
 
 
 
 
 
 

  
 

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

สาขาวิชาวิทยาศาสตร-ฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตรและคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



 สารบัญ  
เรื่อง  หนา 

 สารบัญ  
 หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  

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 3 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร 
3 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของ
กับพันธกิจของสถาบัน 

4 

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

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 7 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 8 

 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร  
1. ระบบการจัดการศึกษา 10 
2. การดําเนินการหลักสูตร 10 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 12 
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 36 
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  37 

 หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล  
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 39 



 สารบัญ  
เรื่อง  หนา 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 39 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู

รายวิชา (Curriculum Mapping) 
45 

 หมวดวิชาชีพคร ู  
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 49 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 51 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู

รายวิชา (Curriculum Mapping) 
59 

 หมวดวิชาเฉพาะ  
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 67 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 68 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู

รายวิชา (Curriculum Mapping) 
71 

 หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต  
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 77 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 77 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 77 

 หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย  
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 77 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 78 

 หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
1. การบริหารหลักสูตร 79 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 79 
3. การบริหารคณาจารย 80 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 80 
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต 81 
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 81 
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 81 

   



 สารบัญ  
เรื่อง  หนา 

 หมวดท่ี 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร  
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 83 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 83 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 83 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 84 

 ภาคผนวก  
 ก. เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร 86 
 ข. คําอธิบายรายวิชา 89 
 ค. สําเนาคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 119 
 ง. สรุปการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 120 
 จ. ผลงานทางวิชาการ การคนควา วิจัย หรือการแตงตําราของอาจารยประจํา

หลักสูตร อาจารยประจํา และอาจารยพิเศษ 
135 

 ฉ. ขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตร ี 145 
 



รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ป) 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร-ฟสิกส 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 คณะวิทยาศาสตร  ภาควิชาฟสิกส 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
  ภาษาไทย : การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร-ฟสิกส 
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Science-Physics 
 
2. ชื่อปริญญา 
  ภาษาไทย : ชื่อเต็ม การศึกษาบัณฑิต (วิทยาศาสตร-ฟสิกส) 
    ชื่อยอ กศ.บ. (วิทยาศาสตร-ฟสิกส) 
  ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Bachelor of Education (Science-Physics) 
    ชื่อยอ B.Ed. (Science-Physics) 
 
3. วิชาเอก : 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร-ฟสิกส 

 
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: 
   จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 166 หนวยกิต  

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป 
 5.2 ภาษาท่ีใช : ภาษาไทย และเอกสารและตําราท่ีประกอบการเรียนมีท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 
 5.3 การรับเขาศึกษา : รับนิสิตไทยและนิสิตตางชาติท่ีสามารถใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารได 
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 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น : เปนหลักสูตรความรวมมือกับคณะศึกษาศาสตร 
 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา : ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 เริ่มใชหลักสูตรใน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2552 
 สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี  1/2554 เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2554 
 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 1/2554 เมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2554 
 มีผลบังคับใชกับนิสิต ปการศึกษา 2552 เปนตนไป 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
หลังจากเปดสอนเปนเวลา 3 ป 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 8.1 ครูอาจารยสาขาวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 8.2 นักวิชาการศึกษาท้ังในและนอกสถานศึกษา 
 8.3 นักวิจัยดานวิทยาศาสตรศึกษา 
 8.4 นักวิชาชีพทางการศึกษาท้ังในและนอกสถานศึกษา 
 8.5 อาชีพอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาดานวิทยาศาสตร-ฟสิกส 
 

9. ชื่อ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
และปที่สําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

นางวิชุดา บุญยรัตกลิน อาจารย กศ.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2532 
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2537 
วท.ด. (ฟสิกส) พ.ศ. 2546 

- 

นายอนุศิษฏ ทองนํา อาจารย วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2543 
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2547 
วท.ด. (ฟสิกส) พ.ศ.2551 

- 

นายมาโนชญ เฮงวัฒนะ  อาจารย กศ.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2536 
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2541 

- 
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10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
  ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ปจจุบันโลกเคลื่อนเขาสูยุคของคลื่นลูกท่ี 4 “ยุคสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู กระแสโลกาภิวัตน” 
เปนยุคของการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วรุนแรงในทุกดาน ไมวาจะเปนในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม รวมท้ังการเปดการคาเสรีซึ่งทําใหการศึกษากลายเปนธุรกิจมากขึ้น (สํานัก
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2551: 1) อันจะสงผลตอคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
ตลอดจนการแขงขันทางดานการศึกษาระหวางสถาบันในประเทศกับตางประเทศ  
  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ท่ีมุงสูสังคมอยูเย็น
เปนสุขรวมกัน คนไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคม
สันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติ
ย่ังยืนอยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดํารงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่มีพระ-
มหากษัตริยทรงเปนประมุข และอยูในประชาคมโลกไดอยางมีศักด์ิศรี  ภายใตแนวปฏิบัติของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (2550: ม-ย) เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดดทางเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี ซึ่งสรางความ
เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมทั้งในดานโอกาสและภัยคุกคาม ดวยเหตุนี้ ประเทศไทยใน
ฐานะที่เปนสมาชิกของสังคมโลกจึงหลีกเลี่ยงไมไดท่ีจะตองรับมือกับผลกระทบดังกลาวท่ีมีท้ังความ
รวมมือ ความขัดแยงและการแขงขัน 

 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  การปฏิรูปทางการศึกษา ในป พ.ศ. 2540 ทําใหประเทศไทยไดมีการตราพระราชบัญญัติการ 
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 การประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติฯ สงผลใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาตองมีการปรับปรุงและดําเนินกิจกรรม
ปฏิรูปการศึกษาตามสาระสําคัญท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 อันไดแก การ
จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนศูนยกลาง การประกัน
คุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง 
การระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา การสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา การ
ผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และการดําเนินการเพ่ือปฏิรูปการศึกษา  (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2552: 78)  เพ่ือใหการจัดการศึกษาสอดคลองกับสังคมไทยในอนาคต  ซึ่งไดมี
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การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ขึ้นเพ่ือเปนแกนนําและกําหนดแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของชาติไปสูการปฏิบัติ 
  จากผลของการปฏิรูปการศึกษา สงผลใหการศึกษาพัฒนาไปสูการเปนกลไกเพ่ือการพัฒนาคน  
พัฒนาสังคม  เปนพลังขับเคลื่อนและเปนภูมิคุมกัน  โดยการสรางและพัฒนาเด็กใหมีความพรอมดาน
สติปญญา อารมณและศีลธรรม  พัฒนาเยาวชนกอนเขาสูตลาดแรงงานใหมีคุณภาพ  พัฒนากําลังคนใหมี
สมรรถนะสูงขึ้น  นอกจากนี้ยังสงเสริมใหผูรู ปราชญ และผูสูงอายุท่ีมีประสบการณ นําความรูมาถายทอด 
จัดการความรู ในระดับชุมชนและเสริมสรางการมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน สถาบันการศึกษา ให
เปนกลไกในการพัฒนาการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2551: 78) 
  ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงท่ีประเทศไทยตองเผชิญในอนาคต แมวาความมุงหวังของการ
ปฏิรูปการศึกษาจะตองการพัฒนาคุณภาพ สมรรถนะของเยาวชนใหมีคุณภาพสูงขึ้น ผลของการพัฒนา
คุณภาพคนดานการศึกษามีการขยายตัวอยางรวดเร็วโดยจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องจาก 
8.5 ป ในป พ.ศ. 2548 เปน 8.8 ป ในป พ.ศ. 2551 ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดใหจํานวนป
การศึกษาเฉลี่ยเปน 9.5 ป ก็ยังไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
2552) นอกจากนี้ความสามารถในการเชื่อมโยงความรูกับการนําไปใชของคนไทยยังอยูในระดับตํ่า 
คุณภาพการศึกษาทุกระดับลดลงอยางตอเนื่อง ตลอดท้ังกําลังคนระดับกลางและระดับสูงยังขาดแคลนท้ัง
ปริมาณและคุณภาพ จึงเปนจุดออนของไทยในการสรางองคความรู นวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ประเทศ และเปนจุดฉุดรั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ 
 
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  จากสถานการณทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จําเปนตองพัฒนาคนใหมี
คุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ดวยเหตุนี้ การจัดการศึกษาจึงควรตอบสนอง
พันธกิจเพ่ือเตรียมทรัพยากรบุคคลใหรองรับตอการพัฒนาประเทศ และการจัดการศึกษาดังกลาวตองเริ่ม
ปลูกฝงต้ังแตการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีสถาบันการศึกษาและครูเปนกลไกสําคัญในการจัดการศึกษา จึง
จําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตครูท่ีมีความรูความสามารถตอการจัดการศึกษาเพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศ 
  ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความสามารถในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนอง
การพัฒนาประเทศนั้น  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ ไดกําหนดใหระบบ กระบวนการผลิต การ
พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพ
ชั้นสูง โดยการกํากับและประสานใหสถาบันท่ีทําหนาที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย รวมท้ังบุคลากร
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ทางการศึกษาใหมีความพรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม และการพัฒนาบุคลากร
ประจําอยางตอเนื่อง อีกท้ังครูและบุคลากรทางการศึกษาตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยตองมี
คุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
  มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบดวย มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน  เพ่ือใหเกิดความรู ความสามารถ และความชํานาญ
เพียงพอในการประกอบวิชาชีพ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ  เพ่ือใหเกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสรางความเชื่อมั่นศรัทธา
ใหแกผูรับบริการ ตอบสังคมไดวา การท่ีกฎหมายใหความสําคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องจากเปน
วิชาชีพท่ีมีลักษณะเฉพาะ ตองใชความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ 
  จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน สถาบันการศึกษาท่ีผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา จําเปนตอง
จัดการศึกษาเพ่ือการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยพัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐาน
สอดคลองกับวิชาชีพทางการศึกษาและสอดรับกับความตองการของสังคมในอนาคต 

 12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เปนตนแบบดานการผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาแหงหนึ่งของประเทศนานกวา 60 ป  จึงตระหนักถึงบทบาทความเปนผูนําดานการ
ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหไดครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
สมรรถนะในการบริหารและจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิผล และมีคุณลักษณะตามอตัลักษณบัณฑิตของ 
มศว  9 ประการ คือ (1) คิดเปน ทําเปน (2) หนักเอาเบาสู (3) รูกาลเทศะ (4) เปยมจิตสํานึกสาธารณะ (5) มี
ทักษะสื่อสาร (6) ออนนอมถอมตน (7) งามดวยบุคลิก  (8) พรอมดวยศาสตรและศิลป (9) ใฝรูตลอดชีวิต 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนหนวยงานรับผิดชอบผลิตบัณฑิตหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต  มาเปนระยะเวลากวา 60 ป คณะศึกษาศาสตรและคณะรวมผลิตจึงตระหนักถึงความสําคัญในการ
จัดทําหลักสูตรเพ่ือผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
นโยบายการศึกษาชาติ ความตองการของชุมชนและสังคม รวมท้ังอัตลักษณบัณฑิต มศว ดังนั้น คณะ
ศึกษาศาสตร และคณะรวมผลิต จึงไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เพื่อผลิตบัณฑิตใหมี
ความรูความสามารถในทางวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา สืบสานเจตนารมณในการผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
 
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
 นิสิตเรียนรายวิชาหมวดการศึกษาท่ัวไป จากสํานักการศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย เรียนรายวิชาเอกจาก
คณะที่นิสิตสังกัด  และเรียนรายวิชาชีพครูจากคณะศึกษาศาสตร  โดยมีการบริหารจัดการในหมวดวิชาชีพ
ครู ดังนี ้
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 13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 เปนรายวิชาท่ีมุงพัฒนานิสิตใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนท่ีกวางไกล มีความเขาใจ
ตนเอง ผูอื่นและสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสาร
ความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมท้ังของไทยและนานาชาติ 
สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี เปนรายวิชาท่ี
ตอบสนองตอปรัชญาและวัตถุประสงคขอหลักสูตร มีสํานักวิชาศึกษาทั่วไปเปนผูประสานงานจัดการ
เรียนการสอนและจัดหาอาจารยผูสอนทั้งจากคณะตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและผูเชี่ยวชาญภายนอก 
  หมวดวิชาชีพครู 

เปนรายวิชาชีพชั้นสูงท่ีมุงพัฒนานิสิตใหเปนบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ เพ่ือทําหนาท่ีใหความรู สามารถจัดการเรียนรูและเสริมสรางประสบการณ
ตลอดจนใหการอบรมบมนิสัยใหแกเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนท่ัวประเทศ  
รายวิชาในหมวดนี้เปดสอนโดยคณะศึกษาศาสตร 

 หมวดวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน 
เปนรายวิชาที่มุงพัฒนานิสิตใหมีความรูในเร่ืองท่ีสนใจโดยเปดโอกาสใหเลือกเรียนไดจากรายวิชา

ของทุกคณะท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดเงื่อนไขของรายวิชาท่ีสามารถนํามาเปนวิชา
เลือกเสรีได  

 หมวดวิชาเลือกเสรี 
เปนรายวิชาท่ีมุงพัฒนานิสิตใหมีความรูในเรื่องท่ีสนใจโดยเปดโอกาสใหเลือกเรียนไดจาก

รายวิชาของทุกคณะที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดเงื่อนไขของรายวิชาท่ีสามารถนํามาเปน
วิชาเลือกเสรีได 
 13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน 
  หมวดวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน 

เปนรายวิชาที่ภาควิชาเปดสอนใหแกนิสิตหลักสูตรอื่นท้ังในและนอกคณะวิทยาศาสตร   
 13.3 กลุมบริหารจัดการ 

มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน ทําหนาท่ีประสานงานระหวางภาควิชา/คณะ/
สํานักวิชา ในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล  
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
  1.1.1  ปรัชญาวิชาชีพครู 

ครูท่ีมีความรู  คุณธรรม จริยธรรมแหงความเปนครูอยางแทจริงสามารถขับเคลื่อน
สังคมไทยใหเปนสังคมท่ีเขมแข็ง และพัฒนาอยางยั่งยืน โดยธํารงรักษาภูมิปญญาไทยใหม่ันคงสืบไป  
  1.1.2  ปรัชญาสาขาวิชาวิทยาศาสตร-ฟสิกส 
   สรางชาติดวยศาสตรแหงการศึกษา ท่ีครูมีความเปนเลิศ ดานการเรียนการสอน การวิจัย 
ความรู คุณธรรม และจริยธรรม สามารถขับเคลื่อนสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีเขมแข็งและพัฒนาอยาง
ย่ังยืน โดยธํารงรักษาภูมิปญญาไทยใหมั่นคงสืบไป 

 1.2 ความสําคัญ 
  ครูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสังคม กอบกูวิกฤต ผานการพัฒนาคน ดวยการสรางคน สราง
ความรู  เพ่ือผลของการพัฒนาท้ังปวง  ครูท่ัวโลกมีพันธกิจและภารกิจรวมกัน ในการแกวิกฤตโลก  โดยการ
ใหการศึกษาท่ีดีท่ีสุด  เพ่ือสรางคนดี คนเกง คนมีความสุขท่ีเปนพลเมืองและพลโลก เพ่ือพรอมเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก 
  วิชาชีพครูเปนวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมุงผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ใหเปนผูมี
ความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เพ่ือไปทําหนาท่ีใหความรู สามารถจัดการเรียนรู
และเสริมสรางประสบการณตลอดจนใหการอบรมบมนิสัย ใหแกเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในโรงเรียนท่ัวประเทศ ใหบัณฑิตครูเปนผูมีความรูความสามารถในการรวมคิด รวมใจ รวมทํา กับคนใน
ชุมชน ในสังคม เพ่ือสรางสภาพแวดลอมในการหลอหลอมเยาวชนใหเกิดการเรียนรูท่ีเทาเทียมกัน อยาง
เต็มตามศักยภาพของผูเรียนแตละคน เพื่อการดํารงตนใหอยูในสังคมอยางมีคุณภาพ บัณฑิตครูจึงเปน
บุคคลท่ีสําคัญย่ิง ในการสรางคน สรางชาติ  โดยการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนของ
ประเทศ  หลักสูตรนี้จําเปนตองสรางใหตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม สอดคลองกับ
นโยบายและแผนการศึกษาชาติ 

 1.3 วัตถุประสงค 
  1.3.1  วัตถุประสงคของวิชาชีพคร ู
  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เปนผูนําในการสรางสรรคการเรียนรู
แนวใหม มีความเปนครูและเปนนักวิชาการท่ีพรอมดวยคุณธรรม บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจะมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 



 
 
 

8

  1)  มีความรู ใฝรูครอบคลุมทั้งในศาสตรหลายสาขาและศาสตรสาขาวิชาเฉพาะ สามารถ
จัดการความรูในเชิงสหวิทยาการอยางสรางสรรค โดยใชหลักการวิเคราะห สังเคราะห การประยุกตใช
องคความรู และนวัตกรรมไดอยางเหมาะสม สามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารใหเกิดความรูอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความคิดสรางสรรค และจินตนาการ 
   2)   มีความคิดริเริ่มและสรางสรรคในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนใหสอดคลองกับสภาพจริง ตลอดจนมีความคิดริเริ่ม และสรางสรรค ในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา 
   3)  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณในวิชาชีพ มีความเปนผูนําทางการศึกษา มี
จิตสํานึกในการทํางานเพ่ือสังคมอยางตอเนื่อง สามารถทํางานรวมกับผูอื่นโดยใชหลักประสานประโยชน
สวนรวมตามวิถีประชาธิปไตย เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน ธํารงรักษาไวซึ่งภูมิปญญาไทย 

  1.3.2  วัตถุประสงคของสาขาวิชาวิทยาศาสตร-ฟสิกส 
   1)  เพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีความรู ความเขาใจในหลักวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
วิชาชีพครูอยางลึกซึ้ง โดยสามารถจัดการเรียนรูและพัฒนาการเรียน โดยบูรณาการองคความรูดาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพ้ืนฐานเพ่ือนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอน อันเปนกระบวนการวิจัย
และพัฒนาตอยอดองคความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรอยางเปนระบบ รวมท้ังสรางความศรัทธา 
และเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพครู 
   2)   เ พ่ือ ใหได บัณฑิตท่ีมีความรูและความเขาใจในเนื้อหาฟสิกสอยางถ องแ ท  มี
ความสามารถพัฒนาตนเองในการติดตามความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมๆได 
สามารถเปนครูวิทยาศาสตรในระดับการศึกษาพ้ืนฐานที่มีความรูและสามารถถายทอดความรูไดอยางดี 
รวมท้ังประยุกตใชความรูทางดานฟสิกสพัฒนาความรู พัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง
เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 
   3)   เพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีอุดมการณรักและศรัทธาในวิชาชีพครู มุงม่ันอุทิศตน เพ่ือพัฒนา
ผูเรียน สถานศึกษาและชุมชนอยางเต็มศักยภาพ 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 
1.  การพัฒนามาตรฐานการฝก

ปฏิบัติการวิชาชีพคร ู
1.1  จัดการปฏิบัติการวิชาชีพ 
       ระหวางเรียน 

1.1.1 เครือขายสถานศึกษาสําหรับการปฏิบัติการ
วิชาชีพระหวางเรียน 

  1.1.2 รายงานผลการผานเกณฑการฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

 1.2  จัดการปฏิบัติการสอนใน 
       สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

1.2.1 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มี
คุณสมบัติตามที่คุรุสภากําหนดเปนเวลา 1 ป 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 
  1.2.2  รายงานผลการผานเกณฑการปฏิบัติการสอนใน

สาขาวิชาเฉพาะ 
2.    การพัฒนาคุณลักษณะทาง

วิชาชีพคร ู
2.1  จัดกจิกรรมพัฒนาคุณลักษณะ

ทางวิชาชีพคร ู
2.1.1  คณะกรรมการบริหารกิจกรรมพัฒนา

คุณลักษณะทางวิชาชีพคร ู
  2.1.2 โครงการพัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพครูตลอด

หลักสูตร 
  2.1.3  คูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะทาง

วิชาชีพคร ู
  2.1.4  การประเมินและติดตามผลการพัฒนาคุณลักษณะ

ทางวิชาชีพคร ู
  2.1.5  สมุดบันทึกผลการพัฒนา คุณลักษณะทาง

วิชาชีพครูตลอดหลักสูตร 
3. การพัฒนาหลักสูตรและการ

สอนที่เนนผลการเรียนรูเปน
ฐาน 

3.1  ประเมินและพัฒนาหลักสูตร
ดานการสอนที่เนนผลการ
เรียนรูเปนฐาน 

3.1.1 มีการประเมินหลักสูตรที่เนนผลการเรียนรู
เปนฐาน 

 
  3.1.2 มีการประเมินและติดตามผลการสอนที่เนนผล

การเรียนรูเปนฐาน 
 3.2  พัฒนาอาจารยในดานการสอน

ที่เนนผลการเรียนรูเปนฐาน 
3.2.1 จัดโครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน การ

สอนที่เนนผลการเรียนรูเปนฐาน 

 3.3 พัฒนารูปแบบการสอนที่เนนผล
การเรียนรูเปนฐาน 

3.3.1 งานวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนที่เนนผล
การเรียนรูเปนฐาน 

4.  มีการปรับปรุงหลักสูตรหมวด
วิชาเฉพาะ (วิทยาศาสตร-
ฟสิกส) ทุก 5 ป โดยพิจารณา
จากดัชนีชี้วัด (KPI) ในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาทุกป
การศึกษา 

4.1  มีการประเมินหลักสูตรอยาง
สมํ่าเสมอ 

4.1.1  รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
4.1.2  เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

5.  มีการปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับการเปล่ียนแปลง
ของสังคมและเทคโนโลยีตาม
มาตรฐานของครุสภา 

5.1  วิเคราะหหลักสูตรจากบัณฑิต
และผูมีสวนไดสวนเสีย 

5.1.1  รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
5.1.2  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา

และการประกอบอาชีพอิสระใน 1 ป 
5.1.3  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับ

เงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 
5.1.4  ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ

และผูใชบัณฑิต 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  จัดการศึกษาระบบทวิภาค ขอกําหนดตางๆ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ท้ังนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  

 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 
2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  2.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  2.2.2 ผานการสอบคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
  จากประสบการณของอาจารยผูสอนและกรรมการผูพัฒนาหลักสูตรพบวานิสิตแรกเขามีปญหา 
ดังตอไปนี้ 
  2.3.1 มีแรงจูงใจและความเขาใจในความเปนคร ูคอนขางนอย 
  2.3.2 มีความพรอมในดานความรูและทักษะพ้ืนฐานดานวิชาการและวิชาชีพครู คอนขางนอย 
  2.3.3 มีความรูและทักษะพ้ืนฐานดานภาษาและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ คอนขางนอย 
  2.3.4 มีความรูทางดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐานไมเพียงพอ และขาดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 
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 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 และเทคโนโลยี
สารสนเทศแกนิสิต 
  2.4.4 จัดกิจกรรมใหไดคุนเคยกับสภาพปญหาโรงเรียนในทองถิ่นตาง ๆ เพ่ือขยายความคิด ความ
เขาใจในปญหาวิชาชีพคร ู
  2.4.5 จัดอบรมรายวิชาพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตรกอนเปดเรียน 
 2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
           หนวย : คน 

ระดับ ปการศึกษา 
 2552 2553 2554 2555 2556 
ชั้นปท่ี 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปท่ี 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปท่ี 3 - - 40 40 40 
ชั้นปท่ี 4 - - - 40 40 
ชั้นปท่ี 5 - - - - 40 

จํานวนสะสม 40 80 120 160 200 
ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - - 40 

 

 2.6 งบประมาณตามแผน 
  ใชงบประมาณของภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร และคณะศึกษาศาสตร 
 2.7 ระบบการศึกษา 
  ระบบทวิภาค เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 
 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามสถาบันอุดมศึกษา (ถามี) 
  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 166 หนวยกิต 
  3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

รายละเอียด หนวยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา   30  
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 130  
 2.1 วิชาชีพคร ู ไมนอยกวา    50 
 2.2 วิชาแกน     42 
 2.2.1 วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพ้ืนฐาน     16 
 2.2.2 วิชาเฉพาะสาขา      26 
 2.3 วิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา    38 
 2.3.1 วิชาเอกบังคับ    29 
 2.3.2 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา   6 
                2.3.3   วิชาเอกบังคับรวม     3 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา    6  

รวม ไมนอยกวา 166  

  3.1.3 รายวิชา 
   3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
    กําหนดใหเรียนไมนอยกวา  30 หนวยกิต  โดยเลือกจากกลุมวิชาตาง ๆ ดังนี้   
กลุมวิชาภาษา กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี กลุมวิชาศิลปศาสตร 
1.  กลุมวิชาภาษา กําหนดใหเรียนไมนอยกวา  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 
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 1.2  ภาษาตางประเทศ  กําหนดใหเลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี ้
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  
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 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 131 French for Communication I  
มศว 132 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 2  3(2-2-5) 
SWU 132 French for Communication II  
มศว 133 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1  3(2-2-5) 
SWU 133 German for Communication I  
มศว 134 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 134 German for Communication II  
มศว 135 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1  3(2-2-5) 
SWU 135 Chinese for Communication I  
มศว 136 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2  3(2-2-5) 
SWU 136 Chinese for Communication II  
มศว 137 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 137 Japanese for Communication I  
มศว 138 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 2  3(2-2-5) 
SWU 138 Japanese for Communication II  
2.  กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 
 กําหนดใหเลือกเรียน ไมนอยกวา  6  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี ้
มศว 141 ทักษะการรูสารสนเทศ  3(2-2-5) 
SWU 141 Information Literacy Skills  
มศว 142 วิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 
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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  
มศว 341 วิทยาศาสตรฟสิกส กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต 3(2-2-5) 
SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit  
3.  กลุมวิชาศิลปศาสตร 
 กําหนดใหเรียนไมนอยกวา  15  หนวยกิต  ดังนี ้
 3.1  วิชาบังคับ  กําหนดใหเรียน  9  หนวยกิต  ดังนี้  
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  จากรายวิชาตอไปนี ้
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  3(2-2-5) 
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics  
มศว 354 มนุษยกับสันติภาพ 3(2-2-5) 
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  
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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 มนษุยกับการเมือง 3(2-2-5) 
SWU 363 Man and Politics  
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 และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
SWU 371 Creativity, Innovation and Technology  
มศว 372 ภูมิปญญาทองถิ่น 3(2-2-5) 
SWU 372 Local Wisdom  
มศว 373 ภูมิลกัษณชุมชน  3(2-2-5) 
SWU 373 Man and Community  
มศว 374 สัมมาชีพเพื่อชุมชน 3(2-2-5) 
SWU 374 Ethical Careers for Community  
มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน  3(2-2-5) 
SWU 375 Good Governance in Community Management  
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   3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 130 หนวยกิต โดยเลือกจากกลุมวิชา
ตาง ๆ  ดังนี้ 
1.  วิชาชีพครู กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 50 หนวยกิต 
วิชาบังคับ กําหนดใหเรียน  48  หนวยกิต  ดังนี้  
ศษ 111 จิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 3(2-2-5) 
ED 111   Consciousness and Ethics for Professional Teacher   
ศษ 211 กระบวนทัศนทางการศึกษา 3(3-0-6) 
ED 211    Educational Paradigm  
ศษ 241 จิตวิทยาสําหรับคร ู 3(2-2-5) 
ED 241 Psychology for Teachers  
ศษ 291 การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 1 2(0-4-2) 
ED 291 Practicum in Profession of Teaching  I  
ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการ 3(2-2-5) 
ED 331 Methodologies for Creating  Integrated Learning    
ศษ 332 การศึกษาสําหรับผูท่ีมีความตองการพิเศษ 3(2-2-5) 
ED 332 Education for Students with Special Needs  
ศษ 381 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5) 
ED 381 Media Innovation and Information Technology for Educational Communication 
ศษ 391 การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 2 2(0-4-2) 
ED 391 Practicum in Profession of Teaching II  
ศษ 421 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  3(2-2-5) 
ED 421 Methodologies for School-Based Curriculum Development  
ศษ 451 การวัดประเมินทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ED 451 Educational  Assessment  
ศษ 461 การบริหารและการจัดการการศึกษา 3(2-2-5) 
ED 461   Education Administration and Management  
ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
ED 471 Educational Research for Learning and Teaching Development  
ศษ 491 การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 3 2(0-4-2) 
ED 491 Practicum in Profession of Teaching  III  
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ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพ 1 6(0-12-6) 
ED 591 Internship in Education I  
ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพ 2 6(0-12-6) 
ED 592 Internship in Education  II  
วิชาเลือก กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากรายวิชาตาง  ๆ ดังนี ้  
ศษ 201 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 3(1-4-4) 
ED 201 Thai Language for Learning Development  
ศษ 202 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 3(1-4-4) 
ED 202 English Language for Learning Development  
ศษ 212 งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน 3(2-2-5) 
ED 212 Voluntary Works  and Youth Activities  
ศษ 213 จิตสํานึกและการมีสวนรวมทางสังคมและการเมือง 3(2-2-5) 
ED 213 Social and Politics Consciousness and Participation  
ศษ 231 การจัดการเรียนรูเพ่ือสรางจิตสํานึกสาธารณะ 3(2-2-5) 
ED 231 Public Concern-Based Learning  
ศษ 232 การศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) 
ED 232 Early Childhood Education  
ศษ 242 การแนะแนวเพ่ือการพัฒนาคุณคาแหงตน 3(2-2-5) 
ED 242 Guidance for Self-Esteem Development  
ศษ 311 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3(2-2-5) 
ED 311 Scout, Red Cross Youth, and  Student Activities  
ศษ 312 การตอรองกับวัฒนธรรมการบริโภค 3(2-2-5) 
ED 312 Negotiating  Consumer Culture    
ศษ 333 การจัดการความรู 3(2-2-5) 
ED 333 Knowledge Management  
ศษ 334 การพัฒนาทักษะการคิดและความคิดสรางสรรคในเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 
ED 334 Thinking Skills and Creativity Development in Young Children  
ศษ 335  การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 
ED 335 Child Rearing and Parenting  
ศษ 336 การมัธยมศึกษา 2(1-2-3) 
ED 336 Secondary Education  
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ศษ 341 จิต สมอง และการเรียนรูของมนุษย 3(2-2-5) 
ED 341 Mind, Brain and Human Learning  
ศษ 361 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
ED 361 Quality Assurance in Education  
ศษ 362 การศึกษาและการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 
ED 362 Education and Community Development  
ศษ 371 สถิติทางการศึกษาเบื้องตน 3(2-2-5) 
ED 371 Statistics in Education I  
ศษ 382 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 3(2-2-5) 
ED 382 Work  Career  and  Technology  
ศษ 383 การพัฒนาแหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู 3(2-2-5) 
ED 383 Development of Learning Resources and Learning Networks  
ศษ 401 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
ED 401 Instructional Media Design and Development  
ศษ 411 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง 3(2-2-5) 
ED 411 Developing Higher Order of Thinking Skills    
ศษ 422  การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 3(2-2-5) 
ED 422 Local Curriculum Development  
ศษ 427 การวิจัยทางการศึกษา 2(1-2-3) 
ED 427 Educational Research  
ศษ 431 การจัดการเรียนรูนอกระบบและตามอัธยาศัย 3(2-2-5) 
ED 431 Non-formal and Informal Learning Management  
ศษ 441 การเรียนรูระดับจิตสํานึกและจิตใตสํานึก 3(2-2-5) 
ED 441 Conscious and Subconscious Learning  
ศษ 452  การประเมินเพ่ือเสริมพลังการเรียนรู 3(2-2-5) 
ED 452 Empowerment Evaluation  
*หมายเหตุ* สามารถเรียนวิชาเลือกจากวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาอื่นในคณะ
ศึกษาศาสตรไดโดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู 
เชน   ปถ 311 การประถมศึกษา ลส 301 วาทวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพฯ เปนตน 
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2. วิชาแกน กําหนดใหเรียน 42 หนวยกิต ดังนี ้
     2.1 วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน  กําหนดใหเรียน 16 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี ้
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 ปฏิบัติการชวีวิทยา 1  1(0-2-1) 
BI 181 Biology Laboratory I  
ฟส 103 ฟสิกส 1 3(3-0-6) 
PY 103 Physics I  
ฟส 183 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1(0-3-0) 
PY 183 Physics Laboratory I  
    2.2 วิชาเฉพาะสาขา กําหนดใหเรียน   26  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี ้
คณ 112 คณิตศาสตร 2 4(4-0-8) 
MA 112 Mathematics II  
ฟส 104 ฟสิกส 2 3(3-0-6) 
PY 104 Physics II  
ฟส 106 วิธีการทางวิทยาศาสตรสําหรับนักฟสิกส 2(2-0-4) 
PY 106 Scientific Methods for Physicists  
ฟส 184 ปฏิบัติการฟสิกส 2 1(0-3-0) 
PY 184 Physics Laboratory II  
ฟส 209 ภาษาอังกฤษสําหรับครูฟสิกส 3(3-0-6) 
PY 209 English for Physics Teachers  
ฟส 271 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 1 3(3-0-6) 
PY 271 Mathematics for Physics I  
ฟส 272 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 2 3(3-0-6) 
PY 272 Mathematics for Physics II  
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ฟส 374 การใชคอมพิวเตอรในฟสิกส 3(2-2-4) 
PY 374 Computer in Physics  
สถ 243 วิธีการทางสถิติ  4(4-1-8) 
ST 243 Statistical Methods  
    2.3 วิชาเฉพาะดาน กําหนดใหเรียนไมนอยกวา  38  หนวยกิต 
         2.3.1 วิชาเอกบังคับ กําหนดใหเรียน 29 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี ้
ฟส 211 กลศาสตร  4(4-0-8) 
PY 211 Mechanics   
ฟส 212 คลื่น 3(3-0-6) 
PY 212 Waves  
ฟส 221 อุณหและสถิติฟสิกส 3(3-0-6) 
PY 221 Thermal and Statistical Physics  
ฟส 341 แมเหล็กไฟฟา 1 3(3-0-6) 
PY 341 Electromagnetism I  
ฟส 343 อิเล็กทรอนิกส 1 3(2-2-6) 
PY 343 Electronics I  
ฟส 351 ฟสิกสแผนใหม  3(3-0-6) 
PY 351 Modern Physics    
ฟส 352 กลศาสตรควอนตัม 1 3(3-0-6) 
PY 352 Quantum Mechanics I  
ฟส 385 ปฏิบัติการฟสิกส 3 2(0-4-6) 
PY 385 Physics Laboratory III  
ฟส 410 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 3(3-0-6) 
PY 410 Earth and Space Science  
ฟส 491 ขอเสนอโครงงานฟสิกส 1(0-3-0) 
PY 491 Physics Project Proposal  
ฟส 492 โครงงานฟสิกส  1(0-3-0) 
PY 492 Physics Project   
         2.3.2 วิชาเอกเลือก กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี ้
ฟส 273 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 3 3(3-0-6) 
PY 273 Mathematics for Physics III  
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ฟส 331 ฟสิกสสถานะของแข็ง 1 3(3-0-6) 
PY 331 Solid State Physics I  
ฟส 342 แมเหล็กไฟฟา 2 3(3-0-6) 
PY 342 Electromagnetism II  
ฟส 353 กลศาสตรควอนตัม 2 3(3-0-6) 
PY 352 Quantum Mechanics II  
ฟส 376  ฟสิกสเชิงคํานวณ 3(2-2-6) 
PY 376 Computational Physics  
ฟส 386  ปฏิบัติการฟสิกส 4 2(0-4-2) 
PY 386 Physics Laboratory IV  
ฟส 413 สวนศาสตรและการประยุกต 3(3-0-6) 
PY 413 Acoustics and Applications  
ฟส 415 ดาราศาสตร 3(3-0-6) 
PY 415 Astronomy  
ฟส 416 การทดลองและกิจกรรมทางดาราศาสตร 2(1-2-3) 
PY 416 Astronomy Activities and Experiments    
ฟส 419 กลศาสตรของไหล   3(3-0-6) 
PY 419 Fluid Mechanics  
ฟส 423 ฟสิกสเชิงสถิติ 3(3-0-6) 
PY 423 Statistical Physics  
ฟส 432 ฟสิกสพลาสมาเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
PY 432 Introduction to Plasma Physics  
ฟส 433 ฟสิกสวัสด ุ 3(3-0-6) 
PY 433 Material Physics  
ฟส 434 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ 3(3-0-6) 
PY 434 Mechanical Behaviors of Materials  
ฟส 435 ฟสิกสนิวเคลียร 3(3-0-6) 
PY 435 Nuclear Physics  
ฟส 437 ผลึกวิทยารังสีเอกซ 3(3-0-6) 
PY 437 X-ray Crystallography  
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ฟส 438 วัสดุนาโน 3(3-0-6) 
PY 438 Nanoscale Materials  
ฟส 444 อิเล็กทรอนิกส 2 3(2-2-5) 
PY 444  Electronics II  
ฟส 445 อิเล็กทรอนิกสดิจิทัล 3(2-2-5) 
PY 445 Digital Electronics   
ฟส 446  ไมโครโปรเซสเซอรเบ้ืองตน 3(2-2-5) 
PY 446 Introduction to Microprocessor  
ฟส 448 ทัศนศาสตรและการประยุกต 3(3-0-6) 
PY 448 Optics and Application  
ฟส 454 ฟสิกสของอนุภาคมูลฐาน 3(3-0-6) 
PY 454 Elementary Particle Physics  
ฟส 455 สภาพโนมถวงเบ้ืองตน                                                                                                3(3-0-6) 
PY 455 Introduction to Gravitation  
ฟส 456 สเปกตรัมของอะตอมและโมเลกุล 3(3-0-6) 
PY 456 Atomic and Molecular Spectra  
ฟส 458 ทฤษฏีควอนตัมยุคเกา 3(3-0-6) 
PY 458 Old Quantum Theory  
ฟส 459 ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 3(3-0-6) 
PY 459 Theory of Relativity  
ฟส 461 ชีวฟสิกส 3(3-0-6) 
PY 461 Biophysics  
ฟส 462 ฟสิกสและเทคโนโลยีสุญญากาศ 3(3-0-6) 
PY 462  Vacuum Physics and Technology  
ฟส 463 ปฏิบัติการฟสิกสและเทคโนโลยีสุญญากาศ 2(0-4-2) 
PY 463 Experiments on Vacuum Physics and Technology  
ฟส 465 การตรวจสอบและการควบคุมมลพิษ 3(3-0-6) 
PY 465 Pollution Detection and Control  
ฟส 466 ระบบควบคุมเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
PY 466 Introduction to Control System  
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ฟส 467 ธรณีฟสิกสเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
PY 467 Introductory Geophysics  
ฟส 468 อุตุนิยมวิทยาเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
PY 468 Introductory Meteorology  
ฟส 494 หัวขอพิเศษทางฟสิกส 1   3(3-0-6) 
PY 494 Special Topics in Physics I  
ฟส 495 หัวขอพิเศษทางฟสิกส 2 3(3-0-6) 
PY 495 Special Topics in Physics II  
         2.3.3 วิชาเอกบังคับรวม กําหนดใหเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี ้
ฟศ 481 บูรณาการวิธีวิทยาสําหรับครูฟสิกส 3(2-3-6) 
PYE 481 Integrated Methodology for  Physics Teachers  

   3.1.3.3 วิชาเลือกเสรี 
    ไมนอยกวา 6 หนวยกิต ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย 
ยกเวนวิชาที่เปนพ้ืนฐานของวิชาเอกและวิชาศึกษาทั่วไป 
 
หมายเหตุ  ความหมายของรหัสวิชา 
รหัสตัวเลข เลขตัวท่ี 1  หมายถึง  ชั้นปที่ควรเรียน 
 เลขตัวท่ี 2  หมายถึง  กลุมวิชา 
 เลขตัวท่ี 3 หมายถงึ  ลําดับวิชาในแตละกลุมวิชา 
รหัสเลขตัวท่ีสอง 
ความหมายของเลขรหัสวิชาชีพครู วิชา  ศษ 

0  หมายถึง  กลุม ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 
1 หมายถึง    กลุม ความเปนคร ู
2  หมายถึง    กลุม การพัฒนาหลักสูตร 
3  หมายถึง   กลุม การจัดการเรียนรู 
4  หมายถึง   กลุม จิตวิทยาและการแนะแนวสําหรับครู 
5  หมายถึง   กลุม การวัดและประเมินผลการศึกษา 
6   หมายถึง   กลุม การบริหารการศึกษา และการจัดการชั้นเรียน 
7  หมายถึง   กลุม การวิจัยทางการศึกษา 
8  หมายถึง   กลุม สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา 
9 หมายถึง   กลุม ประสบการณวิชาชีพครู 
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ความหมายของเลขรหัสวิชาของวิชาคณิตศาสตร วิชา คณ 
 0 หมายถึง พ้ืนฐาน 
 1 หมายถึง การวิเคราะห 
 2 หมายถึง พีชคณิต 
 3 หมายถึง เรขาคณิต 
 4 หมายถึง รากฐานของคณิตศาสตร 
 5 หมายถึง    คณิตศาสตรดิสครีต 
 6 หมายถึง    ทอพอโลยี 
 7 หมายถึง    ฝกงาน 
 8 หมายถึง อื่น ๆ 
 9 หมายถึง สัมมนา 
ความหมายของเลขรหัสวิชาของวิชาเคมี  วิชา คม   

0 หมายถึง    พ้ืนฐาน 
1 หมายถึง เคมีอนินทรีย 
2 หมายถึง เคมีอินทรีย 
3 หมายถึง เคมีเชิงฟสิกส 
4 หมายถึง ชีวเคมี 
5 หมายถึง การวิเคราะหและการสังเคราะห 
6 หมายถึง สัมมนาหรือโครงงาน 
7, 8 หมายถึง การประยุกตทางเคมี 
9 หมายถึง ปฏิบัติการ 

ความหมายของเลขรหัสวิชาของวิชาชีววิทยา วิชา ชว 
0 หมายถึง เซลล-ชีววิทยาท่ัวไป 
1 หมายถึง พฤกษศาสตร 
2 หมายถึง สัตววิทยา 
3 หมายถึง ชีววิทยาโมเลกุล 
4 หมายถึง พันธุศาสตรและการเจริญ 
5 หมายถึง สรีรวิทยา 
6 หมายถึง นิเวศวิทยา 
7 หมายถึง ชีววิทยาประยุกต 
8 หมายถึง การวิจัยและการสัมมนา 
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9 หมายถึง เทคนิคและฝกงาน 
ความหมายของรหัสวิชาของวิชาฟสิกส  วิชา ฟส 

0 หมายถึง ฟสิกสพ้ืนฐาน และภาษาอังกฤษ 
1 หมายถึง กลศาสตร คลื่น และดาราศาสตร 
2 หมายถึง อุณหพลศาสตร และสถิติ  
3 หมายถึง ฟสิกสของแข็ง ฟสิกสวัสดุ ฟสิกสพลาสมา และฟสิกสนิวเคลียร 
4 หมายถึง แมเหล็กไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และแมเหล็ก 
5 หมายถึง ฟสิกสแผนใหม ทฤษฎีสัมพัทธภาพ  และทฤษฎีควอนตัม  
6 หมายถึง ฟสิกสประยุกต  
7 หมายถึง คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร 
8 หมายถึง ปฏิบัติการ 
9 หมายถึง สัมมนา หัวขอพิเศษ และโครงงาน  
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  3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 ปที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
วิชาศึกษาทั่วไป    9 หนวยกิต วิชาศึกษาทั่วไป     9 หนวยกิต 
    

วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน    8 หนวยกิต วิชาชีพครู (บังคับ)     3 หนวยกิต 
คณ 111 คณิตศาสตร 1 4(4-0-8) ศษ 111 จิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 3(2-2-5) 
ฟส 103 ฟสิกส 1 3(3-0-6)   

ฟส 183 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1(0-3-0) วิชาเฉพาะสาขา     8 หนวยกิต 
  คณ 112 คณิตศาสตร 2 4(4-0-8) 
วิชาเฉพาะสาขา  2 หนวยกิต ฟส 104 ฟสิกส 2 3(3-0-6) 
ฟส 106 วิธีการทางวิทยาศาสตรสําหรับนักฟสิกส 2(2-0-4) ฟส 184 ปฏิบัติการฟสิกส 2 1(0-3-0) 
    

รวม 19 หนวยกิต รวม 20 หนวยกิต 
ปที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 ปที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

วิชาศึกษาทั่วไป    3 หนวยกิต 
 

วิชาศึกษาทั่วไป                                                   3 หนวยกิต 

วิชาชีพครู (บังคับ)                                                  5 หนวยกิต วิชาชีพครู (บังคับ)                                               3 หนวยกิต 
ศษ 211 กระบวนทัศนทางการศึกษา 
ศษ 291 การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 1 

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

ศษ 241 จิตวิทยาสําหรับคร ู 3(2-2-5) 

 
วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน 

 
   8 หนวยกิต 

 
วิชาเฉพาะสาขา                                                    7 หนวยกิต 

คม 100 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) ฟส 209 ภาษาอังกฤษสําหรับครูฟสิกส  3(3-0-6) 
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-2-1) สถ 243 วิธีการทางสถิต ิ 4(4-1-8) 
ชว 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6)   
ชว 181 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) วิชาเอกบังคับ                                                          7 หนวยกิต 
 
วิชาเฉพาะสาขา 

 
   6 หนวยกิต 

ฟส 211 กลศาสตร                                                       4(4-0-8) 
ฟส 212 คลื่น                                                               3(3-0-6) 

ฟส 271 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 1 3(3-0-6)   
ฟส 272 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 2  3(3-0-6)   

    

รวม 22 หนวยกิต รวม 20 หนวยกิต 
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ปที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 ปที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 
วิชาศึกษาทั่วไป     6 หนวยกิต วิชาชีพครู (บังคับ)     11 หนวยกิต 
  ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูเชงิบูรณาการ 3(2-2-5) 
วิชาชีพครู (บังคับ)     3 หนวยกิต ศษ 332 การศึกษาสําหรับผูที่มีความตองการพิเศษ 3(2-2-5) 
ศษ 381 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) ศษ 391 การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 2 2(0-4-2) 
  ศษ 421 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5) 
    

วิชาชีพครู (เลือก)     2 หนวยกิต วิชาเฉพาะสาขา       3 หนวยกิต 
  ฟส 374 การใชคอมพิวเตอรในฟสิกส    3(2-2-4) 
    

วิชาเอกบังคับ     9 หนวยกิต วิชาเอกบังคับ       5 หนวยกิต 
ฟส 221 อุณหและสถิติฟสิกส 3(3-0-6) ฟส 343 อิเล็กทรอนิกส 1 3(2-2-6) 
ฟส 341 แมเหล็กไฟฟา 1 3(3-0-6) ฟส 385 ปฏิบัติการฟสิกส 3 2(0-4-6) 
ฟส 351 ฟสิกสแผนใหม 3(3-0-6)   
    

รวม 20 หนวยกิต รวม 19 หนวยกิต 
ปที ่4 ภาคการศึกษาที ่1 ปที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 

วิชาชีพครู     6 หนวยกิต วิชาชีพครู       5 หนวยกิต 
ศษ 451  การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) ศษ 461 การบริหารและการจัดการการศึกษา 3(2-2-5) 
ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียน 
             การสอน 

3(2-2-5) ศษ 491 การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวาง 
             เรียน 3 

2(0-4-2) 

    

วิชาเอกบังคับ     4 หนวยกิต วิชาเอกบังคับ       4 หนวยกิต 
ฟส 352 กลศาสตรควอนตัม 1 3(3-0-6) ฟส 410 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 3(3-0-6) 
ฟส 491 ขอเสนอโครงงานฟสิกส      1(0-3-0) ฟส 492 โครงงานฟสิกส      1(0-3-0) 
วิชาเอกบังคับรวม                                  
ฟศ 481 บูรณาการวิธีวิทยาสําหรับครูฟสิกส     
วิชาเอกเลือก                                                                                      

    3 หนวยกิต 
       3(2-3-6) 
    3 หนวยกิต                                               

 
 
วิชาเอกเลือก  

 
 

      3 หนวยกิต 
วิชาเลือกเสรี     3 หนวยกิต                                               วิชาเลือกเสรี       3 หนวยกิต 
    

รวม 19 หนวยกิต รวม 15 หนวยกิต 
ปที ่5 ภาคการศึกษาที ่1  ปที ่5 ภาคการศึกษาที ่2 

วิชาชีพครู (บังคับ)     6 หนวยกิต วิชาชีพครู (บังคับ)       6 หนวยกิต 
ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณ 
            วิชาชีพ 1 

6(0-12-6) ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณ 
            วิชาชีพ 2 

6(0-12-6) 
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  3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
   ดูในภาคผนวก ข 
 
 3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 
  3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขา 
และปที่สําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

1 นายบัญชา ศิลปสกุลสุข ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2522 
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2527 

- 

2 นางวิชุดา  บุญยรัตกลิน อาจารย กศ.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2532 
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2537 
วท.ด. (ฟสิกส) พ.ศ. 2546 

- 

3 นายอนุศิษฏ ทองนํา อาจารย วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2543 
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2547 
วท.ด. (ฟสิกส) พ.ศ. 2551 

- 

4 นายมาโนชญ เฮงวัฒนะ อาจารย กศ.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2536 
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2541 

- 

5 นายจารุภัทร ดิษรัฐกิจ อาจารย วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2544 
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2548 

- 

  3.2.2 อาจารยประจํา 
   3.2.2.1 อาจารยประจําวิชาเฉพาะ 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขา 
และปที่สําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

1 นายณสรรค   ผลโภค รองศาสตราจารย วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2517 
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2521 
M.A. (Physics) พ.ศ. 2527 
Ph.D. (Physics:NMR) พ.ศ. 2531 

- 

2 นายพงษแกว   อุดมสมุทร
หิรัญ 

รองศาสตราจารย วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2533 
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2536 
วท.ด. (ฟสิกส) พ.ศ. 2544 

- 

3 นายบัญชา   ศิลปสกุลสุข ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2522 
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2527 

- 
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ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขา 
และปที่สําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

4 นางเฟองลดา   วีระสัย ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2516 
วท.ม.  (Chemical Physics) พ.ศ. 2518 
Ph.D. (Applied Solid State Physics) พ.ศ. 
2525  

- 

5 นางศิริกุล   รัตนธรรมพันธ ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2517 
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2519 

- 

6 นางสาวศิริลักษณ   เรือง
รุงโรจน 

ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2536 
M.Phil. (Physics) พ.ศ. 2544 

 

7 นายเขม   พุมสะอาด อาจารย วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2541 
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2543 
Dr.rer.nat.(Physics) พ.ศ. 2549 

- 

8 นายจตุรงค   สุคนธชาติ  อาจารย วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2537 
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2542  
Dr.rer.nat.(Physics) พ.ศ. 2548 

- 

9 นางสาวจามรี   อมรโกศล
พันธ* 

อาจารย วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) (ฟสิกส) พ.ศ. 
2541 
 วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2545 

- 

10 นายจารุภัทร   ดิษรัฐกิจ* อาจารย วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2544 
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2548 

- 

11 นายทรงศักด์ิ พงษหิรัญ อาจารย B.Sc. (Physics) พ.ศ. 2545 
M.Sc. (Physics) พ.ศ. 2547 
Ph.D. (Physics) พ.ศ. 2550 

- 

12 นางสาวธนภรณ   โตโสภณ  อาจารย วท.บ. (วัสดุศาสตร) พ.ศ. 2537 
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2543 
วท.ด. (วัสดุศาสตร) พ.ศ. 2549 

- 

13 นางปณิธาน  วนากมล  อาจารย B.S. (Material Science and Engineering) 
พ.ศ. 2543 
Ph.D. (Material Science and Engineering) 
พ.ศ. 2549 

- 

14 นางสาวปทมาศ   บิณฑจิตต อาจารย วท.บ. (วัสดุศาสตร) พ.ศ. 2538 
M.Phil. (Material Science and 
Engineering) พ.ศ. 2544 

- 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขา 
และปที่สําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

   
Ph.D. (Material Science and 
Engineering) พ.ศ. 2552 

 

15 นายมาโนชญ   เฮงวัฒนะ อาจารย กศ.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2536 
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2541  

- 

16 นางวิชุดา   บุญยรัตกลิน อาจารย กศ.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2532 
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2537 
วท.ด. (ฟสิกส) พ.ศ. 2546 

- 

17 นายสมศักด์ิ   มณีรัตนะกูล อาจารย วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2525 
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2529 

- 

18 นายสิริ   สิรินิลกุล  อาจารย กศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง) (ฟสิกส) พ.ศ. 
2536 
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2541 
วท.ด. (ฟสิกส) พ.ศ. 2549 

- 

19 นายสุพจน   มุศิริ  อาจารย วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2531 
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2535 
Ph.D. (Physics) พ.ศ. 2546 

- 

20 นายสุพิชญ   แขมมณี                          อาจารย  วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2539 
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2543 
วท.ด. (ฟสิกส) พ.ศ. 2548 

- 

21 นางสาวอารียา   เอี่ยมบู อาจารย วท.บ. (วัสดุศาสตร) พ.ศ. 2539 
วท.ม. (ฟสิกสประยุกต) พ.ศ. 2542 
วท.ด. (วัสดุศาสตร) พ.ศ. 2548 

- 

22 นายอิทธิศักดิ์   ลัชชานนท             อาจารย วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2526 
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2531 

- 

23 นายอนุศิษฏ ทองนํา อาจารย วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2543 
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2547 
วท.ด. (ฟสิกส) พ.ศ. 2551 

- 

หมายเหตุ *ลาศึกษาตอ 
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   3.2.2.2 อาจารยประจําวิชาชีพครู 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขา 
และปที่สําเร็จการศึกษา 

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  ออนม่ิง 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  ศรีสวัสด์ิ 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) - 
28 นางอุษณีย   อนุรุทธวงศ ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Special Education, Gifted and 

Talented Children) 
- 

29 นางดารณี  ศักดิ์ศิริผล ผูชวยศาสตราจารย กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ) - 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขา 
และปที่สําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

30 นายศิริพันธ  ศรีวันยงค ผูชวยศาสตราจารย กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ)  M.S. (Audiology), 
M.B.A. (General Management), M.C.D. 
(SpeechPathology) 

- 

31 นางสาวกุลยา  กอสุวรรณ 
 

อาจารย Ed.D. (Special Education-Intellectual 
Disabilities) 

- 

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

 
รองศาสตราจารย Ph.D. (Adult &Continuing 

Education/Computer Science) 
- 

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

Gifted Education) 
 

- 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขา 
และปที่สําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

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

- 

59 นางสาวรังรอง  สมมิตร อาจารย กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) - 
60 นางชุติมา  วัฒนะคีรี รองศาสตราจารย Ed.D. (Curriculum & Instruction) - 
61 นางสาวฉวีวรรณ  เศวตมาลย รองศาสตราจารย Ed.D. (Mathematics Education) - 
62 นางเสาวลักษณ  รัตนวิชช รองศาสตราจารย Ph.D. (Curriculum and Instruction 

Stressing in TESL) 
- 

63 นายสมชาย  ชูชาติ รองศาสตราจารย Ph.D. (Mathematics Education  and 
Computer) 

- 

64 นางสาวสุนีย  เหมะประสิทธิ ์ รองศาสตราจารย กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) - 
65 นายทนง  อัครธีรานนท ผูชวยศาสตราจารย กศ.ม. (ฟสิกส) - 
66 นางสุขวสา  ยอดกมล 

 
ผูชวยศาสตราจารย M.Ed. (Community Junior College 

Education) 
- 

67 นายสนอง  ทองปาน อาจารย กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) - 
68 นายสมปอง  ใจดีเฉย อาจารย วท.ม. (เคมีชีวภาพ) - 

  3.2.3 อาจารยพิเศษ 
ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิและสาขา สถานที่ทํางาน 

1 นางชมนาด  เช้ือสุวรรณทวี 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  ศิริภัทราชัย 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 คุณวุฒิและสาขา สถานที่ทํางาน 
10 นางสุคนธ  อักษรชู อาจารย ศศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) สาธิต มศว ประสานมิตร 

(ฝายมัธยม) 
11 นางชูศรี  ศรีม่ันคงธรรม 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  ประสิทธิเกต ุ 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  ทฤษณาวดี 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) 
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ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิและสาขา สถานที่ทํางาน 
31 นางสาวขจรศรี  ชาติกานนท ผูชวยศาสตราจารย กศ.ม.(การมัธยมศึภาษาไทย) สาธิต มศว ประสานมิตร 

(ฝายมัธยม) 
32 นางดารกา  วรรณวณิช ผูชวยศาสตราจารย ศศ.ม. (ไทยศึกษา) สาธิต มศว ประสานมิตร 

(ฝายมัธยม) 
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 นางสาวทิฆมัพร  สวัสด์ิโยธิน 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 นางสาวสุขุมาล  เกษมสุข รองศาสตราจารย กศ.ม. (การประถมศึกษา) สาธิต มศว ประสานมิตร 

(ฝายประถม) 
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4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 
 การจัดใหนิสิตไปฝกปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาเปนเวลา 1 ป ภายใตการนิเทศรวมระหวาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเนนการปฏิบัติงานในหนาที่ครู ไดแก 
 1) ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน 
 2) การวิจัยในชั้นเรียน 
 3) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 4) งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 5) งานบริการของโรงเรียน 
 6) ศึกษาและบริการชุมชน 
 7) งานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 วิธีการจัดการเรียนการสอน 
 1) การปฐมนิเทศนิสิตกอนไปปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณ 
 2) การสังเกตการณสอนแบบมีสวนรวมและศึกษางานอาจารยนิเทศประจําโรงเรียน 
 3) การปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและงานการวิจัยในชั้นเรียน  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  งานบริการของโรงเรียน  ศึกษาและบริการชุมชน งานอื่น ๆท่ีไดรับมอบหมาย 
 4) การทดลองวิธีการจัดการเรียนการสอน  โดยใชสื่อการสอนท่ีสรางสรรค 
 5) การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของนิสิตโดยอาจารยนิเทศการศึกษา  อาจารยนิเทศวิชาเฉพาะ  
อาจารยนิเทศประจําโรงเรียน  รวมถึงผูอํานวยการโรงเรียน 
 6) การสัมมนากลุมยอยระหวางการปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณ 
 7) การใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลแกนิสิต  โดยอาจารยนิเทศการศึกษา  อาจารยนิเทศวิชาเฉพาะ  
อาจารยนิเทศประจําโรงเรียน  รวมถึงผูอํานวยการโรงเรียน 
 8) การสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณ  เพ่ือสรุปเปนบทเรียนสําคัญสําหรับ
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูในอนาคต 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
  4.1.1 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยูในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 4.1.2 มีสมรรถนะในการปฏิบัติหนาท่ีรวมท้ังพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหบังเกิดผล
ตอการศึกษาและผูเรียน 
 4.1.3 มีสมรรถนะประจําสายงานและสมรรถนะเฉพาะของแตละกลุมสาระการเรียนรู ไดแก 
  4.1.3.1 ความรูเกี่ยวกับหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู 
  4.1.3.2 การออกแบบการจัดการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอนตามกลุมสาระ 
  4.1.3.3 การเรียนรูเพ่ือสงเสริมพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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  4.1.3.4 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
  4.1.3.5 การแกปญหาและพัฒนางานดวยกระบวนการวิจัย 
 4.2 ชวงเวลา 
 4.2.1 การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ 2 ของชั้นปท่ี 2 – 4 
 4.2.2 การฝกประสบการณวิชาชีพครู ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของชั้นปที่ 5 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 4.3.1 การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน  จัดใหฝกประสบการณในภาคสนาม 4 - 5 
ชั่วโมง/สัปดาห 
 4.3.2 การฝกประสบการณวิชาชีพครู จัดใหฝกประสบการณในภาคสนาม 2 ภาคการศึกษา เต็ม
เวลา 
 4.4 การเตรียมการ 
  คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร ดําเนินการต้ังแตการเตรียมการ
คัดเลือกโรงเรียนที่ไดมาตรฐาน กําหนดรูปแบบการฝกประสบการณวิชาชีพครู ระบบการนิเทศ การวิจัย
เชิงประเมินและติดตามผล 
 
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 คําอธิบายโดยยอ 
  เพ่ือใหนิสิตทุกคนไดเรียนรูการทําวิจัยในชั้นเรยีนท้ังสองประเภท  คือ  ประเภทการวิจัยเพ่ือรูและ
เขาใจปญหา  และประเภทการวิจัยเพ่ือพัฒนา/แกปญหา  จึงกําหนดใหนิสิตแตละคนตองฝกประสบการณ
การทําวิจัยทั้งสองประภท  โดยในภาคการศึกษาท่ี 1  ใหฝกทําวิจัยประเภทท่ี 1  การวิจัยเพ่ือรูและเขาใจ
ปญหา  ในกรณีที่นิสติคนใดทําวิจัยสํารวจเพ่ือรู/เขาใจปญหาแลว  ประสงคท่ีจะทําวิจัยทดลองเพ่ือพัฒนา/
แกไขปญหาภายในภาคการศึกษาท่ี 1  ก็สามารถทําได  ทั้งนี้ตองไดรับการเห็นชอบจากอาจารยนิเทศ
การศึกษา  สําหรับในภาคการศึกษาท่ี 2  ใหนิสิตฝกทําวิจัยประเภทท่ี 2  การวิจัยเพ่ือพัฒนา/แกไขปญหา
รายงานการวิจัยแตละประเภทใหมีสาระครอบคลุมตามท่ีกําหนด 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
  1) มีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย 
  2) สามารถทํางานวิจัยเบื้องตนเพื่อใชในการแกปญหาการจัดการเรียนรูได 
  3) สามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการสื่อสารได 
  4) สามารถพัฒนางานวิจัยและประยุกตใชผลงานวิจัยเพ่ือเปนประโยชนในการประกอบวิชาชีพ 
 5.3 ชวงเวลา 
  ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของชั้นปที่ 5  
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 5.4 จํานวนหนวยกิต 
  รวมอยูในรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพครู จํานวน 12 หนวยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
  5.5.1 นิสิตตองลงทะเบียนเรียน วิชา การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
  5.5.2 กําหนดใหมีอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย ประกอบดวยอาจารยนิเทศประจําโรงเรียน อาจารย
นิเทศวิชาเฉพาะ และอาจารยนิเทศการศึกษา ของนิสิตแตละคน 
  5.5.3 อาจารยท่ีปรึกษาใหคําปรึกษาในการกําหนดประเด็นหัวขอท่ีจะศึกษา และกระบวนการวิจัย
ทุกขั้นตอน 
  5.5.4 ใหนิสิตจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณท้ังเอกสารและแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส และ
จัดนิทรรศการแสดงผลงานเพ่ือเผยแพรตอสาธารณชน 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  5.6.1 ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําวิจัย 
  5.6.2 ประเมินงานวิจัยของนิสิต ดวยแบบประเมินงานวิจัย 
  5.6.3 ประเมินการจัดนิทรรศการของนิสิต 
  5.6.4 อาจารยท่ีปรึกษาประเมินงานวิจัยของนิสิตรวมกันตามเกณฑที่กําหนด 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนิสิต (อัตลักษณนิสิต มศว) 

อัตลักษณนิสิต มศว กลยุทธการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา 
ใฝรูตลอดชีวิด คิดเปนทําเปน หนักเอา
เบาสู รูกาละเทศะ เปยมจิตสํานึกสาธารณะ  
มีทักษะสื่อสาร ออนนอมถอมตน งามดวย
บุคลิก  พรอมดวยศาสตรและศิลป 

สอดแทรกอัตลักษณท้ัง 9 ประการในการเรียนการสอนทุก
รายวิชา โดยอธิบายใหนิสิตเขาใจความหมายและความสําคัญ
ของอัตลักษณท้ัง 9 ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการเรียน การทํางาน 
และการดํารงชีวิต จัดกิจกรรมท้ังในและนอกชั้นเรียนอยาง
ตอเนื่องเพ่ือใหนิสิตมีโอกาสฝกฝนและพัฒนาตนเองใหมี    
อัตลักษณทั้ง 9 และใหนิสิตอภิปรายแสดงความคิดเห็นวาการ
เรียนในแตละรายวิชาชวยกระตุนนิสิตใหพัฒนาอัตลักษณใน
ดานใดบาง พรอมยกตัวอยางการนําไปใชในชีวิตประจําวัน
และประโยชนที่ไดรับ 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
     2.1  ดานคุณธรรม จริยธรรม : มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทยและ
ประชาคมนานาชาติ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1.มีคุณธรรม จริยธรรม
ในการดํารงชีวิต มี
ความซื่อสัตยสุจริต 
และมีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ 

- สอดแทรกเนื้อหาในมิติทางคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ
ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
- ใชกรณีศึกษา และมอบหมายงานใหนิสิต
ฝกนําหลักธรรมมาใชในการแกปญหาชีวิต 
- มีกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมอยางตอเนื่อง 

- ประเมินจากพฤติกรรมความซื่อสัตย
ในการทํารายงาน การอางอิงผลงาน และ
การสอบ 
- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย
ท่ีแสดงถึงการคิด วิเคราะห และการ
เลือกใชหลักธรรมที่เหมาะสมใน
การแกปญหาตาง ๆ และการพัฒนา
ตนเอง 
- ประเมินจากการมีสวนรวมของนิสิต
ในกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีมีการจัดขึ้น 
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2. มีจิตสาธารณะ 
เสียสละเพื่อสวนรวม 

- ใหนิสิตเรียนรูการเสียสละเพ่ือสวนรวม
จากกรณีศึกษาบุคคลตัวอยางที่ไดรับการ
ยกยองในสังคม เพื่อกระตุนใหเกิดจิตสํานึก
สาธารณะ 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความความคิดเห็นในชั้นเรียน 
 

 - ใหนิสิตฝกเขียนโครงการ และทํากิจกรรม
เสียสละเพ่ือสวนรวม เชน โครงการจิตอาสา 
เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกสาธารณะ 
- ใหนิสิตเขียนรายงานความรูสึกท่ีมีตอ
การทํากิจกรรมโครงการจิตอาสา เพ่ือให
ตระหนักถึงความสุขท่ีเกิดจากการให 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย 
และสังเกตจากพฤติกรรมการมีสวน-
รวม การวางแผน การปฎิบัติ และ
การนําเสนอผลงาน 
- ประเมินจากความภาคภูมิใจของ
นิสิตท่ีไดทําประโยชนใหสังคม 

3. รับผิดชอบตนเอง 
ผูอื่น สังคม และ 
สิ่งแวดลอม 

ใหความรูความเขาใจถึงผลกระทบจากการ
กระทําของตนเองตอตนเอง ผูอื่น สังคม
และสิ่งแวดลอม โดยใชกรณีศึกษา และ
มอบหมายงานรายบุคคล/งานกลุม 

- ประเมินความรับผิดชอบตอตนเอง
จากคุณภาพรายงานรายบุคคล 
- ประเมินความรับผิดชอบตอผูอื่น
จากการทํารายงานกลุม และจากผล
การประเมินกันเองของนิสิตในกลุม 
- ประเมินความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอมจากการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
และพัฒนาการทางความคิดและ
พฤติกรรมของนิสิต 

4. มีวินัย ตรงตอเวลา 
เคารพกฎ ระเบียบของ
องคกรและสังคม 

- กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพ่ือให
นิสิตมีคานิยมพ้ืนฐานท่ีถูกตอง 
- ชี้แจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการ
เรียนการสอนใหชัดเจนในทุกรายวิชา 

ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน 
การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน การ
สงรายงานตามเวลาท่ีกําหนด การ
แตงกาย และการปฏิบัติตนตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 

5. ตระหนักในคุณคา
ของศิลปวัฒนธรรมท้ัง
ของไทยและประชาคม
นานาชาติ 

- มีรายวิชาท่ีสงเสริมใหนิสิตมีแนวคิด
ทางดานสุนทรียศาสตร และตระหนักใน
คุณคาของศิลปวัฒนธรรมที่มีตอการดํารง- 
ชีวิต โดยใหเขารวมกิจกรรมสรางเสริม
ประสบการณท้ังในและนอกเวลาเรียน 
และใหทํารายงานแสดงความคิดเห็นท้ัง

- ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย
ท่ีแสดงถึงการนําแนวคิดทางสุนทรีย- 
ศาสตร/ศิลปวัฒนธรรมมาใช และ
การอภิปรายในชั้นเรียน 
- สังเกตจากการประพฤติตนอยูใน
ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดีงามของ
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รายบุคคลและงานกลุม 
- สอดแทรกเนื้อหาในดานศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีท่ีดีงามทั้งของไทยและนานา 
ชาติในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

ไทย  
- สังเกตจากการรูเทาทัน สามารถปรับตัว
และเลือกรับวัฒนธรรมท่ีดีงามของ
นานาชาติได 

 

2.2 ดานความรู : มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนท่ีกวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติของตนเอง 
ผูอื่น และสังคม 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีความรอบรูอยาง
กวางขวาง มีโลกทัศน
กวางไกล และสามารถ
เรียนรูดวยตนเอง 

- จัดหลักสูตรใหมีรายวิชาบังคับท่ีครอบ-
คลุมความรูในสาขาตาง ๆ อยางกวางขวาง 
โดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ  
และมีรายวิชาเลือกที่หลากหลายเพ่ือให
นิสิตมีโอกาสเลือกเรียนไดตามความสนใจ 
- มีการแนะนําวิธีการเรียนรู /การสืบคน
ขอมูลดวยตนเอง และใหฝกปฏิบัติในทุก
รายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย 
ท่ีแสดงถึงการคิด/วิเคราะห การหา
ความรูเพ่ิมเติม โดยอาศัยขอมูล/หลัก
ความรูจากแหลงที่นาเชื่อถือมาประกอบ
ไดอยางเหมาะสมและมีจรรยาบรรณ
ในการอางอิง 
- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

2. มีความรูและความ
เขาใจธรรมชาติของ
ตนเอง รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงและดํารง 
ชีวิตอยางมีความสุข
ท า มก ลางก ระ แ ส
โลกาภิวัตน 

- ใหเรียนรูหลักธรรมท่ีสําคัญในการ
ดํารงชีวิต โดยใชหนังสือและกรณีศึกษา 
- ใหทํากิจกรรม Who am I เพ่ือใหเขาใจ/
ทราบท่ีมาของลักษณะนิสัย/วิเคราะหขอดี
ขอดอยของตนเอง พรอมต้ังเปาหมายใน
การพัฒนาตนเอง 
- มอบหมายงานใหนิสิตฝกนําหลักธรรม
มาใชในชีวิตประจําวัน 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย 
ท่ีแสดงถึงการคิด/วิเคราะห และการ
เลือกใชหลักธรรมที่เหมาะสมใน
การดําเนินชีวิต 
- ประเมินจากพัฒนาการดานความ 
คิดและพฤติกรรมการเรียนรูในชั้น
เรียน 

3. มีความรู ความเขาใจ
เพ่ือนมนุษย/สังคมทั้ง
ไทยและนานาชาติ/
กฏหมายในชีวิต ประจํา-
วัน และสามารถนํา
ความรูไปใชในการ

- ใหความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับมนุษย/สังคมไทย
และนานาชาติเพื่อใหนิสิตเขาใจพฤติกรรม
ของมนุษยในการอยูรวมกัน และกฏหมาย
ท่ีเกี่ยวของกับชีวิต ประจําวัน รวมท้ังแนะนํา
แหลงอางอิงใหนิสิตคนควาเพ่ิมเติม 
- ใหนิสิตเรียนรูการดํารงชีวิตในสังคม

- ประเมินจากพฤติกรรมการมีสวน
รวม การวางแผน การปฎิบัติ และ
การนําเสนอผลงาน 
-ประเมินจากคุณภาพงานท่ีแสดงถึง
ความคิดสรางสรรคในการแกปญหา
สังคมโดยเร่ิมจากตนเอง 
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แกปญหาและสราง 
สรรคสังคม 

อยางมีคุณคาจากกรณีศึกษา 
- มอบหมายงานกลุมใหนิสิตวิเคราะห
ปญหาสังคมและนําสนอแนวทางแกไข
อยางสรางสรรค 
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความความคิดเห็นในชั้นเรียน 
 

4. มีความรู ความเขาใจ 
และตระหนักถึงความ
จําเปนในการมีความ 
สัมพันธที่ถูกตองกับ
ธรรมชาติแวดลอม 

- ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับผลกระทบ
ของพฤติกรรมของมนุษยตอสิ่งแวดลอม 
โดยใชกรณีศึกษา เพื่อใหตระหนักถึงความ
จําเปนในการมีความสัมพันธท่ีถูกตองกับ
สิ่งแวดลอม 
- มอบหมายงานใหนิสิตฝกวิเคราะหปญหา
สิ่งแวดลอม อภิปรายหาสาเหตุและวิธีแก 
ปญหาโดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของนิสิตเอง และนําเสนอในชั้นเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพงานท่ีมอบหมาย 
- ประเมินจากกความรับผิดชอบใน
การทํารายงานรายบุคคล และการทํางาน
กลุม 
- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความความคิดเห็นในชั้นเรียน 
- สังเกตจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในการบริโภค 

5. มีความรูพื้นฐาน
และทักษะในการดํารง 
ชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง  

- ใหความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
- มอบหมายงานกลุมใหนิสิตสืบคนกรณีศึกษา
มาอภิปรายในชั้นเรียน 
- มอบหมายงานรายบุคคลใหนิสิตฝกคิด
และนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต
ในการดํารงชีวิต 

- ประเมินจากรายงานที่แสดงใหเห็น
วานิสิตไดนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใชในชีวิตประจําวัน และสามารถ
เลือกสรรความรูในศาสตรตาง ๆ ใน
กระแสหลักมาบูรณาการใชอยาง
รูเทาทัน  
- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 
2.3 ดานทักษะทางปญญา : เปนผูใฝรู คิดอยางมีเหตุผล และสามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตได
เปนอยางด ี

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. เปนผูใฝรู และมี
วิจารณญาณในการ
เลือกรับขอมูลขาวสาร 

- สอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนให
นิสิตฝกคนควาหาความรูดวยตนเองในทุก
รายวิชา 
- ใหนิสิตฝกใชหลักกาลามสูตรในการ
พิจารณาเลือกรับขอมูลขาวสาร 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย 
ท่ีแสดงถึงการคนหาความรูเพ่ิมเติม
อยางตอเนื่องและมีวิจารณญาณใน
การเลือกรับขอมูลขาวสารโดยใช
หลักกาลามสูตร 
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- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความความคิดเห็นในชั้นเรียน 

2. สามารถคิดอยาง
มีเหตุผลและเปนระบบ 

- ใหนิสิตฝกคิดวิเคราะห/หาแนวทางแกไข
ปญหาโดยใชหลักธรรม เชน อริยสัจ โยนิโส- 
มนสิการ  
- นําเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน  

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย 
ท่ีแสดงถึงการคิดอยางมีเหตุผลและ
เปนระบบ 
- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 

3. สามารถเชื่อมโยง
ความรูสูการใชประ-
โยชนเพ่ือพัฒนาคุณ- 
ภาพชีวิตของตนเอง 
และสังคมในทุกมิติ
ไดอยางสมดุล  

- ใชตัวอยางท่ีดีเปนกรณีศึกษาเพ่ือใหนิสิต
ไดเรียนรูวิธีวิเคราะหปญหาและแนวทาง 
แกไขอยางเปนระบบโดยอาศัยความรูแบบ
บูรณาการ 
- กําหนด ประเด็นปญหาสังคมท่ี เปน
ประเด็นสาธารณะเพ่ือฝกใหนิสิตรูจักใช
ความรูในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา และ
เสนอแนะแนวทางแกไข เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเอง และสังคมในทุกมิติได
อยางสมดุล 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย
ท่ีแสดงถึงการนําขอมูลความรู ท่ี
ถูกตองมาใชในการคิดวิเคราะหอยาง
มีเหตุผล เปนระบบ และสรางสรรค 
- สังเกตพัฒนาการในดานตาง ๆ จาก
พฤติกรรมการมีสวนรวมในกิจกรรม
กลุม และการแสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 

 
2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ : สามารถติดตอสื่อสารและดํารงตนอยู
รวมกับผูอื่นในสังคมไดเปนอยางดี 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1.ใชภาษาในการติดตอ 
สื่อสารและสรางความ 
สัมพันธกับผูอื่นได
เปนอยางดี 

- มีรายวิชาท่ีพัฒนาทักษะการใชภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ เพ่ือใหนิสิตไดฝก
ใชภาษาในการติดตอสื่อสารและสราง
ความสัมพันธกับผูอื่นไดเปนอยางดี 
- ใชกรณีศึกษาเปนตัวอยางเพ่ือใหนิสิต
วิเคราะหเปรียบเทียบการสื่อสารท่ีดีและ
ไมดี 

- ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย
และการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

2. สามารถปรับตัว - มอบหมายกิจกรรมกลุมในทุกรายวิชา - ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย 
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ทํางานรวมกับผูอื่น
ท้ังในฐานะผูนําและ
สมาชิกกลุม 

เพ่ือฝกใหนิสิตรูจักปรับตัวในการทํางาน
รวมกับผูอื่น รับผิดชอบภาระงานท่ีไดรับ
มอบหมาย รับฟงความคิดเห็นของเพ่ือน
รวมกลุม สามารถแสดงจุดยืนของตนเอง 
และคนหาทางออกรวมกันได 

ท่ีแสดงถึงความรวมมือในการวางแผน 
ปฏิบัติ และแกปญหา  
- สังเกตจากพัฒนาการดานความคิด
และพฤติกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน 
- ประเมินจากผลการประเมินกันเอง
ของนิสิตในกลุม 

 3. การอยูรวมกับผูอื่น
อยางสันติสุข 

- ใชกรณีศึกษาปญหาความขัดแยงเพ่ือให
นิสิตไดเรียนรูผลกระทบดานลบท่ีมีตอ
สังคม 
- เลือกปญหาสังคมที่เปนประเด็นสาธารณะ
ใหนิสิตฝกวิพากษวิจารณในชั้นเรียน เปด 
รับความคิดเห็นท่ีหลากหลาย เคารพสิทธิ
ของผูอื่น พยายามเขาใจและยอมรับความ
แตกตางทางความคิดของแตละบุคคล 

- ประเมินจากการมีสวนรวมในการ
วิพากษวิจารณในชั้นเรียน และการ
ยอมรับเหตุผลของผูท่ีมีความคิดเห็น
แตกตาง  

 
2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีทักษะการ
วิเคราะห เชิงตัวเลข 

- มีรายวิชาที่ฝกทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขโดยตรง เชน คณิตศาสตรในชีวิต 
ประจําวัน 
- สอดแทรกทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
ในรายวิชาตาง ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลขอยางตอเนื่อง 

- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 
 

2. มีทักษะการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม 

- มีรายวิชาที่พัฒนาทักษะการสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 
- สอดแ ทรกทักษะการสื่อสาร การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ กฏหมายและจรรยา- 
บรรณท่ีเกี่ยวของในทุกรายวิชา 
- ฝกนิสิตใหรูจักวิเคราะหผลกระทบจาก
การใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและ
สังคม 

- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 
- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย 
ท่ีแสดงถึงความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
อยางรูเทาทัน และมีจรรยาบรรณ  
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3. สามารถแสวงหา
ความรูโดยใชเทคโน- 
โลยีสารสนเทศ  

- ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญ
ของแหลงขอมูลประเภทตาง ๆ ท้ังแหลง
ความรู ท้ังท่ีเปนสื่อเอกสาร/สื่ออิเล็กทรอนิคส/ 
บุคคลตาง ๆ 
- แนะนําวิธีการเรียนรู/การสืบคนขอมูล
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและฝก
ปฏิบัติในทุกรายวิชา 
- มอบหมายกิจกรรมเพ่ือฝกทักษะในการ
สืบคน/อางอิงขอมูล การใชซอฟตแวรตาง ๆ  

- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 
- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย 
ท่ีแสดงถึงการสืบคนขอมูล การเลือก 
ใชขอมูล และการรูจักแหลงขอมูลท่ี
เหมาะสม 

4. สามารถนําเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบ
ท่ีเหมาะสม และมี
คุณภาพ 

-ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคการ
นําเสนอผลงานประเภทตาง  
- สอดแทรกการฝกทักษะการในการเรียนรู
รายวิชาตาง ๆ 
- ใชกรณีศึกษาเ พ่ือเปนตัวอยางในการ
นําเสนอผลงานท่ีดีและไมดี 
- ฝกใหนิสิตออกมานําเสนอผลงานหนา
ชั้นเรียนในทุกรายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพในการนําเสนอ
ผลงานและเลือกการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชวยใหการนําเสนอ
ผลงานมีความชัดเจน และนาสนใจ
มากย่ิงขึ้น  

 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum mapping) 
 
 
 
 
 
 



ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 

                      

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 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                    
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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                    
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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 366 จิตวิทยาสังคม                    

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 และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 2. ตระหนักถึงความสําคัญของการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครูตาม
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 3. สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และจัดการปญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใชดุลยพินิจที่เหมาะสม และมีพฤติกรรม
ทางดานคุณธรรม จริยธรรมท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 

 4. มีคานิยมพ้ืนฐานท่ีสอดคลองกับพฤติกรรมทางดานคุณธรรม และจริยธรรม 
ความรู 1. มีความรูความเขาใจวิชาพ้ืนฐานทางดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยา-

ศาสตร คณิตศาสตร ศิลปกรรมศาสตร สุขศึกษาพลศึกษา ภาษา และเทคโนโลยี 
อยางกวางขวางและเปนระบบ และสามารถบูรณาการความรูในศาสตรสาขาวิชา
ตาง ๆ ไปใชในการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี และหลักการ
ท่ีเกี่ยวของกับพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียน การจัดการเรียนการสอน และ
การวิจัยในปจจุบันท่ีเกี่ยวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรู     

 3. มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของแนวคิด ทฤษฏี หลักการ และ
ความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชาท่ีสอนอยางลึกซึ้งและเปนระบบ 

 4. มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ  ธรรม
เนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณในการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครู 

 5. สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี 
และหลักการท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียน การจัดการเรียน
การสอน การวิจัย และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาไปใชในการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาผูเรียน การแกปญหา และการตอยอดองคความรู โดยคํานึงถึง
ธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ 

 6. สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี 
และหลักการที่เกี่ยวของในศาสตรสาขาวิชาที่สอนไปใชในการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาผูเรียน การแกปญหา และการตอยอดองคความรู โดยคํานึงถึง
ธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ 
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มาตรฐานการเรียนรู คุณลักษณะของนิสิต 
ทักษะทางปญญา 1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคนหาขอเท็จจริง และ

สามารถประเมินขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายเพ่ือใชในการแกปญหาดวย
ตนเอง การทําความเขาใจ และการประเมินขอมูล จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย 

 2. ตระหนักถึงคุณคาของการใชวิถีทางปญญาในการดํารงชีวิต การประกอบ
วิชาชีพ และการแกปญหา 

 3. สามารถวิเคราะหขอมูลเพ่ือใชในการแกปญหาท่ีซับซอน ทางสังคม วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดลอม สามารถปรับตัว และเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาตาง ๆ 
ไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางทฤษฎี ประสบการณจากการปฏิบัติ 
และผลกระทบจากการตัดสินใจ 

 4. สามารถใชทักษะ ความเขาใจเกี่ยวกับวิชาชีพครูและศาสตรสาขาวิชาท่ีสอน 
และมีกระบวนการคิดอยางเปนระบบ เพ่ือใชในการแกปญหา การพัฒนาตนเอง
และผูเรียน รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของตนเองใน
การทํางานและการอยูรวมกันกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค และในการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

 2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของความเปน
ครู และปฏิบัติตอผูเรียนอยางเปนกัลยาณมิตร 

 3. ตระหนักถึงคุณคาของบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง การอยู
รวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค การเรียนรูและพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง และการปฏิบัติตอผูเรียนอยางเปนกัลยาณมิตร 

 4. สามารถสรางความสัมพันธและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค 
แสดงออกถึงภาวะผูนําในสถานการณท่ีไมชัดเจนไดอยางเหมาะสม และใช
นวัตกรรมในการวิเคราะหเพ่ือการแกปญหากลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 5. มีความรับผิดชอบ สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
และปฏิบัติตอผูเรียนดวยความเขาใจและเปนมิตร 

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการพูด การเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คณิตศาสตรและเทคนิคทางสถิติ เพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวมรวมขอมูล 
ประมวลผลแปลความหมายและนําเสนอขอมูล เพ่ือการแกปญหาในชีวิต 
ประจําวันและการจัดการเรียนการสอน 
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มาตรฐานการเรียนรู คุณลักษณะของนิสิต 
 2. ตระหนักถึงคุณคาของหลักการพูด การเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

คณิตศาสตรและเทคนิคทางสถิติ เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวมรวม
ขอมูล ประมวลผลแปลความหมายและนําเสนอขอมูล เพ่ือการแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันและการจัดการเรียนการสอน 

 3. สามารถใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตรและ
เทคนิคทางสถิติ เพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวมรวมขอมูล ประมวลผล
แปลความหมายและนําเสนอขอมูล เพ่ือการแกปญหาในชีวิตประจําวันและการ
จัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

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 วัด
และประเมินผลการเรียนรู บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทํา
วิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล 

 4. สามารถประสานความรวมมือในการจัดการเรียนรูระหวางครอบครัว โรงเรียน 
และชุมชนไดอยางเหมาะสม 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรูดานคุณธรรม

จริยธรรม 
กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ
เรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1. มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยา-

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีเนนการเรียนรูจากสถานการณ

1. สังเกตพฤติกรรมการเขารวม
กิจกรรมการเรียนการสอน 
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ผลการเรียนรูดานคุณธรรม
จริยธรรม 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ
เรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม 

บรรณวิชาชีพครู 
2. ตระหนักถึงความสําคัญของ
การดํารงชีวิตและการประกอบ
วิชาชีพครูตามคุณธรรม จริย-
ธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
3. สามารถวิเคราะห สังเคราะห 
ประเมินคา และจัดการปญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยา-
บรรณวิชาชีพครูโดยใชดุลยพินิจท่ี
เหมาะสม และมีพฤติกรรมทางดาน
คุณธรรม จริยธรรมท่ีเปนแบบอยาง
ท่ีดี 
4. มีคานิยมพ้ืนฐานที่สอดคลอง
กับพฤติกรรมทางดานคุณธรรม 
และจริยธรรม 
 

จริง บทบาทสมมติ กรณีตัวอยาง
โดยสอ ดแ ทรกคุณ ธรรมและ
จริยธรรม 
2. กําหนดใหนิสิตทํางานเปน
ก ลุ ม  ห รือ จั ด ทํ า โ ค ร ง งา น ท่ี
เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพ่ือ
สรางจิตสํานึกสาธารณะ โดยถือ
ประโยชนของสวนรวมเปนท่ีตั้ง 
3. ฝกการเปนผูนําและผูตาม เพ่ือ
สงเสริมการเปนสมาชิกท่ีดี และ
มีความรับผิดชอบตอสังคม 
4. สรางโอกาสใหนิสิตไดพบกับ
บุคคลหรือเหตุการณที่เปนกรณี
ตัวอยาง เพ่ือสรางแรงบันดาลใจ
ใหยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
5. การเปนแบบอยางท่ีดีของอาจารย 
6. ประกาศเกียรติคุณนิสิตท่ีทํา
ประโยชนตอสังคม  
7. ปลูกฝงใหนิสิตเปนผูท่ีมีวินัย
ในตนเองและมีระเบียบ ทั้งดาน
การเรียนและการดํารงชีวิต    

2. ประเมินจากพฤติกรรมการเขา
เรียน การตรงตอเวลาของนิสิต
ในการเขาเรียน การสงงานท่ี
ไดรับมอบหมาย การรับผิดชอบ
ในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
3. นิสิตมีสวนรวมในกระบวน-
การประเมินผล 

 2.2 ความรู   

ผลการเรียนรูดานความรู กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ
เรียนรูดานความรู 

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ดานความรู 

1. มีความรูความเขาใจวิชาพ้ืนฐาน
ทางดานมนุษยศาสตร สังคม-
ศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

1. จัดกิจกรรมโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 
2. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอก

ป ร ะ เ มิ น จ า ก ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์
ทางการเรียนและการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ 
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ผลการเรียนรูดานความรู กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ
เรียนรูดานความรู 

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ดานความรู 

ศิลปกรรมศาสตร สุขศึกษา พลศึกษา 
ภาษา และเทคโนโลยี อยางกวาง- 
ขวางและเปนระบบ และสามารถ
บูรณาการความรูในศาสตรสาขา 
วิชาตาง ๆ ไปใชในการดํารงชีวิต
และการประกอบวิชาชีพครูอยาง
มีประสิทธิภาพ 
3.  มีค วาม รูค ว าม เ ข า ใจแ ล ะ
ตระหนักถึงคุณคาเกี่ยวกับแนวคิด 
ทฤษฎี และหลักการท่ีเกี่ยวของ
กับพัฒนาการและการเรียนรูของ
ผูเรียน การจัดการเรียนการสอน 
และการวิจัยในปจจุบันท่ีเกี่ยวของ
กับการแกปญหาและการตอยอด
องคความรู     
4.  มีค วาม รูค ว าม เ ข า ใจแ ล ะ
ตระหนักถึงคุณคาของแนวคิด 
ทฤษฏี หลักการ และความกาวหนา
ในศาสตรสาขาวิชาท่ีสอนอยาง
ลึกซึ้งและเปนระบบ 
5. มีความรูความเขาใจและตระหนัก
ถึงคุณคาของศาสตรสาขาวิชาตาง  ๆ 
ธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบและ
ขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา
ท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ
ในการดํารงชีวิตและการประกอบ
วิชาชีพครู 
6. สามารถวิเคราะห สังเคราะห 
ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับ

สถานท่ี เพ่ือใหมีการเรียนรูจาก
สถานการณจริง 
1. เชิญวิทยากรภายนอกท่ีมีความ
เชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ
ตรงมาบรรยาย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  วิเคราะห และอภิปราย
รวมกัน 
2.  ใหนิสิตศึกษ าคนควาแ ละ
เรียนรูดวยตนเอง 
3. ใหนิสิตจัดทําโครงงาน การ
ฝกงาน การฝกปฏิบัติ การปฏิบัติ-
การสอนและฝกประสบการณ
วิชาชีพ ในสถานศึกษาหรือหนวยงาน 
องคกรท่ีเปนเครือขาย 
 

1. การทดสอบยอย 
2 .  ก า ร ท ด ส อ บ ก ล า ง ภ า ค
ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ ป ล า ย ภ า ค
การศึกษา 
3. การรายงาน/แผนงาน/โครงการ 
4. การนําเสนอผลงาน 
5. โครงงาน การฝกงาน การฝก
ปฏิบัติ การฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู  
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ผลการเรียนรูดานความรู กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ
เรียนรูดานความรู 

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ดานความรู 

แนวคิด ทฤษฏี  และหลักการท่ี
เกี่ยวของกับการพัฒนาการและ
การเรียนรูของผูเรียน การจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย และกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาไปใชใน
การจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาผูเรียน การแกปญหา และ
การตอยอดองคความรู โดยคํานึง 
ถึงธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ 
และขอบังคับที่เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ 
7. สามารถวิเคราะห สังเคราะห 
ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับ
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการท่ี
เกี่ยวของในศาสตรสาขาวิชาท่ี
สอนไปใชในการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาผูเรียน การ
แกปญหา และการตอยอดองค
ความรู โดยคํานึงถึงธรรมเนียม
ปฏิบัติ กฎ ระเบียบ และขอบังคับ
ท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ 
 2.3 ทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรูดานทักษะทาง
ปญญา 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ
เรียนรูดานทักษะทางปญญา 

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ดานทักษะทางปญญา 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักแ ละก ระบวนการคนหา
ขอเท็จจริง และสามารถประเมิน
ขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีหลาก- 

1. จัดกระบวนการเรียนรู เพ่ือให
นิสิตไดฝกทักษะการวิเคราะห 
ทักษะการคิด จากสภาพ ปญหา 
หรือสถานการณจริงตาง ๆ  ท้ังใน

1. การประเมินผลท่ีสะทอนการ
คิดวิเคราะห โดยประเมินจากการ
เขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน 
และการทดสอบ  
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หลายเพ่ือใชในการแกปญหาดวย
ตนเอง การทําความเขาใจ และ
การประเมินขอมูล จากแหลง 
ขอมูลท่ีหลากหลาย 
2. ตระหนักถึงคุณคาของการใช
วิถีทางปญญาในการดํารงชีวิต 
การประกอบวิชาชีพ และการ
แกปญหา 
3. สามารถวิเคราะหขอมูลเพ่ือใช
ในการแกปญหาที่ซับซอน ทาง
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 
สามารถปรับตัว และเสนอแนะ
แนวทางในการแกปญหาตาง ๆ 
ไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึง
ความรูทางทฤษฎี ประสบการณ
จากการปฏิบัติ และผลกระทบ
จากการตัดสินใจ 
4. สามารถใชทักษะ ความเขาใจ
เกี่ยวกับวิชาชีพครูและศาสตร
สาขาวิชาที่สอน และมีกระบวน
คิดอยางเปนระบบ เพ่ือใชในการ
แกปญหา การพัฒนาตนเองและ
ผูเรียน รวมท้ังการจัดการเรียน
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับบุคคลและกลุม เชน สะทอน
คิด อภิปรายกลุม การทํากรณีศึกษา 
การโตวาที การจัดทําโครงการ 
การทดลองในหองปฎิบัติการ ฯลฯ 
2. จัดกิจกรรมใหนิสิตมีโอกาส
เรียนรูจากปญหา และประสบ-
การณจริง เ พ่ือการเสนอแนะ
และหาแนวทางแกไข 
 

2.  การสังเกตนิสิต  ดานความ 
สามารถในการตัดสินใจ การแกไข
ปญหาในสถานการณตาง ๆ 
 

 2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรูดานทักษะ

ความสัมพันธ ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ
เรียนรูดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 1. จัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้น 1. สังเกตพฤติกรรมของนิสิตท่ี
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ผลการเรียนรูดานทักษะ
ความสัมพันธ ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ
เรียนรูดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
ของตนเองในการทํางานและการ
อ ยู ร ว ม กัน กั บ ผู อื่ นไ ด อ ย า ง
สรางสรรค และในการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
ของความเปนครู และปฏิบัติตอ
ผูเรียนอยางเปนกัลยาณมิตร 
3. ตระหนักถึงคุณคาของบทบาท
หนาท่ีและความรับผิดชอบของ
ตนเอง การอยูรวมกับผูอื่นอยาง
สรางสรรค การเรียนรูและพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
และการปฏิบัติตอผู เรียนอยาง
เปนกัลยาณมิตร 
4. สามารถสรางความสัมพันธ
และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยาง
สรางสรรค แสดงออกถึงภาวะ
ผูนําในสถานการณท่ีไมชัดเจน
ไดอยางเหมาะสม และใชนวัตกรรม
ในการวิเคราะหเพ่ือการแกปญหา
กลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5. มีความรับผิดชอบ สามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง และปฏิบัติตอผูเรียน
ดวยความเขาใจและเปนมิตร 

เรียน ท่ีเนนการทํางานเปนกลุม
แ ล ะ งานที่ต อ ง มีป ฏิสัมพัน ธ
ระหวางบุคคล เพ่ือเสริมสรางให
ผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญ
และพัฒนาตนเองในดานความมี
มนุษยสัมพันธอันดีและความ
รับผิดชอบสวนบุคคล 
2. จัดประสบการณการเรียนรูใน
ภาคปฏิบัติ ท้ังในและนอกชั้น
เรียน เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
3. สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ 
การมีมนุษยสัมพันธ การเขาใจ
วัฒนธรรมขององคกร ฯลฯ ใน
รายวิชาตาง ๆ 
4. บูรณาการแนวคิดเกี่ยวกับการ
สรางความสัมพันธอันดีระหวาง
บุคคลในสังคมและความรับผิดชอบ
เขากับเนื้อหาในทุกรายวิชาท่ี
สอน 
5.  มอบหมาย งานท้ังเ ปนราย 
บุคคลและเปนกลุมใหผู เ รียน
ศึกษาคนควา วิเคราะห สังเคราะห 
แนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวของ
กับความสัมพันธระหวางบุคคล  
และความรับผิดชอบ โดยนําเสนอ
เปนรายงาน ในรูปแบบการนํา

แสดงถึงความสัมพันธระหวาง
บุคคล และความรับผิดชอบ ใน
การทํากิจกรรมกลุม เชน การ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือน 
2. เปดโอกาสใหนิสิตมีสวนรวม
ในการประเมิน 
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ผลการเรียนรูดานทักษะ
ความสัมพันธ ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ
เรียนรูดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

อภิปรายรวมกันในชั้นเรียน 

 2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูดานทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ
เรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ดานทักษะในการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการพูด การเขียน เทคโนโลย ี
สารสนเทศ และคณิตศาสตรและ
เทคนิคทางสถิติ เพ่ือการสื่อสาร 
การเรียนรู การเก็บรวมรวมขอมูล 
ประมวลผลแปลความหมายและ
นําเสนอขอมูล เพ่ือการแกปญหา
ในชีวิตประจําวันและการจัดการ
เรียนการสอน 
2. ตระหนักถึงคุณคาของหลักการ
พูด การเขียน เทคโนโลยีสาร-
สนเทศ และคณิตศาสตรและเทคนิค
ทางสถิติ เพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู 
การเก็บรวมรวมขอมูล ประมวลผล 
แปลความหมายและนําเสนอขอมูล 
เพ่ือการแกปญหาในชีวิตประจําวัน
และการจัดการเรียนการสอน 
3. สามารถใชภาษาพูด ภาษาเขียน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตร
และเทคนิ คทางสถิติ  เพื่ อการ

1. จัดประสบการณการเรียนรูใน
รูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสม 
เ พ่ือสง เส ริมใหนิสิต มีความรู
ความเขาใจและมีความตระหนัก
ถึงคุณคา ในเร่ืองของหลักการพูด 
การเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณิตศาสตรและเทคนิคทางสถิติ  
ในสถานการณตาง  ๆเพ่ือการเขาถึง
ขอมูล เลือกรับ เลือกใช วิเคราะห
และประเมินคุณคา ตลอดจนสังเคราะห
เพ่ือการนําไปใชในสถานการณ
ตาง  ๆเชน การนําเสนอผลงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 
2. จัดประสบการณการเรียนรูท่ี
เนนการฝกทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิเคราะหเชิงตัวเลข 
และเทคนิคทางสถิติ รวมทั้งสงเสริม
ใหเกิดทักษะการสื่อสารท้ังการ
รับฟง การพูด และการเขียน ระหวาง
ผูเรียน ผูสอน สังคมและชุมชน 

1. ประเมินทักษะของนิสิต ใน
ดานการสื่อสาร การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิเคราะห เทคนิค
เชิงตัวเลขและสถิติดวยวิธีการ
สังเกตพฤติกรรม และผลงาน
ของนิสิต 
2. นิสิตมีสวนรวมในการประเมิน
ทักษะการใช เทคโนโลยีสาร-
สนเทศ การวิเคราะหเชิงตัวเลข 
และเทคนิคทางสถิติ 
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ผลการเรียนรูดานทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ
เรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ดานทักษะในการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวมรวม
ขอมูล ประมวลผลแปลความหมาย
และนํ า เส นอ ข อมู ล  เ พ่ื อ การ
แกปญหาในชีวิตประจําวันและ
การจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู 
ผลการเรียนรู 

ดานทักษะการจัดการเรียนรู 
กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ

เรียนรูดานทักษะการจัดการ
เรียนรู 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
ดานทักษะการจัดการเรียนรู 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับการออกแบบหลักสูตร
การเรียนการสอน การวัดประเมินผล 
การจัดการชั้นเรียน การบันทึก
และรายงานผลการจัดการเรียน
การสอน การวิจัยในชั้นเรียน และ
การมีสวนรวมกับครอบครัวและ
ชุมชนในการจัดการศึกษา 
2. ตระหนักถึงคุณคาของการนํา
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับหลักสูตรการสอน 
การวัดประเมินผล การจัดการ
ชั้นเรียน การบันทึกและรายงาน
ผลการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัยในชั้นเรียน และการมีสวน
รวมกับครอบครัวและชุมชน มา

1. จัดใหผู เ รียนได เรียนรูผาน
ประสบการณตรง ไดแก การจัดทํา
แผนการสอน  การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การผลิตสื่อ และ
การใช   การวัดประเมินผล  การ
ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค (micro 
teaching)  การวิจัยในชั้นเรียน  
2. จัดใหผู เ รียนได เรียนรูผาน
ประสบการณตรงในดานการ
ปฏิ บัติงานครูในสถานศึกษ า  
การปฏิบัติการสอนระหวางเรียน
และในสถานศึกษา  
3. จัดใหผูเรียนไดเรียนรูจากผูมี
ประสบการณ หรือผู เชี่ยวชาญ
ทางดานการสอน ผานการสังเกต
การสอน การสัมภาษณ 
4. จัดใหผู เรียนไดแลกเปลี่ยน

1. ใหผู มีสวนรวมทุกฝาย  เชน 
ผูบริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง 
ครูประจําชั้น เพ่ือน อาจารยนิเทศ 
ประเมินนิสิตในเรื่องความสามารถ
การจัดการเรียนรูและความเปนคร ู
2 .  ป ระเ มินผ ลงาน นิสิต  จา ก 
บันทึกประสบการณการสอ น
ประจําวัน บันทึกสังเกตการสอน
ครูพ่ีเลี้ยงและเพ่ือน  แผ นการ
จัดการเรียนรู กระบวนการทํางาน
วิจัยในชั้นเรียน การทําแฟมสะสม
งาน การบันทึกการเรียนรู  การ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
3. สังเกตการสอนในชั้นเรียนและ
ประเมินแบบบันทึกหลังการสอน   
4. ประเมินงานวิจัยในชั้นเรียน   
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ผลการเรียนรู 
ดานทักษะการจัดการเรียนรู 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ
เรียนรูดานทักษะการจัดการ

เรียนรู 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
ดานทักษะการจัดการเรียนรู 

ใชในการพัฒนาศักยภาพของ
ผูเรียนตามความแตกตางระหวาง
บุคคล 
3. สามารถออกแบบหลักสูตร 
วางแ ผ นการปฏิบัติการส อ น 
จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผล
การเรียนรู บันทึกและรายงานผล
การจัดการเรียนการสอน และทํา
วิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู เรียนตามความแตกตาง
ระหวางบุคคล 
4. สามารถประสานความรวมมือ
ในการจัดการเรียนรูระหวาง
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
ไดอยางเหมาะสม 

เรียนรูจากเพื่อนในสถาบันและ
ตางสถาบัน  
5. จัดใหผู เ รียนได เ รียนรูจาก
ตนแบบ เชน ครูผูสอน ครูประจํา
ชั้น ครูผูชวย ครูพ่ีเลี้ยง ครูตนแบบ  
ครูแกนนํา หรือครูแหงชาติ 
6. จัดใหเรียนรูจากประสบการณ 
ตรง เชน กรณีตัวอยางจากหองเรียน 
การสังเกตการณสอนแบบตาง ๆ 
การสัมภาษณหรือพูดคุยกับผูมี
ประสบการณ 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum mapping) 
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มาตรฐานผลการเรียนรู 
 

รายวิชาชีพครู 

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   วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการ ● ● ● 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 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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มาตรฐานผลการเรียนรู 
 

รายวิชาชีพครู 

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 461   การบริหารและการจัดการการศึกษา ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ศษ 471   การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ 

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 ● ● ● ● ● 
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มาตรฐานผลการเรียนรู 
 

รายวิชาชีพครู 

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 232  การศึกษาปฐมวัย ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ๐ ๐ 
ศษ 242   การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณคาแหงตน ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

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

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

รายวิชาชีพครู 

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 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 ● ● ● ● ● 

ศษ 441  การเรียนรูระดับจิตสํานึกและจิตใต 
              สํานึก   

● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● 

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

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

ลส 301 วาทวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพฯ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 หมายเหตุ       ●   ภาระกิจหลัก         ๐   ภาระกิจรอง



 
 
 

64

ผลการเรียนรู รายละเอียดผลการเรียนรู 
คุณธรรม จริยธรรม 1. มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
 2. ตระหนักถึงความสําคัญของการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครูตามคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
 3. สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใชดุลยพินิจท่ี

เหมาะสม และมีพฤติกรรมทางดานคุณธรรม จริยธรรมท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 
 4. มีคานิยมพ้ืนฐานท่ีสอดคลองกับพฤติกรรมทางดานคุณธรรม และจริยธรรม 
ความรู 1. มีความรูความเขาใจวิชาพ้ืนฐานทางดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปกรรมศาสตร สุขศึกษาพล

ศึกษา ภาษา และเทคโนโลยี อยางกวางขวางและเปนระบบ และสามารถบูรณาการความรูในศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ ไปใชในการ
ดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี และหลักการท่ีเกีย่วของกับพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียน 
การจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในปจจุบันท่ีเกี่ยวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรู     

 3. มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของแนวคิด ทฤษฏี หลักการ และความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชาท่ีสอนอยางลึกซึ้ง
และเปนระบบ 

 4. มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ  ธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับ
การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณในการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครู 

 5. สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี และหลักการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการและการ
เรียนรูของผูเรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาไปใชในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา 
ผูเรียน การแกปญหา และการตอยอดองคความรู โดยคํานึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ 

 6. สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวของในศาสตรสาขาวิชาท่ีสอน
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ผลการเรียนรู รายละเอียดผลการเรียนรู 
ไปใชในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผูเรียน การแกปญหา และการตอยอดองคความรู โดยคํานึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ 
ระเบียบ และขอบังคับที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ 

ทักษะทางปญญา 1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคนหาขอเท็จจริง และสามารถประเมินขอมูลจากแหลงขอมูลทีห่ลากหลายเพ่ือ
ใชในการแกปญหาดวยตนเอง การทําความเขาใจ และการประเมินขอมูล จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย 

 2. ตระหนักถึงคุณคาของการใชวิถีทางปญญาในการดํารงชีวิต การประกอบวิชาชีพ และการแกปญหา 
 3. สามารถวิเคราะหขอมูลเพ่ือใชในการแกปญหาท่ีซับซอน ทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม สามารถปรับตัว และเสนอแนะแนวทาง

ในการแกปญหาตาง ๆ ไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางทฤษฎี ประสบการณจากการปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ 
 4. สามารถใชทักษะ ความเขาใจเกี่ยวกับวิชาชีพครูและศาสตรสาขาวิชาท่ีสอน และมีกระบวนคิดอยางเปนระบบ เพ่ือใชในการ

แกปญหา การพัฒนาตนเองและผูเรียน รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของตนเองในการทํางานและการอยูรวมกันกับผูอื่นไดอยาง
สรางสรรค และในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

 2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของความเปนครู และปฏิบัติตอผูเรียนอยางเปนกัลยาณมิตร 
 3. ตระหนักถึงคุณคาของบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง การอยูรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค การเรียนรูและพัฒนา

ตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง และการปฏิบัติตอผูเรียนอยางเปนกัลยาณมิตร 
 4. สามารถสรางความสัมพันธและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค แสดงออกถึงภาวะผูนําในสถานการณท่ีไมชัดเจนไดอยาง

เหมาะสม และใชนวัตกรรมในการวิเคราะหเพ่ือการแกปญหากลุมไดอยางมีประสทิธิภาพ 
 6. มีความรับผิดชอบ สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง และปฏิบัติตอผูเรียนดวยความเขาใจและเปนมิตร 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการพูด การเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตรและเทคนิคทางสถิติ เพ่ือการสื่อสาร การ
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ผลการเรียนรู รายละเอียดผลการเรียนรู 
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เรียนรู การเก็บรวมรวมขอมูล ประมวลผลแปลความหมายและนําเสนอขอมูล เพ่ือการแกปญหาในชีวิตประจําวันและการจัดการเรียนการสอน 

 2. ตระหนักถึงคุณคาของหลักการพูด การเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตรและเทคนิคทางสถิติ เพ่ือการสื่อสาร การ
เรียนรู การเก็บรวมรวมขอมูล ประมวลผลแปลความหมายและนําเสนอขอมูล เพ่ือการแกปญหาในชีวิตประจําวันและการจัดการเรียน
การสอน 

 3. สามารถใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตรและเทคนิคทางสถิติ เพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บ
รวมรวมขอมูล ประมวลผลแปลความหมายและนําเสนอขอมูล เพ่ือการแกปญหาในชีวิตประจําวันและการจัดการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ 

ทักษะการจัดการเรียนรู 4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดประเมินผล 
การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน และการมีสวนรวมกับครอบครัวและ
ชุมชนในการจัดการศึกษา 

 5. ตระหนักถึงคุณคาของการนําแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชัน้เรียน 
การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน และการมีสวนรวมกับครอบครัวและชุมชน มาใชในการ
พัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล 

 6. สามารถออกแบบหลักสูตร วางแผนการปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผลการเรียนรู บันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนการสอน และทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล 

 7. สามารถประสานความรวมมือในการจัดการเรียนรูระหวางครอบครัว โรงเรียน และชุมชนไดอยางเหมาะสม 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

มาตรฐานการเรียนรู กลยุทธการสอนและกิจกรรมของนิสิต 
คุณธรรม จริยธรรม 1. มีการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละ 

2. มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย และตรงเวลา 
3. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4. มีจิตสํานึกท่ีดีและรับผิดชอบตอหนาท่ี 
5. มีการเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น รวมถึงกฎและ 
ระเบียบขององคกร 

ความรู 1. มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานท่ี
สําคัญในเนื้อหา 
2. สามารถนําความรูมาประยุกตใชเพ่ือการวิเคราะหแกปญหา
และสามารถตอยอดองคความรูได 
3. สามารถบูรณาการความรูในศาสตรอื่นท่ีเกี่ยวของได 
4. สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิจัย 

ทักษะทางปญญา 1. สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ และมีเหตุผล 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 
3. สามารถประยุกตความรู ทักษะ ความเขาใจ หลักการและ
ทฤษฎีตาง ๆ กับการแกปญหาท่ีเกี่ยวของไดอยางถูกตองและ
สรางสรรค 
4. สามารถสืบคน และวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลท่ี
หลากหลายไดอยางสรางสรรค 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

1. สามารถทํางานกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพและเปน
กัลยาณมิตร 
2. สามารถทํางานเปนทีม มีภาวะผูนํา และการเปนผูรวมงานท่ีด ี
3. มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม ตลอดจนรับผิดชอบ
ในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง  

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพท้ัง
การพูด ฟง อาน และเขียน รวมท้ังการเลือกใชรูปแบบการ
สื่อสารไดอยางเหมาะสม 
2. มีทักษะและความรูในภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ เพ่ือการ
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มาตรฐานการเรียนรู กลยุทธการสอนและกิจกรรมของนิสิต 
คนควาไดอยางเหมาะสมและจําเปน 
3. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บ
รวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ 
4. มีความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพ่ือการวิเคราะหนําเสนอ
ขอมูลและประมวลผลไดอยางเหมาะสมในการแกปญหา 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน มุงพัฒนานิสิตในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรูดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ
เรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1. มีการยึดม่ันในคุณธรร ม 
จริยธรรม และเสียสละ 
2. มีความซื่อสัตยสุจริต มี
ระเบียบวินัย และตรงเวลา 
3. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
4. มีจิตสํานึกท่ีดีและรับผิดชอบ
ตอหนาท่ี 
5. มีการเคารพสิทธิและความ
คิดเห็นของผูอื่น รวมถึงกฎและ
ระเบียบขององคกร 

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

1. ประเมินจากพฤติกรรมในชั้น
เรียน การตรงตอเวลา การแตง
กาย  แ ล ะ ก าร ป ฏิบัติต น ต า ม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2. สังเกตพฤติกรรมการเขารวม
กิจกรรมการเรียนการสอน 
3. ประเมินจากงานท่ีไดรับ
มอบหมาย ความรับผิดชอบใน
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 2.2 ความรู 
ผลการเรียนรูดานความรู กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ

เรียนรูดานความรู 
กลยุทธการประเมินผลการ

เรียนรู ดานความรู 
1. มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานท่ี
สําคัญในเนื้อหา 
2. ส า ม า ร ถ นํ า ค ว า ม รู ม า

1.จัดกิจกรรมโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญโดยแนะนําวิธีการเรียนรู
และการสืบคนขอมูลดวยตนเอง 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการปฏิบัติงานของนิสิต
ในดานตาง ๆ คือ 
1. การทดสอบยอย 
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ผลการเรียนรูดานความรู กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ
เรียนรูดานความรู 

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ดานความรู 

ประยุกตใช เ พ่ือการวิเคราะห
แกปญหาและสามารถตอยอ ด
องคความรูได 
3. สามารถบูรณาการความรูใน
ศาสตรอื่นท่ีเกี่ยวของได 
4. สามารถติดตามความกาวหนา
ทางวิชาการและวิจัย 

ใ น ห ล า ย รู ป แ บ บ  เ ช น  ก า ร
บรรยาย  การฝกปฏิบัติ   การ
สัม ม น า   ก า รทํ า แ บบ ฝก หั ด  
การศึกษานอกสถานที่ 
 
 

2. ก า ร ท ด ส อ บ ก ล า งภ า ค
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ป ล า ย ภ า ค
การศึกษา 
3. กา รร าย ง าน / แ ผ น งา น /
โครงการ 
4.  การนําเสนอผลงาน 
5. โครงงาน การฝกงาน การฝก
ปฏิ บั ติ  การ ฝกประส บการณ
วิชาชีพครู 

 2.3 ทักษะทางปญญา  
ผลการเรียนรูดานทักษะทาง

ปญญา 
กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ

เรียนรูดานทักษะทางปญญา 
กลยุทธการประเมินผลการ

เรียนรู ดานทักษะทางปญญา 
1. สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ 
และมีเหตุผล 
2. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบ 
3. สามารถประยุกตความรู 
ทักษะ ความเขาใจ หลักการและ
ทฤษฎีตาง ๆ กับการแกปญหาท่ี
เกี่ ยวของไดอยางถูกตองและ
สรางสรรค 
4. สามารถสืบคน และวิเคราะห
ข อ มู ล จ า ก แ ห ล ง ข อ มู ล ท่ี
หลากหลายไดอยางสรางสรรค 
 

จัดกระบวนการเรียนรู เ พ่ือให
นิสิตไดฝกทักษะการวิเคราะห 
ทักษะการคิด จากสภาพปญหา 
หรือสถานการณจริง ท้ังในระดับ
บุคคลและกลุม เชน 
1. การนําเสนอและอ ภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้น
เรียน 
2. การทํากรณีศึกษา 
3. การโตวาที 
4. การจัดทําโครงการ 
5. การทดลองในหองปฎิบัติการ 
6. การศึกษาคนควาดวยตนเอง 

1. ประเมินจากพฤติกรรมในชั้น
เรียน การตรงตอเวลา การแตง
กาย  แ ล ะ ก าร ป ฏิบัติต น ต า ม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2. สังเกตพฤติกรรมการเขารวม
กิจกรรมการเรียนการสอน 
3. ประเมินจากงานท่ีไดรับ
มอบหมาย ความรับผิดชอบใน
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 

 
  
 2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
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ผลการเรียนรูดานทักษะ
ความสัมพันธ ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ
เรียนรูดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1. สามารถทํางานกับผูอื่นได
อยางมีประสิทธิภาพและเปน
กัลยาณมิตร 
2. สามารถทํางานเปนทีม มีภาวะ
ผูนํา และการเปนผูรวมงานท่ีดี 
3. มีความรับผิดชอบตอตนเอง 
และสังคม ตลอดจนรับผิดชอบ
ในการพัฒ นาการเ รียน รูขอ ง
ตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
 

1. กิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน 
ท่ีเนนการทํางานเปนกลุมและ
งานท่ีตองมีปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคล 
2. จัดประสบการณการเรียนรูใน
ภาคปฏิบัติ ท้ังในและนอกชั้น
เรียน 
 

1. ประเมินจากพฤติกรรมท่ีแสดง
ถึงความสัมพันธระหวางบุคคล 
และความรับผิดชอบ ในการทํา
กิจกรรมกลุม 
2. ประเมินจากการมีสวนรวมใน
การวิพากษวิจารณในชั้นเรียน 
และการยอมรับเหตุผลของผูท่ีมี
ความคิดเห็นแตกตาง 
3. ประเมินจากงานท่ีไดรับ
มอบหมาย ความรับผิดชอบใน
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรูดานทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ
เรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ดานทักษะในการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มี ทัก ษ ะ ใ นก า ร สื่ อ ส าร
ภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ
ท้ังการพูด ฟง อาน และเขียน 
รวมท้ังการเลือกใชรูปแบบการ
สื่อสารไดอยางเหมาะสม 
2. มี ทั ก ษ ะ แ ล ะ ค ว าม รู ใ น
ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ  เพื่อ
การคนควาไดอยางเหมาะสมและ
จําเปน 

1. มีรายวิชาท่ีฝกทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
แ ล ะ ก า ร ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 
2. การมอบหมายงานใหสืบคน 
จัดการ และนําเสนอขอมูล 
3. การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 

1. ประเมินจากผ ลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนและการปฏิบัติงาน
ของนิสิตในการสอบ 
2. ประเมินจากการนํา เสนอ
ผลงาน การเขียนรายงาน 
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ผลการเรียนรูดานทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ
เรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ดานทักษะในการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ส า มาร ถ ใช เ ทค โ นโ ล ยี
สารสนเทศในการสืบคนและเก็บ
ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ 
4. มีความรูทางคณิตศาสตรและ
สถิติ เพ่ือการวิเคราะหนําเสนอ
ขอมูลและประมวลผลไดอยาง
เหมาะสมในการแกปญหา 
 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  
 (Curriculum mapping) 
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  ความรับผิดชอบหลัก O  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชาเอก 

ดานคุณธรรมและจริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะ
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล  

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
คณ 111   คณิตศาสตร  1                    
คม 100 เคมีทั่วไป                    

คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                    
ชว 101 ชีววิทยา  1                    

ชว 181 ปฏิบัติการชีววิทยา  1                    

ฟส 103 ฟสิกส 1                    
ฟส 183 ปฏิบัติการฟสิกส 1                    
ฟส 209 ภาษาอังกฤษสําหรับครูฟสิกส                    
ฟส 374 การใชคอมพิวเตอรฟสิกส                     
ฟส 491 ขอเสนอโครงงานฟสิกส                    
ฟส 492 โครงงานฟสิกส                    
ฟศ 481 บูรณาการวิธีวิทยาสําหรับครูฟสกิส                    
คณ 112 คณิตศาสตร 2                    
สถ 243  วิธีการทางสถิติ                    
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ฟส 104  ฟสิกส 2                    
ฟส 184  ปฏิบัติการฟสิกส 2                    
ฟส 211  กลศาสตร                    
ฟส 212  คล่ืน                    
ฟส 221  อุณหและสถิติฟสิกส                    
ฟส 271  คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 1                    
ฟส 341  แมเหล็กไฟฟา 1                    
ฟส 343  อิเล็กทรอนิกส 1                    
ฟส 351  ฟสิกสแผนใหม                    
ฟส 352  กลศาสตรควอนตัม 1                    
ฟส 385  ปฏิบัติการฟสิกส 3                    
ฟส 106 วิธีการทางวิทยาศาสตรสําหรับนัก

ฟสิกส                    

ฟส 272  คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 2                    
ฟส 273  คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 3                    
ฟส 331  ฟสิกสสถานะของแข็ง 1                    
ฟส 342  แมเหล็กไฟฟา 2                    
ฟส 353  กลศาสตรควอนตัม 2                    
ฟส 376 ฟสิกสเชิงคํานวณ                    
ฟส 386  ปฏิบัติการฟสิกส 4                    
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ฟส 410 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ                    
ฟส 413 สวนศาสตรและการประยุกต                    
ฟส 415  ดาราศาสตร                    
ฟส 416 กิจกรรมและการทดลองทางดารา

ศาสตร                    

ฟส 419 กลศาสตรของไหล                      
ฟส 423  ฟสิกสเชิงสถิติ                    
ฟส 432  ฟสิกสพลาสมาเบื้องตน                    
ฟส 433  ฟสิกสวัสดุ                    
ฟส 434  พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ                    
ฟส 435  ฟสิกสนิวเคลียร                    
ฟส 437  ผลึกวิทยารังสีเอกซ                    
ฟส 438  วัสดุนาโน                    
ฟส 439 การกัดกรอนเบื้องตน                    
ฟส 444  อิเล็กทรอนิกส 2                    
ฟส 445  อิเล็กทรอนิกสดิจิทัล                    
ฟส 446  ไมโครโปรเซสเซอรเบื้องตน                    
ฟส 448  ทัศนศาสตรและการประยุกต                    
ฟส 449  ปรากฏการณแมเหล็กเบื้องตน                    
ฟส 454  ฟสิกสของอนุภาคมูลฐาน                    
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ฟส 455  สภาพโนมถวงเบื้องตน                                                                                                                   
ฟส 456  สเปกตรัมของอะตอมและโมเลกุล                    
ฟส 458 ทฤษฏีควอนตัมยุคเกา                    
ฟส 459  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ                    
ฟส 461  ชีวฟสิกส                    
ฟส 462 ฟสิกสและเทคโนโลยีสุญญากาศ                    
ฟส 463 ปฏิบัติการฟสิกสและเทคโนโลยี

สุญญากาศ                    

ฟส 465  การตรวจสอบและการควบคุม
มลพิษ                    

ฟส 466   ระบบควบคุมเบื้องตน                    
ฟส 467 ธรณีฟสิกสเบื้องตน                    
ฟส 468  อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน                    
ฟส 494  หัวขอพิเศษทางฟสิกส 1                     
ฟส 495 หัวขอพิเศษทางฟสิกส 2                    
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ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี ้

1. ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
1. มีการยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละ 
2. มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย และตรงเวลา 
3. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4. มีจิตสํานึกท่ีดีและรับผิดชอบตอหนาที ่
5. มีการเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น รวมถึงกฎและระเบียบขององคกร 

2. ผลการเรียนรูดานความรู 
2.1 มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีพื้นฐานท่ีสําคัญในเนื้อหา 
2.2 สามารถนําความรูมาประยุกตใชเพื่อการวิเคราะหแกปญหาและสามารถตอยอดองคความรูได 
2.3 สามารถบูรณาการความรูในศาสตรอื่นที่เกี่ยวของได 
2.4 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิจัย 

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

ไดอยางถูกตองและสรางสรรค 
3.4 สามารถสืบคน และวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายไดอยางสรางสรรค 

4. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 สามารถทํางานกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนกัลยาณมิตร 
4.2 สามารถทํางานเปนทีม มีภาวะผูนํา และการเปนผูรวมงานท่ีดี 
4.3 มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม ตลอดจนรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง

และวิชาชีพอยางตอเนื่อง  
5. ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด ฟง อาน และเขียน รวมท้ังการ
เลือกใชรูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

5.2 มีทักษะและความรูในภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ เพ่ือการคนควาไดอยางเหมาะสมและจําเปน 
5.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับสถานการณ 
5.4 มีความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพ่ือการวิเคราะหนําเสนอขอมูลและประมวลผลไดอยางเหมาะสม

ในการแกปญหา 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)  
  การประเมินผลการศึกษาใชระบบคาระดับขั้น ซึ่งเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 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/การปฏิบัติ/ฝกงาน/เปนท่ีพอใจ 
U ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/ไมเปนท่ีพอใจ 

AU การเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 
I การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 

W การงดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn) 
IP ยังไมประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In progress)                                                                                                                

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ซึ่งเปนตามเกณฑ
การประเมินของ มคอ. 3 ของรายวิชาท่ีทําการสอนในแตละภาคการศึกษา  

2.1 กําหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา  และทบทวนระบบดวยคณะกรรมการ 
2.2 อาจารยที่ผิดชอบรายวิชาเดียวกัน  กําหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลรวมกัน และใหสอดคลอง

กับตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร ทําการทวนสอบโดยการประชุมตัดสินผลการเรียนรวมกัน 
2.3 ประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียนและหลังเรียน จากอาจารยผูสอน และ

ผูเกี่ยวของในสถานศึกษาเครือขาย  
2.4 จัดการวัดประมวลความรู ความสามารถ และคุณลักษณะของความเปนครูกอนจบการศึกษา 



78 

 

2.5 การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
2.6 มีการทบทวนระบบประเมินผลสัมฤทธของนิสิตใหสอดคลองกับการกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ 

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

 
หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม      
จัดใหมีการปฐมนิเทศ อาจารยใหม เพ่ือแนะนําอาจารยใหมและอาจารยพิเศษ เพ่ือใหเขาใจหลักสูตร 

บทบาทของรายวิชาท่ีสอนในหลักสูตร และรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน โดย 
1.1 กําหนดใหคณาจารยใหมเขาโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารยใหมของมหาวิทยาลัย        

ศรีนครินทรวิโรฒ และโครงการพัฒนาคณาจารยใหมของคณะศึกษาศาสตรและคณะรวมผลิต  
1.2 จัดระบบอาจารยพ่ีเลี้ยงสําหรับอาจารยใหม เพ่ือใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับจุดมุงหมาย 

โครงสรางหลักสูตรและรายวิชา และการพัฒนานิสิต เพ่ือใหอาจารยใหมสามารถใหคําแนะนํานิสิตเกี่ยวกับ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะและการพัฒนานิสิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1 จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาอาจารยในดานการจัดการเรียนการสอน การ

พัฒนาสื่อการเรียนการสอน  
 2.1.2 สนับสนุนใหคณาจารยเขารวมโครงการพัฒนาความรูในดานทักษะการจัดการสอน การใช

สื่อการเรียนการสอน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรูและการทําวิจัยของมหาวิทยาลัย     
ศรีนครินทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน  

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 
 2.2.1 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยพัฒนาผลงานทางวิชาการ และพัฒนาผลงานทางดาน

วิจัย โดยการสนับสนุนเงินทุนและสงเสริมการเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ 
 2.2.2 จัดกิจกรรม เพ่ือสงเสริมทักษะ การเขียนเอกสารตํารา บทความ และผลงานทางวิชาการใน

ลักษณะอื่น ๆ  
 2.2.3 ใหทุนสนับสนุนการไปเขารวมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ 
 2.2.4 จัดโครงการสนับสนุนใหคณาจารยศึกษาตอในระดับปริญญาเอก โดยใหทุนการศึกษาใน

รูปแบบตาง ๆ สําหรับผูเขารวมโครงการ 
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 2.2.5 จัดสัมมนาระดับประเทศ/นานาชาติ 
 2.2.6 สรางสัมพันธภาพกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ รวมท้ังประเทศใกลเคียง เพ่ือแลกเปลี่ยน

เรียนรูและพัฒนาองคความรูในวิชาชีพ 
 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลักสูตร 
 1.1 จัดใหมีคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาชีพครู เพ่ือกํากับดูแลคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของคณะและคณะรวมผลิต 
 1.2 จัดใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาท่ีดูแล รับผิดชอบการบริหารจัดการการเรียนการ
สอนใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพครู 
 1.3 จัดใหมีอาจารยผูประสานงานรายวิชา ทําหนาท่ี จัดทํา มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการสอน
รวมกับอาจารยผูสอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาท่ีรับผิดชอบเปนไป
อยางมีคุณภาพ 
 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
  คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอตอยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนรูท่ีมีอยูเดิม 

ใชทรัพยากรการเรียนการสอนในสํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ไดแก 
1.  ตํารา หนังสือ  สื่อและวารสาร  มีรายละเอียดดังนี ้

เนื้อหา 
ตําราและหนังสือ

ภาษาอังกฤษ 
(เลม) 

ตําราและหนังสือ
ภาษาไทย 

(เลม) 
สื่อ 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 
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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 ผูเรยีน และบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 
  2.4.2 จัดระบบติดตามการใชทรัพยากร เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมิน 
 
3. การบริหารคณาจารย 
 3.1 การรับอาจารยใหม 
        การคัดเลือกอาจารยใหมใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดให
อาจารยใหมตองมีคุณวุฒิท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ 
 
 3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอนจะตองปรับปรุงรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และได
บัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 3.4 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
  ในกรณีท่ีคณะศึกษาศาสตรและคณะรวมผลิตมีอาจารยประจําไมเพียงพอในการจัดการเรียนการ
สอน ใหแตงต้ังคณาจารยพิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ ความรูความสารถ ที่สอดคลองกับ
รายวิชา ท้ังนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ใหมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือทําหนาท่ีประสานการดําเนินงานของหลักสูตรระหวาง
คณะศึกษาศาสตร คณะรวมผลิต และโรงเรียนในเครือขายฝกประสบการณ โดยมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาระดับ
ปริญญาตรี 
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 4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 
  จัดใหมีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพ่ิมทักษะความรูและประสบการณการปฏิบัติงาน ใน
ดานตาง ๆ อยางนอยคนละ 1 - 2 ครั้งตอป 
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต 
 5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืน ๆ แกนิสิต 
  5.1.1 มีระบบอาจารยท่ีปรึกษาดานวิชาการ เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําและคําปรึกษาในการ
ลงทะเบียน การเรียน การรวมกิจกรรม การปรับตัว การพัฒนาทักษะชีวิต การปฏิบัติตนในระหวางการฝก
ประสบการณวิชาชีพ และอื่น ๆ 
  5.1.2 มีอาจารยที่ปรึกษาประจําโครงการในการทํากิจกรรมของนิสิต 
 5.2 การอุทธรณของนิสิต 
  5.2.1 นิสิตสามารถยื่นคํารองเพ่ือขออุทธรณในกรณีท่ีมีขอสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและ
วิธีการประเมินผล 
  5.2.2 จัดชองทางรับคํารองเพ่ือการขออุทธรณของนิสิต 
  5.2.3 จัดต้ังคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณของนิสิต 
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 6.1 มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกปเพ่ือนําขอมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
 6.2 มีการสํารวจการไดงานทําของบัณฑิตทุกป 
 6.3 มีการสํารวจเพ่ือประเมินความตองการของตลาดงาน สังคม 
7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปที่ 3 ปท่ี 4 ปท่ี 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 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5      
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปที่ 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
และ มคอ. 6  ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปด
สอนใหครบทุกรายวิชา 

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

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี
กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถาม)ี อยางนอยรอยละ 25 
ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7  ปท่ีแลว  

     

(8) อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน       

(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) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0      

(13) ระดับความพึงพอใจของผูเรยีนตอระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการเรียนรูเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0      

(14) ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบอาจารยท่ีปรึกษา
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0      

(15) ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอกิจกรรมพัฒนาความเปน
ครู เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0      

(16) อาจารยผูสอนใชกลยุทธการสอนที่พัฒนาตามผลการเรียนรู
ท้ัง 6 ดาน      

(17)  ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยไมนอย
กวา 3.5 จาก 5 ของทุกรายวิชาท่ีคณะเปดสอน      
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ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1 - 5 และ
อยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 

 
หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

  1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน 
  1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสิต 
  1.1.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต ท้ังในและ
นอกชั้นเรียน 
  1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสิตท่ีไดรับมอบหมายในแตละรายวิชา 
  1.1.5 ประเมินวิธีการจัดการเรียนรู โดยคณาจารยผูสอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
  1.2.1 ประเมินอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาโดยนิสิต ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
  1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารยใหแกอาจารยผูสอนและผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใช
ในการปรับปรุงกลยุทธการสอนของอาจารยตอไป 
  1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารยในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุง
ทักษะกลยุทธการสอน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 กําหนดใหมีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบไปดวยคณะกรรมการภายในและ
ภายนอกสถาบัน 
 2.2 ประเมินหลักสูตรในแตละปการศึกษา ซึ่งประกอบไปดวย การประเมินการจัดการเรียนการสอน 
การฝกประสบการณวิชาชีพ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต และการประมวลความรูของนิสิตกอนจบ 
การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที่ได (Outcome) 
 2.3 ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 2.4 จัดทําการวิจัยเชิงประเมินหลักสูตร เพ่ือนําผลไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (Key 
Performance Indicators) ในหมวดท่ี 7 ขอ 7  



84 

 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 

4.1 จัดทํารายงานการประเมินหลักสูตร เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการในระดับตาง ๆ คณาจารยและ
ผูเกี่ยวของ 
 4.2 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธการสอน โดยใชผลการประเมิน
เปนฐานในการปรับปรุง 
 4.3 เชิญผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) มีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร
และกลยุทธการสอน 
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ภาคผนวก ก 
เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร 

 
1. ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร  การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร-ฟสิกส 

    (แสดงจํานวนหนวยกิต) 
หมวดวิชา เกณฑ 

สกอ. 
พ.ศ. 2548 

หลักสูตร
เดิม 

พ.ศ. 2552 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2554 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                      ไมนอยกวา 30 30 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน                                      ไมนอยกวา 114 134 130 
 2.1 วิชาชีพครู  54 50 
 2.2 วิชาแกน  42 42 
 2.3 วิชาเอก  38 38 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                           ไมนอยกวา 6 6 6 
                                             รวม                            ไมนอยกวา 150 170 166 

 
2. การเปรียบเทียบรายวิชาระหวางหลักสูตรเกาและหลักสูตรใหมของรายวิชาชีพครูท่ีมีการปรับปรุง 
 

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 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูเชิง

บูรณาการ  3(2-2-5) 
3 บังคับ 

ศษ 324  การศึกษาสําหรับผูที่มีความ
ตองการพิเศษ 3(2-2-5) 

3 บังคับ ศษ 332 การศึกษาสําหรับผูที่มีความ
ตองการพิเศษ  3(2-2-5) 

3 บังคับ 

ศษ 428   สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อ
สรางปฏิสัมพันธการเรียนรู       
3(2-2-5) 

3 บังคับ ศษ 381 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษา3(2-2-5) 

3 บังคับ 

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

3 บังคับ ศษ 421 วิธีวิทยาในการพฒันาหลักสูตร
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 

ศษ 426  การบริหารและการจัดการ
การศึกษา   3(2-2-5) 

3 บังคับ ศษ 461  การบริหารและการจัดการ
การศึกษา 3(2-2-5)  

3 บังคับ 

ศษ 425  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน   3(2-2-5) 

3 บังคับ ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอน  3(2-2-5) 

3 บังคับ 
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โครงสรางหลักสูตรเกา โครงสรางหลักสูตรใหม 
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   ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู       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   การจัดการเรียนรูเพื่อสราง
จิตสํานึกสาธารณะ  3(2-2-5) 

3 เลือก ศษ 231   การจัดการเรียนรูเพื่อสราง
จิตสํานึกสาธารณะ 3(2-2-5) 

3 เลือก 

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

ตน   3(2-2-5) 
3 บังคับ ศษ 242   การแนะแนวเพื่อการพัฒนา

คุณคาแหงตน  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 เลอืก 

ศษ 433   ยุทธศาสตรการจัดการความรู                    
3(2-2-5) 

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

   ศษ 334  การพัฒนาทักษะการคิดและ
ความคิดสรางสรรคในเด็ก
ปฐมวัย  3(3-0-6) 

3 เลือก 

   ศษ 335  การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย         
3(3-0-6) 

3 เลือก 

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

มนุษย 3(2-2-5) 
3 เลือก 

ศษ 441  การบูรณาการวิชาชีพครู 3 เลือก    
ศษ 455   การประกันคุณภาพการศึกษา  
               2(1-2-3) 

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

3 เลือก 

   ศษ 362  การศึกษาและการพัฒนาชุมชน   
3(3-0-6) 

3 เลือก 

   ศษ 371 สถิติทางการศึกษาเบื้องตน 
            3(2-2-5) 

3 เลือก 

   ศษ 382  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี       
3(2-2-5) 

3 เลือก 

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

3 เลือก 
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โครงสรางหลักสูตรเกา โครงสรางหลักสูตรใหม 
ศษ 353   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

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

เรียนการสอน 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 การจัดการเรียนรูนอกระบบและ
ตามอัธยาศัย  3(2-2-5) 

3 เลือก 

   ศษ 441 การเรียนรูระดับจิตสํานึกและจิต
ใตสํานึก  3(2-2-5) 

3 เลอืก 

ศษ 435   การประเมินเพื่อเสริมสรางพลัง  
3(2-2-5) 

3 เลือก ศษ 452 การประเมินเพื่อเสริมพลังการ
เรียนรู  3(2-2-5)  

3 เลือก 

ศษ 441   การบูรณาการวิชาชีพทางการ
ศึกษา 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. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

    1.1  กลุมวิชาภาษา 
มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
SWU 111 Thai for Communication  
 ศึกษาองคประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร การเขียนพรรณนาความ 

สรุปความ ยอความ ขยายความ และการสังเคราะหความคิดเพ่ือการสื่อสาร 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 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 121 English for Effective Communication I  
 พัฒนาทักษะทางดานภาษาเพ่ือการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน โดยเรียนรู เขาใจ และฝกทักษะ

ภาษาดานการฟง พูด อาน เขียน และคําศัพทในชีวิตประจําวัน ดวยกระบวนการเรียนรูท่ี
หลากหลายท้ังในและนอกหองเรียน  สงเสริมการเรียนรูแบบพ่ึงพาตน  นําภาษาอังกฤษไปใช
ในการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ และเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาการเรียนรูภาษาตอไป 

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 122 English for Effective Communication II  
 พัฒนาทักษะดานภาษาและกระบวนการเรียนรูเพ่ือการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน โดยฝกทักษะ

ภาษาดานการฟง พูด อาน และเขียน ดวยสื่อกระบวนการเรียนรู และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
หลากหลาย  สงเสริมการเรียนรูแบบพ่ึงพาตน สนับสนุนใหนําภาษาอังกฤษไปใชในการสราง
ความรวมมือในการเรียนรูและเปนประโยชนตอตนเองและสังคม 

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

เรียนรูภาษาอังกฤษในฐานะที่เปนภาษานานาชาติ เพ่ือพัฒนาความสามารถทางดานภาษาผาน
สื่อและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังในและนอกหองเรียน  เรียนรูวิธีการนําความรู
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และกระบวนการเรียนรูภาษาไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและในการศึกษา  เพ่ือการ
เรียนรูตลอดชีวิต และเพ่ือพัฒนาตนใหเปนสวนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก 

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

เพ่ิมพูนทักษะและประสบการณการสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะท่ีเปนภาษานานาชาติ  
พัฒนาการนําเสนอขอมูลและความคิด  สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษผานสื่อและ
กระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังในและนอกหองเรียน นําความสามารถทางภาษาและการ
จัดการกระบวนการเรียนรูมาประยุกตใชสําหรับการพัฒนาตนใหเปนผูเรียนภาษาแบบย่ังยืน 

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

และเขียน เพ่ือสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรู ท่ี
หลากหลายท้ังในและนอกหองเรียน เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียนภาษาฝร่ังเศสอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป 

มศว 132 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 132 French for Communication II  
 บุรพวิชา : มศว 131  
 ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสารเบ้ืองตน ตอจากวิชาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 1 เพ่ือ

เพ่ิมพูนความรูและทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณท่ี
หลากหลายย่ิงขึ้น  ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียน
ภาษาฝร่ังเศสในระดับที่สูงขึ้น 

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

เขียน เพ่ือสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายท้ัง
ในและนอกหองเรียน เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียนภาษาเยอรมันอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

มศว 134 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 134 German for Communication II  
 บุรพวิชา : มศว 133  
 ศึกษาภาษาเยอรมันเบ้ืองตนเพ่ือการสื่อสาร ตอจากวิชาภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1 เพ่ือเพ่ิมพูน

ความรูและทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณที่
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หลากหลายย่ิงขึ้น  ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียน
ภาษาเยอรมันในระดับท่ีสูงขึ้น 

มศว 135 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1  3(2-2-5) 
SWU 135 Chinese for Communication I  
 ศึกษาภาษาจีนเบ้ืองตนเพ่ือการสื่อสาร โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน  และ

เขียน เพ่ือสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายท้ัง
ในและนอกหองเรียน เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียนภาษาจีนอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

มศว 136 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2  3(2-2-5) 
SWU 136 Chinese for Communication II  
 ศึกษาภาษาจีนเบ้ืองตนเพ่ือการสื่อสาร ตอจากวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 เ พ่ือเพ่ิมพูน

ความรูและทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณท่ี
หลากหลายย่ิงขึ้น  ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียน
ภาษาจีนในระดับท่ีสูงขึ้น 

มศว 137 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 137 Japanese for Communication I  
 ศึกษาภาษาญี่ปุนเบ้ืองตนเพ่ือการสื่อสาร โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน และ

เขียน เพ่ือสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายท้ัง
ในและนอกหองเรียน เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียนภาษาญี่ปุนอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

มศว 138 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 138 Japanese for Communication II  
 ศึกษาภาษาญี่ปุนเบื้องตนเพ่ือการสื่อสาร ตอจากวิชาภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 1 เพ่ือเพ่ิมพูน

ความรูและทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณท่ี
หลากหลายย่ิงขึ้น  ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียน
ภาษาญี่ปุนในระดับท่ีสูงขึ้น 

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

ขอมูล  การใชซอฟทแวรตาง ๆ  และการจัดการความรูจากเครือขายอินเตอรเน็ต เพ่ือการ
เรียนรูตลอดชีวิต  ตลอดจนฝกทักษะการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ  โดยตระหนักใน
จรรยาบรรณ ผลกระทบท่ีมีตอบุคคลและสังคม รวมท้ังกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
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มศว 142 วิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 
SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment  
 ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต และเทคโนโลยี ศึกษาระบบ

นิเวศวิทยาเพ่ือใหเขาใจถึงความสําคัญของการอยูรวมกันอยางสมดุล  รวมท้ังศึกษาผลกระทบ
ของความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีตอสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ  เพ่ือ
ปลูกฝงใหตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติสิ่งแวดลอม  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สันติสุขอยางย่ังยืน 

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

เรือนกระจก และความไมยั่งยืนทางเศรษฐกิจ  ความหมายและความสําคัญของการใช
พลังงานทางเลือก  การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศนที่มีตอการจัดการพลังงานใหมีความ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความย่ังยืนของชุมชนมากกวาเปาหมายทางเศรษฐกิจเพียงอยาง
เดียว  การสรางภูมิคุมกันใหเกิดขึ้นในระบบพลังงาน  การสรางภูมิปญญาและเทคโนโลยีใน
การใชทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น เพ่ือสงผลตอการดําเนินชีวิตท่ีสันติสุขและยั่งยืน 

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  นําไปสูความเขาใจเร่ืองของกฎของธรรมชาติ 
พลังงาน และความจริงแทของจิต 
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    1.3  กลุมวิชาศิลปศาสตร 
มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพ่ือพัฒนามนุษย  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  เพ่ือใหผูเรียนเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

มศว 251 มนุษยกับสังคม 3(2-2-5) 
SWU 251 Man and Society  
 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับมนุษยและสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุงใหผูเรียนมี

ความเขาใจในพฤติกรรมของมนุษย และนําความรูมาพัฒนาตนเองใหรูเทาทันสังคม  มีความ
รับผิดชอบ  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  มีคุณธรรมจริยธรรม  ซาบซึ้งในวัฒนธรรม ศิลปะ และ
อารยธรรมของมนุษย   มีจิตสํานึกในการอยูรวมกันในสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยาง
สันติ ตระหนักในหนาที่รับผิดชอบและบทบาทท่ีพึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคม 

มศว 252 สุนทรียศาสตรเพ่ือชีวิต 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 เพ่ือการดําเนินชีวิตที่ดีงาม 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 ปรัชญาที่เปนกระบวนการคิดที่สัมพันธกับชีวิต สังคม 
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม เพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม มีเหตุผล มีอุดมการณ มีคุณธรรมจริยธรรม 
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มศว 353 มนุษยกับการใชเหตุผลและจริยธรรม 3(2-2-5) 
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics  
 ศึกษาการใชเหตุผลและจริยธรรม  สรางเสริมใหเปนผูใฝรูความจริงและคิดอยางมีเหตุผล  

ตลอดจนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมท่ีเกี่ยวของกับตนเอง ผูอื่น และบริบทที่
เกี่ยวของ ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

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

หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงแนวคิด
และการปฏิบัติของผูท่ีมีอุดมการณ  ท่ีเกี่ยวกับสันติภาพ และสันติสุขของมวลมนุษยชาติ 

มศว 355 พุทธธรรม 3(2-2-5) 
SWU 355 Buddhism  
 ศึกษาภูมิปญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมท่ีเกี่ยวของกับการดํารงชีวิต การพัฒนา

คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ท้ังในเชิงวิทยาศาสตร ปรัชญา และศาสนา เพ่ือเปนแนวทาง
ไปสูการดําเนินชีวิตท่ีมีศีลธรรมจรรยา  มีระเบียบวินัยและสันติสุข 

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

วิเคราะหที่กอใหเกิดพลังปญญา  พลังจินตนาการ และพลังในการดําเนินชีวิต อันจะชวย
พัฒนาการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม มีระเบียบวินัยและอุดมการณ 

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

สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย อันจะนําไปสูการ
สรางสรรคในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้โดยใชกระบวนการเรียนรูและสื่อท่ีหลากหลาย 

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

รวมสมัยดนตรีตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนบาน ดนตรีท่ีพัฒนาจากอดีตกาล 
ดนตรีในบริบทของวัฒนธรรม ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย 
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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  
 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  
 ศึกษาพ้ืนความรูเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทยและ

เศรษฐกิจโลกในปจจุบัน และแนวโนมในอนาคตท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิต  ตลอดจน
บทบาทและความสัมพันธขององคกรธุรกิจที่มีผลตอการดํารงชีวิตประจําวัน 

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

การจัดการทรัพยากรขององคกร  ประเด็นตาง ๆ ท่ีนาสนใจเกี่ยวกับแนวโนมในการจัดการสมัยใหม การ
จัดการที่เกี่ยวของกับคน ภาวะผูนํา การพัฒนาองคกร และการพัฒนาสังคมท่ีกาวหนาและสันติสุข 

มศว 366 จิตวิทยาสังคม 3(2-2-5) 
SWU 366 Social Psychology  
 ศึกษาจิตวิทยาพ้ืนฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย พฤติกรรมสังคม  ตัวแปรตาง ๆ

ทางสังคมท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย  โครงสรางทางสังคม  
กระบวนการตาง ๆทางสังคม เจตคติ การรับรูทางสังคม ความสัมพันธระหวางบุคคล ความ
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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    

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 

และความผสานสัมพันธในชุมชนในบริบทของพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร พ้ืนท่ีทางวัฒนธรรม และ
พ้ืนท่ีทางชาติพันธุ บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม โดยเนนกระบวนการ
เรียนรูและสื่อท่ีหลากหลาย 

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

และสรางความตระหนักในศักดิ์ศรีชุมชน สัมมาชีพท่ีผูกพันและเคารพในธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม สันติสุข คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนน
กระบวนการเรียนรูและสื่อท่ีหลากหลาย 
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มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน 3(2-2-5) 
SWU 375 Good Governance in Community Management  
 ศึกษาคนควา ปลูกฝงแนวคิด และการปฏิบัติธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน บริหาร

จัดการบนความถูกตองและนิติธรรม ความโปรงใสเชื่อถือได การอธิบายตรวจสอบได การมี
สวนรวม การรับผิดชอบตอบทบาทและหนาท่ีเพ่ือการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนให
เขมแข็งและย่ังยืน โดยเนนกระบวนการเรียนรูและสื่อท่ีหลากหลาย 

 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
     2.1  วิชาชีพครู 
               2.1.1  วิชาบังคับ 
ศษ  111 จิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 3(2-2-5)  
ED 111 Consciousness and Ethics for Professional Teacher  
 ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู  เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู  สมรรถนะท่ีสําคัญของครู  จิตสํานึก

และจริยธรรมครู  จรรยาบรรณวิชาชีพครู  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาชีพครู  ระเบียบขาราชการครู  
การเปนผูนําทางการศึกษา  การเสริมสรางกระบวนการคิดดวยจิตสํานึกทางจริยธรรม  บทบาท
และหนาท่ีของครูในฐานะผูเรียนรูและผูสงเสริมการเรียนรู  รวมท้ังบทบาทของครูในฐานะ  
ผูขับเคลื่อนการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม โดยใหมีการศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติการ
ดานการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมรวมดวย 

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

สมัย ซึ่งแบงออกเปน 3 ยุค  ยุคกอนทันสมัย  เปนยุคท่ีการดํารงชีวิตมีความเชื่อมโยงกับ
บริบททางธรรมชาติ และสภาวะแวดลอมทางสังคม กระบวนการสรางสรรค สืบสาน และ
ปรับเปลี่ยนความรู จึงเกิดจากความจําเปนในการดํารงชีวิตที่ตองอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ
และความสัมพันธกับคนอื่น ๆ  ยุคทันสมัย ศึกษาการสับเปลี่ยนฐานคิด ไปสูการมองโลกแบบ
แยกสวน และการแบงแยกความรูออกเปนศาสตรตาง ๆ  รวมถึงแนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อ
ความทันสมัย ระบบการศึกษาและแผนการพัฒนาการศึกษาเพ่ือกํากับทิศทางการศึกษาและ
ความเปนครู เพ่ือตอบสนองเปาหมายของการศึกษา ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นและการปรับเปลี่ยนวิธี
คิดเพื่อนําไปสูการปฏิรูปการศึกษา ยุคหลังทันสมัย ศึกษาการปรับฐานคิดและทิศทางการจัด
การศึกษาเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนและสังคม เพ่ือสรางวิสัยทัศนใหเปนสังคมแหงการเรียนรู 
อันเปนสังคมท่ีมีความรูเปนฐาน (Knowledge Based Society) และคนมีการเรียนรูตลอดชีวิต 
(Life-Long Learning) และพัฒนาการศึกษาใหเปนพลังนําไปสูสันติสุขของตนและของโลก 
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ศษ 241 จิตวิทยาสําหรับคร ู  3(2-2-5)  
ED 241 Psychology for Teachers  
 ศึกษาฐานคิดและองคความรูทางจิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการแนะแนว ตลอดจนการ

ใหการปรึกษา เกี่ยวกับระบบการพัฒนาสมองและพัฒนาการเรียนรูในระดับวัยตาง ๆ 
ธรรมชาติของการเรียนรู องคประกอบของการเรียนรู กระบวนการเรียนรู ปจจัยที่มีอิทธิพล
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 331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการ 3(2-2-5) 
ED 331 Methodologies for Creating Integrated Learning  
 ศึกษาทฤษฎีการเรียนรูและการสอน รูปแบบการเรียนรูและแนวทางในการพัฒนารูปแบบการ

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

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

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

ศษ 381 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา 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  และพัฒนาโครงงานสื่อและนวัตกรรมเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีดี 
รวมทั้งการสรางกระบวนการเรียนรูใหผูเ รียนสามารถสรางระบบสารสนเทศโดยใช
ฐานความรูท่ีชุมชนมีอยูใหรูจักการเลือกสรรความรูและขอมูลขาวสารจากแหลงตาง ๆ   ศึกษา
แหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู  เพ่ือสามารถแสวงหาแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายใน
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 421 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5) 
ED 421 Methodologies for School-Based Curriculum Development  
 ศึกษาฐานคิด ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตรการศึกษา ความสําคัญ ปญหาและแนวโนมใน

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

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

การศึกษา จุดมุงหมาย หลักการ กระบวนการ และเทคนิควัดและประเมินผลการศึกษา การ
ประเมินผลระดับชาติ และการประเมินผลในชั้นเรียน การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม 
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กระบวนการสรางและใชเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง 
การประเมินภาคปฏิบัติ และการประเมินจากแฟมสะสมงาน  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
การแปลความหมาย  การรายงานและการใชผลการวัดและประเมินผลการศึกษาในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรูและหลักสูตร โดยจัดใหผูเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด และ
ความรูท่ีไดจากการศึกษาคนควาและนําความรูที่ไดไปใชในการปฏิบัติการวัดและประเมินผล
ไดตามสภาพความเปนจริง และรายงานการคนควาอิสระในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรูตามความสนใจเปนรายบุคคลหรือกลุม 

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

รวมกันทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและตัวตนโดยเนนการพัฒนาภาวะผูนําทาง
การศึกษา การคิดอยางเปนระบบ การทํางานเปนทีม การจัดระบบสารสนเทศ และใชนวัตกรรม
เพ่ือการบริหารจัดการ วัฒนธรรมองคกร มนุษยสัมพันธในองคกร การติดตอสื่อสาร การ
ประสานประโยชนในองคกร การบริหารจัดการชั้นเรียน  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน พรอมท้ังฝกปฏิบัติจัดทําโครงงานทางวิชาการ โครงการฝกอาชีพ 
และกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนในองครวม 

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

และกระบวนการวิจัย แนวคิดและหลักการวิจัยในชั้นเรียน  การเชื่อมโยงกระบวนการวิจัยกับการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน การออกแบบการวิจัย  การใชสถิติเพ่ือการวิจัย  และวางแผนการ
ทําวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน โดยมุงเนนใหผูเรียนฝกปฏิบัติการใชกระบวนการวิจัยใน
การแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรูที่สนใจควบคูไปกับการจัดทํา
แผนการเรียนรู  โดยจัดใหผูเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด และความรูท่ีไดจากการศึกษาคนควา
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเรียนการสอน  รวมท้ังจัดใหผูเรียนไดเสนอเคาโครงการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับสาระการเรียนรูตามความสนใจ  และ
นําเสนอผลงานวิจัย 

ศษ 491 การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 3   2(0-4-2) 
ED 491 Practicum in Profession of Teaching III  
 ศึกษาทักษะการสอนแบบตาง ๆ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีการสอน ฝกปฏิบัติการสอนระดับ

จุลภาค ดานการวางแผน  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 
การสรางสื่อ  การวัดและประเมิน และฝกปฏิบัติการสอนตามแผน บันทึกและรายงานผลการ
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จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเปนฐาน การสังเกตการสอนของเพื่อน 
ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพ 1 6(0-12-6) 
ED 591 Internship in Education I  
 การจัดใหนิสิตไปฝกปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐานดานความรูประสบการณ

การปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เปนเวลา 1 ภาคการศึกษา ภายใตการนิเทศรวมกันระหวาง
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเนนการปฏิบัติงานในหนาท่ีครู การบูรณาการ
ความรูท้ังหมดมาใชในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไดแก การปฏิบัติการสอนในชั้น
เรียน  การวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  งาน
บริการของโรงเรียน  การศึกษาและบริการชุมชน และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับสถานศึกษา 

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

การปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของ
คุรุสภา เปนเวลา 1 ภาคการศึกษา ภายใตการนิเทศรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิ
โรฒกับสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรูท้ังหมดมาใชในการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ไดแก  การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน  การวิจัยในชั้นเรียน  การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  งานบริการของโรงเรียน  การศึกษาและบริการชุมชน 
และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับสถานศึกษา โดยเนนการปฏิบัติงานในหนาท่ีครูเพื่อพัฒนาความ
เปนครูมืออาชีพ 

               2.1.2  วิชาเลือก 
ศษ 201 ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู    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 

ศษ 202 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 3(1-4-4) 
ED 202 English Language for Learning Development  
 ศึกษาและพัฒนาการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู การศึกษาและพัฒนาภาษาอังกฤษท่ีเปน

ประโยชนกับการศึกษา คนควา การอาน การคิด การสรุปสาระ การบันทึก การเขียน และการ
อภิปราย โดยเนนการศึกษาและพัฒนา ผานกระบวนการเรียนรูบนฐานคิดท่ีสอดคลองกับ
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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  
 การสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือสรางจิตสํานึกทางสังคมและการเมือง  การตระหนักถึง

บทบาท หนาที่ และสิทธิแหงความเปนมนุษยและความเปนพลเมืองของสังคมท้ังในระดับ
ชุมชน  ประเทศ  และสังคมโลก การสรางจิตสํานึกตอการมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและเขารวมกิจกรรมทางสังคมและการเมือง การเปนผูนําทางสังคมโดยเปนผู
ตระหนักถึงความเสมอภาคและความเทาเทียมกันของมนุษยท่ีหลากหลาย การทําความเขาใจ
ตอสังคมแบบพหุวัฒนธรรม การเมืองเพ่ือการมีสวนรวมของประชาชน  และกระบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม 

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

ความสัมพันธดานสิ่งแวดลอมทุกมิติ  ไดแก  มิติทรัพยากร  มิติเทคโนโลยี  มิติของเสียและ
มลพิษ  มิติมนุษย/สังคม/วัฒนธรรม  คุณคาทางนิเวศวิทยา  วิธีการและกระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือสรางจิตสํานึกในการคุมครอง  ดูแลรักษา  และสรางพลังในการปกปองสิ่งที่เปน
ของสาธารณะและสิทธิประโยชนของชุมชนและสังคม  เชน  ดิน  น้ํา  ปา  อากาศ  ศิลป-
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น  ผานกระบวนการคิดดวยความกลาหาญทางจริยธรรม  เพ่ือ
สรางความเขมแข็งใหชุมชนและสังคมไดรูเทาทันกระแสโลกาภิวัฒน  และความกาวหนา
ทางดานเทคโนโลยีท่ีเขามาพรอม ๆ กับวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม  ท้ังนี้เพ่ือให
ทุกสรรพชีวิตอยูรวมกันไดอยางย่ังยืน โดยใหมีการศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติ การจัดการ
เรียนรูเพ่ือสรางจิตสํานึกสาธารณะในสถานศึกษา/ชุมชนรวมดวย 

ศษ 232 การศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) 
ED 232 Early Childhood Education  
 ศึกษาแนวคิด นโยบาย ความสําคัญ ความมุงหมายและขอบขายของการจัดการศึกษาปฐมวัย 

วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาปฐมวัยท้ังในและตางประเทศ หลักสูตรและรูปแบบการจัด
การศึกษาปฐมวัยท้ังในประเทศ และตางประเทศ นวัตกรรมการจัดการเรียนรูทางการศึกษา
ปฐมวัย ปจจัยท่ีมีตอความสําเร็จในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
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ศษ 242 การแนะแนวเพ่ือการพัฒนาคุณคาแหงตน 3(2-2-5) 
ED 242 Guidance for Self-Esteem Development  
 ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีดานจิตวิทยาการแนะแนว เพื่อใหรูจักและเขาใจธรรมชาติ

ของผูเรียน ตลอดจนเขาใจสถานการณหรือบริบทในชั้นเรียน เพ่ือเปนแนวทางในการแนะ
แนว สรางการเห็นคุณคาในตัวตน พัฒนาผูเรียนใหเรียนรูและพัฒนาไดตามศักยภาพแหงตน 
สามารถใหคําปรึกษาชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น สามารถสงเสริมความถนัดและ
ความสนใจของผูเรียน โดยตระหนักวาภารกิจของการแนะแนวเปนสวนหนึ่งของความเปน
ครู รวมถึงการจัดโครงการฝกอาชีพเพ่ือสรางการตระหนักในคุณคาแหงตน 

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 -
กาชาดและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอื่น ๆ การฝกปฏิบัติในฐานะผูเขารวมกิจกรรมและผูสอน 

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

สื่อในรูปแบบตาง ๆ ทั้งในรูปของการโฆษณาสินคาโดยตรงและในที่แฝงเรนมาในรูปแบบ
ตาง ๆ   ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคตอฐานคิดและการดํารงชีวิตของคนในสังคม  
การสรางความตระหนักตอปญหา  การรูเทาทัน และสรางอํานาจตอรองกับวัฒนธรรมบริโภค  
เพ่ือใหเกิดการบริโภคอยางมีสติ และสงเสริมฐานคิดของความพอเพียงในการดํารงชีวิตท้ัง
ระดับปจเจกและสังคม  เพ่ือนําไปสูการสรางครูท่ีเขาใจตอฐานคิดขางตน  การทําใหครูเปน
ผูนําในการสรางความรู  สรางกระบวนการเรียนรู และเผยแพรความรูเกี่ยวกับการบริโภค
อยางรูเทาทัน มีสติ และใชปญญา 

ศษ 333 การจัดการความรู      3(2-2-5) 
ED 333 Knowledge Management  
 ศึกษานัยสําคัญของสังคมท่ีมีความรูเปนพ้ืนฐาน (Knowledge-Based Society) การเชื่อมโยง

ความรูกับการปฏิบัติและการดํารงชีวิต การตัดสินใจ โดยอาศัยฐานความรูและภูมิปญญา การ
จัดระบบความรู การบริหารจัดการความรู และการสรางเครือขายการเรียนรู เพ่ือใหสามารถ
นําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต รวมท้ังกําหนดยุทธศาสตรการจัดการความรู 

ศษ 334 การพัฒนาทักษะการคิดและความคิดสรางสรรคในเด็กปฐมวัย  3(3-0-6) 
ED 334 Thinking Skills and Creativity Development in Young Children  
 ศึกษาวิเคราะหทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการการคิด  และปจจัยที่มีผลตอความคิดสรางสรรค  
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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 ศึกษาเร่ืองเกี่ยวโครงสรางท่ีสําคัญของสมอง 
การทํางานของสมองท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรู  ความสัมพันธระหวางสมองกับกระบวนการ
เรียนรูของมนุษย    การออกแบบการเรียนรูท่ีสรางประสิทธิภาพสูงสุดใหกับผูเรียนโดย
สัมพันธกับศักยภาพสมอง  รวมถึงทฤษฎีทางสติปญญาของมนุษยท่ีสําคัญ 

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

ปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนา
ระบบและกลไกทางการศึกษา โดยมุงเนนการประกันคุณภาพ การศึกษาเพ่ือพัฒนา 
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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 เกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาผูเรียน

ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  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 

องคประกอบ ของแหลงการเรียนรู และเครือขายการเรียนรู  และบทบาทของแหลงการเรียนรู
ตอการศึกษาไทย แนวทางการพัฒนาและใหบริการแหลงการเรียนรูท่ีสอดคลองกับสภาพ
กลุมเปาหมาย ชุมชน และสังคม การพัฒนาและบริหารจัดการแหลงการเรียนรูและเครือขาย
การเรียนรู เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน 

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

สอน หลักการผลิต การใช และการประเมินผลสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนปฏิบัติการ
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พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
ศษ 411 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง 3(2-2-5) 
ED 411 Developing Higher Order of Thinking Skills  
 ศึกษาเกี่ยวกับความความคิด ความสําคัญจําเปนในการฝกความคิดระดับสูง การประเมิน

ทักษะความคิดระดับสูงเบ้ืองตน และการบูรณาการกลยุทธในการใชทักษะความคิดระดับสูง
กับการเรียนการสอนการ ผลิตสื่อการสอน การประเมินผล ตลอดจนการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
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 เพ่ือใหสามารถพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นใหมีดุลยภาพระหวางเปาหมายของ
หลักสูตรแกนกลางกับความตองการของชุมชน 

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

รูปแบบการวิจัย  ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปญหาในการวิจัย การนิยามปญหา การคนควา
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ตัวแปรและสมมติฐาน เทคนิคการเลือกตัวอยาง การรวบรวม
และจัดกระทํากับขอมูล การใชสถิติเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การ
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
ชุมชนทั้งเมืองและชนบท การจัดแหลงการเรียนรูและสภาพแวดลอมใหสอดคลองกับการ
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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 โดยเฉพาะอยางย่ิงใน
เร่ืองของระบบจิตใตสํานึกท่ีมนุษยใชมากที่สุด ใหนํามาใชเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู
ในระบบการศึกษา รวมท้ังศึกษาเร่ืองการนําวิธีการท่ีมนุษยใชระบบการเรียนรูและ การนําเอา
วิธีการเรียนรูทั้งสองระบบเขามาสูการเพิ่มศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู เพ่ือนําไป
พัฒนาศักยภาพมนุษยสูจุดสูงสุดของผูเรียนแตละคน 

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

การประเมินเพ่ือเสริมพลังการเรียนรู หลักการและกระบวนการประเมินเพ่ือเสริมพลังการ
เรียนรูท่ีใหความสําคัญกับความแตกตางระหวางบุคคล ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ
การเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของกับการเรียนรูเขามีสวนรวมในการประเมิน การออกแบบและ
วางแผนการประเมินเพ่ือเสริมสรางพลังการเรียนรู  และการฝกปฏิบัติพัฒนาเคร่ืองมือและ
วิธีการประเมินเพ่ือเสริมสรางพลังการเรียนรูของผูเรียนทุกชวงวัย 

ปถ 311 การประถมศึกษา 2(2-0-2) 
EL 311 Elementary Education  
 ศึกษาและวิเคราะหแนวคิด หลักการ และวิวัฒนาการของการประถมศึกษา พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประถมศึกษา ธรรมชาติและพัฒนาการของ
เด็กวัยประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรสถานศึกษา ระบบบริหารและ
การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับประถมศึกษา และนวัตกรรมทางการประถมศึกษาในปจจุบัน 

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

การใชวาทศิลปเพ่ือการสื่อสารการสอน ฝกการใชเสียง ลักษณะของการพูด ทวงทีลีลาและ
ทาทางท่ีกอใหเกิดพลังในการสื่อสาร และสงเสริมบุคลิกภาพทางวิชาการของครูในฐานะผูนํา
ทางความคิด 
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2.2 วิชาแกน 

2.2.1 วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน 
คณ 111  คณิตศาสตร 1       4(4-0-8) 
MA 111  Mathematics I  
 ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันอนุพันธ การอินทิเกรตฟงกชันหนึ่งตัวแปรและการประยุกต 
คม 100 เคมีท่ัวไป                                                                                      3(3-0-6) 
CH 100 General Chemistry  
 ศึกษาหลักท่ัว ๆ ไปของวิชาเคมี ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม แกส ของเหลว ของแข็ง  
 สารละลาย สมดุลเคมี กรดและเบส เคมีอินทรียเบ้ืองตน (หมูฟงกชัน การเรียกชื่อ ไฮบริไดเซชัน  
 และการเกิดปฏิกิริยา) สารประกอบชีวโมเลกุล และเคมีสิ่งแวดลอม 
คม 190 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป                                                                               1(0-2-1) 
CH 190 General Chemistry Laboratory   
 การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาวิชา คม 100 
ชว 101 ชีววิทยา 1                                                                                         3(3-0-6) 
BI 101 Biology I     
 ศึกษาหลักการสําคัญของโครงสรางและหนาท่ี องคประกอบของเซลลท้ังโพรคารีโอตและ 
 ยูคาริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาในเซลล หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และ 
 สารพันธุกรรม การแบงเซลล ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ไดแก ไวรัส มอเนอราโปรติสต  
 เห็ด รา พืชและสัตว ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดลอม และวิวัฒนาการ 
ชว 181 ปฏิบัติการชีววิทยา 1                                                                               1(0-2-1) 
BI 181 Biology Laboratory I     
 บุรพวิชา : ชว 101 หรือเรียนควบคู 
 ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคลองกับวิชา ชว 101 
ฟส 103 ฟสิกส 1     3(3-0-6) 
PY 103    Physics I 
 เวกเตอร  กฎการเคลื่อนท่ี   พลังงานและโมเมนตัม การเคลื่อนท่ีแบบหมุน  กฎโนมถวงและ

สภาพยืดหยุน  กลศาสตรของของไหล  กลศาสตรของคลื่น  คลื่นเสียง  อุณหพลศาสตร  
ฟส 183 ปฏิบัติการฟสิกส 1     1(0-3-0) 
PY 183 Physics Laboratory I 
           ปฏิบัติการในเรื่องท่ีสอดคลองกับวิชา ฟส 103   
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             2.2.2  วิชาเฉพาะสาขา 
คณ 112    คณิตศาสตร 2      4(4-0-8) 
MA 112   Mathematics II 
 บุรพวิชา  :  คณ 111 หรือไดรับความเห็นชอบจากภาควิชาคณิตศาสตร 

ลําดับและอนุกรม เรขาคณิตวิเคราะห 3 มิติ ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธ  
การอินทิเกรตฟงกชันหลายตัวแปรและการประยุกต 

ฟส 104 ฟสิกส 2     3(3-0-6) 
PY 104 Physics II 

สนามไฟฟา   ศักยไฟฟา  ความจุไฟฟาและไดอิเล็กทริก ไฟฟากระแสตรง สนามแมเหล็ก การ
เหนี่ยวนํา  ไฟฟากระแสสลับและคลื่นแมเหล็กไฟฟา  ทัศนศาสตร  การแทรกสอด เลี้ยวเบนและ 
โพลาไรเซชัน  สัมพัทธภาพ กลศาสตรควอนตัม  ฟสิกสของอะตอม ฟสิกสของแข็งและโมเลกุล  
ฟสิกสนิวเคลียร  ฟสิกสอนุภาค 

ฟส 106  วิธีการทางวิทยาศาสตรสําหรับนักฟสิกส         2(2-0-4) 
PY 106  Scientific Methods for Physicists 

ระเบียบวิธีการทดลอง บทบาทของการทดลอง   ทฤษฎีและการคณนา  การออกแบบการ
ทดลอง  การวิเคราะหขอมูล  การประมาณคา   ความไมแนนอนในการวัด  เลขนัยสําคัญ       
การรายงานผลการทดลอง 

ฟส 184 ปฏิบัติการฟสิกส 2     1(0-3-0) 
PY 184 Physics Laboratory II 
           ปฏิบัติการในเรื่องท่ีสอดคลองกับวิชา ฟส 104  
ฟส 209 ภาษาอังกฤษสําหรับครูฟสิกส      3(3-0-6) 
PY 209 English for Physics Teachers 

 ฝกการใชภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ การอาน เขียน ฟง พูด เพ่ือความรู ความเขาใจตําราและ
บทความวิชาการทางฟสิกส  และวิทยาศาสตรแขนงอื่นๆ โดยเฉพาะผลงานวิจัยที่ไดรับการ
เผยแพรในวารสารระดับนานาชาติและสื่อตางๆ 

ฟส 271 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 1           3(3-0-6) 
 PY 271 Mathematics for Physics I 
 บุรพวิชา  :  คณ 112 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 

สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับหนึ่ง  สมการเชิงอนุพันธสามัญเชิงเสนเอกพันธท่ีมีสัมประสิทธิ์
เปนคาคงตัว   สมการเชิงอนุพันธสามัญเชิงเสนไมเอกพันธท่ีมีสัมประสิทธิ์เปนคาคงตัว  ผลการ
แปลงลาปลาซ  สมการเชิงอนุพันธสามัญเชิงเสนท่ีมีสัมประสิทธิ์เปนตัวแปร ฟงกชัน 
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ออรโทโกนัลและฟงกชันพิเศษ  ปญหาคาเจาะจง  สมการเชิงอนุพันธยอย 
ฟส 272 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 2     3(3-0-6) 
PY 272 Mathematics for Physics II 
 บุรพวิชา  :  คณ 112 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 

พีชคณิตของเวกเตอร  สนามสเกลารและสนามเวกเตอร  อินทิกรัลเชิงเสน เชิงผิว และเชิง
ปริมาตร  เกรเดียนท   ไดเวอรเจนซ เคิรล  ทฤษฎีของเกาส สโตค และกรีน  เทนเซอร  ฟงกชัน
เดลตา  การวิเคราะหเชิงซอน อนุกรมฟูริเยรและการแปลงอินทิกรัล 

ฟส 374 การใชคอมพิวเตอรในฟสิกส      3(2-2-4) 
PY 374 Computer in Physics  
 บุรพวิชา : คพ 101 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 

การใชคอมพิวเตอรในการแกปญหาทางฟสิกส การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลทางฟสิกสจาก
ปฏิบัติการ โปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือการศึกษาและแกปญหาทางฟสิกส 

สถ 243 วิธีการทางสถิติ     4(4-1-8) 
ST 243 Statistical Methods 
 ความนาจะเปน  การเก็บรวบรวมขอมูล  การสุมตัวอยาง  การประมาณคา  และการทดสอบ 
 สมมุติฐาน  การวิเคราะหความแปรปรวน  การวิเคราะหการถดถอย และสหสัมพันธแบบ        
                ธรรมดา การนําสถิติไปใชในการวิจัย       
     2.3  วิชาเอก 
               2.3.1  วิชาเอกบังคับ 
ฟส 211 กลศาสตร        4(4-0-8) 
PY 211 Mechanics  
 บุรพวิชา : ฟส 103 และ ฟส 271 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 

กลศาสตรแบบนิวตัน การสั่น การเคลื่อนท่ีในกรอบอางอิงไมเฉื่อย  การเคลื่อนที่ของระบบ
อนุภาค แรงศูนยกลาง กลศาสตรเบ้ืองตนแบบลากรอง และแฮมิลตัน 

ฟส 212 คลื่น                                                                                                                   3(3-0-6) 
PY 212 Waves  
 บุรพวิชา : ฟส103 และ ฟส 271 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 คลื่นกล สมการคลื่น คลื่นเสียง คลื่นแมเหล็กไฟฟา โพลาไรเซชัน การแทรกสอด การเลี้ยวเบน 
 และการกระจายของคลื่น 
ฟส 221 อุณหและสถิติฟสิกส      3(3-0-6) 
PY 221 Thermal  and Statistical Physics 
  บุรพวิชา : ฟส 103 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
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กฏตางๆของอุณหพลศาสตร ระบบทางอุณหพลศาสตรอยางงาย เอนโทรป การเปลี่ยนเฟส 
สถิติแบบแมกซเวลล-โบสมาน เฟอมิ-ดิเรกและโบส-ไอสไตน 

ฟส 341 แมเหล็กไฟฟา 1            3(3-0-6) 
PY 341 Electromagnetism I 
 บุรพวิชา  :  ฟส104 และ ฟส 271 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
           สนามไฟฟาสถิต ปญหาคาขอบเขต ไดอิเล็กตริก สนามแมเหล็กสถิต สารแมเหล็ก  สมการ

แมกซเวลล  
ฟส 343 อิเล็กทรอนิกส 1     3(2-2-6) 
PY 343 Electronics I 
 บุรพวิชา  :  ฟส 104 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 สารกึ่งตัวนํา ไดโอด ทรานซิสเตอร ไอซี อุปกรณรับรูทางอิเล็กทรอนิกสและวงจร  เพาเวอรซัพ

พลาย วงจรแอมปลิไฟเออร วงจรออสซิลเลเตอร วงจรพัลสและสวิตชิง  
ฟส 351 ฟสิกสแผนใหม     3(3-0-6) 
PY 351 Modern Physics  
 บุรพวิชา  :  ฟส 104 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ฟสิกสของอะตอม ฟสิกสสถานะของแข็ง ฟสิกสนิวเคลียรและอนุภาคมูล

ฐาน  
ฟส 352  กลศาสตรควอมตัม 1                                                                                                         3(3-0-6) 
PY 352  Quantum Mechanics I        

บุรพวิชา  :  ฟส 271  หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค กลุมคลื่น หลักความไมแนนอน   สมการชเรอดิงเงอร   แฮมิลโท
เนียน ตัวแทนปริภูมิและโมเมนตัม สัจพจนของกลศาสตรควอนตัม ตัวดําเนินการวิวัฒน            
ตัวดําเนินการยูนิทารี   ภาพเสนอโดยชเรอดิงเงอรและไฮเซนแบรก  บอและกําแพงศักย  ตัวแกวง
กวัดฮารมอนิก โมเมนตัมเชิงมุม สปน อะตอมไฮโดรเจน 

ฟส 385 ปฏิบัติการฟสิกส 3      2(0-4-6) 
PY 385 Physics Laboratory III 
 บุรพวิชา : ฟส 106  หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 การทดลองในเรื่องท่ีเกี่ยวกับกลศาสตร คลื่น อุณหฟสิกส แมเหล็กไฟฟา ฟสิกสนิวเคลียร 

 และฟสิกสสถานะของแข็ง โดยใหมีการวิเคราะหขอมูล การประมาณคาความไมแนนอนในการ
วัด 
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ฟส 410 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ     3(3-0-6) 
PY 410 Earth and Space Science 
 บุรพวิชา  :  ฟส 104 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 

โครงสรางของโลก บรรยากาศของโลก ปรากฏการณเกี่ยวเนื่องระหวางดวงอาทิตยและระบบ
สุริยะ ดวงดาวในทองฟา เทคโนโลยีอวกาศ สังเกตการณทางดาราศาสตรเบ้ืองตน 

ฟส 491 ขอเสนอโครงงานฟสิกส     1(0-3-0) 
PY 491 Physics Project Proposal  

หัวขอวิจัย การทบทวนวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร การวางแผนและแนวการเขียนโครงงาน 
จรรยาบรรณในงานวิจัย การเขียนและนําเสนอขอเสนอโครงงาน  

ฟส 492 โครงงานฟสิกส       1(0-3-0) 
PY 492 Physics Project  
 บุรพวิชา  ฟส 491 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 การทําโครงงานหรือวิจัยทางฟสิกสเชิงทฤษฎี หรือเชิงการทดลอง ภายใตการควบคุมและ   
               แนะนําของอาจารย การนําเสนอรายงานในรูปเอกสารงานวิจัย และการนําเสนอรายงานตอท่ี 
               ประชุม 
             2.3.2  วิชาเอกเลือก 
ฟส 273 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 3     3(3-0-6) 
PY 273 Mathematics for Physics III 
 บุรพวิชา  :  ฟส 271 และฟส 272 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 

ปริภูมิเวกเตอรเชิงเสน  ความเปนอิสระเชิงเสน  ฐานหลักและมิติ  ปริภูมิผลคูณภายใน  
กระบวนการทําใหเปนออรโทโกนัลของแกรม-ชมิท  ตัวดําเนินการเชิงเสน ทวิภาคของปริภูมิ
เวกเตอร  สัญกรณดิแรก  ตัวแทนเมทริกซของตัวดําเนินการเชิงเสน  ตัวดําเนินการเฮอมิทเทียน 
และยูนิทารี  การแปลงยูนิทารี  การดําเนินการทางเมทริกซ   คาเจาะจงและเวกเตอรเจาะจงของ
ตัวดําเนินการ ปริภูมิฮิลเบิรต และสัจพจนพ้ืนฐานของกลศาสตรควอนตัม   

ฟส 331 ฟสิกสสถานะของแข็ง 1      3(3-0-6) 
PY 331 Solid State Physics I  
 บุรพวิชา  :  ฟส 351 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 

โครงสรางผลึก แลตทิชสวนกลับ การสั่นของผลึก สมบัติเชิงความรอน ทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระ 
แถบพลังงาน สารกึ่งตัวนํา ปรากฏการณเชิงแสงของของแข็ง 
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ฟส 342 แมเหล็กไฟฟา 2     3(3-0-6) 
PY 342 Electromagnetism II  
 บุรพวิชา  :  ฟส 341 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 คลื่นแมเหล็กไฟฟา การแผของสนามแมเหล็กไฟฟาในตัวกลาง ทอนําคลื่นและโพรงสั่นพอง 
ฟส 353  กลศาสตรควอมตัม 2                                                                                                        3(3-0-6) 
PY 353  Quantum Mechanics II   

บุรพวิชา  :  ฟส 352 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา  
สัญกรณดิแรก การรบกวนแบบไมขึ้นและขึ้นกับเวลา โครงสรางอยางละเอียดและปรากฏการณ 
ซีแมน วิธีการประมาณ การกระเจิง อนุภาคสปนครึ่ง อนุภาคเหมือน อะตอมคลายฮีเลียม  

ฟส 376 ฟสิกสเชิงคํานวณ     3(2-2-6) 
PY 376 Computational Physics 
 บุรพวิชา  :  คพ101 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 การคํานวณเพ่ือประมาณคาของฟงกชัน รากของฟงกชันและอนุพันธของฟงกชัน ผลเฉลยเชิง

ตัวเลขของสมการแบบไมเชิงเสน  การอินทิเกรตเชิงตัวเลข  
ฟส 386 ปฏิบัติการฟสิกส 4      2(0-4-2) 
PY 386 Physics Laboratory IV 
 บุรพวิชา : ฟส 106 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 การทดลองในเรื่องท่ีเกี่ยวกับกลศาสตร คลื่น อุณหฟสิกส แมเหล็กไฟฟา ฟสิกสนิวเคลียร 

 และฟสิกสสถานะของแข็ง โดยใหมีการวิเคราะหขอมูล การประมาณคาความไมแนนอนในการ
วัดการทดลองเชิงฟสิกสประยุกต 

ฟส 413 สวนศาสตรและการประยุกต      3(3-0-6)                         
PY 413 Acoustics and Applications   
 บุรพวิชา  :  ฟส 212 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 

 การสั่นหลักมูล การสั่นแบบอิสระและการสั่นแบบบังคับ คลื่นเสียงระนาบและสมการคลื่น 
ปรากฏการณการสงผานและการดูดกลืน เสียงในทางสถาปตยกรรม อัลทราโซนิกส และการ
ประยุกต 

ฟส 415 ดาราศาสตร     3(3-0-6) 
PY 415 Astronomy  
 บุรพวิชา  :  ฟส 103 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 

ความเปนมาของวิชาดาราศาสตร ระบบพิกัดทองฟา ปรากฏการณและสังเกตการณทางดารา
ศาสตร โลก ดวงจันทร และปรากฏการณท่ีเกี่ยวเนื่อง ดวงอาทิตยและระบบสุริยะ ดาวฤกษและ
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กลุมดาวฤกษ คลื่นกระแทกและรังสีคอสมิก เนบิวลา กระจุกดาว กาแลกซี่ ความสวางปรากฏ 
และความสวางสัมบูรณ แผนภาพเอช-อาร วิวัฒนาการของดาวฤกษ ทฤษฎีกําเนิดเอกภพ 
อุปกรณดาราศาสตร ดาราศาสตรกับชีวิตประจําวัน ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรอวกาศ 
สิ่งมีชีวิตนอกโลก 

ฟส 416 การทดลองและกิจกรรมทางดาราศาสตร     2(1-2-3) 
PY 416 Astronomy Activities and Experiments   
 บุรพวิชา  :  ฟส 103 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 

ปรากฏการณเกี่ยวกับดวงจันทร ดวงอาทิตย การหามวลของโลก   การศึกษากฎของเคปเลอร  
ทรงกลมทองฟา การวัดมุมและแพรัลแลกซ กลองโทรทรรศน  การวิเคราะหขอมูลการ
หมุนรอบตัวเองของดาวเสารและวงแหวน การแยกประเภทของสเปคตรัมจากดาวฤกษ 
แผนภาพเอช-อาร  

ฟส 419 กลศาสตรของไหล      3(3-0-6) 
PY 419 Fluid Mechanics  
 บุรพวิชา  :  ฟส 271 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 

ธรรมชาติและสมบัติของของไหล   แรงอุทกสถิต การวัดความดัน แรงสถิตบนพ้ืนผิวที่จมใน
ของไหล ความตอเนื่องและการอนุรักษมวล สมการบอรนูลีและการประยุกต   สมการโมเมนตัม 
และการประยุกต   การไหลแบบแลมินาร การไหลปนปวน ชั้นขอบเขต       

ฟส 423 ฟสิกสเชิงสถิติ      3(3-0-6) 
PY 423 Statistical Physics 
 บุรพวิชา  :  ฟส 211 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 

กฎของอุณหพลศาสต การอธิบายเชิงสถิติของระบบอนุภาค พารทิชันฟงกชันและแกรนดพารทิ
ชันฟงกชันของระบบอยางงาย   ความเกี่ยวเนื่องกับปริมาณทางอุณหพลศาสตร  

ฟส 432 ฟสิกสพลาสมาเบ้ืองตน       3(3-0-6) 
PY 432 Introduction to Plasma Physics  
 บุรพวิชา : ฟส 211 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 คุณสมบัติพื้นฐานของพลาสมา สมการโบลตสมานและวลาซอฟ ฟงกชันการกระจาย  
 ความเสถียรและไมเสถียร ความไมเสถียรในคลื่น 2 กระแส แมกนีโตไฮโดรไดนามิกส 
ฟส 433    ฟสิกสวัสดุ     3(3-0-6) 
PY 433 Material Physics 
 บุรพวิชา  :  ฟส 103 และฟส104 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 

โครงสรางของวัสดุ: สถานะที่ไมเปนผลึก สถานะผลึก และสถานะผลึกเหลว  สมบัติเชิงกลของ
สาร สมบัติทางความรอน สมบัติทางไฟฟา และสมบัติทางแสงของวัสดุ สมบัติเฉพาะของวัสดุ  
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เซรามิกส โลหะ โพลิเมอร และผลึกเหลว 
ฟส 434    พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ           3(3-0-6) 
PY 434     Mechanical Behaviors of Materials 
 บุรพวิชา  :  ฟส 211 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 

โครงสรางและการเปลี่ยนรูปของวัสดุ  ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด  ความ
เคนและความเครียดเชิงซอน ความเคนและความเครียดมุขสําคัญ การคราก การแตกราวและ
ความลา 

ฟส 435 ฟสิกสนิวเคลียร      3(3-0-6) 
PY 435 Nuclear Physics  
 บุรพวิชา  :  ฟส 351  หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 

 แบบจําลองนิวเคลียส การสลายตัวใหอนุภาคแอลฟา บีตา และแกมมา อันตรกิริยาของรังสีกับ
สสาร     การวัดรังสี เครื่องเรงอนุภาค  ฟสิกสนิวตรอน พลังงานนิวเคลียร 

ฟส 437 ผลึกวิทยารังสีเอกซ     3(3-0-6) 
PY 437 X-ray Crystallography 
 บุรพวิชา  :  ฟส 104 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 

 โครงสรางของผลึก ฟสิกสของรังสีเอกซ การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ และหลักการหาโครงสรางของ
ผลึก   โดยการใชรังสีเอกซ  

ฟส 438  วัสดุนาโน             3(3-0-6) 
PY 438 Nanoscale Materials  
 บุรพวิชา  :  ฟส 103 และฟส104 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับความกาวหนาทางดานการสังเคราะห  การผลิตโดยการพิมพแบบลิ
โทกราฟ   การตรวจสอบวิเคราะหวัสดุนาโน    รวมถึงสมบัติทางกายภาพของวัสดุนาโน    
อนุภาคนาโนที่เปนสารกึ่งตัวนําและที่เปนโลหะ  เสนลวดนาโน  ทอคารบอนนาโน  อนุภาคนา
โนอินทรีย   เครื่องมือระดับนาโน   

ฟส 444 อิเล็กทรอนิกส 2     3(2-2-5) 
PY 444 Electronics II 
 บุรพวิชา  :  ฟส 343 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 การวิเคราะหวงจรโครงขายไฟฟา การออกแบบเพาเวอรซัพพลายเบ้ืองตน วงจรออปแอมป  
 และการประยุกต 
ฟส 445 อิเล็กทรอนิกสดิจิทัล      3(2-2-5) 
PY 445 Digital Electronics  
 บุรพวิชา  :  ฟส 343 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
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 ระบบจํานวน รหัสตางๆ ลอจิกเกต วงจรลอจิกและการออกแบบ วงจรมัลติไวเบรเตอร 
 และการประยุกต การเชื่อมตอระหวางระบบอนาลอกกับระบบดิจิทัล 
ฟส 446 ไมโครโปรเซสเซอรเบ้ืองตน      3(2-2-5)   
PY 446 Introduction to Microprocessor 
 บุรพวิชา : ฟส343 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
           โครงสรางไมโครโปรเซสเซอร การติดตอระหวางไมโครโปรเซสเซอรกับหนวยความจํา และ 
 อุปกรณภายนอกอื่นๆ คําสั่งและสรางโปรแกรมเพ่ือประยุกตใชงานไมโครโปรเซสเซอร 
                 เบ้ืองตน 
ฟส 448 ทัศนศาสตรประยุกต       3(3-0-6) 
PY 448 Applied Optics    
 บุรพวิชา : ฟส 212 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา   

ทฤษฎีความคลาด การแทรกสอดและอินเตอรฟรอมิเตอร การเลี้ยวเบนแบบเฟรานโฮเฟอรและ  
 เฟรแนล ปรากฏการณทัศนศาสตรเชิงไฟฟา ปราฏกการณฟาราเดย ปรากฏการณทัศนศาสตร 
เชิงเสียง   สมการเฟรแนล    ทฤษฎีของฟลมหลายชั้น วิธีการทางเมทริกซในทัศนศาสตร  
ทัศนศาสตรฟูเรียร เลเซอร   เสนใยนําแสง การประยุกต 

ฟส 454 ฟสิกสของอนุภาคมูลฐาน     3(3-0-6) 
PY 454 Elementary Particle Physics  
         บุรพวิชา  :  ฟส 351 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 

การจําแนกอนุภาค อันตรกิริยาแบบแรง แบบแมเหล็กไฟฟา และแบบออน เคร่ืองเรงอนุภาคและ
ตัวตรวจหาอนุภาค เวกเตอรสี่มิติ สมมาตร กลุมและกฎการอนุรักษของอนุภาค  
ทฤษฎีการกระเจิง 

ฟส 455     สภาพโนมถวงเบ้ืองตน                                                                                                    3(3-0-6) 
PY 455      Introduction to Gravitation    

บุรพวิชา  :  ฟส 351 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
ฟสิกสในปริภูมิเวลาราบ สัมพัทธภาพพิเศษในรูปแบบเทนเซอร สัมพัทธภาพท่ัวไป การ
ทดสอบทฤษฏีสัมพัทธภาพท่ัวไป ผลเฉลยของสมการไอนสไตน หลุมดํา พรมแดนสัมพัทธ
ภาพ 

ฟส 456 สเปกตรัมของอะตอมและโมเลกุล      3(3-0-6) 
PY 456 Atomic and Molecular Spectra 
 บุรพวิชา  :  ฟส 351 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 กระบวนการชนกันของอะตอมและโมเลกุล การกระเจิง สภาวะกระตุน การแตกตัวเปนไอออน  

การแลกประจุ การแตกตัวเปนไอออนโดยแสง โครงสรางสเปกตรัมของอะตอมและโมเลกุล 
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ความเขมของสเปกตรัม การวัดและการแปลผล โอกาสของการเปลี่ยนยาย 
ฟส 458 ทฤษฏีควอนตัมยุคเกา     3(3-0-6) 
PY 458    Old Quantum Theory 
 บุรพวิชา : ฟส271 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 

ธรรมชาติเชิงเม็ดของแสง โครงสรางและสเปกตรัมของอะตอม ทฤษฏีของโบร เงื่อนไข
ควอนตัม เง่ือนไขควอนตัมท่ีไดรับการปรับปรุงและดัชนีมาสลอฟ การทําใหเปนควอนตัมของ
การเคลื่อนท่ีแบบหมุนและแบบเลื่อนท่ี หลักสมนัยของโบร  การกําเนิดกลศาสตรเมทริกซ
ของไฮเซนแบรก 

ฟส 459 ทฤษฎีสัมพัทธภาพ      3(3-0-6) 
PY 459 Theory of Relativity 
 บุรพวิชา : ฟส 351 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
        หลักการและการประยุกตทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ หลักการของทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัวไป  
 หลักสมมูล ผลของสัมพัทธภาพตออวกาศและเวลา ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับจักรวาลวิทยา  
 การทดสอบทฤษฎีสัมพัทธภาพ 
ฟส 461 ชีวฟสิกส     3(3-0-6) 
PY 461 Biophysics    
 บุรพวิชา  :  ฟส 104 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 ชีวฟสิกสเบื้องตน การประยุกตฟสิกสในการศึกษาระบบชีววิทยา ชีวฟสิกสเชิงโมเลกุล   
 ชีวฟสิกสเชิงสรีรวิทยา ชีวฟสิกสอุปกรณ 
ฟส 462 ฟสิกสและเทคโนโลยีสุญญากาศ     3(3-0-6)  
PY 462 Vacuum Physics and Technology 
 บุรพวิชา  :  ฟส 104 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 ธรรมชาติของสุญญากาศ เครื่องสูบสุญญากาศ ระบบสุญญากาศ การวัดอัตราสูบ  เครื่องวัด 

  ความดัน เทคนิคการเคลือบสารดวยระบบสุญญากาศ การวัดความหนาของฟลมที่เคลือบใน  
สุญญากาศ  การตรวจสอบรอยร่ัวและวัสดุที่ใชในระบบสุญญากาศ 

ฟส 463 ปฏิบัติการฟสิกสและเทคโนโลยีสุญญากาศ     2(0-4-2)  
PY 463 Experiments on Vacuum Physics and Technology  
 บุรพวิชา  :  ฟส 462 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับรายวิชาฟส 462 
ฟส 465 การตรวจสอบและควบคุมมลพิษ     3(3-0-6) 
PY 465 Pollution Detection and Control  
 บุรพวิชา : ฟส 104 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
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 อิทธิพลของมลพิษตอสิ่งแวดลอม สาเหตุของมลพิษ การปองกัน การสํารวจ การวัดและ 
 การควบคุมโดยมุงเนนการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
ฟส 466 ระบบควบคุมเบ้ืองตน      3(3-0-6) 
PY 466     Introduction to Control System 

บุรพวิชา : ฟส 104 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
ปริมาณทางฟสิกสท่ีนํามาใชในระบบควบคุม  เคร่ืองวัดและเคร่ืองควบคุมตัวแปรใน
กระบวนการ แบบจําลองทางคณิตศาสตร    เสถียรภาพของระบบ  การเลือกและการปรับระบบ
ควบคุมอัตโนมัติเบ้ืองตน  การออกแบบ 

ฟส 467 ธรณีฟสิกสเบ้ืองตน     3(3-0-6) 
PY 467 Introductory Geophysics 
 บุรพวิชา  :  ฟส 104 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 หลักการพ้ืนฐานของธรณีฟสิกสเกี่ยวกับโลกและบรรยากาศของโลก โครงสรางของโลก 

การสั่นสะเทือน แมเหล็กโลก ความโนมถวงของโลก และแหลงทรัพยากรของประเทศไทย
และของโลก 

ฟส 468 อุตุนิยมวิทยาเบ้ืองตน     3(3-0-6) 
PY 468 Introductory Meteorology 
 บุรพวิชา  :  ฟส 211 และ ฟส 221 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 ทฤษฎีการเคลื่อนท่ีของของไหล และการประยุกตกับบรรยากาศ การเคลื่อนท่ีแบบสมดุล 
 และไมสมดุล หลักการพยากรณอากาศ 
ฟส 494 หัวขอพิเศษทางฟสิกส 1      3(3-0-6) 
PY 494 Special Topics in Physics I 
            ศึกษาเรื่องท่ีนาสนใจทางสาขาวิชาฟสิกส ตามการกําหนดของภาควิชา 
ฟส 495 หัวขอพิเศษทางฟสิกส 2     3(3-0-6) 
PY 495 Special Topics in Physics II                
               ศึกษาเรื่องท่ีนาสนใจทางสาขาวิชาฟสิกส ตามการกําหนดของภาควิชา 
               2.3.3  วิชาเอกบังคับรวม 
ฟศ 481    บูรณาการวิธีวิทยาสําหรับครูฟสิกส                        3(2-3-6) 
PYE 481  Integrated Methodology for  Physics Teachers 

 ศึกษาพัฒนาฐานคิด   ทฤษฎี กระบวนทัศน และวิธีวิทยาทางฟสิกสศึกษาแบบบูรณาการ  
  ใหเชื่อมโยงกับการเพ่ิมพูนอุดมการณวิชาชีพ และนําสูการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาทักษะการเปนครู    
  ฟสิกส 
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ภาคผนวก ค 
สําเนาคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
สรุปการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร มีประเด็นสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตร 5 

ป สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) เนื่องจากหลักสูตรหมวดวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2547) ไดรับการปรับปรุงกอนท่ีคุรุสภาจะประกาศสาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพ
ครูตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ   ในการขอรับรองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2547)  จากคุรุสภาตั้งแตวันท่ี 15 สิงหาคม 2551  โดยคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐาน
หลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพ่ือการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา  และในการ
ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั ้งที่ 3/2552  วันที่  25  ก ุมภาพันธ  2552  ใหการรับรองหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)  สําหรับนิสิตท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2547 - 2548  
(รหัส 47 - 48) ซึ่งจบการศึกษาในป 2551 และ 2552 ทําใหนิสิตที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2549 - 2551 
(รหัส 49 - 51) ซึ่งกําลังศึกษาหลักสูตรหมวดวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547) จะจบการ 
ศึกษาในปการศ ึกษา 2553, 2554 และ 2555 ยังไมไดรับการรับรอง จึงมีความจําเปนตองปรับปรุง
หลักสูตรหมวดวิชาชีพครูเพื่อใหมีสาระความรูและสมรรถนะครอบคลุมตามมาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพครูของคุรุสภา  

จาก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2552 ไดมีการกําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษาเพ่ือใหบัณฑิต มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติในทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา เพ่ือเปนกรอบมาตรฐานใหสถาบันอุดมศึกษา
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลกัสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเพ่ือประโยชนตอการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิใน
ระดับอุดมศึกษาและใหคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาตาง ๆ ตองเปนไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและตองครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน คือ (1) 
ดานคุณธรรม จริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ สําหรับสาขา/สาขาวิชาท่ีเนนทักษะทางปฏิบัติตองเพ่ิมมาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย 
โดยใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรท่ีจะรับนักศึกษาใหมเปนครั้งแรกต้ังแตปการศึกษา 2553 เปนตน
ไปตามประกาศนี้ สําหรับหลักสูตรท่ีเปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลองกับประกาศนี้ภายในป
การศึกษา 2555 ดังนั้นคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดดําเนินการปรับปรับและ
เปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชาใหไดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และสอดคลองกับสมรรถนะดานตาง ๆ 
ตามครุสภา เปนหลักสูตรใหม การศึกษาบัณฑิต หลักสูตร 5 ป หมวดวิชาชีพครู พ.ศ. 2553 เปดใชภาค
การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553 เปนตนไป และมีผลบังคับใชต้ังแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2552 ทํา
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ใหทุกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตของคณะรวมผลิต ไดแก คณะมนุษยศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะพล
ศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตร จึงตองทําการปรับปรุงหลักสูตรในหมวดวิชาชีพครู
จากหลักสูตรเกา เปนหลักสูตรใหม โดยไมมีการเปลี่ยนหมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาชีพเฉพาะ 

 
แบบวิพากษหลักสูตร 

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

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ศาสตราจารย ดร.เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ  ศาสตราจารย ดร.อารี สัณหฉวี 
ศาสตราจารย ดร.จรรจา สุวรรณทัต  รองศาสตราจารย ดร.วิชัย วงษใหญ 
รองศาสตราจารย ดร.รุงทิวา  นุตราวงศ  นางเกศธิดา  เขียวสอาด 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนกรรมการวิชาชีพครู 
อาจารยพิศมัย  รัตนโรจนสกุล 

คําช้ีแจง   ลงในชองวางท่ีเห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย และใหขอคิดเห็นตามความเหมาะสม 

ที ่ รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม ไม
เหมาะสม ขอคิดเห็นผูทรงคุณวุฒ ิ

หมวดที่ 1 รายละเอียดของหลักสูตร 
1 ชื่อหลักสูตร    
2 ชื่อปริญญา    
3 วิชาเอก   - นาจะมีสาขาปฐมวัยศึกษา เพราะ

ขณะนี้มึความตองการสูง และยังขาด
จํานวนบัณฑิตดานนี ้

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
การศึกษา 
- ขอ 8.13 ครอบจักรวาลเกินไป 

9 ชื่อ ตําแหนง  และคุณวุฒิการศึกษา     
10 สถานที่จัดการเรียนการสอน      
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ที ่ รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม ไม
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11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ  
   

 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทาง
สังคมและวัฒนธรรม  

   

12 ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร    

 12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน 

  - ยอหนา 2 บรรทัดที่ 1 และ 2  ใหปรับ
ขอความใหชัดเจน 

13 ความสัมพันธ (ถามี)กับหลักสูตรอื่นที่
เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของ
สถาบัน 

   

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

จริยธรรมแหงความเปนครูอยาง
แทจริง…” 
- คําสําคัญของปรัชญา “รักษาภูมิปญญา
ไทย” ไมสะทอนในรายวิชาที่สอนและ
ผลการเรียนรูที่ประเมิน 

 1.2 ความสําคัญ     -  บรรทัดที่ 4 ของความสําคัญนาจะมี
เรื่องของความสุข โดยเติม “เพื่อสราง คน
ดี คนเกง ผูมีความสุข”  เพราะเวลานี้โลก
จะตองเนนที่ความสุขของมนุษยชาติ 
-  ปรับยอหนา 2  บรรทัด 2 เปน  “เพื่อไป
ทําหนาที่ใหความรูและรูจักจัดการ
เรียนรู…..” 
- “คนเกง” นาจะใชคําวา “คนมีคุณภาพ” 
ซึ่งมหาวิทยาลัยสรางได และมี
ความสําคัญกวา 

 1.3 วัตถุประสงค     - ขอ 2 .ใตหัวขอวัตถุประสงค ขอเสนอ
เปลี่ยนคํา “สามารถ”  เปน “คิด ริเริ่ม และ
สรางสรรค” 
- คําสําคัญของปรัชญา “ธํารงรักษาไวซึ่ง
ภูมิปญญาไทย” ไปแทรกตอนทายของขอ 
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”  
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นาจะเปน “สมรรถนะ” 
-เพิ่มเติม เรื่องของการวางแผนในขอ 3 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสรางของหลักสูตร 
1 ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ     - ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

คุนเคยกับสภาพปญหาโรงเรียนใน
ทองถิ่นตาง ๆ เพื่อขยายความคิด ความ
เขาใจในปญหาวิชาชีพคร ู

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษาในระยะ 5 ป   

  - ขึ้นอยูกับศักยภาพและความพรอมของ
สถาบันหรือความตองการของผูเรียน/
ผูใชคร ู

 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
ครูหลังเรียน” 

        3.1.3 รายวิชาชีพคร ู   - สงสัยสาขาวิชาประถมศึกษา ไมมี
รายวิชาวิธีสอนภาษาไทย คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร สังคมศึกษา 
-ED 331 ชื่อภาษาอังกฤษไมสอดคลอง
กับภาษาไทย 
รายวิชาจิตวิทยาสําหรับครู ควรมี 3 
รายวิชา ประกอบดวย  
1. เปนจิตวิทยาใหครูเรียนรูเกี่ยวกับตัว
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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 ชื่อซ้ํา
กับ 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” 
“ระเบียบขาราชการคร”ู ปรับเปน 
“กฎหมายเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพ
ครู” เพราะวา ครูไมไดมีแตขาราชการครู
เทานั้น 
-อยูในภาคผนวค ก 

 3.2  ชื่อ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
 3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร     
       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    
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5 ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
 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
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   

 2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู    
3 แผนที่แสดงการกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก
หลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum 
Mapping) 

  -ปรับหัวตารางใหชื่อตรงกับคอลัมนและ
แถว 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการให

ระดับคะแนน (เกรด)  
   

2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

   

3 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

  - ปรับขอ 3.3 เปนผานการประเมินมาตร-
ฐานบัณฑิต ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพคร ู

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 
1 การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม        - ดี ที่มีการจัดระบบอาจารยพี่เลี้ยงให

อาจารยใหม 
2 การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
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 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียน
การสอน การวัดและการประเมินผล 

  - ขอเพิ่ม 
2.2.5 จัดสัมมนาระดับประเทศ/นานาชาต ิ
2.2.6  สรางสัมพันธภาพกับมหาวิทยาลัย
ในตางประเทศ รวมทั้งประเทศใกลเคียง 
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูและพัฒนาองค
ความรูในวิชาชีพ 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดาน
อื่น ๆ 

   

3 การเตรียมการบุคลากรใหมและการ
พัฒนาบุคลากร 

   

หมวดที่ 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

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 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key   - ไมแนใจวาคณะกรรมการบริหาร
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Performance Indicators) 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 

   

 
ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
มีขอสงสัย (ศาสตราจารย ดร.อารี สัณหฉวี) 

1.  หนา 1 มีแจงวิชาเอกตาง ๆ  แตเขาใจวาคงไปเรียนที่คณะอื่น ๆ จึงไมมีรายช่ือวิชาในวิชาเอกนั้นๆ ปรากฎ ใน
ที่นี้ เชน เอกศิลปกรรมศาสตรศึกษา  เอกวิทยาศาสตร ฯลฯ  ซึ่งการเรียนวิชาเอกเหลานั้น  อาจจะเรียนพื้นฐานเนื้อหาใน
คณะที่สังกัด  แตถามีระบุเพิ่มเติมวา เอกเหลานั้นจะเรียนทางเนื้อหาวิชาเฉพาะเทาไร วิชาชีพครูที่ตองเรียนมีอะไรบาง จะ
ชัดเจนข้ึน 

2.  นาจะจัดใหชัดเจนไปเลยวา คณะศึกษาศาสตรสอนวิชาเอกอะไรบาง เชน 1.  เทคโนโลยีฯ  2.  จิตวิทยาและ
แนะแนว  3.  การประถมศึกษา  4.  การปฐมวัยศึกษา  และวิชาใดที่เปดสําหรับใหวิชาเอกที่เรียนในคณะอื่น ๆ  มาเรียน
วิชาชีพครูอะไรบาง 

3.  สําหรับคณะศึกษาศาสตร นาจะเปดวิชาเอกปฐมวัยศึกษา  เพราะคงมีอาจารยพอ และในโอกาสตอไป นาจะ
เปดวิชาเอกการศึกษาพิเศษ  ถาหาอาจารยสอนไดพอ  คณะศึกษาศาสตรควรเสริมสรางความเขมแข็งที่มีอยู และเพื่อ
ชวยเหลือการศึกษาในดานที่ขาดแคลน 
 
ขอวิพากษโดยรวม (ศาสตราจารย ดร.จรรจา สุวรรณทัต) 

-  ควรมีโครงสรางภาพใหญกอนวาในแตละป การศึกษาจะเนนหรือปูพื้นฐานใหแกนิสิตเรื่องอะไรบาง  ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงของเนื้อหาสาระของหลักสูตรตลอดเวลา 5 ป 

-  พิจารณาโดยรวม  หลักสูตร 5 ป หมวดวิชาชีพครู ยังไมเห็นจุดเดน  รายวิชาจิตวิทยาสําหรับครูมีนอยเกินไป 
อยางนอยควรมี 3 รายวิชา ดังนี้ 

1. จิตวิทยาใหครูรูจักผูเรียน 
2. จิตวิทยาใหครูรูจักตัวเอง 
3. จิตวิทยาชวยใหครูตระหนักความสําคัญในบทบาทของตนที่มีตอนักเรียนในความสัมพันธระหวางการ

เรียนรู และการพัฒนา อิทธิพลของการเปนแบบอยางในการคุณธรรม จริยธรรม  
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-  มีวิชาเลือกหลายวิชาที่ควรเปนรายวิชาบังคับ 
-  การทําวิจัยและโครงงาน  ควรตองใหชัดเจน โครงงานวิจัย หรือโครงงานทั่วไป 
-  การใหเด็กทําวิจัย ในภาคการศึกษาตนๆ  โดยนิสิตยังไมมีความรูพื้นฐานเทาที่ควร  คณะผูสอนมีวิธีการ

อยางไร จะประเมินอยางไร  อยางนอยควรใหนิสิตมีความรูในแหลงการเรียนรูวิจัยกอน จะไดเปนเครื่องมือชวย 
-  ในวัตถุประสงค ขอ 2  (น. 6)  มีเรื่องความสามารถในการวิจัย  ควรตองมีรายวิชาสอน concept พื้นฐานในการ

วิจัย และทักษะเบื้องตนในการทําวิจัย…เพื่อใหรูจักประโยชนจากการประมวล  (มีอยู 1 รายวิชาการศึกษา แตเปนวิชา
เลือก) 

-  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ในเนื้อหาหรือไม  ควรจะมีวิชาที่ชวยใหนิสิตมีความชัดเจนในเรื่องนี้ 
-  โปรดตรวจสอบช่ือวิชาภาษาไทย  และชื่อภาษาอังกฤษ มีหลายรายวิชาที่ไมสอดคลองกัน 
-   ปญหาของนิสิตแรกเขาที่ขาดแรงจูงใจและความเขาใจในความเปนครู  ควรมีรายวิชาที่สะทอนการแกปญาหนี้ 

 
ขอวิพากษเกี่ยวกับคําอธิบายรายวิชา  (รองศาสตราจารย ดร.วิชัย วงษใหญ) 

1. การเขียนคําอธิบายรายวิชา ควรจะ Focus  ควรระบุเฉพาะ Concept หลักๆ ไมควรระบุรายละเอียด เชน 
รายวิชา ศษ 211 กระบวนทัศนทางการศึกษา  คําวา  ยุคกอนทันสมัย  ยุคหลังทันสมัย  ศษ 421 วิธีวิทยาในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา  คําวา  ศึกษาฐานคิดปรัชญาแนวคิดทฤษฎีหลักสูตรการศึกษา…  โดยทําความเขาใจจุดแข็งและ
จุดออนของฐานคิด…  เพื่อใหสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหดุลยภาพ… 

2. ศษ 111 จิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู บรรทัดที่ 3 ใหพิจารณาคําวา “ความกลาหาญทางจริยธรรม” 
3. ศษ 211 กระบวนทัศนทางการศึกษา ทับซอนกับ ศษ 333 การจัดการความรู 
4. ศษ 241 จิตวิทยาสําหรับครู  ชื่อเรื่องกับคําอธิบายรายวิชาไมสอดคลองกัน เพราะระบุจัดการเรียนรู  และ

รายวิชานี้ทับซอนกับรายวิชา ศษ 341 จิต สมอง และการเรียนรูของมนุษย  และ ศษ 341 ทับซอนกับ ศษ 441  การเรียนรู
ระดับจิตสํานึกและจิตใตสํานึก 

5.  ศษ 451 การวัดและประเมินผลการศึกษา  กับชื่อภาษาอังกฤษ ไมไปดวยกันและ ทับซอนกับ ศษ 452 การ
ประเมินเพื่อเสริมพลังการเรียนรู 

6.  ศษ 461  การบริหารและการจัดการศึกษา บรรทัดที่ 3 คําวา “นวัตกรรมใหมๆ “  ใหตัดคําวา “ใหมๆ”   ออก 
7.  ศษ 491  การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 3  ศษ 561 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1  และ 2 ไม

สอดคลองกับองคประกอบวิชาชีพครู หนา 18 และ 19 
8.  ศษ 213 จิตสํานึกและการมีสวนรวมทางสังคมและการเมือง  และ ศษ 231  การจัดการเรียนรูเพื่อสราง

จิตสํานึกสาธารณะ  ควรรวมกันเพราะมีความทับซอน 
9.  ศษ 233  การพัฒนาความคิดสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย  ทับซอนกับ ศษ 334 การพัฒนาทักษะการคิด

สําหรับเด็กปฐมวัย 
10.  ศษ 333 การจัดการความรู มีสาระทับซอนกับรายวิชา ศษ 211  กระบวนทัศนทางการศึกษา 
11.  ศษ 383 การพัฒนาแหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู  ควรรวมกับ ศษ 401 การออกแบบและพัฒนา

สื่อการเรียนการสอน 
12.  ศษ 411 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง  บรรทัดที่ 2 ปรับ “เขาไปใน”  เปน “กับ” 

 
ขอเสนอแนะอื่น ๆ  (รองศาสตราจารย ดร.รุงทิวา  นุตราวงศ) 
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ปรัชญา   
- มีความเหมาะสม แตยังไมปรากฎชัดเจนในคุณลักษณะหรือผลการเรียนรูของผูเรียน และในวัตถุประสงค 

วิชาที่เปดสอน    
- รายวิชาเพิ่มเติมบางรายวิชา เชน “สถิติทางการศึกษาเบื้องตน” ควรเปนรายวิชาบังคับ เพราะในโครงสรางฯ 

ผูเรียนตองเรียนรายวิชา “การวิจัยทางการศึกษา” ซึ่งตองอาศัยความรูพื้นฐานทางสถิติดวย นอกจากนี้รายวิชา “ประกัน
คุณภาพทางการศึกษา” ควรเปนรายวิชาบังคับ เพราะขณะนี้ทุกโรงเรียนตองทําประกันคุณภาพทางการศึกษา 

- รายวิชาบังคับบางรายวิชาควรเปนวิชาเลือก เชน “การศึกษาสําหรับผูที่มีความตองการพิเศษ” 

- ช่ือบางรายวิชาอาจสื่อไมชัดเจนและไมตรงกับภาษาอังกฤษ “วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการ” ถาใชชื่อ 
“วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู” นาจะชัดเจนกวา 

- ช่ือวิชา Projection Experience I ,II , III  คอนขางสับสน เพราะใชชื่อภาษาอังกฤษเหมือนกัน แตพอแปลเป
นภาษาไทยตางกัน เปแน “การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน” และ “การฝกประสบการณวิชาชีพครู” การฝก
ประสบการระหวางเรียนมหาวิทยาลัยตางประเทศหลายมหาวิทยาลัยใช Practicum นาจะชัดเจนกวาและไมซับซอนกับ
ประสบการณวิชาชีพครู 

- ควรแทรกเนื้อหาใหมๆ “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน” “หลักสูตรอิงมาตรฐาน” ไวดวย เพราะหาก
ผูเรียนจบหลักสูตร เปนสิ่งจําเปนที่ตองนําไปใชในการออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาดวย 

ผลการเรียนรู และคุณลักษณะของผูเรียน 
- ยังไมครอบคลุม สะทอนคําสําคัญในปรัชญาที่ตั้งไว โดยเฉพาะในเรื่อง “รักษาภูมิปญาไทย” 

*ในภาพรวม* เปนหลักสูตรที่ดีมาก ถาปรับปรุงบางจุดใหชัดเจน จะเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมีความ
สมบูรณ 

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

หากใชคําวา “การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา” จะเปนคําที่ตรงตามกฎหมายสภาครู คือ การไปสอนจริงเพื่อใหเกิด
ประสบการณการเปนครู และแยกกันระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางการฝกประสบการวิชาชีพครูระหวาง
เรียน 

2. กรณีที่มหาวิทยาลัยมีแผนที่จะจัดการศึกษาพิเศษ โครงการพัฒนาผูที่เปนครูอยูแลว ควร 
ระบุรายละเอียดที่สอดคลอง เผ่ือการดําเนินการไวในหลักสูตรดวย 

 
ขอเสนอแนะอื่น ๆ  (อาจารยพิศมัย  รัตนโรจนสกุล) 

- คําอธิบายรายวิชาของวิชา ED421  “ระบบการจัดการศึกษาไทยและประวัติความเปนมา  ศึกษาวิสัยทัศนและ
แผนพัฒนาการศึกษาไทย”  เคยชี้แจงไวแลววาอยูในรายวิชากระบวนทัศน 

- ตารางวิเคราะหสาระความรู และสมรรถนะตามมาตรฐานของคุรุสภา กับรายวิชาชีพครู ควรทําใหครบทุรายวิชา 
และตรวจสอบวาใชหรือไม  
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คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู 
 
 
 
 

คําส่ังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ท่ี 231 / 2553 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดกรอบโครงสรางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
------------------------------ 

เพ่ือใหการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู เปนไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 และมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดกรอบโครงสรางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบ หลักสูตรสาขาวิชาเอก ดังนี้  
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  

1. ศาสตราจารยอารี  สัณหฉวี     ท่ีปรึกษา  
2. ศาสตราจารยจรรจา  สุวรรณทัต     ท่ีปรึกษา  
3. ศาสตราจารยเสริมศักด์ิ 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. รองศาสตราจารยประพันธศิริ สุเสารัจ สาขาวิชาการประถมศึกษา  กรรมการ  
10. ผูชวยศาสตราจารยกัลยาณ ีกุลชัย สาขาวิชาสังคมศึกษา   กรรมการ  
11. ผูชวยศาสตราจารยจักรพงษ แพทยหลักฟา สาขาวิชาศิลปศึกษา  กรรมการ  
12. ผูชวยศาสตราจารยพรหมธิดา แสนคําเครือ    กรรมการ 
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 ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา    
13. อาจารยบุปผา ปลื้มสําราญ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ  
14. อาจารยพรรษสรณ วราพงศธนโชติ 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 สาขาวิชาวิทยาศาสตรทัว่ไป  กรรมการ  
22. อาจารยสุรศักด์ิ 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  

คณะกรรมการมีหนาท่ี  
ในการกําหนดกรอบโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตและกรอบ TQF ในภาพรวมและใน

สาขาวิชา เฉพาะ ใหสอดคลองกับตามมาตรฐาน สกอ. และมาตรฐานวิชาชีพครู โดยใหสามารถเปดสอนได
ในปการศึกษา 2553 
ท้ังนี ้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

 
สั่ง ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 

 
 

 
 

(ศาสตราจารยวิรุณ ต้ังเจริญ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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คําส่ังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ท่ี 232 / 2553 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู 
------------------------------ 

เพ่ือใหการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู เปนไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 และมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู ดังนี้  
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

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

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

 ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา 
11. ผูชวยศาสตราจารยพาสนา จุลรัตน      กรรมการ 
      ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา 
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12. อาจารยกัมปนาท บริบูรณ ภาควิชาการศึกษาผูใหญ    กรรมการ  
13. อาจารยพิศมัย รัตนโรจนสกุล ภาควิชาพ้ืนฐานของการศึกษา   กรรมการ  
14. อาจารยรัฐพล ประดับเวทย ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อการศึกษา   กรรมการ  
15. อาจารยวรินทร โพนนอย สาขาวิชาการประถมศึกษา    กรรมการ  
16. อาจารยสมชาย เทพแสง ภาควิชาการบริหารการศึกษา    กรรมการ  
17. อาจารยสุจินดา ขจรรุงศิลป สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย    กรรมการ  
18. อาจารยสุวพร ต้ังสมวรพงษ สาขาวิชาการอุดมศึกษา    กรรมการ  
19. อาจารยสุวิมล กฤชคฤหาสน ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา  กรรมการ  
20. อาจารยรณิดา เชยชุม ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา   กรรมการ  
21. อาจารยโอภาส สุขหวาน สาขาวิชาอุตสาหกรรมศกึษา    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 คณะศกึษาศาสตร     ผูชวยเลขานุการ  

คณะกรรมการมีหนาท่ี  
ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู ใหสอดคลองกับมาตรฐาน สกอ. และ

มาตรฐาน วิชาชีพครู โดยใหสามารถเปดสอนไดในปการศึกษา 2553 
ท้ังนี ้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
 

สั่ง ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 
 
 
 

(ศาสตราจารยวิรุณ ต้ังเจริญ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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สรุปสาระการวิพากษหลักสูตร กศ.บ. (วิทยาศาสตร-ฟสิกส) 
ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 ณ หองประชุม 10-410 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร 

 
ผูทรงคุณวุฒ ิ
1. ผศ.นิรมล ปตะนีละผลิน อดีตอาจารยประจําภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. ผศ. ปราโมทย  ฉลูกัลป อดีตอาจารยประจําภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
สาระวิพากษโดยสรุปของ ผศ.นิรมล ปตะนีละผลิน และผศ. ปราโมทย  ฉลูกัลป 

ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ มุงเนนการปรับรายวิชาในหมวดวิชาชีพครูที่คณะศึกษาศาสตรไดรับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานของคุรุสภา และจัดรูปแบบของหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิและสาขาวิชาที่ สกอ.ประกาศใช สวนรายวิชาเอกไมไดมีการเปล่ียนแปลงไปจากหลักสูตรที่ สกอ.ใหการรับรองไป
แลวในคราวปรับปรุงหลักสูตรเม่ือป 2553 ผูวิพากษในฐานะผูทรงคุณวุฒิสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร-ฟสิกส จึงเห็นสมควร
ใหไดมีการเปดสอนรายวิชาเอกไปสักระยะหนึ่งกอนแลวจึงประเมินผลเพื่อนําไปปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
ตอไป 
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ภาคผนวก จ 
ผลงานทางวิชาการ การคนควา วิจัย หรือการแตงตําราของ 
อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยประจํา และอาจารยพิเศษ 

 
ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) นายบัญชา ศิลปสกุลสุข 
ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Buncha Silpasakulsuk 
ท่ีอยู ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โทรศัพท 0-2664-1000 ตอ 8159 
โทรสาร 0-2664-1000 ตอ 8163 
E-mail: buncha@swu.ac.th 
 
คุณวุฒิและสาขาวิชา  
วท.บ.(ฟสิกส) มหาวิทยาลัยรามคําแหง (พ.ศ. 2522) 
วท.ม.(ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2527) 
 
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
 
ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย เอกสารประกอบการสอน ตํารา บทความ หรือ อื่นๆ) 
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ 

1. บัญชา ศิลปสกุลสุข, สวัสด์ิ ปานเนาว, ณสรรค ผลโภค, โช สาลีฉัน “ระบบสูญญากาศความดัน
ตํ่า” วารสาร วิทยาศาสตร มศว. 8, 1 (ม.ค. 35) 64-75  

2. สมพูน ใจเขมแข็ง บัญชา ศิลปสกุลสุข ณสรรค ผลโภค “ผลของอัตราสวนของรัศมีของขั้วไฟฟา
และความดันแกสท่ีมีตอลักษณะเฉพาะของหลอดไกเกอรมุลเลอร” การประชุมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ ครั้งท่ี 21 2538 

3. ณสรรค ผลโภค นิรมล ปตะนีละผลิน บัญชา ศิลปสกลุสุข “พฤติกรรมเคออสของเพนดูลัมบิด”
วารสารวิทยาศาสตรมศว. ปท่ี9 ฉบับท่ี2 กรกฎาคม 2536 

4. ณสรรค ผลโภค บัญชา ศิลปสกุลสุข “การศึกษาวงจร RLC ผานเครื่องขยายสัญญาณความ
แตกตาง” การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 26 
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5. จิราภรณ พงษโสภา บัญชา ศิลปสกุลสุข ณสรรค ผลโภค “การออกแบบสรางอุปกรณการระเหย
สารแบบแฟลช”  การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 30 

6. A.Sangariyavanish, B.Silskulsuk, S.Suttaphon,   DESIGN AND CONSTRUCTION OF ATWO-
DIRECTION ROTATIONAL MOTION MEASUREMENT DEVICE KMIT Sci. J. Vol.8 No.1 
January-June, 2008 
 

ประสบการณการสอน (ชื่อวิชาที่เคยสอน) 
1. อิเล็กทรอนิกส 
2. ฟสิกสและเทคโนโลยีสุญญากาศ 
3. แมเหล็กไฟฟา 
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ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)  นางวิชุดา  บุญยรัตกลิน 
ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Wichuda  Boonyaratgalin 
ท่ีอยู  ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โทรศัพท    0-2664-1000  ตอ  8166 
โทรสาร      0-2664-1000  ตอ  8163 
E-mail :  wichuda@swu.ac.th  
 
คุณวุฒิและสาขาวิชา   
กศ.บ. (วิทยาศาสตร-ฟสิกส)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (พ.ศ. 2532) 
วท.ม. (ฟสิกส)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (พ.ศ. 2537) 
วท.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2546) 
 
ตําแหนงทางวิชาการ   อาจารย 
 
ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย เอกสารประกอบการสอน ตํารา บทความ หรือ อื่นๆ) 
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ 

1. H. Nakajima, S. Pukird and W. Suraban, T. Saitoh and A. Kakizaki, Reinvestigation of the 
electronic structure and ferromagnetism of the nonreconstructed Cr(001) 1x1 surface, Surface 
Review and Letters, Vol. 9, No. 2, 2002 ,861.  

2. W. Suraban, , H. Nakajima, A. Kakizaki, and T. Ishii. Angle-Resolved Photoemission 
Spectroscopy Measurements on (1x1) and (5x1) Pt(100),  Journal of Electron Spectroscopy and 
Related Phenomena Vol.613, 2005, 144. 

การเสนอผลงาน 
1. W. Boonyaratgalin, S. Samenram , H. Nakajima, P. Songsiriritthigul and W. Wongkokua, 

Electronic Structure of clean Pt(111) surface and Co/ Pt(111) interface, 15th International 
Conference on Vacuum Ultraviolet Radiation Physics, Berlin, Germany (July 29th- August 3rd, 
2007).  

2. S. Samenram, , H. Nakajima, W. Boonyaratgalin and P. Songsiriritthigul, Growth Mode of Co 
Ultra-Thin Films on Pt(111) Surface, Proc. of  Siam Physics Congress 2007, the Rose Garden 
Riverside Nakorn Pathom, Thailand (March 22-24,2007) 
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3. Rattanasuporn, S., P. Songsiriritthigul and W. Boonyaratgalin, Design and Construction of 
Magneto-Optic Kerr Effect (MOKE) System, Proc. of  Siam Physics Congress 2007, the Rose 
Garden Riverside Nakorn Pathom, Thailand (March 22-24,2007) 

4. W. Boonyaratgalin,  H. Nakajima, T. Ishii and A. Kakizaki, Symmetry Determination of 
Surface State of Pt by Using Photoemission Technique, Proc. of  31th Congress on Science and 
Technology of Thailand  (October 18-20, 2005) 

5. H. Nakajima, S. Pukird, W. Boonyaratgalin, T.  Saitoh and A. Kakizaki,  Electronic Structure 
of O/Cr(001) Surface, Proc. of  31th Congress on Science and Technology of Thailand  (October 
18-20, 2005) 

6. W. Suraban, H. Nakajima, A. Kakizaki and T. Ishii, Electronic Structure of Pt(100) Surface,  
Proc. of  29th Congress on Science and Technology of Thailand (October 20-22, 2003) 

7. W. Suraban, H. Nakajima, A. Kakizaki and T. Ishii, The band structure of Pt(100) surface 
studied by angle-resolved photoemission spectroscopy,  Proc. of  28th Congress on Science and 
Technology of Thailand (October 24-26, 2002) 

8. H. Nakajima, S. Pukird, W. Suraban, T. Saitoh and A. Kakizaki, Electronic Structure and 
Magnetism of Cr(001) Surface Investigated by Photoemission Spectroscopy,  28th Congress on 
Science and Technology of Thailand (October 24-26, 2002) 

 
ประสบการณการสอน 

1. Physics I, II 
2. Physics Laboratory I,II 
3. Physics For Medical Sciences 
4. Quantum Mechanics  
5. Electromagnetic  
6. Solid State Physics 
7. Surface Physics 
8. Spectroscopy 
9. Physical Properties of Matter 

 
Invited Lecturer 

1. PES studies of  Pt surface. The 1st National School on Photoemission Spectroscopy, National 
Synchrotron Research Center, Thailand, 25 April-4 May 2001. 
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2. Electronic structure of Pt (100) surface studied by angle-resolved photoemission spectroscopy. 
The 2nd National School on Photoemission Spectroscopy, National Synchrotron Research 
Center, Thailand, May 2002. 

3. structure of Surface and Interface Material.  The 4nd National School on Photoemission 
Spectroscopy, National  Synchrotron Research Center, Thailand, May 2005. 
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ช่ือ – สกุล (ภาษาไทย) นายอนุศิษฏ ทองนํา 
ช่ือ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Anusit Thongnum 
ท่ีอยู ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
โทรศัพท 0-2649-5000 ตอ 8165 
โทรสาร 0-2649-5000 ตอ 8163 
Email: anusit@swu.ac.th 
 
คุณวุฒิและสาขาวิชา  
วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2543) 
วท.ม. (ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2547) 
วท.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยขอนแกน (พ.ศ. 2551) 
 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 
ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย เอกสารประกอบการสอน ตํารา บทความ หรือ อื่นๆ) 
งานวิจัย 

1. Low-dimensional semiconductors 
2. Solar cell physics 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร (Publications) 
1. A. Thongnum, U. Pinsook, S. Khan-ngern and V. Sa-yakanit. Effect of interface roughness on 

the density of states of finite barrier height quantum wells. Solid State Communications. (2008) 
145, 207-211. 

2. A. Thongnum, U. Pinsook and V. Sa-yakanit. Interface roughness on density of states and 
mobility of narrow Si/Si1-xGex quantum wells: path integral approach. Journal of Physics D: 
Applied Physics. (2009) 42, 195101.  

การนําเสนอผลงาน  (Conference) 
1. A. Thongnum, V. Jarernboon, S. Pimanpang and V. Amornkitbamroong. Dye-sensitized solar 

cells based on electrodeposited Pt-counter electrodes, The Second International Conference on 
Science and Technology for Sustainable Development of the Greater Mekong sub-region, 
Hanoi, Vietnam (2008) 
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ประสบการณการสอน (ช่ือวิชาท่ีเคยสอน) 
 1. ฟสิกสท่ัวไป 
 2. ฟสิกสสําหรับวิทยาศาสตรการแพทย 
 3. ปฏิบัติการฟสิกสพ้ืนฐาน 
 4. กลศาสตรคลาสสิก 
 5. คลื่น 
 6. หัวขอพิเศษทางฟสิกส: ฟสิกสและเทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตย 
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ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) นายมาโนชญ เฮงวัฒนะ 
ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Manoch Hengwattana 
ท่ีอยู ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โทรศัพท 0-2664-1000 ตอ 8153 
โทรสาร 0-2664-1000 ตอ 8163 
E-mail: manoch@swu.ac.th 
 
คุณวุฒิและสาขาวิชา  
กศ.บ.(ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2536) 
วท.ม.(ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2541) 
 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 
ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย เอกสารประกอบการสอน ตํารา บทความ หรือ อื่นๆ) 
ประสบการณในการรับทุนไปฝกอบรมตางประเทศ 

1. เขารับการฝกอบรมภายใตโครงการ   Thailand-Australia Science & Engineering Assistance 
Project / TASEAP   Subprogram Material Science, 2000  March-May   

2. เขารับการฝกอบรม XRF 2002 SHORT COURSE IN MODERN X-RAY FLUORESCENCE 
SPECTROMETRY, University of Western Ontario, Canada, 10-21 June 2002 โดยไดรับ
เงินทุนจากสํานักงานโครงการเงินกูทบวงมหาวิทยาลัย 

3. ไดรับทุน โครงการทุนพัฒนาอาจารย หมวดเงินอุดหนุน จากทบวงมหาวิทยาลัย ใหเขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ XIX CONGRESS OF THE INTERNATIONAL UNION OF 
CRYSTALLOGRAPHY , Geneva ,  Switzerland , 6-15 August  2002    

ประสบการณดานงานวิจัย  
1. Prompt  Gamma-Ray  Neutron Activation Analysis 
2. Whole Rock Analysis by X-Ray Fluorescence Technique 
3. Study of the Matrix Effect on Quantitative X-Ray Fluorescence Analysis in Slag 
4. Sensor and Catalyst  
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ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร (Publications) 
1. M. Hengwattana , S. Kweangsopa , and A. Intasorn , A PROMPT GAMMA-RAY  NEUTRON 

ANALYSIS FOR QUANTITATIVE POTASSIUM DETERMINATION , 23rd Conference on 
Science and Technlogy of Thailand , 1997 , p1046. 

2. Arunee Intasorn , Nirun Witit-anun , Manoch Hengwattana , Chakapan Thawornthira , THE 
FEASIBILITY SURVEY OF Cu THIN FILM THICKNESS MEASURMENT BY X-RAY 
DIFFRACTION ANALYSIS, 27th Conference on Science and Technlogy of Thailand , 2001 , p 
297. 

3. A. Intasorn, W. Sunghirun and M. Hengwattana, QUANTITATIVE ANALYSIS OF TRACE 
ELEMENTS IN SOIL USING WAVELENGTH-DISPERSIVE X-RAY FLUORESCENCE 
SPECTROMETER, 40th Kasetsart University Annual Conference, 2002 p 236- 241.  

4. A. Intasorn, N. Witit-anun and M. Hengwattana, COPPER THIN FILM THICKNESS 
MEASUREMENT USING X-RAY DIFFRACTOMETER AND X-RAY FLUORESCENCE 
SPECTROMETERS, Science International,  Vol14 No.4, 2002 p275-278. 
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ภาคผนวก ฉ 
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตร ี

 

 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

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

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ใหมีความเหมาะสม และเพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

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

ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2548” 

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

บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศ หรือมติอื่นใดในสวนท่ีกําหนดไวแลวใน
ขอบังคับนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ 4 ในขอบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 “สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. 2543 
 “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 “คณะ” หมายความวา คณะซึ่งเปนสวนราชการ ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 และใหหมายความถึง สวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวย สวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2543 ดวย 
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 “ภาควิชา หรือ สาขาวิชา” หมายความวา ภาควิชา หรือสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่ง
เปนไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย หรือตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย 
 “คณบดี” หมายความวา คณบดีหรือตําแหนงท่ีเทียบเทา ซึ่งเปนสวนราชการของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และใหหมายความถึงบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีหรือตําแหนงท่ี
เทียบเทาของสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยดวย 

ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ 
 

หมวด 1 

ระบบการจัดการศึกษา 
 

ขอ 6 ระบบการจัดการศึกษาแบงการเรียนออกเปน 3 ระบบ ดังนี้ 
 6.1 การจัดการศึกษาตลอดปการศึกษาโดยไมแบงภาค หนึ่งปการศึกษามีระยะเวลาการศึกษา
ไมนอยกวา 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 โดยมี
ระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 8 สัปดาห 
 จํานวนชั่วโมงการเรียนในแตละรายวิชาตามการจัดการศึกษาขางตน ใหมีจํานวนชั่วโมงการ
เรียนตามท่ีกําหนดไวตามขอ 8 
 ในการจัดการศึกษาอาจเปนระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอน
เปนชวงเวลาชวงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได 
 ใหแตละหลักสูตรกําหนดใหชัดเจนวาจะจัดระบบการศึกษาแบบใด 

 ขอ 7 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ีใชระบบหนวยกิต โดย 1 หนวยกติ ตองจัดการเรียนการสอน
ไมนอยกวา 15 ช่ัวโมง การจัดการศึกษาแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
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 7.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสิตจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค
การศึกษาไมนอยกวา 9 หนวยกิต แตไมเกิน 22 หนวยกิต ยกเวนในกรณีท่ีนิสิตมีหนวยกิตที่เหลือสําหรับ
ลงทะเบียนตามหลักสูตรนอยกวา 9 หนวยกิต 
 7.2 การศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part Time) นิสิตจะตองลงทะเบียนรายวิชา ไมเกิน 9 หนวยกิต 
 สําหรับหลักสูตรท่ีจัดการศึกษาในระบบอื่น ๆ ตามขอ 6 ท่ีไมใชระบบทวิภาค ใหเทียบ
จํานวนหนวยกิตใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน 

 ขอ 8 หนวยกิต หมายถึง การกําหนดแสดงปริมาณการศึกษาท่ีนิสิตไดรับ แตละรายวิชาจะมีหนวยกิต
กําหนดไว ดังนี้ 

8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา 1 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือไม
นอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

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

8.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝก 3 ถึง 9 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือไมนอย
กวา 45 ถึง 135 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

8.4 การปฏิบัติการในสถานศึกษาหรือปฏิบัติตามคลินิก ท่ีใชเวลาปฏิบัติงาน 3 ถึง 12 ชั่วโมง
ตอสัปดาห หรือ 45 ถึง 180 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

8.5 การศึกษาดวยตนเอง (Self Study) ท่ีใชเวลาศึกษาดวยตนเองจากสื่อการเรียนตามท่ี
อาจารยผูสอนไดเตรียมการไวใหนิสิตไดใชศึกษา 1 ถึง 2 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ 15 ถึง 30 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค 

สําหรับรายวิชาท่ีจัดการศึกษาในระบบอื่น ๆ ท่ีไมใชระบบทวิภาค ตามขอ 6.2 เทียบคาหนวยกิต
กับชั่วโมงการศึกษาใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน 
 

หมวด 2 
หลักสูตรการศึกษา 

 
ขอ 9 จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีดังนี ้

9.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป)  มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 หนวยกิต ใชเวลา
ศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 12 ปการศึกษาสําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
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9.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป)  มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต ใชเวลา
ศึกษาไมเกิน 10 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 15 ปการศึกษาสําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

9.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป)  มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 180 หนวยกิต  
ใชเวลาศึกษาไมเกิน 12 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 18 ปการศึกษาสําหรับ
การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

9.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 72  หนวยกิต ใช
เวลาศึกษาไมเกิน 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) สามารถเทียบหนวยกิตตามประสบการณหรือตาม
ความรูของผูเรียนได โดยเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

 ขอ 10 การนับเวลาการศึกษา ใหนับจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น 

 ขอ 11 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี   
โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
  11.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  30  หนวยกิต 
  11.2 หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาแกน  วิชาเฉพาะดาน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ 
ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ดังนี้ 
   11.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 84 หนวยกิต 
   11.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 114 หนวยกิต 
   11.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 144 หนวยกิต 
   11.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 42 
หนวยกิต 
   11.2.5 หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 
84  หนวยกิต 
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   หมวดวิชาเฉพาะอาจจัดในลักษณะวิชาเอกเด่ียว วิชาเอกคู หรือวิชาเอกและวิชาโทก็
ได โดยวิชาเอกตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 30 หนวยกิต และวิชาโทตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอย
กวา 15 หนวยกิต  ในกรณีท่ีจัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคูตองเพ่ิมจํานวนหนวยกิต ของวิชาเอกอีกไมนอยกวา 
30 หนวยกิต และใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต 
  11.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง รายวิชาใดๆ ท่ีเปดโอกาสใหนิสิตเลือกเรียนในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
  11.4 หมวดกิจกรรม หมายถึง การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย โดยไมนับหนวยกิต 
 

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 ผูที่ผานการรับเขาเปนนิสิตท่ีไมอาจมารายงานตัวเปนนิสิตตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  เปนอันหมดสิทธิ์ท่ีจะเขาเปนนิสิต  เวนแตจะไดแจงเหตุขัดของใหมหาวิทยาลัยทราบ
เปนลายลักษณอักษรในวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหรายงานตัว  และเม่ือไดรับอนุมัติ ตองมารายงานตัว
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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หมวด 4 

การลงทะเบียน 
 

ขอ 16 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา  
  16.1 กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพิ่ม-ลดรายวิชาในแตละภาคการศึกษา
ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 16.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อนิสิตไดชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว ภายในกําหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย  นิสิตผูใดลง ทะเบียนเรียน 
หรือ ชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ภายหลังวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  จะตองถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 

16.3 ผูท่ีขึ้นทะเบียนเปนนิสิตใหมในภาคการศึกษาใด ตองลงทะเบียนเรียนในภาคการ 
ศึกษานั้น 

 16.4 นิสิตท่ีไมไดลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณในภาคการศึกษาใด ภายในกําหนดเวลาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย ไมมีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติเปนกรณีพิเศษจาก
คณบด ี 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 
ไมเกิน 9 หนวยกิต  ในภาคฤดูรอนลงทะเบียนเรียนรายวิชาไดไมเกิน 6 หนวยกิต 

 17.3 นิสิตอาจย่ืนคํารองขออนุมัติจากคณบดี เพ่ือลงทะเบียนเรียนรายวิชามากกวาท่ีกําหนด
ไว  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 จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตจะไมนับรวมหนวยกิต

สะสม 
 18.3  รายวิชาท่ีเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตจะไมนับรวมเขาในจํานวนหนวยกิตท่ีต่ํา

สุดแตไมเกินจํานวนหนวยกิตสูงสุดท่ีนิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา    
 18.4 นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับเปนหนวยกิต จะตองมีเวลาเรียนไม

นอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชานั้น โดยนิสิตไมตองสอบ 
 18.5 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกเขาเรียนบางรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับ

หนวยกิต  แตตองมีคุณสมบัติและพ้ืนความรูตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร  และจะตองปฏิบัติตามขอบังคับ
และระเบียบตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย  
  ขอ 19 การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ตองย่ืนคํารองกอนสอบปลายภาคไมนอยกวา 2 สัปดาห  โดย
การอนุมัติจากคณบดี 
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หมวด 5 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

   ขอ 20 นิสิตตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง  ๆ  ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียน ของรายวิชานั้น  ๆ
จึงจะมีสิทธ์ิเขาสอบในรายวิชาดังกลาวได 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/การปฏิบัติ/ฝกงาน/เปนท่ีพอใจ 
U ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/ไมเปนท่ีพอใจ 

AU การเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 
I การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 

W การงดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn) 
IP ยังไมประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In progress)                                                                                                                

 21.3 การให  E  นอกจากขอ 21.1  แลว  สามารถกระทําไดในกรณีตอไปนี้ 
          21.3.1 นิสิตสอบตก 
  21.3.2 ขาดสอบโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

21.3.3 มีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ 20 
21.3.4 ทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 
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21.3.5 เปลี่ยนจากสัญลักษณ  I  เนื่องจากไมปฏิบัติตามเกณฑในขอ 21.6 
 21.4 การให  S  หรือ  U  จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมีหนวยกิตหรือมีหนวยกิต แตคณะเห็นวา
ไมสมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของคาระดับขั้น หรือการประเมินผลการฝกงานที่มิไดกําหนด
เปนรายวิชาใหใชสัญลักษณ S หรือ U แลวแตกรณี ในกรณีท่ีได U นิสิตจะตองปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจนกวา
จะไดรับความเห็นชอบใหผานได จึงจะถือวาไดศึกษาครบถวนตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
 21.5 การให  I  จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้ 

21.5.1 นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ 20 แตไมไดสอบเพราะปวย  หรือเหตุสุดวิสัย 
และไดรับอนุมัติจากคณบดี 

21.5.2 ผูสอนและหัวหนาภาควิชาเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา  เพราะนิสิตยังปฏิบัติงาน
ซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไมสมบูรณ 
 21.6 การดําเนินการแก  I   นิสิตจะตองดําเนินการแกสัญลักษณ  I  ใหเสร็จสิ้นภายใน  4  สัปดาห เพ่ือ 
ใหผูสอนแกสัญลักษณ   I  หากพนกําหนดดังกลาวผูสอนจะเปลี่ยนสัญลักษณ  I  เปนคาระดับขั้น  E  ทันที 
 21.7 นิสิตท่ีมีผลการเรียนต้ังแตระดับ D ขึ้นไป ถือวาสอบไดในรายวิชานั้น ยกเวนรายวิชาใน
หลักสูตรกําหนดไวเปนอยางอื่น 
 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  หรือ
เหตุอันสุดวิสัยยังไมสิ้นสุด 

 21.9 การให AU จะกระทําในกรณีที่นิสิตไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษ โดยไม
นับหนวยกิต ตามขอ 18 
 21.10 การให IP ใชสําหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการทํางานตอเนื่องกันเกินกวา 1 ภาคการศึกษา 
 21.11 ผลการสอบตองสงผานความเห็นชอบของคณบดีประจําคณะกอนสงกองบริการการศึกษา 
 21.12 การแสดงผลการศึกษาและคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมสําหรับนิสิตท่ีรับโอนจากสถาบัน อุดมศึกษา
อื่น เม่ือสําเร็จการศึกษาใหดําเนินการดังนี้ 
  21.12.1 แสดงผลการศึกษาของนิสิตรับโอน โดยแยกรายวิชารับโอนไวสวนหนึ่งตางหาก
พรอมท้ังระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษานั้นไวดวย 
  21.12.2 คํานวณคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษารายวิชาในหลักสูตรขอ ง
มหาวิทยาลัย 
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   ขอ 22 การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน 
   22.1 รายวิชาใดที่นิสิตสอบได  E  ในวิชาบังคับนิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ํา หรือเลือก
รายวิชาอื่นท่ีมีลักษณะเนื้อหาคลายคลึงเรียนแทน  ในการเลือกเรียนแทนนี้ตองไดรับความเห็นชอบจาก
หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสาขาหรือประธานหลักสูตร ท่ีรายวิชานั้นสังกัด และไดรับอนุมัติจากคณบดีท่ี
รายวิชานั้นสังกัด 
   ในกรณีท่ีไมใชวิชาบังคับ หากไดผลการเรียนเปน E ไมตองเรียนซ้ําในรายวิชาดังกลาวได 
   22.2 ในกรณีท่ีนิสิตยายคณะหรือเปลี่ยนวิชาเอกหรือวิชาโท  รายวิชาท่ีสอบได  E  ในวิชา
บังคับของวิชาเอกเดิมหรือวิชาโทเดิม นิสิตจะตองเรียนซ้ําหรือจะเลือกเรียนรายวิชาในวิชาเอกใหมหรือวิชา
โทใหมแทนกันได ในการเลือกเรียนแทนนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชา หรือหัวหนา
สาขาวิชา หรือประธานหลักสูตรของวิชาเอกใหมหรือวิชาโทใหม  และไดรับอนุมัติจากคณบดีของคณะท่ี
วิชาเอกใหมหรือวิชาโทใหมสังกัด วิชาท่ีเลือกเรียนแทนนี้จะไมนับหนวยกิตในหมวดวิชาเอกใหมหรือ
หมวดวิชาโทใหม 

 ขอ 23  การนับหนวยกิตและการคํานวณคาระดับข้ันเฉล่ีย 
   23.1 การนับจํานวนหนวยกิตเพื่อใชในการคํานวณหาคาระดับขั้นเฉลี่ย  ใหนับจากรายวิชา
ท่ีมีการประเมินผลการศึกษาเปนคาระดับขั้น   A,  B+,  B,  C+,  C,  D+,  D  และ  E 
   23.2 การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักสูตรใหนับ
เฉพาะหนวยกิตของรายวิชาท่ีสอบได ต้ังแตระดับ D ขึ้นไปเทานั้น 
   23.3 คาระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษา  ใหคํานวณจากผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น
โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละรายวิชาเปนตัวต้ัง  หารดวย
จํานวนหนวยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น 
          23.4 คาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแตเริ่มเขาเรียนจนถึง
ภาคการศึกษาสุดทายที่นิสิตลงทะเบียนเรียน  โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคา
ระดับขั้น ของแตละรายวิชาท่ีเรียนทั้งหมด  หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด 
   23.5 การคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมใหคํานวณ เม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาท่ี 
2 ท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียน 
    23.6 ในภาคการศึกษาที่นิสิตได  IP  รายวิชาใด ไมตองนํารายวิชานั้นมาคํานวณคาระดับ
ขั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้น  แตใหนําไปคํานวณในภาคการศึกษาท่ีไดรับการประเมินผล 

  

 

 



155 

 

 ขอ 24 การทุจริตในการสอบและการทุจริตใด ๆ ที่เก่ียวของกับการศึกษา 
   นิสิตท่ีเจตนาทุจริตหรือทําการทุจริตใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาหรือการสอบ อาจไดรับ
โทษดังนี้ 
   24.1 ตกในรายวิชานั้น หรือ 
   24.2 ตกในรายวิชานั้น และใหพักการเรียนในภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือเลื่อนการ
เสนอชื่อขอรับปริญญาไปอีก 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 ผู ท่ีผานการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเปนนิสิตของ
มหาวิทยาลัยและเขาศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 
    25.2.2 นิสิตสมทบ ไดแก นิสิตและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ท่ีไดรับ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพ่ือนําหนวยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันท่ีตน
สังกัด 
    25.2.3 นิสิตท่ีเขารวมศึกษา ไดแกบุคคลภายนอกที่ไดรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ใหเขารวมศึกษาในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหนวยกิตได เม่ือไดรับการคัดเลือกเขาเปนนิสิตสามัญ 

 ขอ 26 การจําแนกสภาพนิสิต 
   สภาพนิสิตมี 2 ประเภท คือ สภาพสมบูรณ และสภาพรอพินิจ 
   26.1 นิสิตสภาพสมบูรณ  ไดแก นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนเปนภาคการศึกษาแรก  หรือนิสิตท่ี
สอบไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา  2.00 
   26.2 นิสิตสภาพรอพินิจ  ไดแก นิสิตท่ีสอบไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต้ังแต 1.50-1.99  แต
ยังไมพนสภาพนิสิต ภายใตขอ 29.3.5  และ 29.3.6 
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   การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเม่ือสิ้นภาคการศึกษาท่ี 2 นับต้ังแตเริ่มเขาศึกษา นิสิตเต็ม
เวลาท่ีเรียนภาคฤดูรอนใหนําผลการเรียนไปรวมกับผลการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปที่ลงทะเบียนเรียน 

 ขอ 27 การลาพักการเรียน 
   27.1 นิสิตอาจย่ืนคํารองลาพักการเรียนได  ในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้ 
    27.1.1 ถูกเกณฑเขารับราชการทหารกองประจําการหรือไดรับหมายเรียกเขารับการ
ตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล 
    27.1.2 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่นใดท่ีมหาวิทยาลัย
เห็นควรสนับสนุน 
    27.1.3 เจ็บปวยจนตองรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่งแพทยโดยมีใบรับรองแพทย
     
    27.1.4 มีเหตุจําเปนสวนตัว  อาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได  ถามีสภาพนิสิต
มาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา 
   27.2 การลาพักการเรียน นิสิตตองยื่นคํารองภายใน 4  สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษา 
และจะตองชําระเงินคารักษาสภาพนิสิต ของภาคการศึกษานั้น และใหคณบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติการลา
พักการเรียน 
   27.3 การลาพักการเรียน  ใหอนุมัติครั้งละ  1  ภาคการศึกษา  ถานิสิตยังมีความจําเปนท่ี
จะตองขอลาพักการเรียนตอไปอีก  ใหยื่นคํารองใหมตามขอ 27.2 
   27.4 ใหนับระยะเวลาท่ีลาพักการเรียนรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย 
 

 ขอ 28 การลาออก 
   นิสิตท่ีประสงคจะลาออกจากความเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย  ใหยื่นคํารองตอคณะท่ีนิสิต
ศึกษาอยูและใหคณบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

 ขอ 29 การพนจากสภาพนิสิต 
   นิสิตตองพนจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
   29.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับอนุมัติปริญญาตามขอ 39 
   29.2 ไดรับอนุมัติจากคณบดีใหลาออก ตามขอ 28 
   29.3 ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังตอไปนี้ 
    29.3.1 ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีขึ้นทะเบียนเปนนิสิตใหม  ยกเวน   
กรณีตามขอ 27.1.1,  27.1.2,  27.1.3 
    29.3.2 ไมชําระเงินคารักษาสถานภาพนิสิตตามขอ 27.2 
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    29.3.3 ขาดคุณสมบัติตามขอ 12 
    29.3.4 เม่ือคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 1.50 
    29.3.5 เปนนิสิตสภาพรอพินิจท่ีมีคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  1.75  เปนเวลา 2  
ภาคการศึกษาตอเนื่องกัน 
    29.3.6 เปนนิสิตสภาพรอพินิจครบ  4  ภาคการศึกษาตอเนื่องกัน 
    29.3.7 ไมสามารถเรียนสําเร็จภายในกําหนดระยะเวลาตามขอ 9  หรือไดคาระดับ
ขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  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 

การเปล่ียนสถานภาพนิสิตและการโอนหนวยกิต 

 ขอ 30 การเปลี่ยนสถานภาพ 
   30.1 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนอยางย่ิง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนิสิตเปลี่ยน
สถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลาได ท้ังนี้นิสิตจะตองปฏิบัติตามขอบังคับและ
ระเบียบตาง ๆ รวมท้ังชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ในการเปลี่ยนสภาพใหถูกตอง 
   30.2 นิสิตท่ีเปลี่ยนสถานภาพตามการจัดการศึกษาได จะตองลงทะเบียนเรียนมาแลวไม
นอยกวา 1 ปการศึกษา และตองลงทะเบียนเรียนในประเภทท่ีเปลี่ยนใหมอยางนอย 1 ปการศึกษากอน
สําเร็จการศึกษา 

 ขอ 31 การยายคณะ 
   31.1 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนิสิตยายคณะ
ไดท้ังนี้นิสิตจะตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ รวมทั้งชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในการยาย
คณะใหเรียบรอย 
   31.2 นิสิตตองย่ืนคํารองในการขอยายคณะไมนอยกวา  60  วันกอนการลง ทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาท่ีประสงคจะยาย  การพิจารณาอนุมัติใหอยูในดุลพินิจของคณบดีท่ีเกี่ยวของและเปนไป
ตามระเบียบของคณะนั้น ๆ  การยายคณะจะมีผลสมบูรณตอเม่ือ  ไดรับอนุมัติจากคณบดีในคณะท่ีจะยายไป
ศึกษา 



158 

 

   31.3 รายวิชาตาง ๆ ท่ีนิสิตยายคณะไดเรียนมา ใหนํามาคํานวณคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมดวย 
   31.4 ระยะเวลาการศึกษาใหนับต้ังแตเริ่มเขาเรียนในคณะแรกท่ีเขาเรียน 

 ขอ 32  การเปล่ียนวิชาเอกและวิชาโท 
   นิสิตสามารถเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโทได โดยไดรับอนุมัติจากหัวหนาภาค หรือหัวหนา
สาขาวิชาหรือประธานหลักสูตรท่ีเกี่ยวของ และไดรับอนุมัติจากคณบดี 

 ขอ 33 การคืนสภาพนิสิต 
   สภาวิชาการมีอํานาจคืนสภาพนิสิตใหแกผูท่ีถูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร
อยางยิ่งเทานั้น และเมื่อดําเนินการแลวใหรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 

 ขอ 34 การลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
   34.1 สถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีนิสิตประสงคจะลงทะเบียนเรียน ตองเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ี
มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ  ท้ังนี ้โดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาสาขาวิชา หรือประธาน
หลักสูตร  และไดรับอนุมัติจากคณบดี 
   34.2 การโอนหนวยกิตและการเทียบรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนจากสถาบัน อุดมศึกษา
อื่นตามขอ 34.1 ใหเปนไปตามขอ 36 
   34.3 ผลการศึกษาท่ีไดรับ ตองปรากฏในรายงานการศึกษาของนิสิตนั้นทุกกรณ ีมหาวิทยาลัย
จะยึดถือการรายงานผลการศึกษาโดยตรงจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ  และหากไมมีการเทียบโอนรายวิชา
ตามขอ 34.2 จะถือวาเปนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีของหลักสูตร 
 

 ขอ 35 การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
   35.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีมีวิทย
ฐานะ เทียบเทามหาวิทยาลัยได  โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่สภาวิชาการกําหนด 
   35.2 นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีไดรับโอนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยจะตอง
ยอมรับการเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยตามขอบังคับขอ 36 
   35.3 นิสิตรับโอนจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป
การศึกษาแตตองไมเกิน 2 เทาของกําหนดเวลาท่ีตองศึกษาเพ่ือใหไดจํานวนหนวยกิตท่ีเหลือ  และตอง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวมแตละหลักสูตร จึงจะมีสิทธิ์สําเร็จ
การศึกษา แตไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม 

 ขอ 36 การโอนหนวยกิตและการเทียบรายวิชาจากระดับอุดมศึกษา  ใหใชเกณฑ ดังนี้ 
   36.1 เปนรายวิชาในหลักสูตรอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 
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   36.2 เปนรายวิชาท่ีมีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงกันไดหรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวา
สามในสี่ของรายวิชาท่ีขอเทียบ 
   36.3 เปนรายวิชาท่ีไดศึกษามาแลวไมเกิน  5  ป  นับถึงวันที่ขอเทียบรายวิชา 
   36.4 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเลือกตองไดระดับขั้น  C   หรือคา
ระดับขั้นเฉลี่ย  2.00  หรือเทียบเทา 
   36.5 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน  วิชาเอก  วิชาแกน  หรือวิชาชีพ  ตองสอบไดไมต่ํา
กวาระดับขั้น  B  หรือคาระดับขั้นเฉลี่ย 3.00 หรือเทียบเทา และเปนไปตามเกณฑและขอกําหนดเพ่ิมเติม
ของคณะท่ีรับเทียบโอน 
   36.6 การโอนหนวยกิตและการเทียบรายวิชา ใหอยูในดุลยพินิจของภาควิชาหรือสาขาวิชา
ท่ีนิสิตขอโอนหนวยกิตและเทียบรายวิชา  และไดรับอนุมัติจากคณบดี 
   36.7 การโอนหนวยกิตและการเทียบรายวิชา  ใหกระทําไดไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
หนวยกิตรวมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
   36.8 ในกรณีจําเปนท่ีไมอาจอนุโลมตามเกณฑการเทียบรายวิชาและการโอนหนวยกิตนี้ได
ท้ังหมดท่ีมิไดระบุไวในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ใหอธิการบดีพิจารณาใหความเห็นชอบเปนราย ๆ  ไป 

 ขอ 37 การเทียบโอนความรู/ประสบการณและใหหนวยกิต 
   มหาวิทยาลัยอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา
เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ใหกับนิสิตท่ีมีความรูความสามารถ ท่ีสามาถวัดมาตรฐานไดท้ังนี ้นิสิตตอง
ศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตรและเปนไปตามหลักเกณฑการ 
เทียบโอนของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 8 

การขอรับและการใหปริญญา 
 
 ขอ 38  การขอรับปริญญา 
  ในภาคการศึกษาใดท่ีนิสิตคาดวาจะสําเร็จการศึกษา  ใหแสดงความจํานงขอรับปริญญาตอ
มหาวิทยาลัยกอนการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาสุดทาย  1  เดือน 

 ขอ 39 การใหปริญญา 
   มหาวิทยาลัยจะพิจารณานิสิตท่ีไดแสดงความจํานงขอรับปริญญา  และมีความประพฤติดี  
เสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติปริญญาบัณฑิต  หรือปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมตามเกณฑตอไปนี้ 
   39.1 ปริญญาบัณฑิต 
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    ผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิต  ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
    39.1.1 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร  และมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ
ของมหาวิทยาลัย 
    39.1.2 ไดรับการประเมินผล  S  ในรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต หรือการประเมินรวบ
ยอด  สําหรับหลักสูตรท่ีมีการกําหนดไว 
    39.1.3 ไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา  2.00 
    ท้ังนี้หากมีการใชระบบการวัดผลและการศึกษาที่แตกตางไปจากนี้ จะตองกําหนด ให
มีคาเทียบเคียงกันได โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย 
   39.2 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 
    ผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง  ตองเปนนิสิตเต็มเวลา และมี
คุณสมบัติดังนี้ 
    39.2.1  มีคุณสมบัติครบตามขอ 39.1.1  และขอ 39.1.2 
    39.2.2 มีระยะเวลาเรียนไมเกินจํานวนภาคการศึกษาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรทั้งนี้ 
ไมนับภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน 
    39.2.3 ไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต้ังแต  3.25  ขึ้นไป 
    39.2.4 ไมมีผลการเรียนรายวิชาใดตํ่ากวา  C 
   39.3 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
    ผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  ตองเปนนิสิตเต็มเวลา และมี
คุณสมบัติดังนี้ 
    39.3.1 มีคุณสมบัติครบตามขอ 39.1.1  และขอ 39.1.2 
    39.3.2 มีระยะเวลาเรียนไมเกินจํานวนภาคการศึกษาตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร
ท้ังนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน 
    39.3.3  ไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต้ังแต  3.60  ขึ้นไป 
    39.3.4  ไมมีผลการเรียนรายวิชาใดตํ่ากวา  C 
 

หมวด 9  
การประกันคุณภาพการศึกษา 

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

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

 ขอ 42 หลักสูตรที่จะเปดใหมหรือหลักสูตรท่ีขอปรับปรุง 
   จะตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ไมนอย
กวา 5 คน โดยอาจารยประจําหลักสูตรจะตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาท่ีเปดสอน และในจํานวน
นี้ตองเปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวย
ศาสตราจารย อยางนอย 2 คน ท้ังนี้อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 
หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได 
   อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีมีหนาท่ีหลักทางดานการสอน
และการวิจัย และปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน 
   ในกรณีเปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบันหรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน 
อาจารยประจําของสถาบันในความรวมมือนั้น ใหถือเปนอาจารยประจําในความหมายของเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

 ขอ 43 ใหทุกหลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรจะตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร 
   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีภาระหนาท่ีในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
การพัฒนาหลักสูตร และการติดตามประเมินผลหลักสูตร และหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
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บทเฉพาะกาล 
 
 ในกรณีท่ีมีขอความใดของขอบังคับนี้ขัดหรือแยงกับขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีฉบับ
กอน  โดยท่ีขอความเดิมเอื้อประโยชนแกนิสิตที่เขาศึกษาในขณะท่ีขอบังคับฉบับนั้นมีผลบังคับใช  ให
อธิการบดีมีอํานาจพิจารณาใชขอบังคับเดิมได  จนกวานิสิตนั้นจะพนสภาพนิสิต 
  
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  เมษายน  พ.ศ. 2548 

 
 
  
(ศาสตราจารย ดร.เกษม  สุวรรณกุล) 

          นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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