูความเขาใจและ
ตระหนักถึงคุณคาของแนวคิด 
ทฤษฏี หลักการ และ
ความกาวหนาในวิทยาศาสตร
สาขาวิชาเคมีอยางลึกซึ้งและเปน
ระบบ 
4) มีความรูความเขาใจและ
ตระหนักถึงคุณคาของศาสตร
สาขาวิชาตางๆ  ธรรมเนียม

1)จัดกิจกรรมโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ  
2)จัดกิจกรรมศึกษาดงูานนอก
สถานที่ เพ่ือใหมีการเรียนรูจาก
สถานการณจริง 
3)เชิญวิทยากรภายนอกท่ีมีความ
เชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ
ตรงมาบรรยาย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  วิเคราะห และอภิปราย
รวมกัน 
4)ใหนิสิตศึกษาคนควาและ
เรียนรูดวยตนเอง  
5)ใหนิสิตจัดทําโครงงาน การ
ฝกงาน การฝกปฏิบัติ การ
ปฏิบัติการสอนและฝก
ประสบการณวิชาชีพ ใน
สถานศึกษาหรือหนวยงาน 
องคกร ท่ีเปนเครือขาย 
 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาในดานตาง ๆ คือ 
1)การทดสอบยอย 
2)การทดสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 
3)การรายงาน/แผนงาน/โครงการ 
4)การนําเสนอผลงาน 
5)โครงงาน การฝกงาน การฝก
ปฏิบัติ การฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู  
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
ปฏิบัติ กฎ ระเบียบและขอบังคับ
ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาท่ี
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณใน
การดํารงชีวิตและการประกอบ
วิชาชีพคร ู
5)   สามารถวิเคราะห สังเคราะห 
ประเมินคา และนําความรู
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี และ
หลักการท่ีเกี่ยวของกับการ
พัฒนาการและการเรียนรูของ
ผูเรียน การจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
กับการศึกษาไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนาผูเรียน 
การแกปญหา และการตอยอด
องคความรู โดยคํานึงถึงธรรม
เนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ และ
ขอบังคับท่ีเปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ 
  6) สามารถวิเคราะห สังเคราะห 
ประเมินคา และนําความรู
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการท่ีเกี่ยวของใน
วิทยาศาสตรสาขาวิชาเคมีไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาผูเรียน การแกปญหา และ
การตอยอดองคความรู โดย
คํานึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ 
ระเบียบ และขอบังคับท่ี
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ 
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 2.3 ดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักและกระบวนการคนหา
ขอเท็จจริง และสามารถประเมิน
ขอมูลจากแหลงขอมูลท่ี
หลากหลายเพ่ือใชในการแกปญหา
ดวยตนเอง การทําความเขาใจ และ
การประเมินขอมูล จาก
แหลงขอมูลท่ีหลากหลาย 
2) ตระหนักถึงคุณคาของการใช
วิถีทางปญญาในการดํารงชีวิต การ
ประกอบวิชาชีพ และการแกปญหา 
3) สามารถวิเคราะหขอมูลเพ่ือใช
ในการแกปญหาท่ีซับซอน ทาง
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 
สามารถปรับตัว และเสนอแนะ
แนวทางในการแกปญหาตางๆ ได
อยางสรางสรรค โดยคํานึงถึง
ความรูทางทฤษฎี ประสบการณ
จากการปฏิบัติ และผลกระทบจาก
การตัดสินใจ 
4) สามารถใชทักษะ ความเขาใจ
เกี่ยวกับวิชาชีพครูและ
วิทยาศาสตรสาขาวิชาเคมี และมี
กระบวนคิดอยางเปนระบบ เพ่ือใช
ในการแกปญหา การพัฒนาตนเอง
และผูเรียน จัดการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ 

1) จัดกระบวนการเรียนรู 
เพ่ือใหนิสิตไดฝกทักษะการ
วิเคราะห ทักษะการคิด จาก
สภาพ ปญหา หรือสถานการณ
จริงตางๆ   ท้ังในระดับบุคคล
และกลุม เชน สะทอนคิด 
อภิปรายกลุม การทํา
กรณีศึกษา การโตวาที การ
จัดทําโครงการ การทดลองใน
หองปฎิบัติการ ฯลฯ 
2) จัดกิจกรรมใหนิสิตมี
โอกาสเรียนรูจากปญหา และ
ประสบการณจริง เพื่อการ
เสนอแนะและหาแนว
ทางแกไข 
 

1) การประเมินผลท่ีสะทอนการ
คิดวิเคราะห โดยประเมินจาก
การเขียนรายงาน การนําเสนอ
ผลงาน และการทดสอบ  
2) การสังเกตนิสิต ดาน
ความสามารถในการตัดสินใจ 
การแกไขปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ 
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  2.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1)มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
บทบาทหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของตนเองในการ
ทํางานและการอยูรวมกันกับ
ผูอื่นไดอยางสรางสรรค และใน
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง 
2)มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
บทบาทหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของความเปนครู และ
ปฏิบัติตอผูเรียนอยางเปน
กัลยาณมิตร 
3)ตระหนักถึงคุณคาของบทบาท
หนาท่ีและความรับผิดชอบของ
ตนเอง การอยูรวมกับผูอื่นอยาง
สรางสรรค การเรียนรูและ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง และการปฏิบัติตอ
ผูเรียนอยางเปนกัลยาณมิตร 
4)สามารถสรางความสัมพันธ
และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยาง
สรางสรรค แสดงออกถึงภาวะ
ผูนําในสถานการณท่ีไมชดัเจน
ไดอยางเหมาะสม และใช
นวัตกรรมในการวิเคราะหเพ่ือ
การแกปญหากลุมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
5)มีความรับผิดชอบ สามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองและ

1)จัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้น
เรียน ท่ีเนนการทํางานเปนกลุม
และงานท่ีตองมีปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล เพ่ือเสริมสรางให
ผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญ
และพัฒนาตนเองในดานความมี
มนุษยสัมพันธอันดีและความ
รับผิดชอบสวนบุคคล 
2)จัดประสบการณการเรียนรูใน
ภาคปฏิบัติ ท้ังในและนอกชั้น
เรียน เพ่ือเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
3)สอดแทรกเร่ืองความ
รับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ 
การเขาใจวัฒนธรรมขององคกร 
ฯลฯ  ในรายวิชาตางๆ 
4)บูรณาการแนวคิดเกี่ยวกับการ
สรางความสัมพันธอันดีระหวาง
บุคคลในสังคมและความ
รับผิดชอบเขากับเนื้อหาในทุก
รายวิชาท่ีสอน 
5)มอบหมายงานท้ังเปน
รายบุคคลและเปนกลุมใหผูเรียน
ศึกษาคนควา วิเคราะห 
สังเคราะห แนวคิด ทฤษฎี 
หลักการท่ีเกี่ยวของกับ
ความสัมพันธระหวางบุคคล  
และความรับผิดชอบ โดย

1)สังเกตพฤติกรรมของนิสิตท่ี
แสดงถึงความสัมพันธระหวาง
บุคคล และความรับผิดชอบ ใน
การทํากิจกรรมกลุม เชน การ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของ
เพ่ือน  
2)เปดโอกาสใหนิสิตมีสวนรวม
ในการประเมิน 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
วิชาชีพอยางตอเนื่อง และปฏิบัติ
ตอผูเรียนดวยความเขาใจและ
เปนมิตร 

นําเสนอเปนรายงาน ในรูปแบบ
การนําอภิปรายรวมกันในชั้น
เรียน 

  2.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1)มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการพูด การเขียน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คณิตศาสตรและเทคนิคทางสถิติ 
เพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู การ
เก็บรวมรวมขอมูล ประมวลผล
แปลความหมายและนําเสนอ
ขอมูล เพ่ือการแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันและการจัดการ
เรียนการสอน 
2)ตระหนักถึงคุณคาของ
หลักการพูด การเขียน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คณิตศาสตรและเทคนิคทางสถิติ 
เพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู การ
เก็บรวมรวมขอมูล ประมวลผล
แปลความหมายและนําเสนอ
ขอมูล เพ่ือการแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันและการจัดการ
เรียนการสอน 
 
3)สามารถใชภาษาพูด ภาษา
เขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และคณิตศาสตรและเทคนิคทาง

1)จัดประสบการณการเรียนรูใน
รูปแบบที่หลากหลายและ
เหมาะสม เพ่ือสงเสริมใหนิสิตมี
ความรูความเขาใจและมีความ
ตระหนักถึงคุณคา ในเรื่องของ
หลักการพูด การเขียน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณิตศาสตรและเทคนิคทางสถิติ  
ในสถานการณตาง ๆ เพื่อการ
เขาถึงขอมูล เลือกรับ เลือกใช 
วิเคราะหและประเมินคุณคา 
ตลอดจนสังเคราะหเพ่ือการ
นําไปใชในสถานการณตาง ๆ 
เชน การนําเสนอผลงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
2)จัดประสบการณการเรียนรูที่
เนนการฝกทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
วิเคราะหเชิงตัวเลข และเทคนิค
ทางสถิติ รวมทั้งสงเสริมใหเกิด
ทักษะการสื่อสารทั้งการรับฟง   
การพูด และการเขียน ระหวาง
ผูเรียน ผูสอน สังคมและชุมชน 

1)ประเมินทักษะของนิสิต ใน
ดานการสื่อสาร การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
วิเคราะห เทคนิคเชิงตัวเลขและ
สถิติดวยวิธีการสังเกตพฤติกรรม 
และผลงานของนิสิต 
2)นิสิตมีสวนรวมในการ
ประเมินทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข และเทคนิคทางสถิต ิ
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
สถิติ เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู 
การเก็บรวมรวมขอมูล 
ประมวลผลแปลความหมายและ
นําเสนอขอมูล เพ่ือการแกปญหา
ในชีวิตประจําวันและการจัดการ
เรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2.6  ดานทักษะการจัดการเรียนรู 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1)มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ี
เกี่ยวของกับการออกแบบ
หลักสูตรการเรียนการสอน การ
วัดประเมินผล การจัดการชั้น
เรียน การบันทึกและรายงานผล
การจัดการเรียนการสอน การ
วิจัยในชั้นเรียน และการมีสวน
รวมกับครอบครัวและชุมชนใน
การจัดการศึกษา 
2)ตระหนักถึงคุณคาของการนํา
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ี
เกี่ยวของกับหลักสูตรการสอน 
การวัดประเมินผล การจัดการ
ชั้นเรียน การบันทึกและรายงาน
ผลการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัยในชั้นเรียน และการมีสวน
รวมกับครอบครัวและชุมชน มา
ใชในการพัฒนาศักยภาพของ
ผูเรียนตามความแตกตาง

1)จัดใหผูเรียนไดเรียนรูผาน
ประสบการณตรง ไดแก การ
จัดทําแผนการสอน  การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การ
ผลิตสื่อ และการใช  การวัด
ประเมินผล  การปฏิบัติการสอน
แบบจุลภาค (micro teaching)  
การวิจัยในชั้นเรียน  
2)จัดใหผูเรียนไดเรียนรูผาน
ประสบการณตรงในดานการ
ปฏิบัติงานครูในสถานศึกษา  
การปฏิบัติการสอนระหวางเรียน
และในสถานศึกษา  
3)จัดใหผูเรียนไดเรียนรูจากผูมี
ประสบการณ หรือผูเชี่ยวชาญ
ทางดานการสอน ผานการสังเกต
การสอน การสัมภาษณ 
4)จัดใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูจากเพ่ือนในสถาบันและ
ตางสถาบัน  

1)ใหผูมีสวนรวมทุกฝาย เชน 
ผูบริหารสถานศึกษา ครูพ่ีเลี้ยง 
ครูประจําชั้น เพ่ือน อาจารยนิเทศ 
ประเมินนิสิตในเรื่อง
ความสามารถการจัดการเรียนรู
และความเปนคร ู
2)ประเมินผลงานนิสิต จาก 
บันทึกประสบการณการสอน
ประจําวัน บันทึกสังเกตการสอน
ครูพ่ีเลี้ยงและเพ่ือน  แผนการ
จัดการเรียนรู กระบวนการ
ทํางานวิจัยในชั้นเรียน การทํา
แฟมสะสมงาน การบันทึกการ
เรียนรู การปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา 
3)สังเกตการสอนในชั้นเรียนและ
ประเมินแบบบันทึกหลังการสอน   
4)ประเมินงานวิจัยในชั้นเรียน   
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
ระหวางบุคคล 
3)สามารถออกแบบหลักสูตร 
วางแผนการปฏิบัติการสอน 
จัดการชั้นเรียน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู บันทึก
และรายงานผลการจัดการเรียน
การสอน และทําวิจัยในชั้นเรียน 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
ตามความแตกตางระหวาง
บุคคล 
4)สามารถประสานความรวมมือ
ในการจัดการเรียนรูระหวาง
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
ไดอยางเหมาะสม 

5)จัดใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ตนแบบ เชน ครูผูสอน ครู
ประจําชั้น ครูผูชวย ครูพ่ีเลี้ยง ครู
ตนแบบ  ครูแกนนํา หรือครู
แหงชาติ 
6)จัดใหเรียนรูจากประสบการณ 
ตรง เชน กรณีตัวอยางจาก
หองเรียน การสังเกตการณสอน
แบบตาง ๆ การสัมภาษณหรือ
พูดคุยกับผูมีประสบการณ 

  
 3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) 
 
ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง
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มาตรฐานผลการเรียนรู 
 

รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม** 

ความรู** ทักษะทางปญญา** ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ** 

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข ฯ** 

ทักษะการจัดการ
เรียนรู** 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 
วิชาบังคับ 

ศษ 111   จิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● 
ศษ 211   กระบวนทัศนทางการศึกษา    ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● 
ศษ 241   จิตวิทยาสําหรับครู   ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● 
ศษ 291   การฝกประสบการณวิชาชีพครู

ระหวางเรียน 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ศษ 421   วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ศษ 331   วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูเชิงบูรณา
การ ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ศษ 332   การศึกษาสําหรับผูที่มีความตองการ
พิเศษ  ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ศษ 381  สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา ● ● ๐ ๐ ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ศษ 391   การฝกประสบการณวิชาชีพครู
ระหวางเรียน 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ศษ 451  การวัดและประเมินผลการศึกษา  ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
ศษ 461   การบริหารและการจัดการการศึกษา ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
ศษ 471   การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู 
 

รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม** 

ความรู** ทักษะทางปญญา** ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ** 

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข ฯ** 

ทักษะการจัดการ
เรียนรู** 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 
ศษ 491   การฝกประสบการณวิชาชีพครู

ระหวางเรียน 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ศษ 591  การปฏิบัติการสอนและฝก
ประสบการณวิชาชีพ 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ศษ 592  การปฏิบัติการสอนและฝก
ประสบการณวิชาชีพ 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

วิชาเลือก 
ศษ 201  ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู    ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
ศษ 202  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู   ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
ศษ 212  งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ๐ ๐ 
ศษ 213  จิตสํานึกและการมีสวนรวมทาง

สังคมและการเมือง  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ศษ 231  การจัดการเรียนรูเพื่อสรางจิตสํานึก

สาธารณะ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● 

ศษ 232  การศึกษาปฐมวัย ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ๐ ๐ 
ศษ 242  การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณคา

แหงตน ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ศษ 311  ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● 

ศษ 312  การตอรองกับวัฒนธรรมการบริโภค   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู 
 

รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม** 

ความรู** ทักษะทางปญญา** ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ** 

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข ฯ** 

ทักษะการจัดการ
เรียนรู** 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 
ศษ 333  การจัดการความรู ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
ศษ 334  การพัฒนาทักษะการคิดและความคิด     
              สรางสรรคในเด็กปฐมวัย ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ศษ 335  การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● 
ศษ 336   การมัธยมศึกษา   ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
ศษ 341  จิต สมอง และการเรียนรูของมนุษย ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● 

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

 ศษ 362  การศึกษาและการพัฒนาชุมชน/
ผูปกครอง  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● 

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

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

ศษ 383  การพัฒนาแหลงการเรียนรูและ  
              เครือขายการเรียนรู ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ศษ 401  การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียน 
              การสอน ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ศษ 411  การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง I ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

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

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

ศษ 431  การจัดการเรียนรูนอกระบบและตาม 
              อัธยาศัย 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● 
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มาตรฐานผลการเรียนรู 
 

รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม** 

ความรู** ทักษะทางปญญา** ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ** 

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข ฯ** 

ทักษะการจัดการ
เรียนรู** 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 
ศษ 441  การเรียนรูระดับจิตสํานึกและจิตใต 
              สํานึก   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● 

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

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

ลส 301 วาทวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพฯ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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ผลการเรียนรู รายละเอียดผลการเรียนรู 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

1. มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

 2. ตระหนักถึงความสําคัญของการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครูตาม
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

 3. สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และจัดการปญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใชดุลยพินิจท่ีเหมาะสม และมีพฤติกรรม
ทางดานคุณธรรม จริยธรรมที่เปนแบบอยางท่ีดี 

 4. มีคานิยมพ้ืนฐานที่สอดคลองกับพฤติกรรมทางดานคุณธรรม และจริยธรรม 
ความรู 1. มีความรูความเขาใจวิชาพ้ืนฐานทางดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร 

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปกรรมศาสตร สุขศึกษาพลศึกษา ภาษา และ
เทคโนโลยี อยางกวางขวางและเปนระบบ และสามารถบูรณาการความรูในศาสตร
สาขาวิชาตางๆ ไปใชในการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครูอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 2. มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี และหลักการ
ท่ีเกี่ยวของกับพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียน การจัดการเรียนการสอน และ
การวิจัยในปจจุบันท่ีเกี่ยวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรู     

 3. มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของแนวคิด ทฤษฏี หลักการ และ
ความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้งและเปนระบบ 

 4. มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของศาสตรสาขาวิชาตางๆ  ธรรม
เนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณในการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพคร ู

 5. สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี 
และหลักการท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียน การจัดการเรียน
การสอน การวิจัย และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาไปใชในการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนา ผูเรียน การแกปญหา และการตอยอดองคความรู โดยคํานึงถึงธรรม
เนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ 

 6. สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี 
และหลักการท่ีเกี่ยวของในศาสตรสาขาวิชาที่สอนไปใชในการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาผูเรียน การแกปญหา และการตอยอดองคความรู โดยคํานึงถึง
ธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ 
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ผลการเรียนรู รายละเอียดผลการเรียนรู 
ทักษะทางปญญา 1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคนหาขอเท็จจริง และสามารถ

ประเมินขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายเพ่ือใชในการแกปญหาดวยตนเอง การ
ทําความเขาใจ และการประเมินขอมูล จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย 

 2. ตระหนักถึงคุณคาของการใชวิถีทางปญญาในการดํารงชีวิต การประกอบวิชาชีพ 
และการแกปญหา 

 3. สามารถวิเคราะหขอมูลเพ่ือใชในการแกปญหาท่ีซับซอน ทางสังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอม สามารถปรับตัว และเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาตางๆ ไดอยาง
สรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางทฤษฎี ประสบการณจากการปฏิบัติ และผลกระทบ
จากการตัดสินใจ 

 4. สามารถใชทักษะ ความเขาใจเกีย่วกับวิชาชีพครูและศาสตรสาขาวิชาที่สอน และ
มีกระบวนคิดอยางเปนระบบ เพ่ือใชในการแกปญหา การพัฒนาตนเองและผูเรียน 
รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองใน
การทํางานและการอยูรวมกันกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค และในการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

 2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของความเปนครู 
และปฏิบัติตอผูเรียนอยางเปนกัลยาณมิตร 

 3. ตระหนักถึงคุณคาของบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง การอยู
รวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค การเรียนรูและพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
และการปฏิบัติตอผูเรียนอยางเปนกัลยาณมิตร 

 4. สามารถสรางความสัมพันธและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค 
แสดงออกถึงภาวะผูนําในสถานการณท่ีไมชัดเจนไดอยางเหมาะสม และใช
นวัตกรรมในการวิเคราะหเพื่อการแกปญหากลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 5. มีความรับผิดชอบ สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
และปฏิบัติตอผูเรียนดวยความเขาใจและเปนมิตร 

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการพูด การเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คณิตศาสตรและเทคนิคทางสถิติ เพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวมรวมขอมูล 
ประมวลผลแปลความหมายและนําเสนอขอมูล เพ่ือการแกปญหาในชีวิตประจําวันและ
การจัดการเรียนการสอน 
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ผลการเรียนรู รายละเอียดผลการเรียนรู 
 2. ตระหนักถึงคุณคาของหลักการพูด การเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

คณิตศาสตรและเทคนิคทางสถิติ เพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวมรวมขอมูล 
ประมวลผลแปลความหมายและนําเสนอขอมูล เพ่ือการแกปญหาในชีวิตประจําวัน
และการจัดการเรียนการสอน 

 3. สามารถใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตรและ
เทคนิคทางสถิติ เพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวมรวมขอมูล ประมวลผลแปล
ความหมายและนําเสนอขอมูล เพ่ือการแกปญหาในชีวิตประจําวันและการจัดการ
เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ทักษะการจัดการ
เรียนรู 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการ
ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การ
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน และการมีสวน
รวมกับครอบครัวและชุมชนในการจัดการศึกษา 

 2. ตระหนักถึงคุณคาของการนําแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับ
หลักสูตรการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงาน
ผลการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน และการมีสวนรวมกับครอบครัว
และชุมชน มาใชในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความแตกตางระหวาง
บุคคล 

 3. สามารถออกแบบหลักสูตร วางแผนการปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทําวิจัย
ในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล 

 4. สามารถประสานความรวมมือในการจัดการเรียนรูระหวางครอบครัว โรงเรียน 
และชุมชนไดอยางเหมาะสม 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

 1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
อัตลักษณนิสิต กศ.บ. วิทยาศาสตร-เคมี กลยุทธการสอนและกิจกรรมของนิสิต 

คิดเชิงวิทยาศาสตรและคิดอยางเปนระบบ  มี
ทักษะการสอนอยางสรางสรรค เฉลียวฉลาดและ
สามารถบูรณาการองคความรู  ใหความสําคัญกับ
สิ่วแวดลอม  มุงม่ันใฝสัมฤทธิ์และพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 

ในการเรียนการสอนทุกวิชาเอก สอดแทรกความคิด
เชิงวิทยาศาสตรและคิดอยางเปนระบบและการให
ความสําคัญกับสิ่งแวดลอม  รูจักแกปญหาอยาง
บูรณาการในรายวิชาสัมมนา โครงงานวิทยาศาสตร
และการจัดการเรียนรูในการสอนวิชาเอกพรอมท้ังมี
ความมุงม่ันในการทํางานและมีการพัฒนางานและ
ตนเอง โดยการมอบหมายงานในรายวิชาเอกและ
กิจกรรมในโครงการพัฒนานิสิตท้ังในและนอก
หองเรียนอยางตอเนื่อง 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
  2.1  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1)มีการยึดม่ันในคุณธรรม 
จริยธรรม และเสียสละ 
2)มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบ
วินัย และตรงเวลา 
3)มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
4)มีจิตสํานึกท่ีดีและรับผิดชอบ
ตอหนาท่ี 
5) มีการเคารพสิทธิและความ
คิดเห็นของผูอื่น รวมถึงกฎและ
ระเบียบขององคกร 

1) สอดแทรกเนื้อหาในมิติทาง
คุณธรรม จริยธรรม  
2)ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย 
และความซื่อสัตย  
3)จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  

1)สังเกตพฤติกรรมการเขารวม
กิจกรรมการเรียนการสอน  
2)ประเมินจากพฤติกรรมการเขา
เรียน การตรงตอเวลาของนิสิต
ในการเขาเรียน การสงงานท่ี
ไดรับมอบหมาย การรับผิดชอบ
ในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
3)นิสิตมีสวนรวมในการเขารวม
กิจกรรม 
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2.2    ดานความรู 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการ 

1)มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานท่ี
สําคัญในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร
พ้ีนฐานและวิชาเคมี 
2)สามารถนําความรูมา
ประยุกตใชเพ่ือการวิเคราะห
แกปญหาและสามารถตอยอดองค
ความรูได 
3)สามารถบูรณาการความรูใน
ศาสตรอื่นท่ีเกี่ยวของได  
4)สามารถติดตามความกาวหนา
ทางวิชาการและวิจัย 
 
 

1)การบรรยาย โดยอาจารย 
ผูสอนในลักษณะการสอนเปน
ทีม เชิญวิทยากรภายนอกท่ีมี
ความเชี่ยวชาญ หรือมี
ประสบการณตรงมาบรรยาย มี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
วิเคราะห และอภิปรายรวมกัน 
2)การฝกปฏิบัติโดยการทํา 
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตรของนิสิต การ
สัมมนา โดยวิทยากรภายนอกท่ีมี
ความเชี่ยวชาญ และนิสิตเปนผู
นําเสนอในการสัมมนา 
3)การทําแบบฝกหัด  
4)การศึกษาคนควาดวยตนเอง 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการปฏิบัติงานของ
นิสิตในดานตาง ๆ คือ 
1)   การทดสอบยอย 
2)  การสอบกลางภาค 
3)  การสอบปลายภาค 
4)  การสอบภาคปฏิบัต ิ
5)  การนําเสนองาน 
6)  การเขียนรายงาน 
7)  การตรวจแบบฝกหัด 
 

2.3    ดานทักษะทางปญญา 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการ 

1)สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ 
และมีเหตุผล 
2)มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบ 
3)สามารถประยุกตความรู ทักษะ 
ความเขาใจ หลักการและทฤษฎี
ตาง ๆ กับการแกปญหาท่ี
เกี่ยวของไดอยางถูกตองและ
สรางสรรค 
4)สามารถสืบคน และวิเคราะห
ขอมูลจากแหลงขอมูลท่ี
หลากหลายไดอยางสรางสรรค 

1)การบรรยาย โดยอาจารย 
2)การอภิปรายกลุมผูสอน มี 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
วิเคราะห และอภิปรายรวมกัน 
3)การทําโครงงานการฝก 
นิสิตจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร 
4)การวิเคราะหกรณีศึกษา 
5)การเรียนรูจากการวิเคราะห
และแกไขปญหา 
6)การศึกษาคนควาดวยตนเอง 

ประเมินจากในดานตาง ๆ คือ 
1)การมีสวนรวมในการอภิปราย 
2)การประเมินโครงงาน
วิทยาศาสตร 
3)ผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 
4)พฤติกรรมการแกไขปญหา 
5)การนําเสนอผลงาน 
6)การสอบ  
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   2.4    ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการ 
1)สามารถทํางานกับผูอื่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนกัลยาณมิตร
สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ และมี
เหตุผล 
2) สามารถทํางานเปนทีม มีภาวะ
ผูนํา และการเปนผูรวมงานที่ดี 
3)มีความรับผิดชอบตอตนเอง และ
สังคม ตลอดจนรับผิดชอบในการ
พัฒนาการเรียนรูของตนเองและ
วิชาชีพอยางตอเนื่อง  

1)การทํากิจกรรมและ 
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
เปนกลุม การอภิปรายกลุม
ผูสอน มี 
2)การมอบหมายงานเปน 
กลุม 
3)การมอบหมายงานเปน 
รายบุคคล 

ประเมินจากในดานตาง ๆ คือ 
1)การแสดงออกในการทํา
กิจกรรมกลุม 
2)พฤติกรรมในการทํางานเปน
ทีม 
3)การนําเสนอผลงาน 
4)ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรับ
มอบหมาย  
 

2.5    ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยี 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการ 
1)มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได
อยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด ฟง 
อาน และเขียน รวมทั้งการเลือกใช
รูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 
2) มีทักษะและความรูใน
ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น  ๆเพ่ือการ
คนควาไดอยางเหมาะสมและจําเปน 
3)สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูล
ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ 
4) มีความรูทางคณิตศาสตรและสถิต ิ
เพ่ือการวิเคราะหนําเสนอขอมูลและ
ประมวลผลไดอยางเหมาะสมในการ
แกปญหา 

1)การมอบหมายงานใหสืบคน 
จัดการ และนําเสนอขอมูล 
2)การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 
 

ประเมินจากในดานตาง ๆ คือ 
1)การนําเสนอผลงาน 
2)การเขียนรายงาน 
3)การตรวจแบบฝกหัด  
 
 

 3.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  
  (Curriculum mapping)                ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง



67 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู 
 
 

รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม** 

ความรู** ทักษะทางปญญา** ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ** 

ทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลขฯ** 

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

คณ 111  คณิตศาสตร  1                      
คม 100 เคมีทั่วไป                     
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                     
ชว 101  ชีววิทยา  1                     
ชว 181 ปฏิบัติการชีววิทยา  1                     
ฟส 100  ฟสิกสทั่วไป                     
ฟส 180 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป                     

วิชาเฉพาะสาขา 
คม 101 เคมีพื้นฐาน                     
คม 191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน                     
ชว 102 ชีววิทยา  2                     
ชว 182 ปฏิบัติการชีววิทยา  2                     
คณ 112  คณิตศาสตร  2                      
คม370 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร                     
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มาตรฐานผลการเรียนรู 
 
 

รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม** 

ความรู** ทักษะทางปญญา** ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ** 

ทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลขฯ** 

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

คม 223 เคมีอินทรีย 1                     
คม  241  ชีวเคมี  1                     
คม 281 การจัดการความปลอดภัยใน

การใชสารเคมี    
 

    
  

           
คม 295 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย                     
คม296    ปฏิบัติการชีวเคมี                      
คม 315 เคมีอนินทรีย 1                     
คม 316 เคมีอนินทรีย 2                     
คม 324 เคมีอินทรีย 2                      
คม 332 เคมีเชิงฟสิกส                      
คม  350  เคมีวิเคราะห                     
คม 355 การวิเคราะหดวยเครื่องมือ

พื้นฐาน 
 
 

 
 

   
   

  
 

   
 

 
  

 
คม 394 ปฏิบัติการวิเคราะหดวย

เครื่องมือพื้นฐาน         
 

   
 

       
คม 395 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย                     
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มาตรฐานผลการเรียนรู 
 
 

รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม** 

ความรู** ทักษะทางปญญา** ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ** 

ทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลขฯ** 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
คม 396 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห                     
คม 463   โครงงานวิทยาศาสตร                     
คม 472   สารสนเทศทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี                     

คม 491 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส                      
วิชาเอกเลือก 

คม 343 เทคนิคทางชีวเคมี                     
คม 354 การวิเคราะหผลิตภัณฑเชิง

พาณิชย                     
คม 414 เคมีอนินทรียประยุกต                     
คม 424 เคมีของสารผลิตภัณฑ

ธรรมชาติ                
   

  

คม 444 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ                      
คม 456 การสอบเทียบเครื่องมือใน 
               หองปฏิบัติการเคมี                      
คม 461     สัมมนา                        
คม 471 เคมีในเทคโนโลยีนาโน                     



70 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู 
 
 

รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม** 

ความรู** ทักษะทางปญญา** ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ** 

ทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลขฯ** 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
คม 473 เคมีอุตสาหกรรม                      
คม 474 เคมีพอลิเมอร                      
คม 475   เคมีเภสัช                     
คม 476 เคมีอาหาร                     
คม 479   เคมีสิ่งแวดลอม                      
คศ 481 หัวขอพิเศษทางเคมีศึกษา                     

วิชาเอกบังคับรวม 
คศ 471 บูรณาการวิธีวิทยาสําหรับครู

เคม ี                     
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ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 
1. ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีการยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละ 
1.2 มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย และตรงเวลา 
1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.4 มีจิตสํานึกท่ีดีและรับผิดชอบตอหนาท่ี 
1.5 มีการเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น รวมถึงกฎและระเบียบขององคกร 

2. ผลการเรียนรูดานความรู 
2.1 มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีพื้นฐานท่ีสําคัญในเนื้อหา 
2.2 สามารถนําความรูมาประยุกตใชเพื่อการวิเคราะหแกปญหาและสามารถตอยอดองคความรูได 
2.3 สามารถบูรณาการความรูในศาสตรอื่นท่ีเกี่ยวของได 
2.4 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิจัย 

3. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
3.1 สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ และมีเหตุผล 
3.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 
3.3 สามารถประยุกตความรู ทักษะ ความเขาใจ หลักการและทฤษฎีตาง ๆ กับการแกปญหาท่ีเกี่ยวของได

อยางถูกตองและสรางสรรค 
3.4 สามารถสืบคน และวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายไดอยางสรางสรรค 

4. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 สามารถทํางานกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนกัลยาณมิตร 
4.2 สามารถทํางานเปนทีม มีภาวะผูนํา และการเปนผูรวมงานท่ีด ี
4.3 มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม ตลอดจนรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและ

วิชาชีพอยางตอเนื่อง  
5. ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด ฟง อาน และเขียน รวมท้ังการ
เลือกใชรูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

5.2 มีทักษะและความรูในภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ เพื่อการคนควาไดอยางเหมาะสมและจําเปน 
5.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับสถานการณ 
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5.4 มีความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการวิเคราะหนําเสนอขอมูลและประมวลผลไดอยางเหมาะสมใน
การแกปญหา 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)  

การประเมินผลการศึกษาใชระบบคาระดับขั้น ซึ่งเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ดังนี้ 

ระดับขั้น ความหมาย คาระดับขั้น 
            A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
            B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
            B ดี (Good) 3.0 
            C+ ดีพอใช (Fairly Good) 2.5 
            C พอใช (Fair) 2.0 
            D+ ออน (Poor) 1.5 
            D ออนมาก (Very Poor) 1.0 
            E ตก (Fail) 0.0 

 
ในกรณีท่ีรายวิชาในหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับขั้น ใหประเมินผลใชสัญลักษณ ดังนี้                          

สัญลักษณ                  ความหมาย 
S ผลการเรียน/การปฏิบัต/ิฝกงาน/เปนท่ีพอใจ 
U ผลการเรียน/การปฏิบัต/ิฝกงาน/ไมเปนท่ีพอใจ 

AU การเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 
I การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 

W การงดเรียนโดยไดรับอนุมัต ิ(Withdrawn) 
IP ยังไมประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In progress)                      

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ซึ่งเปนตามเกณฑการ
ประเมินของ มคอ. 3 ของรายวิชาท่ีทําการสอนในแตละภาคการศึกษา  

2.1 กําหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา  และทบทวนระบบดวยคณะกรรมการ 
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2.2 อาจารยท่ีผิดชอบรายวิชาเดียวกัน  กําหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลรวมกัน และใหสอดคลองกับ
ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร ทําการทวนสอบโดยการประชุมตัดสินผลการเรียนรวมกัน 

2.3 ประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียนและหลังเรียน จากอาจารยผูสอน และ
ผูเกี่ยวของในสถานศึกษาเครือขาย  

2.4 จัดการวัดประมวลความรู ความสามารถ และคุณลักษณะของความเปนครูกอนจบการศึกษา 
2.5 การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
2.6 มีการทบทวนระบบประเมินผลสัมฤทธของนิสิตใหสอดคลองกับการกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ 

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

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 
1.   การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม      

จัดใหมีการปฐมนิเทศ อาจารยใหม เพื่อแนะนําอาจารยใหมและอาจารยพิเศษ เพื่อใหเขาใจหลักสูตร 
บทบาทของรายวิชาท่ีสอนในหลักสูตร และรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบสอน โดย 

1.1 กําหนดใหคณาจารยใหมเขาโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารยใหมของมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ และโครงการพัฒนาคณาจารยใหมของคณะศึกษาศาสตรและคณะรวมผลิต  

1.2 จัดระบบอาจารยพี่เลี้ยงสําหรับอาจารยใหม เพื่อใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับจุดมุงหมาย 
โครงสรางหลักสูตรและรายวิชา และการพัฒนานิสิต  เพื่อใหอาจารยใหมสามารถใหคําแนะนํานิสิตเกี่ยวกับ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะและการพัฒนานิสิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาอาจารยในดานการจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

2.1.2 สนับสนุนใหคณาจารยเขารวมโครงการพัฒนาความรูในดานทักษะการจัดการสอน การใช
สื่อการเรียนการสอน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรูและการทําวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน  
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ 
2.2.1 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยพัฒนาผลงานทางวิชาการ และพัฒนาผลงานทางดานวิจัย 

โดยการสนับสนุนเงินทุนและสงเสริมการเผยแพรในรูปแบบตางๆ 
2.2.2 จัดกิจกรรม เพื่อสงเสริมทักษะ การเขียนเอกสารตํารา บทความ และผลงานทางวิชาการใน

ลักษณะอื่นๆ  
2.2.3 ใหทุนสนับสนุนการไปเขารวมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ 
2.2.4 จัดโครงการสนับสนุนใหคณาจารยศึกษาตอในระดับปริญญาเอก โดยใหทุนการศึกษาใน

รูปแบบตางๆ สําหรับผูเขารวมโครงการ 
2.2.5 จัดสัมมนาระดับประเทศ/นานาชาต ิ
2.2.6  สรางสัมพันธภาพกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ รวมท้ังประเทศใกลเคียง เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรูและพัฒนาองคความรูในวิชาชีพ 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลักสูตร 

1.1  จัดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อกํากับ ทิศ
ทางการดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการผลติครู  

1.2  จัดใหมีคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาชีพครู เพื่อกํากับดูแลคุณภาพการจัด   การ
เรียนการสอนของคณะและคณะรวมผลิต 

1.3  จัดใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาท่ีดูแล รับผิดชอบการบริหารจัดการการเรียน การสอน
ใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพคร ู

1.4  จัดใหมีอาจารยผูประสานงานรายวิชา ทําหนาท่ี จัดทํา มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการสอน
รวมกับอาจารยผูสอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาท่ีรับผิดชอบเปนไปอยาง
มีคุณภาพ 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1  การบริหารงบประมาณ 

คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียน      การสอน 
โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอตอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ
สรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 
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2.2  ทรัพยากรการเรียนรูที่มีอยูเดิม 
ใชทรัพยากรการเรียนการสอนในสํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ไดแก 

1.  ตํารา หนังสือ  สื่อและวารสาร  มีรายละเอียดดังนี ้

เนื้อหา 
ตําราและหนังสือ

ภาษาอังกฤษ 
(เลม) 

ตําราและหนังสือ
ภาษาไทย 

(เลม) 
ส่ือ รวม วารสาร / ชื่อ 

ภาษาตางประเทศ 

คณิตศาสตร 8,579 11,193 597 20,369 2 

เคมี 5,345 6,568 88 12,001 3 

ชีววิทยา 10,961 15,834 172 26,967 8 

ฟสิกส 6,390 8,118 332 14,840 3 

รวม 31,275 41,713 1,189 74,177 16 
 

2.  ฐานขอมูล/สื่ออิเล็กทรอนิกส  ประกอบดวย ThaiLIS จํานวน 11  ฐาน  EBSCO จํานวน 5 ฐาน                 
e-book จํานวน 2 ฐาน   e-thesis จํานวน 2 ฐาน   SciVerse Scopus จํานวน 1 ฐาน  และ e-journal จํานวน 6 
สาขาวิชา 

2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
2.3.1 ใหอาจารยผูสอนและผูเรียนสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตํารา ไปยังแหลงคนควา

ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 
2.3.2 จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ตํารา และสื่อการเรียนการสอน  
2.3.3 จัดระบบการใชทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
2.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผูสอน ผูเรียน และบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 
2.4.2 จัดระบบติดตามการใชทรัพยากร เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมิน 
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3. การบริหารคณาจารย 
3.1 การรับอาจารยใหม 

       การคัดเลือกอาจารยใหมใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดให
อาจารยใหมตองมีคุณวุฒิท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ  

3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอนจะตองปรับปรุงรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิต
เปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

3.3 คณาจารยที่สอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ 
  ในกรณีท่ีคณะศึกษาศาสตรและคณะรวมผลิตมีอาจารยประจําไมเพียงพอในการจัดการเรียนการ

สอน ใหแตงตั้งคณาจารยพิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ ความรูความสารถ ท่ีสอดคลองกับรายวิชา 
ท้ังนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ใหมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อทําหนาท่ีประสานการดําเนินงานของหลักสูตรระหวางคณะ
ศึกษาศาสตร คณะรวมผลิต และโรงเรียนในเครือขายฝกประสบการณ โดยมีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี 

4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 
 จัดใหมีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มทักษะความรูและประสบการณการปฏิบัติงาน ใน
ดานตางๆอยางนอยคนละ 1-2 ครั้งตอป 

5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต 
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนิสิต 

5.1.1 มีระบบอาจารยท่ีปรึกษาดานวิชาการ เพื่อทําหนาท่ีใหคําแนะนําและคําปรึกษาในการ
ลงทะเบียน การเรียน การรวมกิจกรรม การปรับตัว การพัฒนาทักษะชีวิต การปฏิบัติตนในระหวางการฝก
ประสบการณวิชาชีพ และอื่นๆ 

5.1.2 มีอาจารยท่ีปรึกษาประจําโครงการในการทํากิจกรรมของนิสิต 
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5.2 การอุทธรณของนิสิต 
5.2.1 นิสิตสามารถยื่นคํารองเพื่อขออุทธรณในกรณีท่ีมีขอสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและ

วิธีการประเมินผล 
5.2.2 จัดชองทางรับคํารองเพื่อการขออุทธรณของนิสิต 
5.2.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณของนิสิต 

6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
6.1 มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกปเพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
6.2 มีการสํารวจการไดงานทําของบัณฑิตทุกป 
6.3 มีการสํารวจเพื่อประเมินความตองการของตลาดงาน สังคม 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators) 
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

(1) อาจารยผูสอนและผูประสานงานรายวิชามีสวนรวมอยางนอย
รอยละ 75 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา  

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ 
มคอ. 6  ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 

     

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

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี
กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 

หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7  ปท่ีแลว  

     

(8) อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน       

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง      

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป      

(11)  ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0      

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0      

(13) ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการเรียนรูเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0      

(14) ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบอาจารยท่ีปรึกษาเฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0      

(15) ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอกิจกรรมพัฒนาความเปนครู 
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0      

(16) อาจารยผูสอนใชกลยุทธการสอนท่ีพัฒนาตามผลการเรียนรูท้ัง 
6 ดาน      

(17)  ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยไมนอยกวา 
3.5 จาก 5 ของทุกรายวิชาท่ีคณะเปดสอน      

ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่อติดตาม
การดําเนินการตาม TQF ตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1 - 5 และอยางนอย
รอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน 
1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสิต 
1.1.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต ท้ังในและนอก

ชั้นเรียน 
1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสิตท่ีไดรับมอบหมายในแตละรายวิชา 
1.1.5 ประเมินวิธีการจัดการเรียนรู โดยคณาจารยผูสอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
1.2.1 ประเมินอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาโดยนิสิต ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารยใหแกอาจารยผูสอนและผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใชใน

การปรับปรุงกลยุทธการสอนของอาจารยตอไป 
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารยในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทักษะกล

ยุทธการสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 กําหนดใหมีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบไปดวยคณะกรรมการภายในและภายนอก

สถาบัน 
2.2 ประเมินหลักสุตรในแตละปการศึกษา ซึ่งประกอบไปดวย การประเมินการจัดการเรียนการสอน การ

ฝกประสบการณวิชาชีพ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต และการประมวลความรูของนิสิตกอนจบ การ
ประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลท่ีได (Outcome) 

2.3 ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
2.4 จัดทําการวิจัยเชิงประเมินหลักสูตร เพื่อนําผลไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้  (Key 

Performance Indicators) ในหมวดท่ี 7 ขอ 7 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 
4.1 จัดทํารายงานการประเมินหลักสูตร เพื่อเสนอตอคณะกรรมการในระดับตางๆ คณาจารยและ

ผูเกี่ยวของ 
4.2 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธการสอน โดยใชผลการประเมินเปน

ฐานในการปรับปรุง  
4.3 เชิญผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) มีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรและ

กลยุทธการสอน 
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ภาคผนวก ก 
เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร 

 
1. ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร  การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร-เคมี 

    (แสดงจํานวนหนวยกิต) 
หมวดวิชา เกณฑ 

สกอ. 
พ.ศ. 2548 

หลักสูตร
เดิม 

พ.ศ. 2552 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2554 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                      ไมนอยกวา 30 30 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                             ไมนอยกวา 114 125 124 
 2.1 วิชาชีพคร ู  54 50 
 2.2 วิชาแกน  31 31 
 2.3 วิชาเฉพาะดาน  40 43 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                           ไมนอยกวา 6 6 6 

รวม 150 161 160 
 

2. การเปรียบเทียบรายวิชาระหวางหลักสูตรเกาและหลักสูตรใหมของรายวิชาชีพครูที่มีการปรับปรุง 
 

โครงสรางหลักสูตรเกา โครงสรางหลักสูตรใหม 
กลุมวิชาชีพครูบังคับ  (54 นก) นก ประเภท กลุมวิชาชีพครูบังคับ  (48 นก) นก ประเภท 

ศษ 341   จิตสํานึกและจริยธรรมทางสังคม  
3(1-4-4) 

3 บังคับ ศษ 111 จิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
              ครู 3(2-2-5) 

3 บังคับ 

ศษ 311   กระบวนทัศนทางการศึกษา       3(3-
0-6) 

3 บังคับ ศษ 211 กระบวนทัศนทางการศึกษา      
            3(3-0-6) 

3 บังคับ 

ศษ 323  จิตวิทยาสําหรับครู  3(2-2-5) 3 บังคับ ศษ 241 จิตวิทยาสําหรับครู  3(2-2-5) 3 บังคับ 
ศษ 321   ยุทธศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อ

สรางสรรคการเรียนรู  3(2-2-5) 
3 บังคับ ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูเชิงบูรณา

การ  3(2-2-5) 
3 บังคับ 

ศษ 324  การศึกษาสําหรับผูที่มีความตองการ
พิเศษ 3(2-2-5) 

3 บังคับ ศษ 332 การศึกษาสําหรับผูที่มีความตองการ
พิเศษ  3(2-2-5) 

3 บังคับ 

ศษ 428   สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อสราง
ปฏิสัมพันธการเรียนรู       3(2-2-5) 

3 บังคบั ศษ 381 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
3(2-2-5) 

3 บังคับ 

ศษ 331   วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  3(2-2-5) 

3 บังคับ ศษ 421 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  3(2-2-5) 

3 บังคับ 

ศษ 434   การประเมินการเรียนรู  3(2-2-5) 3 บังคับ ศษ 451 การวัดประเมินทางการศึกษา  
3(2-2-5) 

3 บังคับ 
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โครงสรางหลักสูตรเกา โครงสรางหลักสูตรใหม 
ศษ 426  การบริหารและการจัดการการศึกษา   

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

3(2-2-5)  
3 บังคับ 

ศษ 425  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   
3(2-2-5) 

3 บังคับ ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนา การ
เรียนการสอน  3(2-2-5) 

3 บังคับ 

ศษ 461   การฝกทักษะการจัดการเรียนรู  3(1-
4-4) 

3 บังคับ ศษ 291 การฝกประสบการณวิชาชีพครู
ระหวางเรียน 1  2(0-4-2) 

2 บังคับ 

   ศษ 391  การฝกประสบการณวิชาชีพครู
ระหวางเรียน 2 2(0-4-2) 

2 บังคับ 

   ศษ 491 การฝกประสบการณวิชาชีพครู
ระหวางเรียน 3 2(0-4-2) 

3 บังคับ 

ศษ 561   การปฏิบัติการสอนและฝก
ประสบการณ   12 (0-24-12) 

12 บังคับ ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและฝก
ประสบการณวิชาชีพ 1 6(0-12-6) 

6 บังคับ 

   ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝก
ประสบการณวิชาชีพ 2  6(0-12-6) 

6 บังคับ 

กลุมวิชาชีพครูเลือก/บังคับ   กลุมวิชาชีพครูเลือก   
ศษ 351   ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู  3(1-

4-4)  
3 เลือก ศษ 201   ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู   

3(1-4-4)  
3 เลือก 

ศษ 352   ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู  
3(1-4-4) 

3 เลือก ศษ 202   ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู       
3(1-4-4) 

3 เลือก 

   ศษ 212   งานอาสาสมัครและกิจกรรม
เยาวชน 3(2-2-5)  

3 เลือก 

   ศษ 213   จิตสํานึกและการมีสวนรวมทาง
สังคมและการเมือง  3(2-2-5) 

3 เลือก 

ศษ 322   การจัดการเรียนรูเพื่อสรางจิตสํานึก
สาธารณะ  3(2-2-5) 

3 เลือก ศษ 231   การจัดการเรียนรูเพื่อสรางจิตสํานึก
สาธารณะ 3(2-2-5) 

3 เลือก 

   ศษ 232   การศึกษาปฐมวัย  3(3-0-6) 3 เลือก 
ศษ 427   การแนะแนวเพื่อสรางคุณคาแหงตน   

3(2-2-5) 
3 บังคับ ศษ 242   การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณคา

แหงตน  3(2-2-5) 
3 เลือก 

   ศษ 311   ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน  3(2-2-5) 

3 เลือก 

ศษ 443   การตอรองกับวัฒนธรรมการบริโภค 
3(2-2-5) 

3 บังคับ ศษ 312  การตอรองกับวัฒนธรรมการ
บริโภค 3(2-2-5)   

3 เลือก 

ศษ 433   ยุทธศาสตรการจัดการความรู                    
3(2-2-5) 

3 บังคับ ศษ 333  การจัดการความรู  3(2-2-5)   3 เลือก 

   ศษ 334  การพัฒนาทักษะการคิดและ
ความคิดสรางสรรคในเด็กปฐมวัย  
3(3-0-6) 

3 เลือก 

   ศษ 335  การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย         
3(3-0-6) 

3 เลือก 

   ศษ 336  การมัธยมศึกษา  2(1-2-3) 2 เลือก 
   ศษ 341  จิต สมอง และการเรียนรูของมนุษย 

3(2-2-5) 
3 เลือก 

ศษ 441  การบูรณาการวิชาชีพครู 3 เลือก ศษ 361  การประกันคุณภาพการศึกษา        
3(2-2-5) 

  

ศษ 455   การประกันคุณภาพการศึกษา  
               2(1-2-3) 

2 เลือก ศษ 362  การศึกษาและการพัฒนาชุมชน   
3(3-0-6) 

3 เลือก 

    3 เลือก 
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โครงสรางหลักสูตรเกา โครงสรางหลักสูตรใหม 
   ศษ 371 สถิติทางการศึกษาเบื้องตน 

            3(2-2-5) 
3 เลือก 

   ศษ 382  การงานอาชีพและเทคโนโลยี        
3(2-2-5) 

3 เลือก 

   ศษ 383 การพัฒนาแหลงการเรียนรูและ
เครือขายการเรียนรู 3(2-2-5) 

3 เลือก 

      
ศษ 353   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

สื่อสารศึกษา  3(2-2-5) 
3 เลือก ศษ 401 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียน

การสอน 3(2-2-5) 
3 เลือก 

   ศษ 411 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง  
3(2-2-5) 

3 เลือก 

   ศษ 422 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น        3(2-
2-5) 

3 เลือก 

ศษ 454   การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา   
2(1-2-3) 

2 เลือก ศษ 427 การวิจัยทางการศึกษา  2(1-2-3) 2 เลือก 

   ศษ 431 การจัดการเรียนรูนอกระบบและตาม
อัธยาศัย  3(2-2-5) 

3 เลือก 

   ศษ 441 การเรียนรูระดับจิตสํานึกและจิตใต
สํานึก  3(2-2-5) 

3 เลือก 

ศษ 435   การประเมินเพื่อเสริมสรางพลัง  
3(2-2-5) 

3 เลือก ศษ 452 การประเมินเพื่อเสริมพลังการเรียนรู  
3(2-2-5)  

3 เลือก 

ศษ 441   การบูรณาการวิชาชีพทางการศึกษา 
3(2-2-5) 

3 เลือก    

รวม จํานวนหนวยกิตวิชาบังคับ ไมนอยกวา 54  รวม จํานวนหนวยกิตวิชาบังคับ ไมนอยกวา 48  
รวม จํานวนหนวยกิตวิชาเลือก -  รวม จํานวนหนวยกิตวิชาเลือก  ไมนอยกวา  2  
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ภาคผนวก ข 
คําอธิบายรายวิชา 

 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    1.1  กลุมวิชาภาษา 
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
SWU 111 Thai for Communication  
 ศึกษาองคประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร การเขียนพรรณนาความ 

สรุปความ ยอความ ขยายความ และการสังเคราะหความคิดเพื่อการสื่อสาร ฝกปฏิบัติการใช
ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ดวยกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

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

งานวรรณกรรม  ท้ังนี้โดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมในอดีต รวมสมัย รอยแกวหรือรอยกรอง 
ดวยกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

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

ภาษาดานการฟง พูด อาน เขียน และคําศัพทในชีวิตประจําวัน ดวยกระบวนการเรียนรูท่ี
หลากหลายท้ังในและนอกหองเรียน  สงเสริมการเรียนรูแบบพึ่งพาตน  นําภาษาอังกฤษไปใช
ในการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ และเปนพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรูภาษาตอไป 

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 122 English for Effective Communication II  
 พัฒนาทักษะดานภาษาและกระบวนการเรียนรูเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน โดยฝกทักษะ

ภาษาดานการฟง พูด อาน และเขียน ดวยสื่อกระบวนการเรียนรู และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
หลากหลาย  สงเสริมการเรียนรูแบบพึ่งพาตน สนับสนุนใหนําภาษาอังกฤษไปใชในการสราง
ความรวมมือในการเรียนรูและเปนประโยชนตอตนเองและสังคม 
 
 

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

เรียนรูภาษาอังกฤษในฐานะท่ีเปนภาษานานาชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางดานภาษาผาน
สื่อและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังในและนอกหองเรียน  เรียนรูวิธีการนําความรูและ
กระบวนการเรียนรูภาษาไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและในการศึกษา  เพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิต และเพื่อพัฒนาตนใหเปนสวนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก 

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

เพิ่มพูนทักษะและประสบการณการสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะท่ีเปนภาษานานาชาติ  
พัฒนาการนําเสนอขอมูลและความคิด  สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษผานสื่อและ
กระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังในและนอกหองเรียน นําความสามารถทางภาษาและการ
จัดการกระบวนการเรียนรูมาประยุกตใชสําหรับการพัฒนาตนใหเปนผูเรียนภาษาแบบยั่งยืน 

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

และเขียน เพื่อสามารถนําไปใชในชี วิตประจําวัน ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรู ท่ี
หลากหลายท้ังในและนอกหองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาฝรั่งเศสอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป 

มศว 132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 132 French for Communication II  
 บุรพวิชา : มศว 131  
 ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบ้ืองตน ตอจากวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อ

เพิ่มพูนความรูและทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณท่ี
หลากหลายยิ่งขึ้น  ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียน
ภาษาฝรั่งเศสในระดับท่ีสูงขึ้น 

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

เขียน เพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายท้ัง
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ในและนอกหองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
มศว 134 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 134 German for Communication II  
 บุรพวิชา : มศว 133  
 ศึกษาภาษาเยอรมันเบ้ืองตนเพื่อการสื่อสาร ตอจากวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อ

เพิ่มพูนความรูและทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณท่ี
หลากหลายยิ่งขึ้น  ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียน
ภาษาเยอรมันในระดับท่ีสูงขึ้น 

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

ขอมูล  การใชซอฟทแวรตาง ๆ  และการจัดการความรูจากเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อการ
เรียนรูตลอดชีวิต  ตลอดจนฝกทักษะการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ  โดยตระหนักใน
จรรยาบรรณ ผลกระทบท่ีมีตอบุคคลและสังคม รวมท้ังกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

มศว 142 วิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 
SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment  
 ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต และเทคโนโลยี ศึกษาระบบ

นิเวศวิทยาเพื่อใหเขาใจถึงความสําคัญของการอยูรวมกันอยางสมดุล  รวมท้ังศึกษาผลกระทบ
ของความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีตอสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ  เพื่อ
ปลูกฝงใหตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติสิ่งแวดลอม  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สันติสุขอยางยั่งยืน 

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

เรือนกระจก และความไมยั่งยืนทางเศรษฐกิจ  ความหมายและความสําคัญของการใช
พลังงานทางเลือก  การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศนท่ีมีตอการจัดการพลังงานใหมีความ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความยั่งยืนของชุมชนมากกวาเปาหมายทางเศรษฐกิจเพียงอยาง
เดียว  การสรางภูมิคุมกันใหเกิดขึ้นในระบบพลังงาน  การสรางภูมิปญญาและเทคโนโลยีใน
การใชทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถิ่น เพื่อสงผลตอการดําเนินชีวิตท่ีสันติสุขและยั่งยืน 
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มศว 144 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 
SWU 144 Mathematics in Daily Life  
 ศึกษาคณิตศาสตรกับการใชเหตุผล  ความรูทางสถิติ  คณิตศาสตรสําหรับผูบริโภค  

คณิตศาสตรกับศิลปะ  คณิตศาสตรกับการแกปญหาในชีวิตประจําวัน  และเปนฐานความคิด
ในเชิงตรรกะและเหตุผล  การเรียนรูและการดํารงชีวิตในสังคม 

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

โดยเนนการสรางเสริมศักยภาพสวนบุคคลของนิสิต  ใหสามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายและคุณภาพ
ชีวิตของตนเอง  ตลอดจนเลือกใชวิถีชีวิตในเชิงสรางสรรคไดอยางเหมาะสมกับบริบททางสังคม 

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

กฏของนิวตัน ทฤษฎีของไอนสไตน ทฤษฎีสสาร-พลังงาน ทฤษฎีสัมพันธภาพ ทฤษฎี
ฟสิกสควอนตั้ม  ทฤษฎีเทอรโมไดนามิกส  นําไปสูความเขาใจเรื่องของกฎของธรรมชาติ 
พลังงาน และความจริงแทของจิต 

    1.3  กลุมวิชาศิลปศาสตร 
มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย  3(2-2-5) 
SWU 151 General Education for Human Development  
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และคุณคาของวิชาศึกษาท่ัวไป ท้ังทางดานมนุษยศาสตร  

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

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

ความเขาใจในพฤติกรรมของมนุษย และนําความรูมาพัฒนาตนเองใหรูเทาทันสังคม  มีความ
รับผิดชอบ  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  มีคุณธรรมจริยธรรม  ซาบซึ้งในวัฒนธรรม ศิลปะ และ
อารยธรรมของมนุษย   มีจิตสํานึกในการอยูรวมกันในสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยาง
สันติ ตระหนักในหนาท่ีรับผิดชอบและบทบาทท่ีพึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคม 
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มศว 252 สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต  3(2-2-5) 
SWU 252 Aesthetics for Life  
 ศึกษาแนวคิดทางดานสุนทรียศาสตร แสวงหาประสบการณและคุณคาของสุนทรียะท่ีมีตอการ

ดํารงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตรในเชิงบูรณาการ ท้ังท่ีเกี่ยวของกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง 
ดนตรี วรรณกรรม  สุนทรียะท่ีผสานสัมพันธกับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
โดยมุงเนนกระบวนการเรียนรู สื่อและประสบการณท่ีหลากหลาย 

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

รูกาลเทศะ ท้ังในโลกสวนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ทามกลางขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรมความเปนไทยทามกลางกระแสสังคมโลก  ดวยสื่อและกระบวนการ
เรียนรูและประสบการณท่ีหลากหลาย 

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

พัฒนาการคิดวิเคราะห สังเคราะห ปรัชญาท่ีเปนกระบวนการคิดท่ีสัมพันธกับชีวิต สังคม 
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม เพื่อการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม มีเหตุผล มีอุดมการณ มีคุณธรรมจริยธรรม 

มศว 353 มนุษยกับการใชเหตุผลและจริยธรรม 3(2-2-5) 
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics  
 ศึกษาการใชเหตุผลและจริยธรรม  สรางเสริมใหเปนผูใฝรูความจริงและคิดอยางมีเหตุผล  

ตลอดจนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมท่ีเกี่ยวของกับตนเอง ผูอื่น และบริบทท่ี
เกี่ยวของ ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

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

หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงแนวคิด
และการปฏิบัติของผูท่ีมีอุดมการณ  ท่ีเกี่ยวกับสันติภาพ และสันติสุขของมวลมนุษยชาติ 

มศว 355 พุทธธรรม 3(2-2-5) 
SWU 355 Buddhism  
 ศึกษาภูมิปญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมท่ีเกี่ยวของกับการดํารงชีวิต การพัฒนา
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คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ท้ังในเชิงวิทยาศาสตร ปรัชญา และศาสนา เพื่อเปนแนวทาง
ไปสูการดําเนินชีวิตท่ีมีศีลธรรมจรรยา  มีระเบียบวินัยและสันติสุข 

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

วิเคราะหท่ีกอใหเกิดพลังปญญา  พลังจินตนาการ และพลังในการดําเนินชีวิต อันจะชวย
พัฒนาการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม มีระเบียบวินัยและอุดมการณ 

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

สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย อันจะนําไปสูการ
สรางสรรคในชีวิตประจําวัน ท้ังนี้โดยใชกระบวนการเรียนรูและสื่อท่ีหลากหลาย 

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

รวมสมัยดนตรีตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบาน ดนตรีท่ีพัฒนาจากอดีตกาล 
ดนตรีในบริบทของวัฒนธรรม ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

มศว 361 ประวัติศาสตรและพลังขับเคลื่อนสังคม  3(2-2-5) 
SWU 361 History and Effects on Society  
 ศึกษาคนควาขอมูลทางประวัติศาสตร  ประวัติศาสตรไทยและประวัติศาสตรสากล ท่ีพัฒนา

จากกระบวนการคิดของมนุษย ประวัติศาสตรท่ีเปนพลังขับเคลื่อนสังคม ประวัติศาสตร
การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม 

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

ปจจุบัน  ตลอดจนการแพรขยายและการถายทอดแลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนตาง ๆ ซึ่ง
มีผลตอสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลกปจจุบัน  รวมท้ังการศึกษาใน
สวนท่ีเกี่ยวกับอารยธรรมไทย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของอารยธรรมโลก 

มศว 363 มนุษยกับการเมือง 3(2-2-5) 
SWU 363 Man and Politics  
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 ศึกษาธรรมชาติของสังคมมนุษยและสังคมการเมือง  การจัดระเบียบทางการเมือง  องคกรท่ี
ใชอํานาจการปกครอง  การรวมกลุมทางการเมือง  กระบวนการทางการเมือง  พฤติกรรมและ
พลวัตทางการเมือง การบริหารงานของรัฐ โดยเนนระบบการเมือง การปกครอง และกฎหมาย
ท่ีมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย มนุษยท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 

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

เศรษฐกิจโลกในปจจุบัน และแนวโนมในอนาคตท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิต  ตลอดจน
บทบาทและความสัมพันธขององคกรธุรกิจท่ีมีผลตอการดํารงชีวิตประจําวัน 

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

การจัดการทรัพยากรขององคกร  ประเด็นตางๆท่ีนาสนใจเกี่ยวกับแนวโนมในการจัดการสมัยใหม การ
จัดการท่ีเกี่ยวของกับคน ภาวะผูนํา การพัฒนาองคกร และการพัฒนาสังคมท่ีกาวหนาและสันติสุข 

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

ทางสังคมท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย  โครงสรางทางสังคม  
กระบวนการตางๆทางสังคม เจตคติ การรับรูทางสังคม ความสัมพันธระหวางบุคคล ความ
กาวราว พฤติกรรมและบทบาททางเพศ และการสื่อสาร การโฆษณาชวนเชื่อ  และแนวทาง
การแกไขปญหาความขัดแยงทางสังคม 

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

ศีลธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี  ประเภท ลําดับชั้น และหมวดหมูของกฎหมาย  
กฎหมายสําคัญท่ีจําเปนตองรูในการดําเนินชีวิต โดยเนนกระบวนการเรียนรู และสื่อท่ี
หลากหลาย 

มศว 371 ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรมและเทคโนโลย ี  3(2-2-5) 
SWU 371 Creativity, Innovation and Technology  
 ศึกษาคนควาและฝกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการตาง ๆ    
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การจัดการภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อนําไปสูการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซึ่ง
เกี่ยวของกับเกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธกับชุมชนและ
สิ่งแวดลอม โดยเนนกระบวนการเรียนรูและสื่อท่ีหลากหลาย 

มศว 372 ภูมิปญญาทองถิ่น 3(2-2-5) 
SWU 372 Local Wisdom  
 ศึกษาและคนควาภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาชุมชน ภูมิปญญาท่ีเกิดจากกระบวนการคิด      

การเรียนรู การพัฒนาดวยการกระทําและปฏิสัมพันธในชุมชน ภูมิปญญาในการดํารงชีวิต
รวมกับผูอื่น ภูมิปญญาในการอยูรวมกับธรรมชาติสิ่งแวดลอม ภูมิปญญาในการแสวงหา
คุณคาและตัวตนในความเปนมนุษย โดยเนนกระบวนการเรียนรูและสื่อท่ีหลากหลาย 

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

และความผสานสัมพันธในชุมชนในบริบทของพื้นท่ีทางภูมิศาสตร พื้นท่ีทางวัฒนธรรม และ
พื้นท่ีทางชาติพันธุ บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม โดยเนนกระบวนการ
เรียนรูและสื่อท่ีหลากหลาย 

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

และสรางความตระหนักในศักดิ์ศรีชุมชน สัมมาชีพท่ีผูกพันและเคารพในธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม สันติสุข คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนน
กระบวนการเรียนรูและสื่อท่ีหลากหลาย 

มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน 3(2-2-5) 
SWU 375 Good Governance in Community Management  
 ศึกษาคนควา ปลูกฝงแนวคิด และการปฏิบัติธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน บริหาร

จัดการบนความถูกตองและนิติธรรม ความโปรงใสเชื่อถือได การอธิบายตรวจสอบได การมี
สวนรวม การรับผิดชอบตอบทบาทและหนาท่ีเพื่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนให
เขมแข็งและยั่งยืน โดยเนนกระบวนการเรียนรูและสื่อท่ีหลากหลาย 
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2. หมวดวิชาเฉพาะดาน 
     2.1  วิชาชีพครู 
               2.1.1  วิชาบังคับ 
ศษ  111 จิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู 3(2-2-5)  
ED 111 Consciousness and Ethics for Professional Teacher  
 ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู  เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู  สมรรถนะท่ีสําคัญของคร ู จิตสํานึก

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

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

สมัย ซึ่งแบงออกเปน 3 ยุค  ยุคกอนทันสมัย  เปนยุคท่ีการดํารงชีวิตมีความเชื่อมโยงกับ
บริบททางธรรมชาติ และสภาวะแวดลอมทางสังคม กระบวนการสรางสรรค สืบสาน และ
ปรับเปลี่ยนความรู จึงเกิดจากความจําเปนในการดํารงชีวิตท่ีตองอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ
และความสัมพันธกับคนอื่น ๆ  ยุคทันสมัย ศึกษาการสับเปลี่ยนฐานคิด ไปสูการมองโลก
แบบแยกสวน และการแบงแยกความรูออกเปนศาสตรตาง ๆ รวมถึงแนวคิดในการจัด
การศึกษาเพื่อความทันสมัย  ระบบการศึกษาและแผนการพัฒนาการศึกษาเพื่อกํากับทิศทาง
การศึกษาและความเปนครู  เพื่อตอบสนองเปาหมายของการศึกษา  ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นและ
การปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อนําไปสูการปฏิรูปการศึกษา ยุคหลังทันสมัย ศึกษาการปรับฐานคิด
และทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อความเขมแข็งของชุมชนและสังคม เพื่อสรางวิสัยทัศนใหเปน
สังคมแหงการเรียนรู อันเปนสังคมท่ีมีความรูเปนฐาน (Knowledge Based Society) และคนมี
การเรียนรูตลอดชีวิต (Life-Long Learning) และพัฒนาการศึกษาใหเปนพลังนําไปสูสันติสุข
ของตนและของโลก 

ศษ 241 จิตวิทยาสําหรับคร ู  3(2-2-5)  
ED 241 Psychology for Teachers  
 ศึกษาฐานคิดและองคความรูทางจิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการแนะแนว ตลอดจนการ

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

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

การเรียนรูของนักเรียน เขาใจบทบาทและงานในหนาท่ีการทํางานของครูในโรงเรียน  ศึกษา
วิธีการแกไขพฤติกรรมของนักเรียนท่ีมีปญหา สรางเสริมศรัทธา เจตคติ ทัศนคติและ
แรงจูงใจในการเปนครู 

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

การพัฒนาหลักสูตร ทําความเขาใจจุดแข็งและจุดออนของฐานคิด กระบวนการสรางและ
สาระของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถประเมินหลักสูตรไดท้ังกอนและ
หลังการใชหลักสูตร สามาถวิเคราะห ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร สามารถพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาใหมีดุลยภาพระหวางเปาหมายของหลักสูตรแกนกลาง การมีสวนรวมของชุมชน
และสอดคลองกับบริบททางวัฒนธรรม สังคม ชุมชน และทองถิ่น 

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

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

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

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

ศษ 381 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5)  
ED 381 Media Innovation and Information Technology for Educational Communication 
 ศึกษาแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎีของสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิเคราะหปญหาท่ี

เกิดจากการใชสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศ  ฝกปฏิบัติ  ออกแบบ  ผลิตสื่อ
นําไปใชประเมิน  และพัฒนาโครงงานสื่อและนวัตกรรมเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีดี 
รวมท้ังการสรางกระบวนการเรียนรูใหผู เรียนสามารถสรางระบบสารสนเทศโดยใช
ฐานความรูท่ีชุมชนมีอยูใหรูจักการเลือกสรรความรูและขอมูลขาวสารจากแหลงตาง ๆ   ศึกษา
แหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู  เพื่อสามารถแสวงหาแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายใน
การสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

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

เรียนการสอน การบริหารและจัดการชั้นเรียน  ฝกการตรวจแบบฝกหัด ทดลองฝกปฏิบัติการ
ในสภาพหองเรียน ทดลองฝกปฏิบัติการสอนนักเรียนเปนรายบุคคล และฝกปฏิบัติงานหนาท่ี
ครูในสถานศึกษา 

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

จุดมุงหมาย หลักการ กระบวนการ  และเทคนิควัดและประเมินผลการศึกษา การประเมินผล
ระดับชาติ  และการประเมินผลในชั้นเรียน การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม กระบวนการ
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สรางและใชเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  การประเมินตามสภาพจริง การประเมิน
ภาคปฏิบัติ  และการประเมินจากแฟมสะสมงาน  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  การแปล
ความหมาย  การรายงานและการใชผลการวัดและประเมินผลการศึกษาในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนรูและหลักสูตร โดยจัดใหผูเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด และความรูท่ีไดจากการศึกษา
คนควาและนําความรูท่ีไดไปใชในการปฏิบัติการวัดและประเมินผลไดตามสภาพความเปนจริง 
และรายงานการคนควาอิสระในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับสาระการเรียนรูตามความสนใจเปน
รายบุคคลหรือกลุม 

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

ทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและตัวตนโดยเนนการพัฒนาภาวะผูนําทางการศึกษา 
การคิดอยางเปนระบบ  การทํางานเปนทีม การจัดระบบสารสนเทศ และใชนวัตกรรมเพื่อการ
บริหารจัดการ วัฒนธรรมองคกร  มนุษยสัมพันธในองคกร  การติดตอสื่อสาร การประสาน
ประโยชนในองคกร การบริหารจัดการชั้นเรียน  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาเพื่อ
พัฒนาชุมชน พรอมท้ังฝกปฏิบัติจัดทําโครงงานทางวิชาการ  โครงการฝกอาชีพ และกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผูเรียนในองครวม 

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

และกระบวนการวิจัย แนวคิดและหลักการวิจัยในชั้นเรียน  การเชื่อมโยงกระบวนการวิจัยกับการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน การออกแบบการวิจัย  การใชสถิติเพื่อการวิจัย  และวางแผนการ
ทําวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน โดยมุงเนนใหผูเรียนฝกปฏิบัติการใชกระบวนการวิจัยใน
การแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรูท่ีสนใจควบคูไปกับการจัดทํา
แผนการเรียนรู  โดยจัดใหผูเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด และความรูท่ีไดจากการศึกษาคนควา
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาการเรียนการสอน  รวมท้ังจัดใหผูเรียนไดเสนอเคาโครงการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับสาระการเรียนรูตามความสนใจ  และ
นําเสนอผลงานวิจัย 

ศษ 491 การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 3   2(0-4-2) 
ED 491 Practicum in Profession of Teaching III  
 ศึกษาทักษะการสอนแบบตาง ๆ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีการสอน ฝกปฏิบัติการสอนระดับ
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จุลภาค ดานการวางแผน  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 
การสรางสื่อ  การวัดและประเมิน และฝกปฏิบัติการสอนตามแผน บันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเปนฐาน การสังเกตการสอนของ
เพื่อน 

ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพ 1 6(0-12-6) 
ED 591 Internship in Education I  
 การจัดใหนิสิตไปฝกปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานดานความรูประสบการณ

การปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เปนเวลา 1 ภาคเรียน ภายใตการนิเทศรวมกันระหวาง
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเนนการปฏิบัติงานในหนาท่ีครู การบูรณา
การความรูท้ังหมดมาใชในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ไดแก  การปฏิบัติการสอนใน
ชั้นเรียน  การวิจัยในชั้นเรียน  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
งานบริการของโรงเรียน  การศึกษาและบริการชุมชน และงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
สถานศึกษา 

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

การปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของ
คุรุสภา เปนเวลา 1 ภาคเรียน ภายใตการนิเทศรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ
กับสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรูท้ังหมดมาใชในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ไดแก  การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน  การวิจัยในชั้นเรียน  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  งานบริการของโรงเรียน  การศึกษาและบริการชุมชน และงานอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวของกับสถานศึกษา โดยเนนการปฏิบัติงานในหนาท่ีครเูพื่อพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ 

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

กับการศึกษาคนควา การอาน การคิด การสรุปสาระ การบันทึก การเขียน และการอภิปราย 
โดยเนนการศึกษาและพัฒนาผานระบบการเรียนรูบนฐานคิดท่ีสอดคลองกับวิชาชีพครู ท่ีตอง
เรียน พัฒนา และถายทอดความรูความคิด 
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ศษ 202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู 3(1-4-4) 
ED 202 English Language for Learning Development  
 ศึกษาและพัฒนาการใชภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู การศึกษาและพัฒนาภาษาอังกฤษท่ีเปน

ประโยชนกับการศึกษา คนควา การอาน การคิด การสรุปสาระ การบันทึก การเขียน และการ
อภิปราย โดยเนนการศึกษาและพัฒนา ผานกระบวนการเรียนรูบนฐานคิดท่ีสอดคลองกับ
วิชาชีพครู ท่ีตองเรียน พัฒนา และถายทอดความรูความคิด 

ศษ 212 งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน 3(2-2-5)   
ED 212 Voluntary Works and Youth Activities  
 ศึกษาขอบขาย หลักการ โครงการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับงานอาสาสมัครและกิจกรรม

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

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

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

ความสัมพันธดานสิ่งแวดลอมทุกมิติ  ไดแก  มิติทรัพยากร  มิติเทคโนโลยี  มิติของเสียและ
มลพิษ  มิติมนุษย/สังคม/วัฒนธรรม  คุณคาทางนิเวศวิทยา  วิธีการและกระบวนการจัดการ
เรียนรูเพื่อสรางจิตสํานึกในการคุมครอง  ดูแลรักษา  และสรางพลังในการปกปองสิ่งท่ีเปน
ของสาธารณะและสิทธิประโยชนของชุมชนและสังคม  เชน  ดิน  น้ํา  ปา  อากาศ  ศิลป-
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น  ผานกระบวนการคิดดวยความกลาหาญทางจริยธรรม  เพื่อ
สรางความเขมแข็งใหชุมชนและสังคมไดรูเทาทันกระแสโลกาภิวัฒน  และความกาวหนา
ทางดานเทคโนโลยีท่ีเขามาพรอม ๆ กับวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม  ท้ังนี้เพื่อให
ทุกสรรพชีวิตอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน โดยใหมีการศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติ การจัดการ
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เรียนรูเพื่อสรางจิตสํานึกสาธารณะในสถานศึกษา/ชุมชนรวมดวย 
ศษ 232 การศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) 
ED 232 Early Childhood Education  
 ศึกษาแนวคิด นโยบาย ความสําคัญ ความมุงหมายและขอบขายของการจัดการศึกษาปฐมวัย 

วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาปฐมวัยท้ังในและตางประเทศ หลักสูตรและรูปแบบการจัด
การศึกษาปฐมวัยท้ังในประเทศ และตางประเทศ นวัตกรรมการจัดการเรียนรูทางการศึกษา
ปฐมวัย ปจจัยท่ีมีตอความสําเร็จในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ศษ 242 การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณคาแหงตน 3(2-2-5) 
ED 242 Guidance for Self-Esteem Development  
 ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีดานจิตวิทยาการแนะแนว เพื่อใหรูจักและเขาใจธรรมชาติ

ของผูเรียน ตลอดจนเขาใจสถานการณหรือบริบทในชั้นเรียน เพื่อเปนแนวทางในการแนะ
แนว สรางการเห็นคุณคาในตัวตน พัฒนาผูเรียนใหเรียนรูและพัฒนาไดตามศักยภาพแหงตน 
สามารถใหคําปรึกษาชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น สามารถสงเสริมความถนัดและ
ความสนใจของผูเรียน โดยตระหนักวาภารกิจของการแนะแนวเปนสวนหนึ่งของความเปน
ครู รวมถึงการจัดโครงการฝกอาชีพเพื่อสรางการตระหนักในคุณคาแหงตน 

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

ระดับ ความสําคัญของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน บุคลิกภาพและทักษะของผูสอนลูกเสือ ยุว-
กาชาดและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอื่นๆ การฝกปฏิบัติในฐานะผูเขารวมกิจกรรมและผูสอน 

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

สื่อในรูปแบบตางๆ ท้ังในรูปของการโฆษณาสินคาโดยตรงและในท่ีแฝงเรนมาในรูปแบบ
ตาง ๆ   ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคตอฐานคิดและการดํารงชีวิตของคนในสังคม  
การสรางความตระหนักตอปญหา  การรูเทาทัน และสรางอํานาจตอรองกับวัฒนธรรมบริโภค  
เพื่อใหเกิดการบริโภคอยางมีสติ และสงเสริมฐานคิดของความพอเพียงในการดํารงชีวิตท้ัง
ระดับปจเจกและสังคม  เพื่อนําไปสูการสรางครูท่ีเขาใจตอฐานคิดขางตน  การทําใหครูเปน
ผูนําในการสรางความรู  สรางกระบวนการเรียนรู และเผยแพรความรูเกี่ยวกับการบริโภค
อยางรูเทาทัน มีสติ และใชปญญา 
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ศษ 333 การจัดการความรู      3(2-2-5) 
ED 333 Knowledge Management  
 ศึกษานัยสําคัญของสังคมท่ีมีความรูเปนพื้นฐาน (Knowledge-Based Society) การเชื่อมโยง

ความรูกับการปฏิบัติและการดํารงชีวิต การตัดสินใจ โดยอาศัยฐานความรูและภูมิปญญา การ
จัดระบบความรู การบริหารจัดการความรู และการสรางเครือขายการเรียนรู เพื่อใหสามารถ
นําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต รวมท้ังกําหนดยุทธศาสตรการจัดการความรู 

ศษ 334 การพัฒนาทักษะการคิดและความคิดสรางสรรคในเด็กปฐมวัย  3(3-0-6) 
ED 334 Thinking Skills and Creativity Development in Young Children  
 ศึกษาวิเคราะหทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการการคิด  และปจจัยท่ีมีผลตอความคิดสรางสรรค  

ความหมาย  กระบวนการคิด ทักษะการคิด ตามแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ การทํางานของ
สมองและพัฒนาการทักษะการคิด  ปจจัยท่ีมีผลตอทักษะการคิดและความคิดสรางสรรคใน
เด็กปฐมวัย หลักการสําคัญในการสงเสริมทักษะการคิดและความคิดสรางสรรค  การออกแบบ
กิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะการคิดทุกรูปแบบและความคิดสรางสรรคทางบวกในเด็กปฐมวัย 

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

บทบาทของผูปกครอง ครู และโรงเรียนในการเลี้ยงดูและจัดประสบการณใหกับเด็ก  รวมท้ัง
(การ)วิเคราะห (การ)แกปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัย (ในดานการเลี้ยงดู สุขภาพ  และ
ความปลอดภัย ในฐานะของครูและผูปกครอง) ท้ังทางดานการเลี้ยงดู  สุขภาพ  และความ
ปลอดภัย ในฐานะของครูและผูปกครอง 

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

ศึกษาแนวคิด และแนวโนมการมัธยมศึกษา ธรรมชาติของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา การ
บริหารและการจัดโรงเรียนมัธยม ตลอดจนเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

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

สมอง  เนนในความสัมพันธระหวาจิต-สมอง ศึกษาเรื่องเกี่ยวโครงสรางท่ีสําคัญของสมอง 
การทํางานของสมองท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรู  ความสัมพันธระหวางสมองกับกระบวนการ
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เรียนรูของมนุษย    การออกแบบการเรียนรูท่ีสรางประสิทธิภาพสูงสุดใหกับผูเรียนโดย
สัมพันธกับศักยภาพสมอง  รวมถึงทฤษฎีทางสติปญญาของมนุษยท่ีสําคัญ 

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

ปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนา
ระบบและกลไกทางการศึกษา โดยมุงเนนการประกันคุณภาพ การศึกษาเพื่อพัฒนา 

ศษ 362 การศึกษาและการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 
ED 362 Education and Community Development  
 ศึกษาหลักการ และวิธีการของงานพัฒนาชุมชน แนวคิดและทฤษฎีท่ีสําคัญ ๆ ในการพัฒนา

ชุมชน สภาพปญหา และความกาวหนาของโครงการพัฒนาชุมชนตาง ๆ ของไทย บทบาท
ของบุคลากรทางการศึกษาตองานพัฒนาชุมชน 

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

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

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

ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขอบขาย เนื้อหาสาระและวิธีการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู 
ความเขาใจ มีทักษะพื้นฐาน ตอการดํารงชีวิต และประยุกตใชในการทํางาน เปนแนวทางใน
การประกอบอาชีพ รักการทํางาน โดยครอบคลุมเนื้อหาดานการดํารงชีวิตและครอบครัว การ
ออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ศษ 383 การพัฒนาแหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู 3(2-2-5) 
ED 383 Development of Learning Resources and Learning Networks  
 ศึกษาแนวคิด สภาพ ปญหาของแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน ประเภท ลักษณะ 
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องคประกอบ ของแหลงการเรียนรู และเครือขายการเรียนรู  และบทบาทของแหลงการเรียนรู
ตอการศึกษาไทย แนวทางการพัฒนาและใหบริการแหลงการเรียนรูท่ีสอดคลองกับสภาพ
กลุมเปาหมาย ชุมชน และสังคม การพัฒนาและบริหารจัดการแหลงการเรียนรูและเครือขาย
การเรียนรู เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน 

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

สอน หลักการผลิต การใช และการประเมินผลสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนปฏิบัติการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

ศษ 411 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง 3(2-2-5) 
ED 411 Developing Higher Order of Thinking Skills  
 ศึกษาเกี่ยวกับความความคิด ความสําคัญจําเปนในการฝกความคิดระดับสูง การประเมิน

ทักษะความคิดระดับสูงเบ้ืองตน และการบูรณาการกลยุทธในการใชทักษะความคิดระดับสูง
กับการเรียนการสอนการ ผลิตสื่อการสอน การประเมินผล ตลอดจนการจัดกิจกรรมตางๆ 
โดยมีสาระเนนกลยุทธทางความคิด เกี่ยวกับความคิดสรางสรรค (Creative thinking) 
ความคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical thinking) และกลยุทธในการแกปญหา (Problem-
solving strategies) 

ศษ 422 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 3(2-2-5) 
ED 422 Local Curriculum Development  
 ศึกษา ภูมิหลัง ประวัติความเปนมาของการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น สามารถวิเคราะหหลักสูตร 

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นโดยการมีสวนรวมของชุมชนและสอดคลองกับบริบท
ทางวัฒนธรรม สังคมและทองถิ่น รวมท้ังสามารถประเมินหลักสูตรไดท้ังกอนและหลังการ
ใชหลักสูตร เพื่อใหสามารถพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นใหมีดุลยภาพระหวางเปาหมายของ
หลักสูตรแกนกลางกับความตองการของชุมชน 

ศษ 427 การวิจัยทางการศึกษา 2(1-2-3) 
ED 427 Educational Research  
 ศึกษาธรรมชาติการวิจัย ความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย  

รูปแบบการวิจัย  ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปญหาในการวิจัย การนิยามปญหา การคนควา
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ตัวแปรและสมมติฐาน เทคนิคการเลือกตัวอยาง การรวบรวม
และจัดกระทํากับขอมูล การใชสถิติเพื่อการทดสอบสมมติฐาน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การ
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หาคุณภาพเครื่องมือ การวิเคราะหขอมูล การแปลผลการวิเคราะหขอมูล การเขียนเคา
โครงการวิจัยและรายงานการวิจัย  โดยจัดใหผูเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด และความรูท่ี
ไดจากการศึกษาคนควางานวิจัยทางการศึกษา  รวมท้ังจัดใหผูเรียนเสนอเคาโครงการวิจัยทาง
การศึกษา  และนําเสนอผลงานวิจัย 

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

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

ศษ 441 การเรียนรูระดับจิตสํานึกและจิตใตสํานึก 3(2-2-5) 
ED 441 Conscious and Subconscious Learning  
 ศึกษาเกี่ยวกับกลไกการเรียนรูท่ีสําคัญของมนุษย 2 ระบบคือระบบจิตสํานึก (Conscious 

System) และระบบจิตใตสํานึก (Subconscious System) ในเรื่องของความหมาย การทํางาน
ของกลไกการเรียนรูท้ังสองระบบ อิทธิพลของวิธีการเรียนรูแตละแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
เรื่องของระบบจิตใตสํานึกท่ีมนุษยใชมากท่ีสุด ใหนํามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู
ในระบบการศึกษา รวมท้ังศึกษาเรื่องการนําวิธีการท่ีมนุษยใชระบบการเรียนรูและ การนําเอา
วิธีการเรียนรูท้ังสองระบบเขามาสูการเพิ่มศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อนําไป
พัฒนาศักยภาพมนุษยสูจุดสูงสุดของผูเรียนแตละคน 

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

การประเมินเพื่อเสริมพลังการเรียนรู หลักการและกระบวนการประเมินเพื่อเสริมพลังการ
เรียนรูท่ีใหความสําคัญกับความแตกตางระหวางบุคคล ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ
การเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของกับการเรียนรูเขามีสวนรวมในการประเมิน การออกแบบและ
วางแผนการประเมินเพื่อเสริมสรางพลังการเรียนรู  และการฝกปฏิบัติพัฒนาเครื่องมือและ
วิธีการประเมินเพื่อเสริมสรางพลังการเรียนรูของผูเรียนทุกชวงวัย 
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ปถ 311 การประถมศึกษา 2(2-0-2) 
EL 311 Elementary Education  
 ศึกษาและวิเคราะหแนวคิด หลักการ และวิวัฒนาการของการประถมศึกษา พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประถมศึกษา ธรรมชาติและพัฒนาการของ
เด็กวัยประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา ระบบบริหารและ
การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับประถมศึกษา และนวัตกรรมทางการประถมศึกษาในปจจุบัน 

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

การใชวาทศิลปเพื่อการสื่อสารการสอน ฝกการใชเสียง ลักษณะของการพูด ทวงทีลีลาและ
ทาทางท่ีกอใหเกิดพลังในการสื่อสาร และสงเสริมบุคลิกภาพทางวิชาการของครูในฐานะผูนํา
ทางความคิด 

     2.2  วิชาแกน 
               2.2.1  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน 
คณ 111 คณิตศาสตร 1 4(4-0-8) 
MA 111 Mathematics I  
 ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน  อนุพันธ  การอินทิเกรตฟงกชันหนึ่งตัวแปรและการ

ประยุกต 
คม 100 เคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 
CH 100 General Chemistry  
 ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม  แกส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี กรดและ

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

ยูแคริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสาร
พันธุกรรม การแบงเซลล ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตไดแก ไวรัส มอเนอรา โพรทิสต เห็ด รา 
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พืชและสัตว ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดลอม และวิวัฒนาการ 
ชว 181 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) 

BI 181 Biology Laboratory I  

 บุรพวิชา :  ชว 101 หรือเรียนควบคู 
ปฏิบัติการชีววิทยาท่ีสอดคลองกับวิชา ชว 101 

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

และอุณหพลศาสตร คลื่น เสียง แสง สนามไฟฟาและอันตรกิริยาทางไฟฟา สนามแมเหล็ก
และอันตรกิริยาทางแมเหล็ก สนามแมเหล็กไฟฟาท่ีขึ้นกับเวลา ควอนตัมฟสิกส ฟสิกสนิวเคลียร 

ฟส   180 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1(0-2-1) 
PY   180 General Physics Laboratory    
 ปฏิบัติการในเรื่องท่ีสอดคลองกับเนื้อหาวิชา ฟส 100 
               2.2.2  กลุมวิชาเฉพาะสาขา  
คม   101  เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 
CH  101 Principles   of   Chemistry              
 บุรพวิชา : คม 101 หรือ คม 106 

ศึกษาโครงสราง ปฏิกิริยา และสเตอริโอเคมีของสารประกอบไฮโดรคารบอน สารอินทรียท่ีมี
หมูฟงกชันนัลตาง  ๆท่ีเกี่ยวของกับสารอินทรียท่ีพบในธรรมชาติและท่ีมีความสําคัญในทาง  
อุตสาหกรรมเคมี 

คม   191    ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-2-1) 
CH   191   Principles  of  Chemistry  Laboratory    
 การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาวิชา  คม 101 
คณ   112   คณิตศาสตร 2  4(4-0-6) 
MA   112   Mathematics II   
 บุรพวิชา : คณ 111 

ลําดับและอนุกรม เรขาคณิตวิเคราะห 3 มิติ ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธ การ
อินทิเกรตฟงกชันหลายตัวแปรและการประยุกต  
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BI 102 Biology II  
 ศึกษาหลักการสําคัญเกี่ยวกับการจัดระบบโครงสราง สรีรวิทยา การสืบพันธุ และการเจริญ

ของพืชและสัตว 
ชว 182 ปฏิบัติการชีววิทยา  2 1(0-2-1) 
BI 182 Biology Laboratory II   
 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ีสอดคลองกับวิชา ชว 102 
คม 370 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
BI 370 Scientific English  
 ฝกการอาน เขียนบทความทางวิชาการ และบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร  
     2.3  วิชาเอก 
               2.3.1  วิชาเอกบังคับ 
คม  223   เคมีอินทรีย 1  2(2-0-4)  
CH  223   Organic Chemistry I  
 บุรพวิชา : คม 100   

ศึกษาการเรียกชื่อ โครงสราง ปฏิกิริยา และสเตอริโอเคมีของสารอินทรียตาง ๆ เชนอัลเคน 
อัลคีน อัลคายน ไดอีน เบนซีน อารีน อัลคิลเฮไลด แอลกอฮอลและ    ฟนอล อีเทอรและ 
เอพอกไซด  อัลดีไฮดและคีโตน  กรดคารบอกซิลิก รวมท้ังสารอนุพันธของกรดคารบอกซิลิก  

คม   241   ชีวเคมี 1  3(3-0-6)  
CH  241   Biochemistry I  
 บุรพวิชา : คม 100  หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชาหรือคณะ 

ศึกษาหลักการทํางานและหนาท่ีทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล กระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
เคมีของสารชีวโมเลกุล ตลอดจนการควบคุมในระดับตาง ๆ ในเซลลของสิ่งมีชีวิต และ
กระบวนการทางชีวเคมีของสารพันธุกรรม  

คม   281   การจัดการความปลอดภัยในการใชสารเคมี  3(2-0-4) 

CH  281   Safety Management in Chemical Handling  
 บุรพวิชา : คม 101 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 

ความเสี่ยงภัยและอันตรายท่ีแฝงอยูในการทํางานกับสารเคมี  การจําแนกสารเคมีอันตราย 
สัญลักษณและระบบการติดฉลาก  การเก็บรักษา การใชและการทําลายสารเคมีท่ีเปนอันตราย 
ความปลอยภัยในหองปฏิบัติการ  การบริหารและการจัดการเพื่อความปลอดภัย การฝก
ปฏิบัติการผจญเพลิง และการปฐมพยาบาล 
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คม  295   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1(0-3-0) 

CH  295  Organic Chemistry Laboratory   
 บุรพวิชา : คม  223  หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชาหรือคณะ 

เทคนิคพื้นฐานทางเคมีอินทรีย ปฏิกิริยาของสารอินทรีย โดยเนื้อหาสอดคลองกับเคมีอินทรีย 1 
คม   296   ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0) 

CH  296    Biochemistry Laboratory  
 บุรพวิชา : คม 241  หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชาหรือคณะ 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคตาง ๆ ทางชีวเคมี เพื่อใชในการวิเคราะหคุณภาพและปริมาณของ
สารชีวโมเลกุล และสารอื่น ๆ ในสิ่งมีชีวิต และศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงของสารชีว
โมเลกุล  

คม   315 เคมีอนินทรีย 1  2(2-0-4)  

CH  315 Inorganic Chemistry I   
 บุรพวิชา : คม 100  และ คม 101 

โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ  สารประกอบไอออนิก สารประกอบโควาเลนต เคมีของ
กรด-เบส 

คม   316   เคมีอนินทรีย 2  3 (3-0-6) 

CH  316 Inorganic Chemistry II   
 บุรพวิชา : คม 315 

สารประกอบโคออรดิเนชัน เคมีของสารประกอบโคออรดิเนชัน สารออรกาโนเมตัลลิก  
เคมีชีวอนินทรีย ประโยชนและโทษของสารอนินทรีย 

คม   324   เคมีอินทรีย 2 2(2-0-4) 
CH  324 Organic Chemistry II  
 บุรพวิชา : คม 223 

ศึกษาการเรียกชื่อ โครงสราง และปฏิกิริยาของเอมีนและสารท่ีมีไนโตรเจน ซัลเฟอร และ
ฟอสฟอรัสเปนองคประกอบ สารประกอบอะลิไซคลิก สารประกอบอโรมาติกชนิดตาง ๆ 
สารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก และสารอินทรียท่ีพบในธรรมชาติ ไดแก   เทอรปรีนอยด  
สเตียรอยด อัลคาลอยด ฟลาวานอยด และสารชีวโมเลกุล     
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คม   332 เคมีเชิงฟสิกส   3(3-0-6) 
CH  332 Physical  Chemistry    
 บุรพวิชา : คม 101 

ศึกษาสมบัติตาง ๆ ของแกสจริง กฎเกณฑตาง ๆ ของเทอรโมไดนามิกสและการประยุกต 
เทอรโมเคมี จลนพลศาสตรเคมี ของเหลว สมดุลวัฎภาคและสมบัติของสารละลาย  ศึกษา
สมบัติของตัวนําไฟฟาในสารละลายและเซลลไฟฟาเคมี    

คม  350 เคมีวิเคราะห   3(3-0-6) 
CH  350 Analytical   Chemistry                                          
 บุรพวิชา : คม 101 

ศึกษาหลักการทางเคมีวิเคราะห  การวิเคราะหเชิงปริมาณโดยการชั่งน้ําหนักและการวัด
ปริมาตร  การแยกสารดวยวิธีตาง ๆ   การวิเคราะหเชิงคุณภาพและปริมาณโดยเทคนิคสเปก
โทรสโกป  และโครมาโทกราฟ                                                                                      

คม   355   การวิเคราะหดวยเครื่องมือพื้นฐาน   3(3-0-6) 
CH   355    Basic Instrumental Analytical                                             
 บุรพวิชา : คม 101 

ทฤษฎีและหลักการของเทคนิคการวิเคราะหดวยเครื่องมือเคมี ไดแก เทคนิคโมเลกุล 
สเปกโทรสโกป เทคนิคอะตอมมิกสเปกโทรสโกป เทคนิคทางเคมีไฟฟา เทคนิคทาง    
 โครมาโทกราฟ และเทคนิคทางอิเล็กโทรฟอเรซีส                                         

คม   394   ปฏิบัติการวิเคราะหดวยเครื่องมือพื้นฐาน   1(0-3-0) 
CH   394   Basic Instrumental Analytical Laboratory   
 ปฏิบัติการทางคุณภาพวิเคราะหและปริมาณวิเคราะหดวยเครื่องมือทางเคมีท่ีสอดคลองกับ

วิชา คม 355 
 

คม   395   ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 1 1(0-3-0) 
CH   395 Inorganic   Chemistry   Laboratory I  
 บุรพวิชา : คม 315 

ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในเคมีอนินทรีย 1 และ 2    
คม   396   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1(0-3-0) 
CH   396   Analytical   Chemistry   Laboratory  
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 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการหาปริมาณสารโดยการชั่งน้ําหนักและการวัดปริมาตรการวิเคราะหโดย
วิธีทางสเปกโทรสโกปและโครมาโทกราฟ 

คม   396   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห  1(0-3-0) 
CH   396   Analytical   Chemistry   Laboratory  
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการหาปริมาณสารโดยการชั่งน้ําหนักและการวัดปริมาตรการวิเคราะหโดย

วิธีทางสเปกโทรสโกปและโครมาโทกราฟ 
คม   463   โครงงานวิทยาศาสตร  2(2-0-4) 
CH  463 Science Projects  
 บุรพวิชา : สําหรับนิสิตป 4 หรือตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 

ศึกษาระเบียบวิธีในการทําโครงงานวิทยาศาสตร งานวิจัยเบ้ืองตน ฝกการนําเสนอผลงานใน
รูปเอกสาร ชิ้นงานและรายงานตอท่ีประชุมหรือสาธารณชน ประมวลประสบการณสูการ
ประกอบวิชาชีพครูเคมี      

คม   472   สารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2(2-0-4) 
CH  472   Science and Technology Literature   
 บุรพวิชา : คม 100 และ คม 101 

สิ่งตีพิมพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประเภทตางๆ วิธีคนควา บทความ และขอมูลทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดจนการใชบริการของหองสมุดวิทยาศาสตร   

คม   491 ปฎิบัติการเคมีเชิงฟสิกส   1(0-3-0) 
CH  491 Physical  Chemistry  Laboratory  
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติของแกส เทอรโมเคมี การวัดสมบัติของของเหลว สารละลายและ

สมดุลวัฎภาค จลนพลศาสตรของปฏิกิริยาและไฟฟาเคมี 
               2.3.2  วิชาเอกเลือก 
คม   343 เทคนิคทางชีวเคมี 2(2-0-4) 

CH  343   Technique in Biochemistry  
 บุรพวิชา : คม 241 

ศึกษาการวิเคราะหโดยโครมาโทกราฟ  อิเล็กโทรฟอเรซีสแบบตาง ๆ   เพื่อนําไปใชศึกษา
กระบวนการและผลิตภัณฑจากเทคโนโลยีชีวภาพ  

คม 354   การวิเคราะหผลิตภัณฑเชิงพาณิชย 2(0-6-0) 
CH 354 Commercial  Product  Analysis    

  บุรพวิชา : คม 353 และ คม 397 หรือ คม 355 และ คม 394  หรือโดยความเห็นชอบ  
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                 ของภาควิชา 
ฝกวางแผนการทดลองแบบครบวงจร ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะหคุณภาพ และปริมาณ
ในผลิตภัณฑเชิงพาณิชยเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง   สารพอลิเมอร  ปุย  แร  ยา  เครื่องสําอาง  
การประกันคุณภาพการวิเคราะห 

คม 414 เคมีอนินทรียประยุกต 2(2-0-4) 
CH 414 Application of Inorganic Chemistry  

 บุรพวิชา : คม 316 
 ความสําคัญ บทบาทและกลไกลของสารประกอบอนินทรียท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันใน    
 ผลิตภัณฑอุปโภค บริโภค หลักการ ทฤษฎี   และความกาวหนาของการประยุกต  
 สารประกอบอนินทรีย โลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะเชิงอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และทาง  
 การแพทย ผลกระทบทีเกิดขึ้นจากการประยุกตท่ีมีตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 

คม  424 เคมีของสารผลิตภัณฑธรรมชาต ิ  2(2-0-4) 
CH  424 Natural Product Chemisty  

  บูรพาวิชา : คม 324 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 ประเภทของผลิตภัณฑธรรมชาติ ชีวสังเคราะห และการประยุกตใชสารผลิตภัณฑธรรมชาติ
ในชีวิตประจําวัน และอุตสาหกรรม 

คม   444 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ  

CH  444 Bionanotechnology  

 บุรพวิชา : คม 241 หรือ  คม 342   
เทคโนโลยีทางชีวภาพระดับนาโน  การผลิตสารทางชีวภาพ ไบโอเซ็นเซอร อนุภาคนาโนใน
การสงยา มอเตอรนาโน การจําลองเอนไซมเสมือนจริงและการออกแบบโครงสรางระดับ
โมเลกุลของยา 

คม   456 การสอบเทียบเครื่องมือในหองปฏิบัติการเคมี 2(2-0-4) 
CH  456  Instrumental Chemistry Laboratory Calibration   
 บุรพวิชา : คม 351 และ คม 353 หรือ  คม 254 และ คม 355 หรือโดยความเห็นชอบของ 

     ภาควิชา 
การสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในหองปฏิบัติการเคมี การตรวจสอบเครื่องมือ 
ระหวางการใชงาน และการตรวจสอบผลของการสอบเทียบเพื่อใชในงานทดสอบ 

 
 

 
 

1(0-2-1) 
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คม   461 สัมมนา  
CH   461 seminar  
 รายงานและอภิปรายการคนพบใหมๆ  ทางดานวิทยาศาสตร  โดยคนควาจากวารสาร  และ

เอกสารทางวิทยาศาสตรเพื่อเปนประโยชนในการทํางานวิจัย 
คม   471 เคมีในเทคโนโลยีนาโน 2(2-0-4) 
CH   471 Chemistry in Nanotechnology  
 บุรพวิชา : คม 101 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 

 เทคโนโลยีนาโน  ความรูและเทคนิคทางเคมีในเทคโนโลยีนาโน การวิเคราะหระดับนาโน  
อุตสาหกรรมเคมีท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีนาโน 

คม   473 เคมีอุตสาหกรรม  2(2-0-4) 
CH  473   Industrial Chemistry   
 บุรพวิชา : คม 100  และ คม 101 

ศึกษากระบวนการผลิตในอตุสาหกรรมประเภทตาง ๆ ท้ังกระบวนการทางเคมีและทาง
กายภาพ  รวมถึงการทดสอบผลิตภัณฑตามมาตรฐาน   และการควบคุมมลพิษ   

คม   474   เคมีเกี่ยวกับพอลิเมอร  2(2-0-4) 
CH  474   Polymer Chemistry   
  บุรพวิชา : คม 223 

ศึกษาเคมีของพอลิเมอรตางๆ ในแงของโครงสรางและการสังเคราะห รวมท้ังการ 

ใชประโยชนของพอลิเมอรจากธรรมชาติ และท่ีสังเคราะหขึ้น 
คม   475 เคมีเกี่ยวกับยา 2(2-0-4) 
CH  475   Pharmaceutical Chemistry  
 บุรพวิชา : คม 223 

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสราง สมบัติทางเคมี และวิธีสังเคราะหสารอินทรียบางชนิดท่ีใชเปนยา  
ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์   

คม  476   เคมีเกี่ยวกับอาหาร  2(2-0-4) 
CH  476   Food Chemistry   
 บุรพวิชา : คม 100  

ศึกษาสวนประกอบและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของอาหารชนิดตางๆ กอนและ 
หลังการปรุงแตงโดยกรรมวิธีตางๆ ความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี 
ท่ีมีผลตอคุณคาทางอาหารและโภชนาการ ผลของสารเคมีท่ีใชปรุงแตงอาหาร  
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คม  479   เคมีเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม 2(2-0-4) 
CH  479   Environmental Chemistry  
 บุรพวิชา : คม 100 และ คม 253 

ศึกษาผลของสภาวะแวดลอมตาง ๆ ท่ีมีตอมนุษย สาเหตุของการเกิดสภาวะแวดลอมเสื่อม
โทรม และการแกไข การอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน  การปองกัน
และการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด     

คศ   481 หัวขอพิเศษทางเคมีศึกษา 2(1-2-3) 
CE  481   Special Topics in Chemistry  Education   
 ทฤษฎีและความกาวหนาทางเคมีศึกษาตามท่ีภาควิชากําหนด 
  
               2.3.3  วิชาเอกบังคับรวม 
คศ    471   บูรณาการวิธีวิทยาสําหรับครูเคมี  3(2-3-4) 
CE   471   Integrated Methodology for Chemistry Teacher  
 ศึกษาพัฒนาฐานคิด ทฤษฎี กระบวนทัศน และวิธีวิทยาทางวิทยาศาสตรศึกษาแบบบูรณาการ 

ใหเชื่อมโยงกับการเพิ่มพูนอุดมการณวิชาชีพ และนําสูการปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการเปนครู
เคมี      
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ภาคผนวก ค 
สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
สรุปการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 
การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตร 5 ป สาขาวิชาวิทยาศาสตร-เคมี (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2553) เนื่องจากหลักสูตรหมวดวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547) ไดรับการปรับปรุงกอนท่ีคุรุสภา
จะประกาศสาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ   
ในการขอรับรองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)  จากคุรุสภาตั้งแตวันท่ี 15 สิงหาคม 
2551  โดยคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อการรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตรทางการศ ึกษา  และในการประชุมคณะกรรมการคุร ุสภา ครั ้งที ่ 3/2552  วันที ่  25  
กุมภาพันธ  2552  ใหการรับรองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)  สําหรับนิสิตท่ี
เขาศึกษาในปการศึกษา 2547 - 2548  (รหัส 47 - 48) ซึ่งจบการศึกษาในป 2551 และ 2552 ทําใหนิสิตที่เขา
ศึกษาในปการศึกษา 2549 - 2551 (รหัส 49 - 51) ซึ่งกําลังศึกษาหลักสูตรหมวดวิชาชีพครู (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2547) จะจบการ ศึกษาในปการศึกษา 2553, 2554 และ 2555 ยังไมไดรับการรับรอง จึงมี
ความจําเปนตองปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาชีพครูเพื ่อใหมีสาระความรูและสมรรถนะครอบคลุมตาม
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพครูของคุรุสภา  

จาก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
ไดมีการกําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษาเพื่อใหบัณฑิต  มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติในทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา เพื่อเปนกรอบมาตรฐานใหสถาบันอุดมศึกษาใช
เปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ใหสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และเพื่อประโยชนตอการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาและ
ใหคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาตาง ๆ ตองเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและตองครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน คือ (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (2) 
ดานความรู (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับสาขา/สาขาวิชาท่ีเนนทักษะ
ทางปฏิบัติตองเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย โดยใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรท่ีจะรับ
นักศึกษาใหมเปนครั้งแรกตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไปตามประกาศนี้ สําหรับหลักสูตรท่ีเปดสอนอยูแลว
ตองปรับปรุงใหสอดคลองกับประกาศนี้ภายในปการศึกษา 2555 ดังนั้นคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ไดดําเนินการปรับปรับและเปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชาใหไดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และ
สอดคลองกับสมรรถนะดานตาง ๆ ตามครุสภา เปนหลักสูตรใหม การศึกษาบัณฑิต หลักสูตร 5 ป หมวด
วิชาชีพครู พ.ศ. 2553 เปดใชภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2553 เปนตนไป และมีผลบังคับใชตั้งแตภาค
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การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2552 ทําใหทุกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตของคณะรวมผลิต ไดแก คณะ
มนุษยศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะพลศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตร จึงตองทําการ
ปรับปรุงหลักสูตรในหมวดวิชาชีพครูจากหลักสูตรเกา เปนหลักสูตรใหม โดยไมมีการเปลี่ยนหมวดรายวิชา
ศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาชีพเฉพาะ 

 
แบบวิพากษหลักสูตร 

การตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู พ.ศ. 2553 
เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2553 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ศาสตราจารย ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ  ศาสตราจารย ดร.อารี สัณหฉวี 
ศาสตราจารย ดร.จรรจา สุวรรณทัต  รองศาสตราจารย ดร.วิชัย วงษใหญ 
รองศาสตราจารย ดร.รุงทิวา  นุตราวงศ  นางเกศธิดา  เขยีวสอาด 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่เปนกรรมการวิชาชีพครู 
อาจารยพิศมัย  รัตนโรจนสกุล 

คําชี้แจง   ลงในชองวางท่ีเห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย และใหขอคิดเห็นตามความเหมาะสม 

ที่ รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม ไม
เหมาะสม ขอคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ 

หมวดที่ 1 รายละเอียดของหลักสูตร 
1 ช่ือหลักสูตร    
2 ช่ือปริญญา    
3 วิชาเอก   - นาจะมีสาขาปฐมวัยศึกษา เพราะ

ขณะนี้มึความตองการสูง และยังขาด
จํานวนบัณฑิตดานนี้ 

4 จํานวนหนวยกิต    
5 รูปแบบของหลักสูตร   - คณะรวมผลิตช่ือคณะอะไรบาง 
6 สถานภาพของหลักสูตรและการ

พิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
   

7 ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตร
คุณภาพและมาตรฐาน   

   

8 อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จ
การศึกษา  

  - ขอ 8.1 นาจะระบุวา ครูระดับปฐมวัย
ศึกษา ครูระดับประถมศึกษา  และครู
การศึกษานอกโรงเรียน 
- มีวิชาดานการปฐมวัยศึกษาเปนวิชา
เลือกเพียงวิชาเดียวเทานั้น 
- นักจิตวิทยาและการแนะแนวทาง
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ที่ รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม ไม
เหมาะสม ขอคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ 

การศึกษา 
- ขอ 8.13 ครอบจักรวาลเกินไป 

9 ช่ือ ตําแหนง  และคุณวุฒิการศึกษา     
10 สถานที่จัดการเรียนการสอน      
11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ  

   

 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทาง
สังคมและวัฒนธรรม  

   

12 ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร    

 12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน 

  - ยอหนา 2 บรรทัดที่ 1 และ 2  ใหปรับ
ขอความใหชัดเจน 

13 ความสัมพันธ (ถามี)กับหลักสูตรอื่นที่
เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของ
สถาบัน 

   

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา   - ปรับเปน “ครูที่มีความรู คุณธรรม 

จริยธรรมแหงความเปนครูอยางแทจริง…” 
- คําสําคัญของปรัชญา “รักษาภูมิปญญา
ไทย” ไมสะทอนในรายวิชาที่สอนและผล
การเรียนรูที่ประเมิน 

 1.2 ความสําคัญ     -  บรรทัดที่ 4 ของความสําคัญนาจะมีเรื่อง
ของความสุข โดยเติม “เพื่อสราง คนดี คน
เกง ผูมีความสุข”  เพราะเวลานี้โลกจะตอง
เนนที่ความสุขของมนุษยชาติ 
-  ปรับยอหนา 2  บรรทัด 2 เปน  “เพื่อไป
ทําหนาที่ใหความรูและรูจักจัดการ
เรียนรู…..” 
- “คนเกง” นาจะใชคําวา “คนมีคุณภาพ” 
ซึ่งมหาวิทยาลัยสรางได และมีความสําคัญ
กวา 

 1.3 วัตถุประสงค     - ขอ 2 .ใตหัวขอวัตถุประสงค ขอเสนอ
เปลี่ยนคํา “สามารถ”  เปน “คิด ริเริ่ม และ
สรางสรรค” 
- คําสําคัญของปรัชญา “ธํารงรักษาไวซึ่ง
ภูมิปญญาไทย” ไปแทรกตอนทายของขอ 
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ที่ รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม ไม
เหมาะสม ขอคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ 

3 ในวัตถุประสงค ควรจะแยกใหเดนชัด
ตางหาก เพราะเปนสิ่งสําคัญและเปน
ประโยชน 

2 แผนพัฒนาปรับปรุง   - ขอ  3.2  บรรทัดที่ 2 คําวา  “ผล”  นาจะ
เปน “สมรรถนะ” 
- ขอ /3.3. 3.2.1 และ –3.3.1 คําวา  “ผล”  
นาจะเปน “สมรรถนะ” 
-เพิ่มเติม เรื่องของการวางแผนในขอ 3 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสรางของหลักสูตร 
1 ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ     - ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

อยูในภาคผนวก ฉ 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน    
 1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบ

ทวิภาค   
   

2 การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการ

สอน   
   

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา    
 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา   - ทราบจากการประเมินหรืออยางไร มี

หลักฐานจากที่ใด 
 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไข

ปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
  - ขอเสนอ ขอ 2.4.5 จัดกิจกรรมใหได

คุนเคยกับสภาพปญหาโรงเรียนในทองถิ่น
ตาง ๆ เพื่อขยายความคิด ความเขาใจใน
ปญหาวิชาชีพครู 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษาในระยะ 5 ป   

  - ขึ้นอยูกับศักยภาพและความพรอมของ
สถาบันหรือความตองการของผูเรียน/ผูใช
คร ู

 2.6 งบประมาณตามแผน    
 2.7 ระบบการศึกษา    
 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา

และการลงทะเบียนเรียนขาม
สถาบันอุดมศึกษา (ถามี) 

   

3 หลักสูตรและอาจารยผูสอน    
 3.1 หลักสูตร 
        3.1.1 จํานวนหนวยกิต    
        3.1.2 โครงสรางหลักสูตร    - คําวา “ฝกประสบการณวิชาชีพครูหลัง

สอน” เปน “วิชาการฝกปฏิบัติการวิชาชีพ
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ที่ รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม ไม
เหมาะสม ขอคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ 

ครูหลังเรียน” 
        3.1.3 รายวิชาชีพครู   - สงสัยสาขาวิชาประถมศึกษา ไมมี

รายวิชาวิธีสอนภาษาไทย คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร สังคมศึกษา 
-ED 331 ช่ือภาษาอังกฤษไมสอดคลองกับ
ภาษาไทย 
รายวิชาจิตวิทยาสําหรับครู ควรมี 3 
รายวิชา ประกอบดวย  
1. เปนจิตวิทยาใหครูเรียนรูเกี่ยวกับตัว
ผูเรียน 
2. เปนจิตวิทยาใหครูเรียนรูเกี่ยวกับตัวเอง 
3. จิตวิทยาใหครูตระหนักในความสําคัญ 
และความสัมพันธรายวิชา การเรียน และ
การพัฒนา 
-รายวิชาเลือกบางวิชา เชน สถิติทางการ
ศึกษาเบื้องตน ควรเปนวิชาบังคับ ขณะที่
รายวิชาบังคับบางรายวิชา เชน การศึกษา
สําหรับผูที่มีความตองการพิเศษ ควรเปน
รายวิชาเลือก 
- ED 291  ED 391  และ ED 491 ช่ือซ้ํากับ 
ED591 

        3.1.4  แผนการศึกษา    
        3.1.5 คําอธิบายรายวิชา   - รายวิชา ศษ 241 จิตวิทยาสําหรับครู  

เนื้อหาแนนเกินไป ยังไมเหมาะสําหรับ
การเรียนในปที่ 2 
-ดูในหนาสุดทาย 
-ควรมีเนื้อหาใหมๆ เชน หลักสูตรแกน 
กลางการศึกษา หลักสูตรอิงมาตรฐาน
บรรจุไวดวย 
- “อาชีพครู” ควรปรับเปน “วิชาชีพครู” 
“ระเบียบขาราชการครู” ปรับเปน 
“กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู” 
เพราะวา ครูไมไดมีแตขาราชการครูเทานั้น 
-อยูในภาคผนวค ก 
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 3.2  ช่ือ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
 3.2.1 อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร     
       3.2.2 อาจารยประจํา    
       3.2.3 อาจารยพิเศษ   -อาจเพิ่ม วาอาจารยพิเศษทํางานประจําที่

ไหน 
4 องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของ

ประสบการณภาคสนาม  
  -หลังจากฝกประสบการณภาคสนามแลว 

ควรมีรายวิชาสัมมนาเพื่อใหผูเรียนได
แลกเปลี่ยนประสบการณ 

 4.2  ชวงเวลา    
 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน   -ช่ือรายวิชาคอนขางสับสน ทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ ระหวาง “การฝก
ประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน” 
และ “การฝกประสบการณวิชาชีพครู” 

 4.4  การเตรียมการ    
5 ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 คําอธิบายโดยยอ    
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู    
 5.3 ชวงเวลา     
 5.4 จํานวนหนวยกิต      
 5.5 การเตรียมการ    
 5.6 กระบวนการประเมินผล    

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ

นักศึกษา 
   

2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม   -ควรเนนความเขมงวดในจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ ….. 
 2.2 ความรู     -ควรเพิ่มความรูในดานจิตวิทยาให

เกี่ยวกับตัวนักเรียน 
-ไมปรากฎ “รักษาภูมิปญญาไทย” ที่
ชัดเจนในคุณลักษณะและผลการเรียนรู 
ทังๆที่เปนคําสําคัญในปรัชญา 

 2.3 ทักษะทางปญญา   -ควรเนนการเรียนการสอนใหรูจัก
วิเคราะหและสังเคราะหใหมาก 

 2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

   

 2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ    
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สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู    
3 แผนที่แสดงการกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก
หลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum 
Mapping) 

  -ปรับหัวตารางใหช่ือตรงกับคอลัมนและ
แถว 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการให

ระดับคะแนน (เกรด)  
   

2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

   

3 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

  - ปรับขอ 3.3 เปนผานการประเมินมาตร-
ฐานบัณฑิต ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 
1 การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม        - ดี ที่มีการจัดระบบอาจารยพี่เลี้ยงให

อาจารยใหม 
2 การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียน

การสอน การวัดและการประเมินผล 
  - ขอเพิ่ม 

2.2.5 จัดสัมมนาระดับประเทศ/นานาชาติ 
2.2.6  สรางสัมพันธภาพกับมหาวิทยาลัย
ในตางประเทศ รวมทั้งประเทศใกลเคียง 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาองค
ความรูในวิชาชีพ 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดาน
อื่น ๆ 

   

3 การเตรียมการบุคลากรใหมและการ
พัฒนาบุคลากร 

   

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1 การบริหารหลักสูตร    
2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ    
 2.2 ทรัพยากรการเรียนรูที่มีอยูเดิม    
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการ

สอนเพิ่มเติม 
   

 2.4 การประเมินความเพียงพอของ
ทรัพยากร 

   

3 การบริหารคณาจารย 
 3.1 การรับอาจารยใหม    
 3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการ    
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วางแผน การติดตามและทบทวน
หลักสูตร 

 3.3 คณาจารยที่สอนบางเวลาและ
คณาจารยพิเศษ 

   

4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนง 
   

 4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการ
ปฏิบัติงาน 

   

5 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
 5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และ

อื่น ๆ แกนักศึกษา 
   

 5.2 การอุทธรณของนักศึกษา 
ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม 
และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

   

6 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม 
และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 

   

7 ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key 
Performance Indicators) 

  - ไมแนใจวาคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรมีสวนรวมในการจัดการเรียน
การสอนหรือไมเพราะไมเสนอหลักสูตร
การศึกษาทั่วไป 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน    
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยใน

การใชแผนกลยุทธการสอน 
  - ขอ 1.2 ปรับแก ผลได (Outcome)   

 
2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม    
3 การประเมินผลการดําเนินงานตาม

รายละเอียดหลักสูตร 
   

4 การทบทวนผลการประเมินและ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกล
ยุทธการสอน 
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ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
มีขอสงสัย (ศาสตราจารย ดร.อารี สัณหฉวี) 

1.  หนา 1 มีแจงวิชาเอกตาง ๆ  แตเขาใจวาคงไปเรียนท่ีคณะอื่น ๆ จึงไมมีรายชื่อวิชาในวิชาเอกนั้นๆ 
ปรากฎ ในท่ีนี้ เชน เอกศิลปกรรมศาสตรศึกษา  เอกวิทยาศาสตร ฯลฯ  ซึ่งการเรียนวิชาเอกเหลานั้น  อาจจะ
เรียนพื้นฐานเนื้อหาในคณะท่ีสังกัด  แตถามีระบุเพิ่มเติมวา เอกเหลานั้นจะเรียนทางเนื้อหาวิชาเฉพาะเทาไร 
วิชาชีพครูท่ีตองเรียนมีอะไรบาง จะชัดเจนขึ้น 

2.  นาจะจัดใหชัดเจนไปเลยวา คณะศึกษาศาสตรสอนวิชาเอกอะไรบาง เชน 1.  เทคโนโลยีฯ  2.  
จิตวิทยาและแนะแนว  3.  การประถมศึกษา  4.  การปฐมวัยศึกษา  และวิชาใดท่ีเปดสําหรับใหวิชาเอกท่ีเรียน
ในคณะอื่น ๆ  มาเรียนวิชาชีพครูอะไรบาง 

3.  สําหรับคณะศึกษาศาสตร นาจะเปดวิชาเอกปฐมวัยศึกษา  เพราะคงมีอาจารยพอ และในโอกาส
ตอไป นาจะเปดวิชาเอกการศึกษาพิเศษ  ถาหาอาจารยสอนไดพอ  คณะศึกษาศาสตรควรเสริมสรางความ
เขมแข็งท่ีมีอยู และเพื่อชวยเหลือการศึกษาในดานท่ีขาดแคลน 

 
ขอวิพากษโดยรวม (ศาสตราจารย ดร.จรรจา สุวรรณทัต) 

-  ควรมีโครงสรางภาพใหญกอนวาในแตละป การศึกษาจะเนนหรือปูพื้นฐานใหแกนิสิตเรื่ อง
อะไรบาง  ท้ังนี้เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงของเนื้อหาสาระของหลักสูตรตลอดเวลา 5 ป 

-  พิจารณาโดยรวม  หลักสูตร 5 ป หมวดวิชาชีพครู ยังไมเห็นจุดเดน  รายวิชาจิตวิทยาสําหรับครูมี
นอยเกินไป อยางนอยควรมี 3 รายวิชา ดังนี้ 

1. จิตวิทยาใหครูรูจักผูเรียน 
2. จิตวิทยาใหครูรูจักตัวเอง 
3. จิตวิทยาชวยใหครูตระหนักความสําคัญในบทบาทของตนท่ีมีตอนักเรียนในความสัมพันธ

ระหวางการเรียนรู และการพัฒนา อิทธิพลของการเปนแบบอยางในการคุณธรรม จริยธรรม  
-  มีวิชาเลือกหลายวิชาท่ีควรเปนรายวิชาบังคับ 
-  การทําวิจัยและโครงงาน  ควรตองใหชัดเจน โครงงานวิจัย หรือโครงงานท่ัวไป 
-  การใหเด็กทําวิจัย ในภาคการศึกษาตนๆ  โดยนิสิตยังไมมีความรูพื้นฐานเทาท่ีควร  คณะผูสอนมี

วิธีการอยางไร จะประเมินอยางไร  อยางนอยควรใหนิสิตมีความรูในแหลงการเรียนรูวิจัยกอน จะไดเปน
เครื่องมือชวย 
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-  ในวัตถุประสงค ขอ 2  (น. 6)  มีเรื่องความสามารถในการวิจัย  ควรตองมีรายวิชาสอน concept 
พื้นฐานในการวิจัย และทักษะเบ้ืองตนในการทําวิจัย…เพื่อใหรูจักประโยชนจากการประมวล  (มีอยู 1 รายวิชา
การศึกษา แตเปนวิชาเลือก) 

-  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ในเนื้อหาหรือไม  ควรจะมีวิชาท่ีชวยใหนิสิตมีความชัดเจนในเรื่อง
นี้ 

-  โปรดตรวจสอบชื่อวิชาภาษาไทย  และชื่อภาษาอังกฤษ มีหลายรายวิชาท่ีไมสอดคลองกัน 
-   ปญหาของนิสิตแรกเขาท่ีขาดแรงจูงใจและความเขาใจในความเปนครู  ควรมีรายวิชาท่ีสะทอนการ

แกปญาหนี้ 
 
ขอวิพากษเกี่ยวกับคําอธิบายรายวิชา  (รองศาสตราจารย ดร.วิชัย วงษใหญ) 

1. การเขียนคําอธิบายรายวิชา ควรจะ Focus  ควรระบุเฉพาะ Concept หลักๆ ไมควรระบุรายละเอียด 
เชน รายวิชา ศษ 211 กระบวนทัศนทางการศึกษา  คําวา  ยุคกอนทันสมัย  ยุคหลังทันสมัย  ศษ 421 วิธีวิทยาใน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  คําวา  ศึกษาฐานคิดปรัชญาแนวคิดทฤษฎีหลักสูตรการศึกษา…  โดยทําความ
เขาใจจุดแข็งและจุดออนของฐานคิด…  เพื่อใหสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหดุลยภาพ… 

2. ศษ 111 จิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู บรรทัดท่ี 3 ใหพิจารณาคําวา “ความกลาหาญทาง
จริยธรรม” 

3. ศษ 211 กระบวนทัศนทางการศึกษา ทับซอนกับ ศษ 333 การจัดการความรู 

4. ศษ 241 จิตวิทยาสําหรับครู  ชื่อเรื่องกับคําอธิบายรายวิชาไมสอดคลองกัน เพราะระบุจัดการเรียนรู  
และรายวิชานี้ทับซอนกับรายวิชา ศษ 341 จิต สมอง และการเรียนรูของมนุษย  และ ศษ 341 ทับซอนกับ ศษ 
441  การเรียนรูระดับจิตสํานึกและจิตใตสํานึก 

5.  ศษ 451 การวัดและประเมินผลการศึกษา  กับชื่อภาษาอังกฤษ ไมไปดวยกันและ ทับซอนกับ ศษ 
452 การประเมินเพื่อเสริมพลังการเรียนรู 

6.  ศษ 461  การบริหารและการจัดการศึกษา บรรทัดท่ี 3 คําวา “นวัตกรรมใหมๆ “  ใหตัดคําวา 
“ใหมๆ”   ออก 

7.  ศษ 491  การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 3  ศษ 561 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1  
และ 2 ไมสอดคลองกับองคประกอบวิชาชีพครู หนา 18 และ 19 

8.  ศษ 213 จิตสํานึกและการมีสวนรวมทางสังคมและการเมือง  และ ศษ 231  การจัดการเรียนรูเพื่อ
สรางจิตสํานึกสาธารณะ  ควรรวมกันเพราะมีความทับซอน 
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9.  ศษ 233  การพัฒนาความคิดสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย  ทับซอนกับ ศษ 334 การพัฒนาทักษะ
การคิดสําหรับเด็กปฐมวัย 

10.  ศษ 333 การจัดการความรู มีสาระทับซอนกับรายวิชา ศษ 211  กระบวนทัศนทางการศึกษา 

11.  ศษ 383 การพัฒนาแหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู  ควรรวมกับ ศษ 401 การออกแบบ
และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

12.  ศษ 411 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง  บรรทัดท่ี 2 ปรับ “เขาไปใน”  เปน “กับ” 
 
ขอเสนอแนะอื่น ๆ  (รองศาสตราจารย ดร.รุงทิวา  นุตราวงศ) 
ปรัชญา   

- มีความเหมาะสม แตยังไมปรากฎชัดเจนในคุณลักษณะหรือผลการเรียนรูของผู เรียน และใน
วัตถุประสงค 
วิชาที่เปดสอน    

- รายวิชาเพิ่มเติมบางรายวิชา เชน “สถิติทางการศึกษาเบ้ืองตน” ควรเปนรายวิชาบังคับ เพราะใน
โครงสรางฯ ผูเรียนตองเรียนรายวิชา “การวิจัยทางการศึกษา” ซึ่งตองอาศัยความรูพื้นฐานทางสถิติดวย 
นอกจากนี้รายวิชา “ประกันคุณภาพทางการศึกษา” ควรเปนรายวิชาบังคับ เพราะขณะนี้ทุกโรงเรียนตองทํา
ประกันคุณภาพทางการศึกษา 

- รายวิชาบังคับบางรายวิชาควรเปนวิชาเลือก เชน “การศึกษาสําหรับผูท่ีมีความตองการพิเศษ” 

- ชื่อบางรายวิชาอาจสื่อไมชัดเจนและไมตรงกับภาษาอังกฤษ “วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการ” 
ถาใชชื่อ “วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู” นาจะชัดเจนกวา 

- ชื่อวิชา Projection Experience I ,II , III  คอนขางสับสน เพราะใชชื่อภาษาอังกฤษเหมือนกัน แตพอ
แปลเปนภาษาไทยตางกัน เปแน “การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน” และ “การฝกประสบการณ
วิชาชีพครู” การฝกประสบการระหวางเรียนมหาวิทยาลัยตางประเทศหลายมหาวิทยาลัยใช Practicum นาจะ
ชัดเจนกวาและไมซับซอนกับประสบการณวิชาชีพครู 

- ควรแทรกเนื้อหาใหมๆ “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน” “หลักสูตรอิงมาตรฐาน” ไวดวย 
เพราะหากผูเรียนจบหลักสูตร เปนสิ่งจําเปนท่ีตองนําไปใชในการออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาดวย 
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ผลการเรียนรู และคุณลักษณะของผูเรียน 
- ยังไมครอบคลุม สะทอนคําสําคัญในปรัชญาท่ีตั้งไว โดยเฉพาะในเรื่อง “รักษาภูมิปญาไทย” 

*ในภาพรวม* เปนหลักสูตรท่ีดีมาก ถาปรับปรุงบางจุดใหชัดเจน จะเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมี
ความสมบูรณ 

ขอเสนอแนะอื่น ๆ  (นางเกศธิดา  เขียวสอาด) 
1. การฝกประสบการณวิชาชีพครู ซึ่งเปนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเปนเวลา 1 ป  

หากใชคําวา “การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา” จะเปนคําท่ีตรงตามกฎหมายสภาครู คือ การไปสอนจริง
เพื่อใหเกิดประสบการณการเปนครู และแยกกันระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางการฝกประสบ
การวิชาชีพครูระหวางเรียน 

2. กรณีท่ีมหาวิทยาลัยมีแผนท่ีจะจัดการศึกษาพิเศษ โครงการพัฒนาผูท่ีเปนครูอยูแลว ควร 
ระบุรายละเอียดท่ีสอดคลอง เผื่อการดําเนินการไวในหลักสูตรดวย 

 
ขอเสนอแนะอื่น ๆ  (อาจารยพิศมัย  รัตนโรจนสกุล) 

- คําอธิบายรายวิชาของวิชา ED421  “ระบบการจัดการศึกษาไทยและประวัติความเปนมา  ศึกษา
วิสัยทัศนและแผนพัฒนาการศึกษาไทย”  เคยชี้แจงไวแลววาอยูในรายวิชากระบวนทัศน 

- ตารางวิเคราะหสาระความรู และสมรรถนะตามมาตรฐานของคุรุสภา กับรายวิชาชีพครู ควรทําใหครบ
ทุกรายวิชา และตรวจสอบวาใชหรือไม  
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คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู 
 

 
 
 

คําส่ังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่ 231 / 2553 

เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดกรอบโครงสรางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
------------------------------ 

เพื่อใหการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู เปนไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 และมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย       ศรีนค
รินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดกรอบโครงสรางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ประกอบดวย
อาจารยผูรับผิดชอบ หลักสูตรสาขาวิชาเอก ดังนี้  
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  

1. ศาสตราจารยอาร ี สัณหฉวี     ท่ีปรึกษา  
2. ศาสตราจารยจรรจา  สุวรรณทัต     ท่ีปรึกษา  
3. ศาสตราจารยเสริมศักดิ ์วิศาลาภรณ     ท่ีปรึกษา  
4. รองศาสตราจารยวิชัย  วงษใหญ     ท่ีปรึกษา  

คณะกรรมการ  
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร      ท่ีปรึกษา  
2. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร    ประธาน  
3. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพลศึกษา     กรรมการ  
4. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร    กรรมการ  
5. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร    กรรมการ  
6. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร    กรรมการ  
7. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสังคมศาสตร    กรรมการ  
8. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร  กรรมการ  
9. รองศาสตราจารยประพันธศิร ิสุเสารัจ สาขาวิชาการประถมศึกษา  กรรมการ  
10. ผูชวยศาสตราจารยกัลยาณ ีกุลชัย สาขาวิชาสังคมศึกษา   กรรมการ  
11. ผูชวยศาสตราจารยจักรพงษ แพทยหลักฟา สาขาวิชาศิลปศึกษา  กรรมการ  
12. ผูชวยศาสตราจารยพรหมธิดา แสนคําเครือ    กรรมการ 

 ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา    
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13. อาจารยบุปผา ปลื้มสําราญ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ  
14. อาจารยพรรษสรณ วราพงศธนโชต ิสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ  
15. อาจารยวิชชุกร ทองหลอ สาขาวิชาภาษาไทย    รรมการ  
16. อาจารยสายวรุณ จําปาวัลย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   กรรมการ  
17. อาจารยปยรัตน ดรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร-เคมี   กรรมการ  
18. อาจารยรุงฟา  จันทจารุภรณ  สาขาวิชาคณิตศาสตร   กรรมการ 
19. อาจารยวิชุดา บุญยรัตกลิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร-ฟสิกส  กรรมการ 
20. อาจารยสมเกียรต ิพรพิสุทธิมาศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร-ชีววิทยา  กรรมการ  
21. อาจารยสมปรารถนา วงศบุญหนัก สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป  กรรมการ  
22. อาจารยสุรศักดิ ์ละลอกน้ํา สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป   กรรมการ  
23. อาจารยรัฐพล ประดับเวทย ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อการศึกษา  กรรมการ  
24. อาจารยสรภัคสรณ ฉัตรกมลทัศน ภาควิชาการบริหารการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ  
25. นางสาวนวลปรางค คุมภกันต กองบริการการศึกษา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
26. นางสาวอาทิชล จันทรหอม คณะศึกษาศาสตร    ผูชวยเลขานุการ  
27. นายจักรรัจน พุฒเจริญ คณะศึกษาศาสตร    ผูชวยเลขานุการ  

คณะกรรมการมีหนาที ่ 
ในการกําหนดกรอบโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตและกรอบ TQF ในภาพรวมและใน

สาขาวิชา เฉพาะ ใหสอดคลองกับตามมาตรฐาน สกอ. และมาตรฐานวิชาชีพคร ูโดยใหสามารถเปดสอนไดใน
ปการศึกษา 2553 
ท้ังนี ้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

 
สั่ง ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 

 
 

 
 

(ศาสตราจารยวิรุณ ตั้งเจริญ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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คําส่ังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่ 232 / 2553 

เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู 
------------------------------ 

เพื่อใหการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู เปนไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 และมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย       ศรีนค
รินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู ดังนี้  
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

1. ศาสตราจารย อาร ีสัณหฉวี       ท่ีปรึกษา  
2. ศาสตราจารย จรรจา สุวรรณทัต      ท่ีปรึกษา  
3. ศาสตราจารย เสริมศักดิ ์วิศาลาภรณ      ท่ีปรึกษา  
4. รองศาสตราจารย วิชัย วงษใหญ      ท่ีปรึกษา  

คณะกรรมการ 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร       ท่ีปรึกษา  
2. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร     ประธาน  
3. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร   กรรมการ  
4. รองศาสตราจารยฉวีวรรณ เศวตมาลย สาขาวิชาการมัธยมศึกษา   กรรมการ  
5. รองศาสตราจารยชุติมา วัฒนคีร ีสาขาวิชาการมัธยมศึกษา   กรรมการ  
6. รองศาสตราจารยเสาวลักษณ รัตนวิชช สาขาวิชาการมัธยมศึกษา   กรรมการ  
7. รองศาสตราจารยประพันธศิร ิสุเสารัจ สาขาวิชาการประถมศึกษา   กรรมการ  
8. ผูชวยศาสตราจารยสุขวสา ยอดกมล สาขาวิชาการมัธยมศึกษา   กรรมการ  
9. ผูชวยศาสตราจารยอุษณีย อนรุุทธวงศ ภาควิชาการศึกษาพิเศษ  กรรมการ  
10. ผูชวยศาสตราจารยพรหมธิดา แสนคําเครือ     กรรมการ 

 ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา 
11. ผูชวยศาสตราจารยพาสนา จุลรัตน      กรรมการ 
      ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา 
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12. อาจารยกัมปนาท บริบูรณ ภาควิชาการศึกษาผูใหญ    กรรมการ  
13. อาจารยพิศมัย รัตนโรจนสกุล ภาควิชาพื้นฐานของการศึกษา   กรรมการ  
14. อาจารยรัฐพล ประดับเวทย ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อการศึกษา   กรรมการ  
15. อาจารยวรินทร โพนนอย สาขาวิชาการประถมศึกษา    กรรมการ  
16. อาจารยสมชาย เทพแสง ภาควิชาการบริหารการศึกษา    กรรมการ  
17. อาจารยสุจินดา ขจรรุงศิลป สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย    กรรมการ  
18. อาจารยสุวพร ตั้งสมวรพงษ สาขาวิชาการอุดมศึกษา    กรรมการ  
19. อาจารยสุวิมล กฤชคฤหาสน ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา  กรรมการ  
20. อาจารยรณิดา เชยชุม ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา   กรรมการ  
21. อาจารยโอภาส สุขหวาน สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา    กรรมการ  
22. อาจารยพรทิพย ศิริภัทราชัย โรงเรียนสาธิตมศว ประสานมิตร (ฝายประถม) กรรมการ  
23. ผูชวยศาสตรจารยศิริวรรณ ฤกษนันทน     กรรมการ  
     โรงเรียนสาธิตมศว ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 
24. ผูชวยศาสตราจารยมณีภรณ ทฤษณาวด ีโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน กรรมการ  
25. อาจารยสรภัคสรณ ฉัตรกมลทัศน ภาควิชาการบริหารการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ  
26. นางสาวอาทิชล จันทรหอม คณะศึกษาศาสตร     ผูชวยเลขานุการ  
27. นางศรินรัตน นาคะวรเศรษฐ คณะศึกษาศาสตร    ผูชวยเลขานุการ  
28. นายจักรรัจน พุฒเจริญ คณะศึกษาศาสตร     ผูชวยเลขานุการ  

คณะกรรมการมีหนาที ่ 
ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพคร ูใหสอดคลองกับมาตรฐาน สกอ. และ

มาตรฐาน วิชาชีพคร ูโดยใหสามารถเปดสอนไดในปการศึกษา 2553 
ท้ังนี ้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
 

สั่ง ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 
 
 
 

(ศาสตราจารยวิรุณ ตั้งเจริญ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก จ 
ผลงานทางวิชาการ การคนควา วิจัย หรือการแตงตําราของ 
อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยประจํา และอาจารยพิเศษ 

 
อาจารยประจําหลักสูตร 
ชื่อ–สกุล   (ภาษาไทย) ปยรัตน ดรบัณฑิต     
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ) Piyarat Doonbhundit 
ที่อยู  ภาควิชาเคมี (15-1020) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110  
 E-mail :  piyarats@swu.ac.th   
คุณวุฒิและสาขาวิชา  กศ.บ.(เคมี) วท.ม.(เคมีวิเคราะห) 
ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

ผลงานทางวิชาการ   
ประสบการณการสอน (ชื่อวิชาท่ีเคยสอน) คม100  คม 190  คม 191  คม 351  คม 390   
  

ภาระการสอน 
คม100   เคมีท่ัวไป 
คม 190  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
คม 191  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 
คม 351 เคมีวิเคราะห  2 
คม 390  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห  2 
คม 394   ปฏิบัติการการวิเคราะหดวยเครื่องมือ 
คม 396 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 
คศ 471 บูรณาการวิธีวิทยาสําหรับครูเคมี 
คม 463 โครงงานวิทยาศาสตรสําหรับคร ู
คศ 581 การปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร-เคมี ในสถานศึกษา 
คม 588 หลักสูตรและการสอนเคมี 
คม 591 การจัดการและเทคนิคในหองปฏิบัติการเคมี 
วท 611 ระเบียบวิธีวิจัย 
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ชื่อ–สกุล   (ภาษาไทย)  พนอ อัศวรุจานนท   
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ)   Panor Asvarujanon  
ที่อยู  ภาควิชาเคมี (15-325) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110  
 E-mail : panor@swu.ac.th 
คุณวุฒิและสาขาวิชา  วท.บ.(เคมี เกียรตินิยมอันดับ 2) วท.ม.(ชีวเคมี) 
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร  

1. Asvarujanon, P.; Tipayamontri, P.; Sukharaj, V.; and Chumpolpakdee, B. “The Relationships of 
BMI and WHR in Students and Teachers of the Savannakhet Teacher Training College, LAO 
PDR”; Laos Journal on Applied Science, Nov. 2006, Vol 1 (no.1), 71-379. 

2. พนอ อัศวรุจานนท, ขจีนาฎ โพธิเวชกุล, อาชวดาม ภาคพิธเจริญ, ไพศาล ขาวสัก, เกษร จันทรศิร ิและ
โกสุม จันทรศิร ิ “Screening of the biosurfactants from thermotolerant microorganisms”,  32nd 
Congress on Science and Technology of Thailand; October 10-12, 2006  at Queen Sirikit National 
Convention Center; B2-B0076. 

3. Ngamjit Pri-ngam and Panor Asvarujanon “Electrochemical Cell Laboratory on the Basis of 
Chemical  Safety and Pollution Minimization”  การประชุมเชิงวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ณ ม.นเรศวร , 22-24 พฤศจิกายน 2545. 

4. Renu Vejaratpimol and  Panor  Asvarujanon.  Cytogenetic Damage Analysis of School Children 
and Adults Living in the Map Ta Phut Industrial Estate Area Using Micronucleus Test in Buccal 
Cells. 5th SETAC World Congress, Sydney, Australia, 3-7 August  2008  at Sydney Convention & 
Exhibition Centre. (Poster Presentation) 

5. Tantayanon, S.; Jaturonrusmee, W.; Karalai, C.; Theramongkol, P.; Rajviroongit, S.; Buddasukh, 
D.; Asvarujanon, P.; Veerachato, G.; “A Simple and Easy Apparatus Facilitating the Organic 
Analysis via Small-Scale Chemistry.” The 7th Asian Conference an Analytical Sciences, Hong Kong, 
P.R. China, July 28-31, 2004. 

หนังสือ ตําราและเอกสารประกอบการสอน    
1. ชีววิทยา เลม 1 อนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร ทบวงมหาวิทยาลัย  
ผูแตง  รองศาสตราจารย ดร. ไพศาล สิทธิกรกุลและคณะ  พิมพครั้งท่ี 1 กันยายน 2546  
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2. ปฏิบัติการเคมีอินทรียบนพื้นฐานของความปลอดภัยทางเคมีและการลดมลพิษ  
ผูแตง  รองศาสตราจารย ดร.ศุภวรรณ  ตันตยานนทและคณะ พิมพครั้งท่ี 1 ตุลาคม 2547 
3.  เอกสารประกอบการสอนชีวเคมี 1  ผูแตง  พนอ  อัศวรุจานนท  
 
ประสบการณการสอน (ชื่อวิชาท่ีเคยสอน) คม100  คม102  คม103  คม 104  คม105  คม190  คม191 คม192  
คม193  คม194   คม241  คม296  คม 343  คม461 คม462  คม463  คม591 
    

ภาระการสอน 
คม100  เคมีท่ัวไป 
คม190  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
คม105  เคมีพื้นฐาน 1 
คม241  ชีวเคมี 1    
คม296  ปฏิบัติการชีวเคมี 
วษ513  ปฏิบัติการเคมี  
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ชื่อ–สกุล   (ภาษาไทย) แพน ทองเรือง    
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ) Pan Tongraung 
ที่อยู  ภาควิชาเคมี (19-607) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110  
 E-mail : ptongraung@gmail.com 
คุณวุฒิและสาขาวิชา  วท.บ.(เคมี) วท.ม.(เคมีอนินทรีย) วท.ด.(เคมี) 
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
ผลงานทางวิชาการ   
1.  แพน ทองเรือง, อัจฉราวดี แผนสนิท, วรรณภา ยวนบุญหลิม และ สมพร ติยะศร ี(2550) “Anion Sensing by 
N,N-(m-xylylene)-bis-[N-(p-nitrophenyl)]”  วารสารวิทยาศาสตร มศว ปท่ี 23  ฉบับท่ี 1  หนา 32-46  
2.  แพน ทองเรือง, จริยาภรณ ปอมสุข และ สมพร ติยะศร ี(2552) การสังเคราะหอนุพันธของคาลิกซ[4]เอรีน 
สําหรับการตรวจจับไอออนลบ: ผลของการเติมหมูดึงอิเล็กตรอนในโครงสรางตอการจับไอออนลบ”  วารสาร
วิทยาศาสตร มศว ปท่ี 25  ฉบับท่ี 2  หนา 43-62  
3. Tongraung P. “Synthesis of Calix[4]arene containing urea for anion recognition” วารสารวิทยาศาสาตร 
มศว. 2549 ปท่ี 22  ฉบับท่ี1 หนา 14-20 
4. Tongraung, P.; Chantarasiri, N.; and Tuntulani, T.; “Calix[4]arene containing urea and crown/urea 
moieties: effects of the crown ether unit and Na+ towards anion binding ability,” Tetrahedron Letters, 2003, 
44, 29. 
5.  Chantarasiri N., Tuntulani T., Tongraung  P., Seangprasertkit-Magee R., Wannarong W. (2000) New 
metal-containg epoxy polymers from diglycidyl ether of bisphenol A and tetradentate Schiff base metal 
complexes, European Polymer Journal. 36: 695-702. 
ประสบการณการสอน (ชื่อวิชาท่ีเคยสอน) คม 101  คม 103  คม 105  คม 191  คม 193  คม 195  คม 312  คม 
313 คม 316  คม 493  คม 511  

ภาระการสอน 
คม 101  เคมีพื้นฐาน 
คม 191  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 
คม 312  เคมีอนินทรีย  1 
คม 461  สัมมนา 
คม 462  โครงงานเคมี  
คม 493  ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 
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ชื่อ–สกุล   (ภาษาไทย) ภัทณีญา ไชยสุข    
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ) Pataneeya Chaiyasuk 
ที่อยู  ภาควิชาเคมี (15-225) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110  
 E-mail : pataneya@swu.ac.th 
คุณวุฒิและสาขาวิชา  วท.บ.(เคมี) วท.ม.(เคมีเชิงฟสิกส) 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ผลงานทางวิชาการ 

ภัทณีญา ไชยสุข  อุณหพลศาสตรเคมีพื้นฐาน (2553)  
 
ประสบการณการสอน (ชื่อวิชาท่ีเคยสอน)  คม 100 คม 101  คม 103  คม 105  คม 190  คม 191  คม 193  คม 
195  คม 231  คม 235  คม 491  คม 494   
 

ภาระการสอน 
คม 100  เคมีท่ัวไป 
คม 101  เคมีพื้นฐาน   
คม 190  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
คม 191  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 
คม 235 เคมีเชิงฟสิกส  1 
คม 332 เคมีเชิงฟสิกส   
คม 461  สัมมนา 
คม 491  ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 
คม 494  ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 
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ชื่อ–สกุล   (ภาษาไทย) รัชนก ปนแกว    
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ) Ratchanok Pingaew 
ที่อยู  ภาควิชาเคมี (15-724) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110  
 E-mail : ratchanok@swu.ac.th  
คุณวุฒิและสาขาวิชา  วท.บ.(เคมี) วท.ม.(เคมีอินทรีย) ปร.ด.(เคมีอินทรีย) 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ผลงานทางวิชาการ   
1.  Pingaew, R.; Ruchirawat, S. Application of the hypervalent iodine reagent to the synthesis of some 
pentasubstituted aporphine alkaloids. Synlett  2007, 2363-2366. 
2.  Pingaew, R. Hypervalent iodine(III) reagent: application for the synthesis of biaryl compound. SWU Sci. 
J. 2009, 25, 175-190. 
3. Prachayasittikul, S.; Sornsongkhram, N.; Pingaew, R.; Worachartcheewan, A.; Ruchirawat, S.; 
Prachayasittikul, V. Synthesis of N-substituted 5-iodouracils as antimicrobial and anticancer agents. 
Molecules  2009, 14, 2768-2779. 
 4. Prachayasittikul, S.; Limnusont, P.; Pingaew, R.; Ruchirawat, S.; Prachayasittikul, V. -(1-
damantylthio)pyridine analogs as antimicrobials and antimalarials. EXCLI J. 2009, 8, 35-40. 
5. Prachayasittikul, S.; Sornsongkhram, N.; Pingaew, R.; Techatanachai, S.; Ruchirawat, S.; 
Prachayasittikul, V. Synthesis and novel bioactivities of substituted 6-propylthiouracils. Eur. J. Sci. Res. 
2009, 36, 236-245. 
6. Pingaew, R.; Prachayasittikul, S.; Ruchirawat, S. Synthesis, Cytotoxic and Antimalarial Activities of 
Benzoyl Thiosemicarbazone Analogs of Isoquinoline and Related Compounds. Molecules 2010, 15, 988-
996. 
7. Prachayasittikul, S.; Pingaew, R.; Worachartcheewan, A.; Ruchirawat, S.; Prachayasittikul, V. A New 
Sulfoxide Analog of 1,2,3,6-Tetrahydrophenylpyridine and Antimicrobial Activity. EXCLI J. 2010, 9, 102-
107. 
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ประสบการณการสอน (ชื่อวิชาท่ีเคยสอน)    คม100  คม190  คม191  คม 193  คม 196  คม 221  คม 292  คม 
294  คม 324  คม 461  คม 462  คม 495  คม 623  คม 664           

ภาระการสอน 
คม100  เคมีท่ัวไป 
คม190  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
คม191  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 
คม 196  ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน 
คม 221  เคมีอินทรีย   
คม 292  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย  
คม 294  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 
คม 324  เคมีอินทรีย 2   
คม 461  สัมมนา 
คม 462  โครงงานเคมี 
คม 495  ปฏิบัติการเคมีอินทรียขั้นสูง 
คม 624  การสังเคราะหขั้นสูงทางเคมีอินทรีย 
คม 664  สัมมนาเคมีอินทรีย 
วท 691  สัมมนา 
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อาจารยประจําวิชาเฉพาะ 
ชื่อ–สกุล   (ภาษาไทย)  งามจิต ไพรงาม   
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ)   Ngamjit Praingam 
ที่อยู  ภาควิชาเคมี (15-920) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110  
 E-mail : ngamjit@swu.ac.th 
คุณวุฒิและสาขาวิชา  วท.บ.(เคมี) วท.ม. (เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรียประยุกต)  
Ph.D. (Chemistry) 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ผลงานทางวิชาการ   
1.    Braddock-Wilking, J.; Corey, J. Y.; Trankler, K. A.; Huan, X.; French, L. M.; Praingam, N.; White, C.; 
Rath, N. P. Organometallics 2006, 25, 2859. 
2.   Praingam, N.; Anderson, G. K.; Rath, N. P. Inorganica Chimica Acta, 2007, 360, 1767. 
3.   Braddock-Wilking, J.; Bandrowsky, T.; Praingam, N.; Rath, N. P. Organometallics, 2009, 28, 4098. 
  
ประสบการณการสอน (ชื่อวิชาท่ีเคยสอน)  คม100, คม190ม คม191, คม290, คม350, คม390, คม396, คม461, 
คม462 
 

ภาระการสอน 
คม100  เคมีท่ัวไป 
คม190  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
คม211  เคมีอนินทรีย   
คม290  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห1 
คม396  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห2    
คม493  ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย             
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ชื่อ–สกุล   (ภาษาไทย) จินดา แตมบรรจง     
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ) Chinda Tambunchong 
ที่อยู  ภาควิชาเคมี (15-720) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23  กทม 10110  
 E-mail :  chinda-t@swu.ac.th  
คุณวุฒิและสาขาวิชา  วท.บ.(เคมี) M.S.(Natural Science) Ph.D.(Inorganic Chemistry) 
ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร  
1. Chainakul, S.;  Soukharath, V.;  Tambunchong, C.;  and Picha, P.; “Study on Cytotoxicity of the Hexane 
Crude Extracted from the Rhizome of Canna indica Linn. on Cancer Cells.” Srinakharinwirot   University 
Science Journal, 108 (2001), 17(1), 25.    
2.  Chainakul, S.;  Supap, C.; Tambunchong. C.;  and Picha, P.; “Study on Chemical Constituents and 
Cytotoxicity of Substances Isolated from Smilax corbularia Kunth. on Leukemic (P388) and Breast 
Carcinoma (MCF-7) Cells.” Srinakharinwirot  Science Journal, (2003-2004), 108. 
หนังสือ ตําราและเอกสารประกอบการสอน    
1.  เคมีอนินทรียพื้นฐาน ดร.จินดา แตมบรรจง (ผูเรียบเรียง)  บริษัท ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จํากัด (จัดพิมพและ
จําหนาย) 
2.  เอกสารประกอบการสอนวิชาเคมีสิ่งแวดลอม 
3.  เอกสารประกอบการสอนวิชา เคมีอนินทรีย 2 
4. เอกสารประกอบการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร 
5. เอกสารประกอบการสอน วิชา สัมมนาเคมี 
ประสบการณการสอน (รหัสวิชาท่ีเคยสอน) คม 101  คม 312   คม 313   คม 315  คม 316  คม 479   คม 462  
คม 463   

ภาระการสอน  
คม 315   เคมีอนินทรีย 1 (สําหรับหลักสูตร กศ.บ.) 
คม 312   เคมีอนินทรีย 1  
คม 313   เคมีอนินทรีย 2  
คม 461  สัมมนา      
คม 463  โครงงานวิทยาศาสตร 
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ชื่อ–สกุล   (ภาษาไทย)  ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ   
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ)  Teerayuth Liwporncharoenvong 
ที่อยู  ภาควิชาเคมี (19-605) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110 
 E-mail : teerayuth@swu.ac.th  
คุณวุฒิและสาขาวิชา  วท.บ.(เคมี) Ph.D.(Inorganic Chemistry) 
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

ผลงานทางวิชาการ   
1. Liwporncharoenvong, T.; and Luck, R. L.; “Quadruply bonded dimolybdenum surrounded by dendrons: 
Preparation, Chracterization and Electrochemistry. J. Am. Chem. Soc , 2001, 123, 3615. 
2. Liwporncharoenvong,T.; Lu, T. B.; and Luck, R. L.; Syntheses, Electrochemistry, and Geometrical 
arrangements of two quadruply bonded dimolybdenum complexes containing hydroxyl group.” Inorg. Chim. 
Acta., 2002, 329, 51. 
3. Liwporncharoenvong, T.; and Luck, R. L.; “The effects, assessed by Electrochemical Techniques and 
Single Crystal Structures, of ortho substitution on benzoate ligands supporting the quadruply bonded 
dimolybdenum bond.” Inorg. Chim. Acta, 2002, 340, 147. 
4. Liwporncharoenvong,  T.; and Luck, R. L.; “tetrakis( -4-  chlorophenoxy acetato-2 
O,O’)dimolybdenum(II).”  J. Cryst. Sec E., 2005, E61 m1191-m1193.   
 
ประสบการณการสอน (ชื่อวิชาท่ีเคยสอน) คม100  คม101 คม103  คม190  คม193  คม211  คม312  คม493 
 

ภาระการสอน 
คม100  เคมีท่ัวไป 
คม101  เคมีพืน้ฐาน 
คม190  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
คม312  เคมีอนินทรีย  1 
คม 461  สัมมนา   
คม462  โครงงานเคมี  
คม493  ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย  
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ชื่อ–สกุล   (ภาษาไทย)  นวลละออ รัตนวิมานวงษ 
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ) Nuanlaor  Ratanawimarnwong 
ที่อยู ภาควิชาเคมี (15-724) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110  
 E-mail : nuanlaorr@swu.ac.th  
คุณวุฒิและสาขาวิชา  วท.บ.(เคมี) วท.ม.(เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรียประยุกต) ปร.ด.(เคมีวิเคราะห) 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ผลงานทางวิชาการ   
1. Nacapricha, D.;  Sangkarn, P.; Karuwan, C.; Waiyawat, W.; Wilairat, P.; Cardwell, T.; McKelvie I. D.; 
and Ratanawimarnwong, N.; “Pervaporation-flow injection with chemilu-minescence detection for 
determination of iodide in multivitamin tablets,” Talanta, 2007, 72, 626. 
2. Ratanawimarnwong, N.; Amornthammarong, N.; Choengchan, N.; Chaisuwan, P.; Amatatongchai, M.; 
Wilairat, P.; McKelvie I. D.; and Nacapricha, D.; “Determination of iodide by detection of iodine using gas-
diffusion flow injection and chemiluminescence,” Talanta, 2005, 65, 756. 
3. Nacapricha, D.; Uraisin, K.; Ratanawimarnwong, N.; and Grudpan, K.; “Simple and Selective Method 
for Determination of Iodide in Pharmaceutical products by Flow Injection Analysis using the Iodine-Starch 
Reaction,”  Anal. Bioanal. Chem., 2004, 378, 816. 
 
ประสบการณการสอน (ชื่อวิชาท่ีเคยสอน) คม190   คม 253  คม 290 คม 396  คม350 คม 352 คม397  คม 461  
คม 558  คม 594  คม 654  คม 665  คม 761 คม 762   
 

ภาระการสอน 
คม 190  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป                                       
คม 253 เคมีวิเคราะห 1 
คม 290  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1 
คม 396  ปฏิบัติการการวิเคราะหดวยเครื่องมือ             
คม 352   การวิเคราะหดวยเครื่องมือ 1                            
คม 353   การวิเคราะหดวยเครื่องมือ 2                          
คม 397  ปฏิบัติการการวิเคราะหดวยเครื่องมือ             
คม 461  สัมมนา                                                           
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ชื่อ–สกุล   (ภาษาไทย) นิรันดร พงษพันธุ    
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ) Nirand Pongpun 
ที่อยู  ภาควิชาเคมี (19-606) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110  
 E-mail : nirand@swu.ac.th 
คุณวุฒิและสาขาวิชา  วท.บ.(เคมี) วท.ม.(เคมี) 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ผลงานทางวิชาการ   
1.  Pongpun, N.; Mlynski, V.; Crisp, PT.; and Guilhaus, M.; “Comparison of a jet separator and an open 
splitter as an interface  between a multi-capillary gas chromatographic column and a time-of-flight mass 
spectrometer,” Journal of Mass Spectrometry, 2000, 35, 1105. 
2.  Pongpun, N.; “Rapid method for determination of morphine in opium samples by gas-liquid 
chromatography,” Journal of Science, Srinakharinwirot University, 1990, 6(1), 11. 
3.  Summary report  “Comparative Study of Chemical Constituents in Heroin Samples of the Major Cases 
between 1985-1988”, Office of the Narcotics Control Board, Bangkok, Thailand, 1988. 
4. Rayanakorn, M.; Booingpirdpong (Pongpun), N.;and Klunklin, G.; “Gas-liquid chromatographic 
investigation of major alkaloids in opium samples (Papaver somniferum)” , Journal of Science, Faculty of 
Chiang Mai University, 1988, 15 (1-2), 9. 
ประสบการณการสอน (ชื่อวิชาท่ีเคยสอน) คม101  คม105  คม195  คม351  คม390  คม396  คม397 

ภาระการสอน 
คม 101 เคมีพื้นฐาน 
คม 105 เคมีพื้นฐาน I 
คม 191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 
คม 351 เคมีวิเคราะห  2 
คม 390  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห  2 
คม 394  ปฏิบัติการการวิเคราะหดวยเครื่องมือพื้นฐาน 
คม 396 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 
คม 453 หัวขอพิเศษทางเคมีวิเคราะห 
คม 461  สัมมนา                                                           
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ชื่อ–สกุล   (ภาษาไทย) ประเสริฐ พัฒนาประทีป   
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ) Prasert Pattanaprateeb 
ที่อยู  ภาควิชาเคมี (15-928) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110  
 E-mail : prasert@swu.ac.th 
คุณวุฒิและสาขาวิชา  วท.บ.(เคมี) วท.ม.(เคมีประยุกต) วท.ด.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาต)ิ 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ผลงานทางวิชาการ   
1. Suksamrarn, A., Pattanaprateeb, P., 1995. Selective acetylation of 20-hydroxyecdysone. Partial 

synthesis of some minor ecdysteroids and analogues. Tetrahedron 51, 10633-10650. 
2. Suksamrarn, A., Pattanaprateeb, P.,  Tanachatchairatana, T., Haritakun, W., Yingyongnarongkul., 

Chimnoi N., 2002. Chemical modifications at 22-hydroxyl group of ecdysteroids: alternative structural 
requirements for high moulting activity. Insect Biochemistry and Molecular Biology 32, 193-197. 

3. Pattanaprateeb, P., Ruangrungsi N., Cordell, G. A., 2005. Cytotoxic Constituents from Cratoxylum 
arborescens. Planta Medica 71, 181-183. 

ประสบการณการสอน (ชื่อวิชาท่ีเคยสอน) คม100  คม106  คม190  คม195  คม196  คม292 คม294คม295 คม
221  คม323  คม391 คม 461  คม 490  คม 495  คม 524  คม 664  คม 761  คม 762  คม 763 

ภาระการสอน 
คม 100  เคมีท่ัวไป 
คม 106  เคมีอินทรียพื้นฐาน 
คม 190  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
คม 294  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย  
คม 295  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย   
คม 323 เคมีอินทรีย 2 
คม 391 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2  
คม 461  สัมมนา 
คม 462  โครงงานเคมี 
คม 490  ฝกงาน 
คม 495  ปฏิบัติการเคมีอินทรียขั้นสูง 
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ชื่อ–สกุล   (ภาษาไทย) ปยะดา จิตรตั้งประเสริฐ    
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ) Piyada Jittangprasert 
ที่อยู  ภาควิชาเคมี (15-724) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110  
 E-mail : piyadaj@swu.ac.th 
คุณวุฒิและสาขาวิชา  วท.บ.(เคมี) ปร.ด.(เคมีวิเคราะห) 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ผลงานทางวิชาการ   
1.  Karuwan, C.; Mantim, T.; Chaisuwan, P.; Wilairat, P.; Grudpan, K.; Jittangprasert, P.; Einaga, Y.; 
Chailapakul, O.; Suntornsuk, L.; Anurukvorakun, O.; and Nacapricha, D.; “Pulsed Amperometry for Anti-
fouling of Boron-doped Diamond in Electroanalysis of  Agonists: Application to Flow Injection for 
Pharmaceutical Analysis” Sensors, 2006, 6; 1837. 
2. Limenta, L.M.G.; Jirasomprasert, T.; Jittangprasert, P.; Wilairat, P.; Yamanont, P.; Chantharaksri, U.; 
Fucharoen, S.; and Morales, N.P. “Pharmacokinetics of Deferiprone in Patients with -Thalassaemia: 
Impact of Splenectomy and Iron Status” Clinical Pharmacokinetics, 2011, 50; 41. 
3.   สิทธิบัตร   การประดิษฐเครื่องวัดปริมาณแอลกฮอลในน้ํามันเชื้อเพลิง 
  วันท่ียื่นคําขอ   17 สิงหาคม 2549  เลขท่ีคําขอ      0601003935 
4.   สิทธิบัตร   กระบวนการสกัดพรอมตรวจวัดปริมาณสารในทันทีดวยเครื่องแบบอัตโนมัติ  
   วันท่ียื่นคําขอ   1  พฤษภาคม 2550                 เลขท่ีคําขอ      0701002170 
ประสบการณการสอน (ชื่อวิชาท่ีเคยสอน) คม190   คม191   คม350  คม396  คม397  คม461 คม462  คม594   
คม654   คม650  คม655  คม665  คม682   

ภาระการสอน 
คม190  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
คม191  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 
คม350   เคมีวิเคราะห 
คม396  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห            
คม397  ปฏิบัติการการวิเคราะหดวยเครื่องมือ 
คม461   สัมมนา 
คม462  โครงงานเคมี 
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ชื่อ–สกุล   (ภาษาไทย) ปยรัตน ดรบัณฑิต     
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ) Piyarat Doonbhundit 
ที่อยู  ภาควิชาเคมี (15-1020) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110  
 E-mail :  piyarats@swu.ac.th   
คุณวุฒิและสาขาวิชา  กศ.บ.(เคมี) วท.ม.(เคมีวิเคราะห) 
ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

ผลงานทางวิชาการ   
ประสบการณการสอน (ชื่อวิชาท่ีเคยสอน) คม100  คม 190  คม 191  คม 351  คม 390   
  

ภาระการสอน 
คม100   เคมีท่ัวไป 
คม 190  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
คม 191  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 
คม 351 เคมีวิเคราะห  2 
คม 390  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห  2 
คม 394   ปฏิบัติการการวิเคราะหดวยเครื่องมือ 
คม 396 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 
คศ 471 บูรณาการวิธีวิทยาสําหรับครูเคมี 
คม 463 โครงงานวิทยาศาสตรสําหรับคร ู
คศ 581 การปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร-เคมี ในสถานศึกษา 
คม 588 หลักสูตรและการสอนเคมี 
คม 591 การจัดการและเทคนิคในหองปฏิบัติการเคมี 
วท 611 ระเบียบวิธีวิจัย 
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ชื่อ–สกุล   (ภาษาไทย) นางสาวพัชรินทร  ชัยสุวรรณ     
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss  Patcharin  Chaisuwan 
ที่อยู  ภาควิชาเคมี (15-920) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110  
 E-mail :  phatcharin, p_chaisuwan@hotmail.com 
คุณวุฒิและสาขาวิชา   ปร.ด (เคมีวิเคราะห) 
ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

ผลงานทางวิชาการ   
1. Kositarat S. Smith N.W., Nacapricha D, Wilairat P, Chaisuwan P. Repeatability in column preparation of 
a reversed-phase C18 monolith and its application to separation of tocopherol homologues.  Talanta  2010 
(submitted, Impact factor 3.1). 

2. Kongprasertsak T., Uraisin K., Nachapricha D., Wilairat P, Chaisuwan P. Direct injection of human 
serum and pharmaceutical formulations for glucosamine determination by CE-C4D method. Electrophoresis 
(to be submitted, Impact factor 3.9) 

ประสบการณการสอน (ชือ่วิชาท่ีเคยสอน)  คม190   คม191 คม193 คม290 คม350  คม390 คม396  คม397  คม
462 คม650  คม655  คม665  คม682   
 

ภาระการสอน 
คม 190  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป                                       
คม 193  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 
คม390  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห  2   
คม 396  ปฏิบัติการการวิเคราะหดวยเครื่องมือ             
คม397   ปฏิบัติการการวิเคราะหดวยเครื่องมือ 
คม350   เคมีวิเคราะห 
คม462  โครงงานเคมี   
คม 650 เคมีวิเคราะหทางสิ่งแวดลอม 
คม 655 วิธีการแยกสาร 
คม 665 สัมมนาเคมีวิเคราะห 1 
คม 682 เคมีสะอาด   
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ชื่อ–สกุล   (ภาษาไทย)  พนอ อัศวรุจานนท   
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ)   Panor Asvarujanon  
ที่อยู  ภาควิชาเคมี (15-325) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110  
 E-mail : panor@swu.ac.th 
คุณวุฒิและสาขาวิชา  วท.บ.(เคมี เกียรตินิยมอันดับ 2) วท.ม.(ชีวเคมี) 
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร  

6. Asvarujanon, P.; Tipayamontri, P.; Sukharaj, V.; and Chumpolpakdee, B. “The Relationships of 
BMI and WHR in Students and Teachers of the Savannakhet Teacher Training College, LAO 
PDR”; Laos Journal on Applied Science, Nov. 2006, Vol 1 (no.1), 71-379. 

7. พนอ อัศวรุจานนท, ขจีนาฎ โพธิเวชกุล, อาชวดาม ภาคพิธเจริญ, ไพศาล ขาวสัก, เกษร จันทรศิร ิและ
โกสุม จันทรศิร ิ “Screening of the biosurfactants from thermotolerant microorganisms”,  32nd 
Congress on Science and Technology of Thailand; October 10-12, 2006  at Queen Sirikit National 
Convention Center; B2-B0076. 

8. Ngamjit Pri-ngam and Panor Asvarujanon “Electrochemical Cell Laboratory on the Basis of 
Chemical  Safety and Pollution Minimization”  การประชุมเชิงวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ณ ม.นเรศวร , 22-24 พฤศจิกายน 2545. 

9. Renu Vejaratpimol and  Panor  Asvarujanon.  Cytogenetic Damage Analysis of School Children 
and Adults Living in the Map Ta Phut Industrial Estate Area Using Micronucleus Test in Buccal 
Cells. 5th SETAC World Congress, Sydney, Australia, 3-7 August  2008  at Sydney Convention & 
Exhibition Centre. (Poster Presentation) 

10. Tantayanon, S.; Jaturonrusmee, W.; Karalai, C.; Theramongkol, P.; Rajviroongit, S.; Buddasukh, 
D.; Asvarujanon, P.; Veerachato, G.; “A Simple and Easy Apparatus Facilitating the Organic 
Analysis via Small-Scale Chemistry.” The 7th Asian Conference an Analytical Sciences, Hong Kong, 
P.R. China, July 28-31, 2004. 

หนังสือ ตําราและเอกสารประกอบการสอน    
1. ชีววิทยา เลม 1 อนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร ทบวงมหาวิทยาลัย  
ผูแตง  รองศาสตราจารย ดร. ไพศาล สิทธิกรกลุและคณะ  พิมพครั้งท่ี 1 กันยายน 2546  
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2. ปฏิบัติการเคมีอินทรียบนพื้นฐานของความปลอดภัยทางเคมีและการลดมลพิษ  
ผูแตง  รองศาสตราจารย ดร.ศุภวรรณ  ตันตยานนทและคณะ พิมพครั้งท่ี 1 ตุลาคม 2547 
3.  เอกสารประกอบการสอนชีวเคมี 1  ผูแตง  พนอ  อัศวรุจานนท  
 
ประสบการณการสอน (ชื่อวิชาท่ีเคยสอน) คม100  คม102  คม103  คม 104  คม105  คม190  คม191 คม192  
คม193  คม194   คม241  คม296  คม 343  คม461 คม462  คม463  คม591 
    

ภาระการสอน 
คม100  เคมีท่ัวไป 
คม190  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
คม105  เคมีพื้นฐาน 1 
คม241  ชีวเคมี 1    
คม296  ปฏิบัติการชีวเคมี 
วษ513  ปฏิบัติการเคมี  
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ชื่อ–สกุล   (ภาษาไทย)  พนารัตน อรุณรัติยากร   
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ) Panarat Arunrattiyakorn  
ที่อยู ภาควิชาเคมี (15-1020) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110  
 E-mail : panarata@swu.ac.th 
คุณวุฒิและสาขาวิชา  วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) วท.ม.(ชีวเคมี) Ph.D.(Biomolecular Science) 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ผลงานทางวิชาการ   
1. Thanomsub, B.; Watcharachaipong, T.; Chotelersak, K.; Arunrattiyakorn, P.; Nitoda, T.; Kanzaki, H.; 
“Monoacylglycerols: glycolipid biosurfactants produced by a thermotolerant yeast, Candida ishiwadae.” J. 
Applied Microbiology, 2004, 96588. 
2. Thanomsub, B.; Pumeechockchai, W.; Limtrakul, A.; Arunrattiyakorn, P.; Petchleelaha, W.; Nitoda, T.; 
Kanzaki, H.; “Chemical structures and biological activities of rhamnolipids produced by Pseudomonas 
aeruginosa B189 isolated from milk factory waste.” Bioresource Technology, 2006, 97, 2457. 
3.  Arunrattiyakorn, P.; Nitoda, T.; Kanzak, H.; “Enzymatic conversion-based method for screening cyclic 
dipeptide-producing microbes.” Peptides, 2006, 26, 633. 
4.  Arunrattiyakorn, P.; Ikeda, B.; Nitoda, T.; Kanzaki, H.; “Enzymatic synthesis of dehydroderivatives 
from proline-containing cyclic dipeptides and their inhibitory activities toward cell division.” Biosci, 
Biotechnol, and Biochem, 2007, 71, 830.  
 
ประสบการณการสอน (ชื่อวิชาท่ีเคยสอน) คม190  คม 241 คม296  คม641 คม648  
 

ภาระการสอน 
คม190  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
คม 241  ชีวเคมี 1 
คม296  ปฏิบัติการชีวเคมี 
คม461  สัมมนา 
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ชื่อ–สกุล   (ภาษาไทย) พรพิมล ประยงคพันธ    
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ) Pornpimol Prayongpan 
ที่อยู  ภาควิชาเคมี (15-620) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110  
 E-mail : pornpim@swu.ac.th  
คุณวุฒิและสาขาวิชา  วท.บ.(เคมี) M.S.(Chemistry) Ph.D.(Chemistry) 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ผลงานทางวิชาการ   
1. Gudipati,C. S.; Greenlief,C. M.; Johnson, J. A.; Prayongpan, P. and Wooley, K. L. “Hyperbranched 
Fluoropolymer (HBFP) and Linear Poly(ethylene glycol) (PEG) Based Amphiphillic Crosslinked Networks 
as Efficient Anti-fouling Coatings: An insight into the surface compositions, topographies and 
morphologies,”  J. Polymer Sci. A 2004, 42, 6193. 
2. Prayongpan, P.; Stripe D.S. and Greenlief, C. M. “Cycloaddition-like reactions at germanium (100) 
surfaces: Adsorption and reaction of 1, 5-cyclooctadiene,” J. Surf. Sci. 2008, 602, 571. 
 
ประสบการณการสอน (ชื่อวิชาท่ีเคยสอน) คม190   คม 231  คม195  คม491  คม531  คม461        คม432  คม
191  คม336  คม370  คม332  คม494  คม105 
 

ภาระการสอน 
คม190  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
คม191  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 
คม336  เคมีเชิงฟสิกส  2 
คม461  สัมมนา 
คม494  ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส  
 
 
 
 
 



150 
 

 

ชื่อ–สกุล   (ภาษาไทย)  พรพิมล มวงไทย   
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ) Pornpimol  Muangthai 
ที่อยู  ภาควิชาเคมี (19-1009) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110  
 E-mail : pornpi@swu.ac.th 
คุณวุฒิและสาขาวิชา  วท.บ.เคมี(เกียรตินิยมอันดับ 2) วท.ม.(เคมีวิเคราะห) ปร.ด.(วิทยาศาสตรการ-อาหาร) 
ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 
ผลงานทางวิชาการ   
1.  Muangthai,  P.;and  Surapat S.; “Free Thiol Content analysis in heated  milk.” KU  Journal.  2003, 345. 
2.  Muangthai,  P.; Distaporn, T.; and Shewthanasoontorn, W.; “Monitoring of Ascorbic Acid Phenolic Compound 
and 5-Hydroxymethyl-2-Furfuraldehyde Contents in Fermented Makiang Juice” Laos Journal on Applied Science, 
Nov. 2006, Vol 1 (no.1), 365. 
3.  Muangthai,  P.; Suksaweang, U.; Kieatnarong; P.; “Detection of 5-hydroxymethyl-2-furfuraldehyde in 
fermented noni juices” KMITL Science Journal, 2006, 6(2b), 517. 
4. Muangthai,  P.; Upajak, P.; and  Patumpai, W.; “Analysis  Study of Protease enzyme and Amino acid Contents 
in Production Soy sauce from Peagion pea and Soy bean.”  Proceeding on The 5 th International Symposium on 
Biocontrol and Biotechnology, 2007, 68. 
5. Muangthai,  P.; and Soontornsart, P.; “Quantitative Analysis Study of Proline amino acid conyent in Honey.” 
Proceeding on The 3 rd Naresuan Agriculture Conference, 2007, 114 . 
ประสบการณการสอน (ชื่อวิชาท่ีเคยสอน) คม 100  คม 253 คม 290  คม 352  คม 397 คม 476  
 

ภาระการสอน 
คม 253  เคมีวิเคราะห  1 
คม 290  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห  1 
คม 352  การวิเคราะหดวยเครื่องมือ 1  
คม 353   การวิเคราะหดวยเครื่องมือ 2                          
คม 397  ปฏิบัติการการวิเคราะหดวยเครื่องมือ 
คม 461  สัมมนา 
คม 462  โครงงานเคมี  
คม 476  เคมีเกี่ยวกับอาหาร  
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ชื่อ–สกุล   (ภาษาไทย) แพน ทองเรือง    
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ) Pan Tongraung 
ที่อยู  ภาควิชาเคมี (19-607) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110  
 E-mail : ptongraung@gmail.com 
คุณวุฒิและสาขาวิชา  วท.บ.(เคมี) วท.ม.(เคมีอนินทรีย) วท.ด.(เคมี) 
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
ผลงานทางวิชาการ   
1.  แพน ทองเรือง, อัจฉราวดี แผนสนิท, วรรณภา ยวนบุญหลิม และ สมพร ติยะศร ี(2550) “Anion Sensing by 
N,N-(m-xylylene)-bis-[N-(p-nitrophenyl)]”  วารสารวิทยาศาสตร มศว ปท่ี 23  ฉบับท่ี 1  หนา 32-46  
2.  แพน ทองเรือง, จริยาภรณ ปอมสุข และ สมพร ติยะศร ี(2552) การสังเคราะหอนุพันธของคาลิกซ[4]เอรีน 
สําหรับการตรวจจับไอออนลบ: ผลของการเติมหมูดึงอิเล็กตรอนในโครงสรางตอการจับไอออนลบ”  วารสาร
วิทยาศาสตร มศว ปท่ี 25  ฉบับท่ี 2  หนา 43-62  
3. Tongraung P. “Synthesis of Calix[4]arene containing urea for anion recognition” วารสารวิทยาศาสาตร 
มศว. 2549 ปท่ี 22  ฉบับท่ี1 หนา 14-20 
4. Tongraung, P.; Chantarasiri, N.; and Tuntulani, T.; “Calix[4]arene containing urea and crown/urea 
moieties: effects of the crown ether unit and Na+ towards anion binding ability,” Tetrahedron Letters, 2003, 
44, 29. 
5.  Chantarasiri N., Tuntulani T., Tongraung  P., Seangprasertkit-Magee R., Wannarong W. (2000) New 
metal-containg epoxy polymers from diglycidyl ether of bisphenol A and tetradentate Schiff base metal 
complexes, European Polymer Journal. 36: 695-702. 
ประสบการณการสอน (ชื่อวิชาท่ีเคยสอน) คม 101  คม 103  คม 105  คม 191  คม 193  คม 195  คม 312  คม 
313 คม 316  คม 493  คม 511  

ภาระการสอน 
คม 101  เคมีพื้นฐาน 
คม 191  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 
คม 312  เคมีอนินทรีย  1 
คม 461  สัมมนา 
คม 462  โครงงานเคมี  
คม 493  ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 



152 
 

 

ชื่อ–สกุล   (ภาษาไทย)  ภาณี วัฒนโอฬาร   
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ) Panee Wathanaoran 
ที่อยู ภาควิชาเคมี (15-225) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110 
 E-mail : panee@swu.ac.th 
คุณวุฒิและสาขาวิชา  วท.บ.(เคมี) วท.ม.(เคมีเชิงฟสิกส) 
ตําแหนงทางวิชาการ  รองศาสตราจารย 

ผลงานทางวิชาการ   
1. ภาณี วัฒนโอฬาร เคมีเชิงฟสิกส  1  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
2. ภาณี วัฒนโอฬาร เคมีเชิงฟสิกส  2  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
3. ภาณี วัฒนโอฬาร ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส  2  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศร-ี 
นครินทรวิโรฒ  
 
ประสบการณการสอน (ชื่อวิชาท่ีเคยสอน) คม100 คม 101  คม 103  คม 105 คม190 คม 191  คม 193  คม 195  
คม 332  คม 333  คม 336 คม433 คม 494   
 

ภาระการสอน 
คม 191  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 
คม 336    เคมีเชิงฟสิกส  2 
คม 461  สัมมนา 
คม 494  ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 
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ชื่อ–สกุล   (ภาษาไทย) ภัทณีญา ไชยสุข    
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ) Pataneeya Chaiyasuk 
ที่อยู  ภาควิชาเคมี (15-225) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110  
 E-mail : pataneya@swu.ac.th 
คุณวุฒิและสาขาวิชา  วท.บ.(เคมี) วท.ม.(เคมีเชิงฟสิกส) 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ผลงานทางวิชาการ 

ภัทณีญา ไชยสุข  อุณหพลศาสตรเคมีพื้นฐาน (2553)  
 
ประสบการณการสอน (ชื่อวิชาท่ีเคยสอน)  คม 100 คม 101  คม 103  คม 105  คม 190  คม 191  คม 193  คม 
195  คม 231  คม 235  คม 491  คม 494   
 

ภาระการสอน 
คม 100  เคมีท่ัวไป 
คม 101  เคมีพื้นฐาน   
คม 190  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
คม 191  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 
คม 235 เคมีเชิงฟสิกส  1 
คม 332 เคมีเชิงฟสิกส   
คม 461  สัมมนา 
คม 491  ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 
คม 494  ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 
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ชื่อ–สกุล   (ภาษาไทย) มณีกานต ชินวรรังส ี    
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ) Maneekarn Chinworrungsee 
ที่อยู  ภาควิชาเคมี (15-620) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110  
 E-mail : maneekarn@swu.ac.th 
คุณวุฒิและสาขาวิชา  วท.บ.(เคมี) ปร.ด.(เคมีอินทรีย) 
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

ผลงานทางวิชาการ   
1. Chinworrungsee, M.; Kittakoop, P.; Isaka, M.; Rungrod, A.; Tanticharoen, M.; Thebtaranonth, Y., 
“Antimalarial halorosellinic acid from the marine fungus Halorosellinia oceanica”, Bioorg. Med. Chem. 
Lett., 2001, 11, 1965.         
2. Chinworrungsee, M.; Kittakoop, P.; Isaka, M.; Chanphen, R.; Tanticharoen,M.; Thebtaranonth, Y., 
“Halorosellins A and B, unique isocoumarin glucosides from the marine fungus Halorosellinia oceanica,” J. 
Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 2002, 2473. 
3. Chinworrungsee, M.; Kittakoop, P.; Isaka, M.; Maithip, P.; Supothina, S.; Thebtaranonth, Y., “Isolation 
and structure elucidation of a novel antimalarial macrocyclic polylactone,  menisporopsin A, from the fungus 
Menisporopsis theobromae,” J. Nat. Prod., 2004, 67, 689. 
4. Chinworrungsee, M.; Kittakoop, P.; Saenboonrueng, J.; Kongsaeree, P.; and Thebtaranonth; Y., 
“Bioactive Compounds from the Seed Fungus Menisporopsis  theobromae BCC 3975”; J. Nat. Prod., 2006, 
69, 1404. 
5. Chinworrungsee, M.; “Anticancer Agents from Plant-Associated Microorganisms;” Srinakharinwirot   
University Science Journal, 2006, 65. 
6. Chinworrungsee, M.; Wiyakrutta, S.; Sriubolmas, N.; Chuailua, P.; Suksamrarn, A., Cytotoxic Activities 
of Trichothecenes Isolated from an endophytic fungus belonging to order Hypocreales, Arch. Pharm. Res., 
2008, 31, 611-616. 
7. Prachayasittikul, S.; Manam, P.; Chinworrungsee, M.; Isarankura-Na-Ayudhya, C; Ruchirawat, S.; 
Prachayasittikul, V. Bioactive Azafluorenone Alkaloids from Polyalthia debilis (Pierre) Finet & Gagnep. 
Molecules, 2009, 14, 4414-4424. 
8. Prachayasittikul, S.; Worachartcheewan, A.; Nantasenamat, C.; Chinworrungsee, M.; Sornsongkhram, 
N.; Ruchirawat, S.; Prachayasittikul, V. Synthesis and structure-activity relationship of 2-thiopyrimidine-4-
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one analogs as antimicrobial and anticancer agents. Eur. J. Med. Chem. 2010, In Press. doi: 
10.1016/j.ejmech.2010.12.009.  
 
 
ประสบการณการสอน (ชื่อวิชาท่ีเคยสอน) คม 190  คม 191 คม 196  คม 100 คม 106 คม 221 คม 292  คม 462   
คม 525 คม 528 คม660   คม 623   คม 664  คม 682 วท 691 คม 760  คม 761  คม 762   คม 763  คม 764 
 

ภาระการสอน 
คม100  เคมีท่ัวไป 
คม106  เคมีอินทรียพื้นฐาน 
คม190  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
คม191  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 
คม196  ปฏิบัติการเคมีอินทรียพืน้ฐาน 
คม221  เคมีอินทรีย 
คม292  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 
คม461  สัมมนา 
คม462  โครงงานเคมี  
คม525 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปในเคมีอินทรีย 
คม528  เคมีอินทรียเชิงฟสิกส 
คม664  สัมมนาเคมีอินทรีย 
คม682  เคมีสะอาด 
วท691  สัมมนา 
คม761  สัมมนาเคมีประยุกต 1 
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ชื่อ–สกุล   (ภาษาไทย)  มะยูโซะ กูโน   
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mayuso Kuno 
ที่อยู  ภาควิชาเคมี (19-1004) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110  
 E-mail : mayuso@swu.ac.th 
คุณวุฒิและสาขาวิชา  วท.บ.(เคมี เกียรตินิยมอันดับ 2) วท.ม.(เคมี) ปร.ด.(เคมี) 
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

ผลงานทางวิชาการ   
1.  Nunrium, P.; Kuno, M.; Saen-oon, S.; Hannongbua, S.; “Particular interaction between efavirenz and the 
HIV-1 reverse transcriptase binding site as explained by the ONIOM2 method.”  Chem. Phys. Lett., 2005, 
405, 198. 
2.  Saen-oon, S.; Kuno, M.; Hannongbua, S.; “Binding energy analysis for wild-type and Y181C mutant 
HIV-1 RT/8-Cl TIBO complex structures: Quantum chemical calculations based on the ONIOM method.ฎ 
Proteins. 2005, 61, 859. 
3.  Kuno, M.; Hongkrengkai, R.; and Hannongbua, S.; “ONIOM-BSSE scheme for H¶ system and 
applications on HIV-1 reverse transcriptase.” Chem. Phys. Lett,. 2006, 424, 172. 
 
ประสบการณการสอน (ชื่อวิชาท่ีเคยสอน) คม103  คม191  คม193   คม232  คม235  คม332  คม336  คม433  
คม494 
 

ภาระการสอน 
คม191  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน   
คม235  เคมีเชิงฟสิกส  1 
คม336  เคมีเชิงฟสิกส  2 
คม433  เคมีเชิงฟสิกส  3 
คม461  สัมมนา 
คม462  โครงงานเคมี  
คม494  ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 
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ชื่อ–สกุล   (ภาษาไทย)  ยงยุทธ  ตัณฑุลเวสส  
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ)   Yongyutt Tontuvet 
ที่อยู  ภาควิชาเคมี (15-921) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110  
 E-mail : yongyutt@swu.ac.th 
คุณวุฒิและสาขาวิชา  กศ.บ.(เคมี)  กศ.ม.(เคมี) ปร.ด.(เคมีอินทรีย) 
ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 

ผลงานทางวิชาการ   
1. สิทธิบัตร "หนังสือรับรองการแจงขอมูลความลับทางการคาสูตรหมากฝรั่งผสมนิโคติน (แบบมีน้ําตาล) 
รลค.01 ทะเบียนขอมูลเลขท่ี อก.3190 เลขท่ี ลค.3176 ณ วันท่ี 8 ก.ย.2548 
2. สิทธิบัตร "หนังสือรับรองการแจงขอมูลความลับทางการคาสูตรหมากฝรั่งผสมนิโคติน (แบบไมมีน้ําตาล) 
รลค.01 ทะเบียนขอมูลเลขท่ี อก.3190 เลขท่ี ลค.3177 ณ วันท่ี 8 ก.ย.2548   
 
ประสบการณการสอน (ชื่อวิชาท่ีเคยสอน) คม 190  คม 221  คม 292  คม 324  คม 423  คม 522     คม 525   
 

ภาระการสอน 
คม 190  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
คม 423  เคมีอินทรียขั้นสูง  
คม461  สัมมนา 
คม462  โครงงานเคมี 
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ชื่อ–สกุล   (ภาษาไทย)  รัตนา สัมพันธชิต   
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ)  Ratana Sampantachit 
ที่อยู  ภาควิชาเคมี (15-825) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110  
 E-mail : ratanasu@swu.ac.th 
คุณวุฒิและสาขาวิชา  วท.บ.(ชีวเคมี) วท.ม.( ชีวเคมี) 
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

ผลงานทางวิชาการ   
1.  รัตนา สัมพันธชิต ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มศว    ชีวเคมี : โครงสรางและหนาท่ีของชีวโมเลกุล    สํานักพิมพ
เอมพันธ (2548). 
2. Sampantachit, R., “Antioxidation activities of three kinds of tea on protections of free-radical induced 
oxidative DNA damage.” The 36th The 36th Congress on Science and Technology of Thailand, October 26-
28, 2010. 
ประสบการณการสอน (ชื่อวิชาท่ีเคยสอน) คม 100 คม 190  คม191  คม241  คม296  คม341  คม370 คม460  
คม461  คม462 คม541 คม591  
 

ภาระการสอน 
คม100   เคมีท่ัวไป 
คม 190  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
คม191  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 
คม241  ชีวเคมี 1 
คม296  ปฏิบัติการชีวเคมี 
คม341  ชีวเคมี 2 
คม370  ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร 
คม461  สัมมนา 
คม462  โครงงานเคมี 
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ชื่อ–สกุล   (ภาษาไทย) รัชนก ปนแกว    
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ) Ratchanok Pingaew 
ที่อยู  ภาควิชาเคมี (15-724) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110  
 E-mail : ratchanok@swu.ac.th  
คุณวุฒิและสาขาวิชา  วท.บ.(เคมี) วท.ม.(เคมีอินทรีย) ปร.ด.(เคมีอินทรีย) 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ผลงานทางวิชาการ   
1.  Pingaew, R.; Ruchirawat, S. Application of the hypervalent iodine reagent to the synthesis of some 
pentasubstituted aporphine alkaloids. Synlett  2007, 2363-2366. 
2.  Pingaew, R. Hypervalent iodine(III) reagent: application for the synthesis of biaryl compound. SWU Sci. 
J. 2009, 25, 175-190. 
3. Prachayasittikul, S.; Sornsongkhram, N.; Pingaew, R.; Worachartcheewan, A.; Ruchirawat, S.; 
Prachayasittikul, V. Synthesis of N-substituted 5-iodouracils as antimicrobial and anticancer agents. 
Molecules  2009, 14, 2768-2779. 
 4. Prachayasittikul, S.; Limnusont, P.; Pingaew, R.; Ruchirawat, S.; Prachayasittikul, V. -(1-
damantylthio)pyridine analogs as antimicrobials and antimalarials. EXCLI J. 2009, 8, 35-40. 
5. Prachayasittikul, S.; Sornsongkhram, N.; Pingaew, R.; Techatanachai, S.; Ruchirawat, S.; 
Prachayasittikul, V. Synthesis and novel bioactivities of substituted 6-propylthiouracils. Eur. J. Sci. Res. 
2009, 36, 236-245. 
6. Pingaew, R.; Prachayasittikul, S.; Ruchirawat, S. Synthesis, Cytotoxic and Antimalarial Activities of 
Benzoyl Thiosemicarbazone Analogs of Isoquinoline and Related Compounds. Molecules 2010, 15, 988-
996. 
7. Prachayasittikul, S.; Pingaew, R.; Worachartcheewan, A.; Ruchirawat, S.; Prachayasittikul, V. A New 
Sulfoxide Analog of 1,2,3,6-Tetrahydrophenylpyridine and Antimicrobial Activity. EXCLI J. 2010, 9, 102-
107. 
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ประสบการณการสอน (ชื่อวิชาท่ีเคยสอน)    คม100  คม190  คม191  คม 193  คม 196  คม 221  คม 292  คม 
294  คม 324  คม 461  คม 462  คม 495  คม 623  คม 664           
 

ภาระการสอน 
คม100  เคมีท่ัวไป 
คม190  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
คม191  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 
คม 196  ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน 
คม 221  เคมีอินทรีย   
คม 292  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย  
คม 294  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 
คม 324  เคมีอินทรยี 2   
คม 461  สัมมนา 
คม 462  โครงงานเคมี 
คม 495  ปฏิบัติการเคมีอินทรียขั้นสูง 
คม 624  การสังเคราะหขั้นสูงทางเคมีอินทรีย 
คม 664  สัมมนาเคมีอินทรีย 
วท 691  สัมมนา 
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ชื่อ–สกุล   (ภาษาไทย)  วราดุล  ฉัตรทอง  
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ)  Waradoon Chutrtong 
ที่อยู  ภาควิชาเคมี (15-921) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110  
 E-mail : waradoon@swu.ac.th 
คุณวุฒิและสาขาวิชา  วท.บ.(เคมี) วท.ม.(เคมีวิเคราะห) 
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

ผลงานทางวิชาการ   
1. เอกสารประกอบการสอนปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2(คม.390) 
2. การหาปริมาณเปปเปอรมินทในยาสีฟนชนิดเจล     วท.ท. ครั้งท่ี 18 (2535) 
3. การสอบสวนโรคอาหารเปนพิษในโรงเรียนพาณิชยการแหงหนึ่ง     กรุงเทพมหานคร วันท่ี 2-3   ธันวาคม 
2535  รายงานการเฝาระวังโรคประจําสัปดาห  กองระบาดวิทยา  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข เลมท่ี 
24 เลขท่ี 5 ตุลาคม 2536 
4. การวิเคราะหหาปริมาณฟนิลทอยนในเซรุม วารสารกรมวิทยาศาสตรการแพทย เลมท่ี 36(3)ปท่ี 2537 
5. การวิเคราะหหาปริมาณทีโอฟลลินในเซรุมอยางงายและรวดเร็วโดยเอชพีแอลซี  วารสาร
กรมวิทยาศาสตรการแพทย เลมท่ี 37(3) ท่ี 2538 
6. การวิเคราะหหาปริมาณสารพาราควอทอยางงายในซีรัม วท.ท. ครั้งท่ี 22(2539) 
7. การวิเคราะหหาปริมาณแคเฟอีนในเครื่องดื่มชูกําลังและกาแฟสําเร็จรูปพรอมดื่ม วท.ท. ครั้งท่ี 30(2547) 
8. การวิเคราะหหาเรสเวอราทอลในไวน วท.ท. ครั้งท่ี 30(2547) 
9. การศึกษานิโคตินในวัฏภาคท่ีเปนแกส วท.ท. ครั้งท่ี 30(2547) 
10. การหาปริมาณกรดแอสคอรบิควิตามินซีในน้ําผลไมโดยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวแบบสมรรถนะสูง  
วท.ท. ครั้งท่ี 32 (2549) 
11. การพัฒนาและการผลิตหมากฝรั่งผสมนิโคตินสําหรับใชบําบัดการอดบุหรี;่ การ      ประชุมสัมมนาวิชาการ
ประจําป พ.ศ.2548 ท่ีประชุมประธานสภาคณาจารย  มหาวิทยาลัยแหงปะเทศไทย(ปอมท): 29-30 สิงหาคม 
2548 ณ โรงแรมเซ็ลทรัลดวงตะวัน เชียงใหม หนา 128-132. 
12. การหาปริมาณตะกั่วในน้ําโดยเทคนิคสทริปปงโพเทนชิโอเมตร ีวราดุล ฉัตรทอง  และคณะ วทท.ครั้งท่ี 30 
(2547) 
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ประสบการณการสอน (ชื่อวิชาท่ีเคยสอน) คม290   คม351   คม352   คม390   คม396   คม397    
คม551  คม559  คม594     

ภาระการสอน 
คม290  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห  1 
คม351  เคมีวิเคราะห  2   
คม352  การวิเคราะหดวยเครื่องมือ 1  
คม390  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห  2   
คม397   ปฏิบัติการการวิเคราะหดวยเครื่องมือ 
คม461  สัมมนา 
คม462  โครงงานเคมี   
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ชื่อ–สกุล   (ภาษาไทย)  วีณา เสียงเพราะ   
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ)   Weena   Siangproh 
ที่อยู  ภาควิชาเคมี (15-720) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110  
 E-mail : weena@swu.ac.th 
คุณวุฒิและสาขาวิชา  วท.บ.(เคมี เกียรตินิยมอันดับ 2) วท.ด.(เคมีวิเคราะห) 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ผลงานทางวิชาการ   
1. Siangproh, W.; Chailapakul, O.; and Tryk, D. A.; “Boron-doped diamond-based sensors:๐” A review; 
Sensor Letters, 2006, 99. 
2. Siangproh, W.; Chailapakul, O.; Ngamukot, P.; Yoosamran, A.; and Wangfuengkanagul, N.; “Recent 
electrochemical and optical sensors in flow-based analysis;” Sensor Letters, 2006, 1383. 
3. Siangproh, W.; Dungchai, W.; Lin, J. M.; Chailapakul, O.; Lin, S.; and Ying, X.; “Development of a 
sensitive micro-magnetic chemiluminescence enzyme immunoassay for the determination of 
carcinoembryonic;”  Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2007, 1965. 
 
ประสบการณการสอน (ชื่อวิชาท่ีเคยสอน) คม 253   คม 415  คม 453  คม 479   
 

ภาระการสอน 
คม 253  เคมีวิเคราะห 1 
คม415  เคมีไฟฟาประยุกต  
คม453   หัวขอพิเศษทางเคมีวิเคราะห 
คม461  สัมมนา 
คม462  โครงงานเคมี   
คม 479  เคมีเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม 
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ชื่อ–สกุล   (ภาษาไทย)  สิริธร สโมสร   
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ) Siritron Samosorn 
ที่อยู  ภาควิชาเคมี (15-1020) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110  
 E-mail : siritron@swu.ac.th 
คุณวุฒิและสาขาวิชา  วท.บ.(เคมี) วท.ม.(เคมีประยุกต) Ph.D.(Chemistry) 
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

ผลงานทางวิชาการ   
1. Bremner, J. B.; Ambrus, J. I.; Samosorn, S., “Dual-Action Based Approaches to Antibacterial Agents,” 
Current Medicinal Chemistry, 2007, 14, 1459-1477. 
2. Gornall, K.; Samosorn, S.; Talib, J.; Bremner, J. B.; Beck, J., “Selectivity of an Idolyl Berberine 
Derivative for Tetrameric G-Quadruplex DNA,” Rapid Communications in Mass Spectrometry, 2007, 21, 
1759-1766. 
3. Wangchuk, P.; Bremner, J. B.; Samosorn, S., “New Hetisine-type Diterpenoid  Alkaloids from the 
Bhutanese Medicinal Plant Aconitum orochryseum Stapf.” Journal of Natural Products, 2007, 70, 1808-
1811. 
4. Bremner, J.; Samosorn, S. “Seven-Membered Rings”, Progress in Heterocyclic Chemistry 2007, Vol. 18, 
Ed. 1, Elsevier Inc, UK, pp. 402-429. 
5. Bremner, J.; Samosorn, S.  'Seven-Membered Rings', Progress in Heterocyclic Chemistry 2008,  Vol. 19, 
Ed. 1, Elsevier Inc, UK, pp. 437-464. 
ประสบการณการสอน (ชื่อวิชาท่ีเคยสอน) คม 106  คม 190  คม 191  คม 196  คม 221  คม 292  คม 495  คม 
524  คม 660  คม 664   คม 677   

ภาระการสอน 
คม 190  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
คม 191  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 
คม461  สัมมนา 
คม462  โครงงานเคมี 
คม 495  ปฏิบัติการเคมีอินทรียขั้นสูง 
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ชื่อ–สกุล   (ภาษาไทย)  สุจิตรา ศรีสังข   
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ) Sujittra Srisung 
ที่อยู ภาควิชาเคมี (15-225) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 1011  
E-mail : sujittras@swu.ac.th 
คุณวุฒิและสาขาวิชา  วท.บ.(เคมี เกียรตินิยมอันดับ 2) M.S.(Chemistry)  Ph.D.(Chemistry) 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ผลงานทางวิชาการ   
1. Brook, C. E.; Harris, W. R.; Spilling, C. D.; Peng, W.; Harburn, J. J. and Srisung, S.; “Effect of Ligand 
Structure on the Pathways for Iron Release from Human Serum Transferrin,” Inorg. Chem., 2005, 44(14), 
5183.  
2. Kornphimol Kulthong, Sujittra Srisung, Kanittha Boonpavanitchakul, Wiyong, Kangwansupamonkon1 
and Rawiwan Maniratanachote.; Determination of silver nanoparticle release from antibacterial fabrics into 
artificial sweat. Particle and Fibre Toxicology ,2010, 7:8, 2-9.  
 
ประสบการณการสอน (ชื่อวิชาท่ีเคยสอน)   คม 100 คม 190 คม 101 คม 191 คม 412 วท 302 
 

ภาระการสอน 
คม100  เคมีท่ัวไป 
คม190  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
คม101  เคมีท่ัวไป 
คม191  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
วท 302  ภาษาอังกฤษสําหรับเคมี 
คม 412 หัวขอพิเศษทางเคมีอนินทรีย 
คม461  สัมมนา 
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ชื่อ–สกุล   (ภาษาไทย)  สุดาลักษณ โกเฮงกุล   
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ)  Sudalag Kohengkul 
ที่อยู  ภาควิชาเคมี (15-725) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110  
 E-mail : sudalag@swu.ac.th 
คุณวุฒิและสาขาวิชา  วท.บ.(เคมี) วท.ม.(ชีวเคมี) 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ผลงานทางวิชาการ 
1. Kohengkul, S.; “Determination of Antioxidant in Vegetable Oils in the Supermarkets in Bangkok.”, 36th 
Congress on Science and Technology of Thailand. 26-28 October 2010. 
 
ประสบการณการสอน (ชื่อวิชาท่ีเคยสอน) คม 100  คม 101  คม 103  คม 105  คม 190  คม 241  คม 296  คม 
343   
 

ภาระการสอน 
คม 100  เคมีท่ัวไป 
คม 103  เคมีพื้นฐาน   
คม190  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
คม191  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 
คม 241  ชีวเคมี 1 
คม 296  ปฏิบัติการชีวเคมี  
คม343   เทคนิคในชีวเคมี 
คม461  สัมมนา 
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ชื่อ–สกุล   (ภาษาไทย)  สุนิตย  สุขสําราญ  
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ) Sunit Suksamrarn 
ที่อยู  ภาควิชาเคมี (15-1022) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110  
 E-mail : sunit@swu.ac.th 
คุณวุฒิและสาขาวิชา  วท.บ.(เคมี) วท.ม.(เคมีอินทรยี) Ph.D.(Organic Chemistry) 
ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 

ผลงานทางวิชาการ   
Intenational publications   
1. Suksamrarn, S.; Komutiban, O.; Ratananukul, P.; Chimnoi, N.; Lartpornmatulee,  
N.; Suksamrarn, A. Cytotoxic prenylated xanthones from the young fruits of Garcinia mangostana. Chem. 
Pharm. Bull. 2006, 54 (3), 301-305. 
2.  Suksamrarn, S.; Panseeta, P.; Kunchanawatta, S.; Distaporn, T.; Ruktasing, S.; Suksamrarn, A.; 
“Ceanothane and lupane-type triterpenes with antiplasmodial and antimycobacterial activities from Ziziphus 
cambodiana.;” Chem. Pharm. Bull., 2006, 54 (4), 535. 
3. Namdaung, U.; Aroonrerk, N.;    Suksamrarn, S.; Danwisetkanjana, K.; Saenboonrueng J.; Arjchonphu, 
W. and Suksamrarn, A.; “Bioactive constituents of the root bark of Artocarpus rigidus subsp rigidus.;”  
Chem. Pharm. Bull., 2006, 54(10), 1433-1436.  
4.  Bumrungpert, A.; Malaikaew, Y.; Chaivisuthangkura, A.; Suksamrarn, S.; Chitchumroonchokchai, C. 
Bioaccessibility and cellular uptake of xanthones from the pericarp of Garcinia mangostana (Mangosteen) 
using simulated digestion and Caco-2 human intestinal cells. FASEB J., 2007, 21, 701.14. 
5. Suphavanich, K.; Maitarad, P.; Hannongbua, S.; Sudta, P.; Suksamrarn, S.; Tantirungrotchai, Y.; 
Limtrakul, J. CoMFA and CoMSIA studies on a new series of xanthone derivatives against  oral human 
epidermoid carcinoma (KB) cancer cell line. Monatsh Chem., 2008, DOI 10.1007/s00706-008-0014-5.     
6. Chaivishangkura, A.; Malaikaew, Y; Chaovanalikit, A.; Jaratrungtawee, A.;  
Panseeta, P.; Ratananukul, P.; Suksamrarn, S. Prenylated xanthone composition of the Garcinia 
mangostana (mangosteen) fruit hull. Chromatographia, 2009, 69, 315-318  
7. Bumrungpert, A.;   Kalpravidh, R. W.;  Suksamrarn, S.; Chaivisuthangkura, A.;  
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Jaratrungtawee, A.; Chitchumroonchokchai, C.; Failla, M. L.  Bioaccessibility, biotransformation and 
transport of xanthones from Garcinia mangostana L. (Mangosteen) using simulated digestion and Caco-2 
human intestinal cells. FASEB J., 2009, 23, 563.7. 
8. Bumrungpert, A.; Kalpravidh, R. W.;  Suksamrarn, S.; Chaivisuthangkura, A.; 
Chitchumroonchokchai, C.; Failla, M. L. Stability, uptake, transport and metabolism of xanthones from 
Garcinia mangostana (Mangosteen) using simulated digestion and Caco-2 human intestinal cells. Mol. Nutr. 
Food Res., 2009, 53, S54-S61.  
9. Tadtong, S.; Viriyaroj, A.; Vorarat, S.; Nimkulrat, S.; Suksamrarn S. Antitirosinase and antibacterial 
activities of mangosteen pericarp extract. J. Health Res. 2009, 23(2), 99-102.  
10.  Busarakumtragul, P.; Tep-areenan, P.; Wongsawatkul, O.; Suksumrarn, S.; Jaratrungtawee A. The 
vascular effects of alpha- and gamma-mangostins and their analogues in the rat aorta.  J. Physiol. Sci. 2009, 
P4-AM6-6.  
11.   Watanapokasin, R.; Jarinthanan, F.; Jerusalmi, A.; Suksamrarn, S.; Nakamura, Y.; Sukseree, S.; 
Uthaisang-Tanethpongtamb, W.; Ratananukul, P.; Sano, T. Potential of xanthones from tropical fruit 
mangosteen as anti-cancer agents: caspase dependent apoptosis induction in vitro and in mice. Appl. 
Biochem. Biotech., 2010, DOI 10.1007/s12010-009-8903-6.  
12. Chitchumroonchokchai, C.; Suksumrarn S.; Thomas-Ahner J. M.; Clinton S. K.; Failla,  M. L. Alpha-
mangostin reduces HT-29 colon cancer cell proliferation in vitro and inhibits transplantable tumorigenesis in 
vivo. FASEB J., 2010, 24, 928.10. 
13.  Panseeta, P.; Lomchoey, K.; Prabpai, S.; Kongsaeree, P.; Suksamrarn, A.; Ruchirawat, S.; Suksamrarn. 
S. Antiplasmodial and antimycobacterial cyclopeptide alkaloids from the root of Ziziphus mauritiana. 
Phytochemistry, 2010, submitted.   
 
Patents 
1. Suksamrarn, S.; Sudta, P.; Kunchanawatta, S.; Ratananukul, P.; Suksamrarn, A. Xanthones with 
antimycobacterial activity. Thai Patent Application, No. 0701003620, 20 July 2007. 
2. Supaphol, P.; Ruchithanaroj, P.; Suksamrarn, S.; Sukhumsirichart, W., Development of poly L-lactic 
acid electrospun fabric containing extracts from Garcinia mangostana. Thai Patent Application, No. 
0801003501, 8 July 2008. 
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3. Suksamrarn, S.; Sudta, P.; Jiarwapi, P.; Jaratrungtawee, A.; Ratananukul, P.; Suksamrarn, A. Xanthones 
with antiherpes simplex type 1 activity. Thai Patent Application, No. 0901004650, 16 October 2009.  
 4.  Suksamrarn, S.; Sudta, P.; Ratananukul, P.; Suksamrarn, A. Xanthone analogues with antiherpes 
simplex type 1 activity. Thai Petty Patent Application, No. 0903001233, 16 October 2009.  
 
ประสบการณการสอน (ชื่อวิชาท่ีเคยสอน) คม 190 คม191 คม292 คม 323  คม 495  คม 527   
คม 525  คม  528   คม  657  คม 660  คม  664   
 

ภาระการสอน 
คม100  เคมีท่ัวไป 
คม190  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
คม191  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 
คม292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 
คม 323  เคมีอินทรีย  2 
คม 391  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย  2 
คม 495  ปฏิบัติการเคมีอินทรียขั้นสูง 
คม461  สัมมนา 
คม462  โครงงานเคมี  
คม 525  เทคนิคทางสเปกโทรสโกปในเคมีอินทรีย 
คม 527  ปฏิกิริยาเคมีอินทรียขั้นสูง 
คม  528   เคมีอินทรียเชิงฟสิกส      
คม  657  การสังเคราะหเคมีอินทรียขั้นสูง 
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ชื่อ–สกุล   (ภาษาไทย)  สุนันท  ชัยนะกุล  
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ)  Sunan  Chainakul 
ที่อยู  ภาควิชาเคมี (15-920) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110  
 E-mail : sunan@swu.ac.th 
คุณวุฒิและสาขาวิชา  วท.บ.(เคมี) Ph.D.(Organic Chemistry) 
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

ผลงานทางวิชาการ   
งานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร  
1.L.Chunchatprasert, S.Chainakul and P.V.R.Shannon. “A New Synthetic Route to Pyrrolo [3,2-b]  
carbazoles, 1H-Benzofero [3,2-f] indoles and 1H-[l] Benzothieno[2,3-f] indoles”, Proceedings of the 24th 
Congress on Science and Technology of Thailand, Bangkok, October 19-21 , 1998, 278 . 
2. W.Thongsaard, S.Chainakul, G.W.Bennett and C.A.Marsden.  
“Determination of Barakol Extraced from Cassia siamea by HPLC with Eletrochemical Detection” ,J.Pharm.Biomed.Anal., 
2001, 25, 853-859. 
3. S.Chainakul, V.Soukharath, C.Tambunchong, and P.Picha. “ Study on Cytotoxicity of the  Hexane Crude Extracted from 
Rhizome of Canna indica Linn. on Cancer Cells”, Srinakharinwirot University Science Journal,  2001,17(1), 25-34. 
4. C.Tambunchong,  A.Khongchum,  S.Chainakul  and  P.Picha. “ Study on Cytotoxicity of the Substances Extracted  from 
Stem of Mallotus oblongifolius Muell Arg. on Leukemic Cells.” 6th National Cancer Conference, Bangkok, Thailand, Dec. 
3-4, 2001, 143. 
5. K.Kokkaew, V. Soukharath,  S.Chainakul,  C.Tambunchong, and P.Picha. 
“ Study of chemical constituents and cytotoxicity on cancer cells of the substances extracted from rhizome of Canna indica 
Linn.” 30th Congress on Science and Technology of Thailand, Bangkok, Oct. 19-21 , 2004 ,91. 
6. S.Chainakul, C.Supap, C.Tambunchong and P.Picha. “Study on Chemical Constituents and Cytotoxicity of Substances 
Isolated from Smilax corbularia Kunth. on Leukemic (P388) and Breast Carcinoma (MCF-7) Cells.” Srinakharinwirot  
Science Journal, 2003-2005, 108-114.   
7. P.Busarakumtragul, P.Tep-areenan, S.Chainakul. and O. Wongsawakul. “ Effects of Barakol on Vascular Functions in 
rats.”Int.J.Pharmacol., 2010, 6(3), 257-263. 
8. S.Chainakul, K.Anan, C.Tambunchong, and P.Picha. “ Chemical constituents and cytotoxic activity of Hedyotis 
corymbosa Lamk.” Journal of Srinakharinwirot University.,  2010, 2(3), 80-88 
หนังสือ ตําราและเอกสารประกอบการสอน   
1. เกษร  พะลัง  และสุนันท  ชัยนะกุล   เคมีอินทรีย: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  2552 
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2. เอกสารประกอบการสอนสเปกโทรสโกปสําหรับสารประกอบอินทรีย 
3. เอกสารประกอบการสอนเคมีอินทรียสังเคราะห 
 
ประสบการณการสอน (ชื่อวิชาท่ีเคยสอน) คม100  คม190  คม222  คม223  คม294  คม 292 คม325  คม461 คม 
462  คม 474 คม495  คม521  คม522  คม661 
 

ภาระการสอน 
คม100  เคมีท่ัวไป 
คม190 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
คม222 เคมีอินทรีย 1 
คม223 เคมีอินทรีย 1 
คม292  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย  
คม294  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 
คม325 สเปกโทรสโกปของสารประกอบอินทรีย 
คม461 สัมมนา 
คม462  โครงงานเคมี 
คม 474 เคมีเกี่ยวกับพอลิเมอร 
คม 495  ปฏิบัติการเคมีอินทรียขั้นสูง 
คม 521  เคมีของสารเฮเทอโรไซคลิกและการประยุกต 
คม 522  เคมีอินทรียขั้นสงู 
คม 661 สัมมนา 
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ชื่อ–สกุล   (ภาษาไทย)  สุภาลักษณ  ปรัชชญาสิทธิกุล   
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ) Supaluk Prachayasittikul 
ที่อยู  ภาควิชาเคมี (15-820) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110  
 E-mail : supaluk@swu.ac.th 
คุณวุฒิและสาขาวิชา  วท.บ.(เคมี) วท.ม.(เคมีอินทรีย) Ph.D.(Medicinal Chemistry) 
ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 

Publications (2008-2010) 
1. Prachayasittikul, S.; Suksrichavalit, T.; Isarankura-Na-Ayudhya, C.; Ruchirawat, S.; Prachayasittikul, S. 
Antimicrobial and antioxidative activities of 1-adamantylthio derivatives of 3-substituted pyridines., EXCLI 
J. 2008, 7, 63-70. 
2. Prachayasittikul, S.; Buraparuangsang, P.; Worachartcheewan, A.; Isarankura-Na-Ayudhya, C.; 
Ruchirawat, S.; Prachayasittikul, V.. Antimicrobial and antioxidative activities of bioactive constituents from 
Hydnophytum formicarum Jack. Molecules 2008, 13, 904-921. 
3. Suksrichavalit, T.; Prachayasittikul, S.; Piacham, T.; Isarankura-Na-Ayudhya, C.; Nantasenamat, C.; 
Prachayasittikul, V. Copper complexes of nicotinic-aromatic carboxylic acids as superoxide dismutase 
mimetics. Molecules 2008, 13, 3040-3056. 
4. Wongsawatkul, O.; Prachayasittikul, S.; Isarankura-Na-Ayudhya, C.; Satayavivad, J.; Ruchirawat, S.; 
Prachayasittikul, V. Vasorelaxant and antioxidant activities of Spilanthes acmella Murr. Int. J. Mol. Sci. 
2008, 9, 2724-2744.  
5. Prachayasittikul, S.; Suphapong, S.; Worachartcheewan, A.; Lawung, R.; Ruchirawat, S.; 
Prachayasittikul, V. Bioactive metabolites from Spilanthes acmella Murr. Molecules 2009, 14, 850-867.  
6. Prachayasittikul, S.; Limnusont, P.; Pingaew, R.; Ruchirawat, S.; Prachayasittikul, V. -(1-
Adamantylthio)pyridine Analogs as Antimicrobials and Antimalarials. EXCLI J. 2009, 8, 35-40. 
7. Prachayasittikul, S.; Worachartcheewan, A.; Lawung, R.; Ruchirawat, S.; Prachayasittikul, V. Activities 
of thiotetrahydropyridines as antioxidant and antimicrobial agents. EXCLI J. 2009, 8, 107-114. 
  8. Prachayasittikul, S.; Treeratanapiboon, L.; Ruchirawat, S.; Prachayasittikul, V. Novel activities of 1-
adamantylthiopyridine as antibacterials, antimalarials and anticancers. EXCLI J. 2009, 8, 121-129. 
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9. Suksrichavalit, T.; Prachayasittikul, S.; Nantasenamat, C.; Isarankura-Na-Ayudhya, C.; Prachayasittikul, 
V. Copper complexes of pyridine derivatives with superoxide scavenging and antimicrobial activities. Eur. J. 
Med. Chem. 2009, 44, 3259-3265. 
10. Prachayasittikul, S.; Sornsongkhram, N.; Pingaew, R.; Worachartcheewan, A.; Ruchirawat, S.; 
Prachayasittikul, V. Synthesis of N-Substituted 5-Iodouracils as Antimicrobial and Anticancer Agents. 
Molecules 2009, 14, 2768-2779.  
11. Prachayasittikul, S.; Sornsongkhram, N.; Pingaew, R.; Techatanachai, S.; Ruchirawat, S.; 
Prachayasittikul, V. Synthesis and Novel Bioactivities of Substituted 6-Propylthiouracils. Eur. J. Sci. Res. 
2009, 36, 236-245.   
12. Prachayasittikul, S.; Manam, P.; Chinworrungsee, M.; Isarankura-Na-Ayudhya, C.; Ruchirawat, S.; 
Prachayasittikul, V. Bioactive Azafluorenone Alkaloids from Polyalthia debilis (Pierre) Finet&Gagnep. 
Molecules 2009, 14, 4414-4424.  
13. Prachayasittikul, S.; Buttrawong, K.; Worachartcheewan, A.; Ruchirawat, S.; Prachayasittikul V. 
Isolation of Bioactive Metabolites from Root Extracts of Polyalthia debilis. Eur. J. Sci. Res. 2009, 38, 596-
603.   
14. Prachayasittikul, S.; Saraban, P.; Cherdtrakulkiat, R.; Ruchirawat, S.; Prachayasittikul, V. New 
bioactive triterpenoids and antimalarial activity of Diospyrod rubra LEC.. EXCLI J. 2010, 9, 1-10. 
15. Prachayasittikul, S.; Wongsawatkul, O.;  Worachartcheewan, A.; Nantasenamat, C.; Ruchirawat, S.; 
Prachayasittikul, V. Elucidating the structure-activity relationships of the vasorelaxation and antioxidation 
properties of thionicotinic acid derivatives. Molecules 2010, 15, 198-214.  
16. Pingaew, R.; Prachayasittikul, S.; Ruchirawat, S. Synthesis, Cytotoxic and Antimalarial Activities of 
Benzoyl Thiosemicarbazone Analogs of Isoquinoline and Related Compounds. Molecules 2010, 15, 988-
996.  
17. Prachayasittikul, S.; Wongsawatkul, O.; Worachartcheewan, A.; Ruchirawat, S.; Prachayasittikul, V. 
Vasorelaxation and Superoxide Scavenging Activities of Orotic Acid. The International Journal of 
Pharmacology, 2010, 6, 375-380. 
18. Prachayasittikul, S.; Wongsawatkul, O.; Suksrichavalit, T.; Ruchirawat, S.; Prachayasittikul, V. 
Bioactivity Evaluation of Eclipta Prostrata Linn: A Potential Vasorelaxant. Eur. J. Sci. Res. 2010, 44, 167-
176. 
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19. Lawung, R.; Treeratanapiboon, L.; Prachayasittikul, S.; Prachayasittikul, V. 3-(1-Adamantythio)-4-
Phenylpyridine as a Potential Therapeutic for Methicillin-Resistant. Letters in Drug Design & Discovery 
2010, 7, 674-678.  
20. Prachayasittikul, S.; Pingaew, R.; Worachartcheewan, A.; Ruchirawat, S.; Prachayasittikul, V. A New 
Sulfoxide Analog of 1,2,3,6-Tetrahydrophenylpyridine and Antimicrobial Activity. EXCLI J. 2010, 9, 102-
107. 
21. Prachayasittikul, S.; Worachartcheewan, A.; Nantasenamat, C.; Chinworrungsee, M.; Sornsongkhram, 
N.; Ruchirawat, S.; Prachayasittikul, V. Synthesis and structure-activity relationship of 2-thiopyrimidine-4-
one analogs as antimicrobial and anticancer agents. Eur. J. Med. Chem. 2010, In Press. doi: 
10.1016/j.ejmech.2010.12.009. 
 
 Book 
1. Ramadas, S. R.; Bauer, L.; Prachayasittikul, S.; Senning, A. Methods of Synthesis of Thia Analogues of 
Gonasteroids: Review of Some Recent Syntheses, Reactions and Bioactivities of Pyridyl Sulfides. Softcover, 
Gordon & Breach Publishing Group, ISBN 3718604426(3-7186-0442-6), 1987, 70 pages, Switzerland. 
2. สุภาลักษณ ปรัชชญาสิทธิกุล. สารประกอบพิริดีน: การสังเคราะหและฤทธิ์ทางชีวภาพ. หจก. โพรเซสคัล
เลอร ดีไซน แอนด พริ้นติ้ง นนทบุรี 2553, 179 หนา.  
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ประสบการณการสอน (ชื่อวิชาท่ีเคยสอน) คม 221  คม 222  คม 223  คม 294  คม  475  คม 521   
คม 527  คม 544   
 

ภาระการสอน 
คม191  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
คม 221  เคมีอินทรีย   
คม 222  เคมีอินทรีย  1 
คม 223  เคมีอินทรีย  1 
คม 292  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย  
คม 461  สัมมนา 
คม 462  โครงงานเคมี 
คม 475  เคมีเกี่ยวกับยา 
คม 495  ปฏิบัติการเคมีอินทรียขั้นสูง 
คม 521  เคมีของสารเฮเทอโรไซคลิกและการประยุกต 
คม 527  ปฏิกิริยาเคมีอินทรียขั้นสูง 
คม 544  เคมีของสารท่ีเปนอันตราย 
คม 664  สัมมนาเคมีอินทรีย 
วท 691  สัมมนา 
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ชื่อ–สกุล   (ภาษาไทย)   สุเชาวน  ดอนพุดซา   
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ) Suchao  Donpudsa 
ที่อยู  ภาควิชาเคมี (15-928) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110  
 E-mail : suchao@swu.ac.th 
คุณวุฒิและสาขาวิชา  วท.บ.(ชีวเคมี เกียรตินิยมอันดับ 2) วท.ด.(ชีวเคมี) 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 
ประสบการณการสอน (ชื่อวิชาท่ีเคยสอน)  
 

ภาระการสอน 
คม 190 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
คม 191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 
คม 193 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 
คม 241 ชีวเคมี 1 
คม 296 ปฏิบัติการชีวเคมี 
คม 343 เทคนิคทางชีวเคมี 
คม 541 ชีวเคมีประยุกตดานสุขภาพ 
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ชื่อ–สกุล   (ภาษาไทย)  อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร   
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ) Apinya Chaivisuthangkura 
ที่อยู  ภาควิชาเคมี (15-604) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110  
 E-mail : apinyac@swu.ac.th 
คุณวุฒิและสาขาวิชา  วท.บ.(เคมี) Ph.D.(Chemistry) 
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

ผลงานทางวิชาการ   
1. Kumar, C. V.; Buranaprapuk, A.; and Thota. J.; “Protein scissors: Photocleavage of proteins at specific 
locations,”  Proceedings of Indian Academy of Science (Chem. Sci.), 2002, 114(6), 579. 
2. Buranaprapuk, A.; Chaivisuthangkura, P.; Svasti, J.; and Kumar. C. V.; “Efficient Photocleavage of 
Lysozyme by a new Chiral Probe,” Letters in Organic Chemistry, 2005, 2(6), 554. 
3.  อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร (บูรณประพฤกษ). “Artificial proteases: site – specific photocleavage of proteins 
(เอนไซมสังเคราะห : การตัดโปรตีนโดยใชแสง)”, วารสารวิทยาศาสตร มศว พ.ศ. 2543.  
 
ประสบการณการสอน (ชื่อวิชาท่ีเคยสอน)  คม100  คม 103  คม190  คม191  คม 193  คม433  
 คม494 
 

ภาระการสอน 
คม100  เคมีท่ัวไป  
คม190  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
คม191  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน   
คม433  เคมีเชิงฟสิกส  3 
คม494  ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส  
คม461  สัมมนา 
คม462  โครงงานเคมี 
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ภาคผนวก ฉ 

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตร ี

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

 

โดยท่ีเปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ใหมีความเหมาะสม และเพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

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

ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548” 

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

บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศ หรือมติอื่นใดในสวนท่ีกําหนดไวแลวในขอบังคับนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ 4 ในขอบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 “สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. 2543 
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 “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 “คณะ” หมายความวา คณะซึ่งเปนสวนราชการ ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 และใหหมายความถึง สวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒวาดวย สวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2543 ดวย 
 “ภาควิชา หรือ สาขาวิชา” หมายความวา ภาควิชา หรือสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่ง
เปนไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย หรือตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย 
 “คณบดี” หมายความวา คณบดีหรือตําแหนงท่ีเทียบเทา ซึ่งเปนสวนราชการของมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ และใหหมายความถึงบุคคลท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีหรือตําแหนงท่ีเทียบเทาของ
สวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยดวย 

ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ 
 

หมวด 1 

ระบบการจดัการศึกษา 
 

ขอ 6 ระบบการจัดการศึกษาแบงการเรียนออกเปน 3 ระบบ ดังนี้ 
 6.1 การจัดการศึกษาตลอดปการศึกษาโดยไมแบงภาค หนึ่งปการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม
นอยกวา 30 สัปดาห 
 6.2 การจัดการศึกษาโดยแบงเปนภาค ดังนี้ 
  6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา ปกติ 
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
  6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษา ปกติ 
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห 

 6.2.3 การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 4 ภาคการศึกษา ปกติ 
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห 

 ระบบการจัดการศึกษาตาง ๆ ในขอ 6.2.1 - 6.2.3 อาจจัดภาคฤดูรอนเปนพิเศษได  
 6.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูรอน เปนการจัดการศึกษาปละ 1 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลา
เรียนไมนอยกวา 8 สัปดาห 
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 จํานวนชั่วโมงการเรียนในแตละรายวิชาตามการจัดการศึกษาขางตน ใหมีจํานวนชั่วโมงการเรียน
ตามท่ีกําหนดไวตามขอ 8 
 ในการจัดการศึกษาอาจเปนระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนเปน
ชวงเวลาชวงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได 
 ใหแตละหลักสูตรกําหนดใหชัดเจนวาจะจัดระบบการศึกษาแบบใด 

 ขอ 7 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ใชระบบหนวยกิต โดย 1 หนวยกิต ตองจัดการเรียนการสอนไม
นอยกวา 15 ชั่วโมง การจัดการศึกษาแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
 7.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสิตจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษา
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต แตไมเกิน 22 หนวยกิต ยกเวนในกรณีท่ีนิสิตมีหนวยกิตท่ีเหลือสําหรับลงทะเบียนตาม
หลักสูตรนอยกวา 9 หนวยกิต 
 7.2 การศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part Time) นิสิตจะตองลงทะเบียนรายวิชา ไมเกิน 9 หนวยกิต 
 สําหรับหลักสูตรท่ีจัดการศึกษาในระบบอื่น ๆ ตามขอ 6 ท่ีไมใชระบบทวิภาค ใหเทียบจํานวน
หนวยกิตใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน 

 ขอ 8 หนวยกิต หมายถึง การกําหนดแสดงปริมาณการศึกษาท่ีนิสิตไดรับ แตละรายวิชาจะมีหนวยกิต
กําหนดไว ดังนี้ 

8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา 1 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือไมนอย
กวา 15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

8.2 รายวิชาภาคปฏิบัติท่ีใชเวลาฝกหรือทดลอง 2 ถึง 3 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา 30 
ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

8.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝก 3 ถึง 9 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา 45 
ถึง 135 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

8.4 การปฏิบัติการในสถานศึกษาหรือปฏิบัติตามคลินิก ท่ีใชเวลาปฏิบัติงาน 3 ถึง 12 ชั่วโมงตอ
สัปดาห หรือ 45 ถึง 180 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

8.5 การศึกษาดวยตนเอง (Self Study) ท่ีใชเวลาศึกษาดวยตนเองจากสื่อการเรียนตามท่ีอาจารย
ผูสอนไดเตรียมการไวใหนิสิตไดใชศึกษา 1 ถึง 2 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ 15 ถึง 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค 

สําหรับรายวิชาท่ีจัดการศึกษาในระบบอื่น ๆ ท่ีไมใชระบบทวิภาค ตามขอ 6.2 เทียบคาหนวยกิตกับ
ชั่วโมงการศึกษาใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน 
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หมวด 2 
หลักสูตรการศึกษา 

 
ขอ 9 จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีดังนี ้

9.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป)  มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 หนวยกิต ใชเวลาศึกษา
ไมเกิน 8 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 12 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียน
เรียนไมเต็มเวลา 

9.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป)  มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต ใชเวลาศึกษา
ไมเกิน 10 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 15 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียน
เรียนไมเต็มเวลา 

9.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป)  มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 180 หนวยกิต  ใช
เวลาศึกษาไมเกิน 12 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 18 ปการศึกษาสําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

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

หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู) สามารถเทียบหนวยกิตตามประสบการณหรือตามความรู
ของผูเรียนได โดยเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

 ขอ 10 การนับเวลาการศึกษา ใหนับจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น 

 ขอ 11 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี   
โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
  11.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  30  หนวยกิต 



184 
 

 

  11.2 หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาแกน  วิชาเฉพาะดาน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ ให
มีจํานวนหนวยกิตรวม ดังนี้ 
   11.2.1 หลักสูตรปริญญาตร ี(4 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 84 หนวยกิต 
   11.2.2 หลักสูตรปริญญาตร ี(5 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 114 หนวยกิต 
   11.2.3 หลักสูตรปริญญาตร ี(6 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 144 หนวยกิต 
   11.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 42 หนวย
กิต 
   11.2.5 หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 84  
หนวยกิต 
   หมวดวิชาเฉพาะอาจจัดในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได 
โดยวิชาเอกตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 30 หนวยกิต และวิชาโทตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 15 
หนวยกิต  ในกรณีท่ีจัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคูตองเพิ่มจํานวนหนวยกิต ของวิชาเอกอีกไมนอยกวา 30 หนวย
กิต และใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต 
  11.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง รายวิชาใดๆ ท่ีเปดโอกาสใหนิสิตเลือกเรียนในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
  11.4 หมวดกิจกรรม หมายถึง การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยไมนับหนวยกิต 
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หมวด 3 

การรับเขาเปนนิสิต 

 ขอ 12 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  12.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
  12.2 สําเร็จการศึกษา  ขั้นอนุปริญญาหรือเทียบเทาสําหรับ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 
  12.3 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ 13 การรับเขาเปนนิสิต ใชวิธีดังตอไปนี้ 
  13.1 สอบคัดเลือก 
  13.2 คัดเลือก 
  13.3 รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
  13.4 รับเขาตามขอตกลงของมหาวิทยาลัยหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย 

 ขอ 14 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต ผูท่ีผานการรับเขาเปนนิสิตตองมารายงานตัวพรอมหลักฐานท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ  ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 ขอ 15 ผูท่ีผานการรับเขาเปนนิสิตท่ีไมอาจมารายงานตัวเปนนิสิตตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  เปนอันหมดสิทธิ์ท่ีจะเขาเปนนิสิต  เวนแตจะไดแจงเหตุขัดของใหมหาวิทยาลัยทราบเปน
ลายลักษณอักษรในวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหรายงานตัว  และเม่ือไดรับอนุมัติ ตองมารายงานตัวตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
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หมวด 4 

การลงทะเบียน 
 

ขอ 16 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา  
  16.1 กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพิ่ม-ลดรายวิชาในแตละภาคการศึกษาให
เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 16.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณตอเม่ือนิสิตไดชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว ภายในกําหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย  นิสิตผูใดลง ทะเบียนเรียน หรือ 
ชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ภายหลังวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  จะตองถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ วาดวย การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 

16.3 ผูท่ีขึ้นทะเบียนเปนนิสิตใหมในภาคการศึกษาใด ตองลงทะเบียนเรียนในภาคการ ศึกษา
นั้น 

 16.4 นิสิตท่ีไมไดลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณในภาคการศึกษาใด ภายในกําหนดเวลาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย ไมมีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี  
ท้ังนี ้นิสิตตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาไวถูกตองแลว ภายใน 2 สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษา 

 16.5 รายวิชาใดท่ีหลักสูตรกําหนดวาตองเรียนรายวิชาอื่นกอนหรือมีบุรพวิชา นิสิตตองเรียน 
รายวิชาดังกลาวมากอน  จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได 

ขอ 17 จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนได 
  17.1 นิสิตเต็มเวลาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาตามระบบทวิภาคไม

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

 17.2 นิสิตไมเต็มเวลาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาตามระบบทวิภาค ไม
เกิน 9 หนวยกิต  ในภาคฤดูรอนลงทะเบียนเรียนรายวิชาไดไมเกิน 6 หนวยกิต 

 17.3 นิสิตอาจยื่นคํารองขออนุมัติจากคณบดี เพื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชามากกวาท่ีกําหนดไว  
ท้ังนี ้ตองไมเกิน 3 หนวยกิต 

 17.4 นิสิตท่ีจะสําเร็จการศึกษาและเหลือวิชาเรียนตามหลักสูตร มีจํานวนหนวยกิตต่ํากวา
เกณฑท่ีกําหนดไวในขอ 17.1 ใหลงทะเบียนเรียนเทาจํานวนหนวยกิตท่ีเหลือได 

 สําหรับการจัดการเรียนการสอนในระบบอื่นท่ีไมใชระบบทวิภาคใหเปนไปตามเกณฑของ
ระบบทวิภาค 
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ขอ 18 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 
 18.1 นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตได ตอเม่ือไดรับอนุมัติจาก

อาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยผูสอนเปนลายลักษณอักษร  
 18.2 จํานวนหนวยกิตของรายวิชาท่ีเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตจะไมนับรวมหนวยกิต

สะสม 
 18.3  รายวิชาท่ีเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตจะไมนับรวมเขาในจํานวนหนวยกิตท่ีต่ํา

สุดแตไมเกินจํานวนหนวยกิตสูงสุดท่ีนิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา    
 18.4 นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับเปนหนวยกิต จะตองมีเวลาเรียนไมนอย

กวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชานั้น โดยนิสิตไมตองสอบ 
 18.5 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกเขาเรียนบางรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวย

กิต  แตตองมีคุณสมบัติและพื้นความรูตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร  และจะตองปฏิบัติตามขอบังคับและ
ระเบียบตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย  
  ขอ 19 การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ตองย่ืนคํารองกอนสอบปลายภาคไมนอยกวา 2 สัปดาห  โดยการ
อนุมัติจากคณบดี 
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หมวด 5 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

   ขอ 20 นิสิตตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง  ๆ  ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียน ของรายวิชานั้น ๆ จึง
จะมีสิทธิ์เขาสอบในรายวิชาดังกลาวได ยกเวน กรณีการจัดการศึกษา แบบการศึกษาดวยตนเอง (Self Study) 

 ขอ 21 การประเมินผลการศึกษา 
21.1 การประเมินผลการศึกษาใชระบบคาระดับขั้น  ดังนี้ 

ระดับขั้น ความหมาย คาระดับขั้น 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 

B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช (Fairly Good) 2.5 
C พอใช (Fair) 2.0 

D+ ออน (Poor) 1.5 
D ออนมาก (Very Poor) 1.0 
E ตก (Fail) 0.0 

21.2 ในกรณีท่ีรายวิชาในหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับขั้น ใหประเมินผลใช
สัญลักษณ ดังนี้                           

สัญลักษณ                  ความหมาย 
S ผลการเรียน/การปฏิบัต/ิฝกงาน/เปนท่ีพอใจ 
U ผลการเรียน/การปฏิบัต/ิฝกงาน/ไมเปนท่ีพอใจ 

AU การเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกติ (Audit) 
I การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 

W การงดเรียนโดยไดรับอนุมัต ิ(Withdrawn) 
IP ยังไมประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In progress)                                                                                                       

 21.3 การให  E  นอกจากขอ 21.1  แลว  สามารถกระทําไดในกรณีตอไปนี้ 
          21.3.1 นิสิตสอบตก 
  21.3.2 ขาดสอบโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
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21.3.3 มีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ 20 
21.3.4 ทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 
21.3.5 เปลี่ยนจากสัญลักษณ  I  เนื่องจากไมปฏิบัติตามเกณฑในขอ 21.6 

 21.4 การให  S  หรือ  U  จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาท่ีไมมีหนวยกิตหรือมีหนวยกิต แตคณะเห็นวาไม
สมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของคาระดับขั้น หรือการประเมินผลการฝกงานท่ีมิไดกําหนดเปน
รายวิชาใหใชสัญลักษณ S หรือ U แลวแตกรณี ในกรณีท่ีได U นิสิตจะตองปฏิบัติงานเพิ่มเติมจนกวาจะไดรับ
ความเห็นชอบใหผานได จึงจะถือวาไดศึกษาครบถวนตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
 21.5 การให  I  จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้ 

21.5.1 นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ 20 แตไมไดสอบเพราะปวย  หรือเหตุสุดวิสัย และ
ไดรับอนุมัติจากคณบดี 

21.5.2 ผูสอนและหัวหนาภาควิชาเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา  เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซึ่ง
เปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไมสมบูรณ 
 21.6 การดําเนินการแก  I   นิสิตจะตองดําเนินการแกสัญลักษณ  I  ใหเสร็จสิ้นภายใน  4  สัปดาห เพื่อ ให
ผูสอนแกสัญลักษณ   I  หากพนกําหนดดังกลาวผูสอนจะเปลี่ยนสัญลักษณ  I  เปนคาระดับขั้น  E  ทันที 
 21.7 นิสิตท่ีมีผลการเรียนตั้งแตระดับ D ขึ้นไป ถือวาสอบไดในรายวิชานั้น ยกเวนรายวิชาในหลักสูตร
กําหนดไวเปนอยางอื่น 
 21.8 การให  W  จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้ 

     21.8.1 นิสิตไดรับอนุมัติใหงดเรียนรายวิชานั้นตามขอ 19 
  21.8.2 นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักตามขอ 27 
  21.8.3 นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น 
  21.8.4 นิสิตไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเปลี่ยนจากสัญลักษณ  I  เนื่องจาก    การปวย  หรือเหตุอัน
สุดวิสัยยังไมสิ้นสุด 

 21.9 การให AU จะกระทําในกรณีท่ีนิสิตไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษ โดยไมนับ
หนวยกิต ตามขอ 18 
 21.10 การให IP ใชสําหรับรายวิชาท่ีมีการสอนหรือการทํางานตอเนื่องกันเกินกวา 1 ภาคการศึกษา 
 21.11 ผลการสอบตองสงผานความเห็นชอบของคณบดีประจําคณะกอนสงกองบริการการศึกษา 
 21.12 การแสดงผลการศึกษาและคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมสําหรับนิสิตท่ีรับโอนจากสถาบัน อุดมศึกษาอื่น 
เม่ือสําเร็จการศึกษาใหดําเนินการดังนี้ 
  21.12.1 แสดงผลการศึกษาของนิสิตรับโอน โดยแยกรายวิชารับโอนไวสวนหนึ่งตางหากพรอม
ท้ังระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษานั้นไวดวย 
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  21.12.2 คํานวณคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษารายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

   ขอ 22 การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน 
   22.1 รายวิชาใดท่ีนิสิตสอบได  E  ในวิชาบังคับนิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ํา หรือเลือก
รายวิชาอื่นท่ีมีลักษณะเนื้อหาคลายคลึงเรียนแทน  ในการเลือกเรียนแทนนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนา
ภาควิชาหรือหัวหนาสาขาหรือประธานหลักสูตร ท่ีรายวิชานั้นสังกัด และไดรับอนุมัติจากคณบดีท่ีรายวิชานั้น
สังกัด 
   ในกรณีท่ีไมใชวิชาบังคับ หากไดผลการเรียนเปน E ไมตองเรียนซ้ําในรายวิชาดังกลาวได 
   22.2 ในกรณีท่ีนิสิตยายคณะหรือเปลี่ยนวิชาเอกหรือวิชาโท  รายวิชาท่ีสอบได  E  ในวิชา
บังคับของวิชาเอกเดิมหรือวิชาโทเดิม นิสิตจะตองเรียนซ้ําหรือจะเลือกเรียนรายวิชาในวิชาเอกใหมหรือวิชาโท
ใหมแทนกันได ในการเลือกเรียนแทนนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาสาขาวิชา 
หรือประธานหลักสูตรของวิชาเอกใหมหรือวิชาโทใหม  และไดรับอนุมัติจากคณบดีของคณะท่ีวิชาเอกใหม
หรือวิชาโทใหมสังกัด วิชาท่ีเลือกเรียนแทนนี้จะไมนับหนวยกิตในหมวดวิชาเอกใหมหรือหมวดวิชาโทใหม 

 ขอ 23  การนับหนวยกิตและการคํานวณคาระดับขั้นเฉลี่ย 
   23.1 การนับจํานวนหนวยกิตเพื่อใชในการคํานวณหาคาระดับขั้นเฉลี่ย  ใหนับจากรายวิชาท่ีมี
การประเมินผลการศึกษาเปนคาระดับขั้น   A,  B+,  B,  C+,  C,  D+,  D  และ  E 
   23.2 การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักสูตรใหนับเฉพาะ
หนวยกิตของรายวิชาท่ีสอบได ตั้งแตระดับ D ขึ้นไปเทานั้น 
   23.3 คาระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษา  ใหคํานวณจากผลการเรียนในภาคการศึกษานั้นโดย
เอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละรายวิชาเปนตัวตั้ง   หารดวยจํานวน
หนวยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น 
          23.4 คาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแตเริ่มเขาเรียนจนถึงภาค
การศึกษาสุดทายท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียน  โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้น 
ของแตละรายวิชาท่ีเรียนท้ังหมด  หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมท้ังหมด 
   23.5 การคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมใหคํานวณ เม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 ท่ี
นิสิตลงทะเบียนเรียน 
    23.6 ในภาคการศึกษาท่ีนิสิตได  IP  รายวิชาใด ไมตองนํารายวิชานั้นมาคํานวณคาระดับขั้น
เฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้น  แตใหนําไปคํานวณในภาคการศึกษาท่ีไดรับการประเมินผล 
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 ขอ 24 การทุจริตในการสอบและการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา 
   นิสิตท่ีเจตนาทุจริตหรือทําการทุจริตใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาหรือการสอบ อาจไดรับโทษ
ดังนี้ 
   24.1 ตกในรายวิชานั้น หรือ 
   24.2 ตกในรายวิชานั้น และใหพักการเรียนในภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือเลื่อนการเสนอชื่อ
ขอรับปริญญาไปอีก 1 ปการศึกษา หรือ 
   24.3 พนจากสภาพนิสิต 
   การพิจารณาการทุจริตดังกลาวใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 6 

สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรียน และการลาออก 
 
 ขอ  25  สถานภาพนิสิต เปนดังนี้ 
   25.1 สถานภาพนิสิตตามการจัดการศึกษา แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
    25.1.1 นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ไดแกนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา 
    25.1.2 นิสิตไมเต็มเวลา (Part Time) ไดแกนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา 
   25.2 สถานภาพนิสิตตามการรับเขาศึกษา 
    25.2.1 นิสิตสามัญ ไดแก ผูท่ีผานการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย
และเขาศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 
    25.2.2 นิสิตสมทบ ไดแก นิสิตและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ  ท่ีไดรับอนุมัติ
จากมหาวิทยาลัยใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อนําหนวยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันท่ีตนสังกัด 
    25.2.3 นิสิตท่ีเขารวมศึกษา ไดแกบุคคลภายนอกท่ีไดรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให
เขารวมศึกษาในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหนวยกิตได เม่ือไดรับการคัดเลือกเขาเปนนิสิตสามัญ 

 ขอ 26 การจําแนกสภาพนิสิต 
   สภาพนิสิตมี 2 ประเภท คือ สภาพสมบูรณ และสภาพรอพินิจ 
   26.1 นิสิตสภาพสมบูรณ  ไดแก นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนเปนภาคการศึกษาแรก  หรือนิสิตท่ี
สอบไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  2.00 
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   26.2 นิสิตสภาพรอพินิจ  ไดแก นิสิตท่ีสอบไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.50-1.99  แตยัง
ไมพนสภาพนิสิต ภายใตขอ 29.3.5  และ 29.3.6 
   การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเม่ือสิ้นภาคการศึกษาท่ี 2 นับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา นิสิตเต็มเวลาท่ี
เรียนภาคฤดูรอนใหนําผลการเรียนไปรวมกับผลการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปท่ีลงทะเบียนเรียน 

 ขอ 27 การลาพักการเรียน 
   27.1 นิสิตอาจยื่นคํารองลาพักการเรียนได  ในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้ 
    27.1.1 ถูกเกณฑเขารับราชการทหารกองประจําการหรือไดรับหมายเรียกเขารับการตรวจ
เลือกหรือรับการเตรียมพล 
    27.1.2 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่นใดท่ีมหาวิทยาลัยเห็น
ควรสนับสนุน 
    27.1.3 เจ็บปวยจนตองรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่งแพทยโดยมีใบรับรองแพทย
     
    27.1.4 มีเหตุจําเปนสวนตัว  อาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได  ถามีสภาพนิสิตมาแลว
อยางนอย 1 ภาคการศึกษา 
   27.2 การลาพักการเรียน นิสิตตองยื่นคํารองภายใน 4  สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษา 
และจะตองชําระเงินคารักษาสภาพนิสิต ของภาคการศึกษานั้น และใหคณบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติการลาพัก
การเรียน 
   27.3 การลาพักการเรียน  ใหอนุมัติครั้งละ  1  ภาคการศึกษา  ถานิสิตยังมีความจําเปนท่ีจะตอง
ขอลาพักการเรียนตอไปอีก  ใหยื่นคํารองใหมตามขอ 27.2 
   27.4 ใหนับระยะเวลาท่ีลาพักการเรียนรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย 

 ขอ 28 การลาออก 
   นิสิตท่ีประสงคจะลาออกจากความเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย  ใหยื่นคํารองตอคณะท่ีนิสิตศึกษา
อยูและใหคณบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

 ขอ 29 การพนจากสภาพนิสิต 
   นิสิตตองพนจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
   29.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับอนุมัติปริญญาตามขอ 39 
   29.2 ไดรับอนุมัติจากคณบดีใหลาออก ตามขอ 28 
   29.3 ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังตอไปนี้ 
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    29.3.1 ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีขึ้นทะเบียนเปนนิสิตใหม  ยกเวน   
กรณีตามขอ 27.1.1,  27.1.2,  27.1.3 
    29.3.2 ไมชําระเงินคารักษาสถานภาพนิสิตตามขอ 27.2 
    29.3.3 ขาดคุณสมบัติตามขอ 12 
    29.3.4 เม่ือคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50 
    29.3.5 เปนนิสิตสภาพรอพินิจท่ีมีคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  1.75  เปนเวลา 2  ภาค
การศึกษาตอเนื่องกัน 
    29.3.6 เปนนิสิตสภาพรอพินิจครบ  4  ภาคการศึกษาตอเนื่องกัน 
    29.3.7 ไมสามารถเรียนสําเร็จภายในกําหนดระยะเวลาตามขอ 9  หรือไดคาระดับขั้น
เฉลี่ยสะสมต่ํากวา  2.00 
    29.3.8 ทําการทุจริตในการสอบและถูกสั่งใหพนจากสภาพนิสิต 
    29.3.9 มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 
    29.3.10 ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง 
    29.3.11 ถูกพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในคดีอาญา  เวนแตความผิดโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ 
   29.4 ถึงแกกรรม 

หมวด 7 

การเปลี่ยนสถานภาพนิสิตและการโอนหนวยกิต 

 ขอ 30 การเปลี่ยนสถานภาพ 
   30.1 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนิสิตเปลี่ยน
สถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลาได ท้ังนี้นิสิตจะตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบ
ตาง ๆ รวมท้ังชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ในการเปลี่ยนสภาพใหถูกตอง 
   30.2 นิสิตท่ีเปลี่ยนสถานภาพตามการจัดการศึกษาได จะตองลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอย
กวา 1 ปการศึกษา และตองลงทะเบียนเรียนในประเภทท่ีเปลี่ยนใหมอยางนอย 1 ปการศึกษากอนสําเร็จ
การศึกษา 
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 ขอ 31 การยายคณะ 
   31.1 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนิสิตยายคณะได
ท้ังนี้นิสิตจะตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ  รวมท้ังชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในการยายคณะให
เรียบรอย 
   31.2 นิสิตตองยื่นคํารองในการขอยายคณะไมนอยกวา  60  วันกอนการลง ทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาท่ีประสงคจะยาย  การพิจารณาอนุมัติใหอยูในดุลพินิจของคณบดีท่ีเกี่ยวของและเปนไปตาม
ระเบียบของคณะนั้น ๆ  การยายคณะจะมีผลสมบูรณตอเม่ือ  ไดรับอนุมัติจากคณบดีในคณะท่ีจะยายไปศึกษา 
   31.3 รายวิชาตาง ๆ ท่ีนิสิตยายคณะไดเรียนมา ใหนํามาคํานวณคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมดวย 
   31.4 ระยะเวลาการศึกษาใหนับตั้งแตเริ่มเขาเรียนในคณะแรกท่ีเขาเรียน 

 ขอ 32  การเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโท 
   นิสิตสามารถเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโทได โดยไดรับอนุมัติจากหัวหนาภาค หรือหัวหนา
สาขาวิชาหรือประธานหลักสูตรท่ีเกี่ยวของ และไดรับอนุมัติจากคณบดี 

 ขอ 33 การคืนสภาพนิสิต 
   สภาวิชาการมีอํานาจคืนสภาพนิสิตใหแกผูท่ีถูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรอยางยิ่ง
เทานั้น และเม่ือดําเนินการแลวใหรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 

 ขอ 34 การลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
   34.1 สถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีนิสิตประสงคจะลงทะเบียนเรียน ตองเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ี
มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ  ท้ังนี้ โดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาสาขาวิชา หรือประธาน
หลักสูตร  และไดรับอนุมัติจากคณบดี 
   34.2 การโอนหนวยกิตและการเทียบรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนจากสถาบัน อุดมศึกษาอื่น
ตามขอ 34.1 ใหเปนไปตามขอ 36 
   34.3 ผลการศึกษาท่ีไดรับ ตองปรากฏในรายงานการศึกษาของนิสิตนั้นทุกกรณี มหาวิทยาลัยจะ
ยึดถือการรายงานผลการศึกษาโดยตรงจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ  และหากไมมีการเทียบโอนรายวิชาตามขอ 
34.2 จะถือวาเปนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีของหลักสูตร 

 ขอ 35 การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
   35.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีมีวิทยฐานะ 
เทียบเทามหาวิทยาลัยได  โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามท่ีสภาวิชาการกําหนด 
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   35.2 นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีไดรับโอนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยจะตองยอมรับ
การเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยตามขอบังคับขอ 36 
   35.3 นิสิตรับโอนจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ปการศึกษา
แตตองไมเกิน 2 เทาของกําหนดเวลาท่ีตองศึกษาเพื่อใหไดจํานวนหนวยกิตท่ีเหลือ  และตองลงทะเบียนเรียน
รายวิชาไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวมแตละหลักสูตร จึงจะมีสิทธิ์สําเร็จการศึกษา แตไมมีสิทธิ์
ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม 

 ขอ 36 การโอนหนวยกิตและการเทียบรายวิชาจากระดับอุดมศึกษา  ใหใชเกณฑ ดังนี้ 
   36.1 เปนรายวิชาในหลักสูตรอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 
   36.2 เปนรายวิชาท่ีมีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงกันไดหรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสาม
ในสี่ของรายวิชาท่ีขอเทียบ 
   36.3 เปนรายวิชาท่ีไดศึกษามาแลวไมเกิน  5  ป  นับถึงวันท่ีขอเทียบรายวิชา 
   36.4 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเลือกตองไดระดับขั้น  C   หรือคาระดับ
ขั้นเฉลี่ย  2.00  หรือเทียบเทา 
   36.5 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน  วิชาเอก  วิชาแกน  หรือวิชาชีพ  ตองสอบไดไมต่ํากวา
ระดับขั้น  B  หรือคาระดับขั้นเฉลี่ย 3.00 หรือเทียบเทา และเปนไปตามเกณฑและขอกําหนดเพิ่มเติมของคณะท่ี
รับเทียบโอน 
   36.6 การโอนหนวยกิตและการเทียบรายวิชา ใหอยูในดุลยพินิจของภาควิชาหรือสาขาวิชาท่ี
นิสิตขอโอนหนวยกิตและเทียบรายวิชา  และไดรับอนุมัติจากคณบดี 
   36.7 การโอนหนวยกิตและการเทียบรายวิชา  ใหกระทําไดไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวย
กิตรวมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
   36.8 ในกรณีจําเปนท่ีไมอาจอนุโลมตามเกณฑการเทียบรายวิชาและการโอนหนวยกิตนี้ได
ท้ังหมดท่ีมิไดระบุไวในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ใหอธิการบดีพิจารณาใหความเห็นชอบเปนราย ๆ ไป 

 ขอ 37 การเทียบโอนความรู/ประสบการณและใหหนวยกิต 
   มหาวิทยาลัยอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชา
เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ใหกับนิสิตท่ีมีความรูความสามารถ ท่ีสามาถวัดมาตรฐานไดท้ังนี้ นิสิตตอง
ศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตรและเปนไปตามหลักเกณฑการ 
เทียบโอนของมหาวิทยาลัย 
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หมวด 8 

การขอรับและการใหปริญญา 
 
 ขอ 38  การขอรับปริญญา 
  ในภาคการศึกษาใดท่ีนิสิตคาดวาจะสําเร็จการศึกษา  ใหแสดงความจํานงขอรับปริญญาตอ
มหาวิทยาลัยกอนการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาสุดทาย  1  เดือน 

 ขอ 39 การใหปริญญา 
   มหาวิทยาลัยจะพิจารณานิสิตท่ีไดแสดงความจํานงขอรับปริญญา  และมีความประพฤติดี  เสนอ
ชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาบัณฑิต  หรือปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมตามเกณฑตอไปนี้ 
   39.1 ปริญญาบัณฑิต 
    ผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิต  ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
    39.1.1 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร  และมีเวลาเรียนครบตามเกณฑของ
มหาวิทยาลัย 
    39.1.2 ไดรับการประเมินผล  S  ในรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต หรือการประเมินรวบยอด  
สําหรับหลักสูตรท่ีมีการกําหนดไว 
    39.1.3 ไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  2.00 
    ท้ังนี้หากมีการใชระบบการวัดผลและการศึกษาท่ีแตกตางไปจากนี้ จะตองกําหนด ใหมี
คาเทียบเคียงกันได โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย 
   39.2 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 
    ผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง  ตองเปนนิสิตเต็มเวลา และมี
คุณสมบัติดังนี้ 
    39.2.1  มีคุณสมบัติครบตามขอ 39.1.1  และขอ 39.1.2 
    39.2.2 มีระยะเวลาเรียนไมเกินจํานวนภาคการศึกษาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรท้ังนี้  ไม
นับภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน 
    39.2.3 ไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต  3.25  ขึ้นไป 
    39.2.4 ไมมีผลการเรียนรายวิชาใดต่ํากวา  C 
   39.3 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
    ผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง   ตองเปนนิสิตเต็มเวลา และมี
คุณสมบัติดังนี้ 
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    39.3.1 มีคุณสมบัติครบตามขอ 39.1.1  และขอ 39.1.2 
    39.3.2 มีระยะเวลาเรียนไมเกินจํานวนภาคการศึกษาตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรท้ังนี้
ไมนับภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน 
    39.3.3  ไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต  3.60  ขึ้นไป 
    39.3.4  ไมมีผลการเรียนรายวิชาใดต่ํากวา  C 
 

หมวด 9  
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 ขอ 40 ทุกหลักสูตรจะตองกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอย
จะตองประกอบดวยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 
   40.1 การบริหารหลักสูตร 
   40.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
   40.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต 
   40.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 ขอ 41 ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย  
   โดยแสดงการปรับปรุงดัชนีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 5 ป 
และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป 

 ขอ 42 หลักสูตรที่จะเปดใหมหรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง 
   จะตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ไมนอยกวา 5 
คน โดยอาจารยประจําหลักสูตรจะตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาท่ีเปดสอน และในจํานวนนี้ตองเปนผู
มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย 
อยางนอย 2 คน ท้ังนี้อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกัน
ไมได 
   อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีมีหนาท่ีหลักทางดานการสอนและ
การวิจัย และปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปดสอน 
   ในกรณีเปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบันหรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน อาจารย
ประจําของสถาบันในความรวมมือนั้น ใหถือเปนอาจารยประจําในความหมายของเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 



198 
 

 

 ขอ 43 ใหทุกหลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรจะตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร 
   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีภาระหนาท่ีในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การ
พัฒนาหลักสูตร และการติดตามประเมินผลหลักสูตร และหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
   

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

 
 
  
(ศาสตราจารย ดร.เกษม  สุวรรณกุล) 

               นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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