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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ป)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร-ฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

คณะวิทยาศาสตรและคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
วิชาเอก
จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
รูปแบบของหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ชื่อ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของ
กับพันธกิจของสถาบัน
ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา
การดําเนินการหลักสูตร
หลักสูตรและอาจารยผูสอน
องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
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สารบัญ
เรื่อง
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาชีพครู
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
3. การบริหารคณาจารย
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
การประเมินประสิทธิผลของการสอน
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
ภาคผนวก
ก. เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร
ข. คําอธิบายรายวิชา
ค. สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ง. สรุปการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
จ. ผลงานทางวิชาการ การคนควา วิจัย หรือการแตงตําราของอาจารยประจํา
หลักสูตร อาจารยประจํา และอาจารยพิเศษ
ฉ. ขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ป)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร-ฟสิกส
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร-ฟสิกส
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Science-Physics
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
: ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

การศึกษาบัณฑิต (วิทยาศาสตร-ฟสิกส)
กศ.บ. (วิทยาศาสตร-ฟสิกส)
Bachelor of Education (Science-Physics)
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 ภาษาที่ใช
: ภาษาไทย และเอกสารและตําราที่ประกอบการเรียนมีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา : รับนิสิตไทยและนิสิตตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น : เปนหลักสูตรความรวมมือกับคณะศึกษาศาสตร
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา : ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
เริ่มใชหลักสูตรใน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552
สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2554
มีผลบังคับใชกับนิสิต ปการศึกษา 2552 เปนตนไป
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
หลังจากเปดสอนเปนเวลา 3 ป
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ครูอาจารยสาขาวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
8.2 นักวิชาการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา
8.3 นักวิจัยดานวิทยาศาสตรศึกษา
8.4 นักวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา
8.5 อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาดานวิทยาศาสตร-ฟสิกส
9. ชื่อ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

นางวิชุดา บุญยรัตกลิน

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย

นายอนุศิษฏ ทองนํา

อาจารย

นายมาโนชญ เฮงวัฒนะ

อาจารย

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ สาขาวิชา
และปที่สําเร็จการศึกษา
กศ.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2532
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2537
วท.ด. (ฟสิกส) พ.ศ. 2546
วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2543
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2547
วท.ด. (ฟสิกส) พ.ศ.2551
กศ.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2536
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2541

เลขประจําตัว
ประชาชน
-

-

-
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปจจุบันโลกเคลื่อนเขาสูยุคของคลื่นลูกที่ 4 “ยุคสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู กระแสโลกาภิวัตน”
เปนยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วรุนแรงในทุกดาน ไมวาจะเปนในดานการเมือ ง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการเปดการคาเสรีซึ่งทําใหการศึกษากลายเปนธุรกิจมากขึ้น (สํานัก
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2551: 1) อัน จะสงผลตอ คุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ตลอดจนการแขงขันทางดานการศึกษาระหวางสถาบันในประเทศกับตางประเทศ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ที่มุงสูสังคมอยูเย็น
เปนสุขรวมกัน คนไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู รูเ ทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคม
สันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม สิ่งแวดลอ มมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติ
ยั่งยืนอยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดํารงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอยูในประชาคมโลกไดอ ยางมีศัก ดิ์ศรี ภายใตแ นวปฏิบัติของปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพียง (2550: ม-ย) เพื่อรั บมื อกั บการเปลี่ยนแปลงอยางกา วกระโดดทางเทคโนโลยี
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เทคโนโลยี ชี วภาพ เทคโนโลยี วัส ดุ และนาโนเทคโนโลยี ซึ่ งสร า งความ
เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมทั้งในดา นโอกาสและภัยคุกคาม ด วยเหตุนี้ ประเทศไทยใน
ฐานะที่เปนสมาชิก ของสังคมโลกจึงหลีก เลี่ยงไมไดที่จะตองรับมือกับผลกระทบดังกลาวที่มีทั้งความ
รวมมือ ความขัดแยงและการแขงขัน
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การปฏิรูปทางการศึกษา ในป พ.ศ. 2540 ทําใหประเทศไทยไดมีการตราพระราชบัญญัติก าร
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 การประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติฯ สงผลให หนวยงานที่ เกี่ยวขอ งกับการจัดการศึกษาตองมีการปรับปรุงและดําเนินกิจกรรม
ปฏิรูปการศึกษาตามสาระสําคัญที่ระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 อันไดแ ก การ
จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนศูนยก ลาง การประกัน
คุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาบุค ลากรทางการศึก ษาอยางตอ เนื่อง
การระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึก ษา การสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา การ
ผลิ ตและการพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ การศึก ษา และการดํ า เนิน การเพื่ อ ปฏิรู ปการศึ ก ษา (สํา นั ก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2552: 78) เพื่อใหการจัดการศึกษาสอดคลองกับสังคมไทยในอนาคต ซึ่งไดมี
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การกําหนดมาตรฐานการศึ กษาของชาติ มาตรฐานวิช าชี พทางการศึ กษา กรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ก าร
อุดมศึก ษา พ.ศ. 2552 ขึ้ นเพื่ อเปนแกนนําและกําหนดแนวนโยบายการพั ฒนาคุณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของชาติไปสูการปฏิบัติ
จากผลของการปฏิรูปการศึกษา สงผลใหการศึกษาพัฒนาไปสูการเปนกลไกเพื่อการพัฒนาคน
พัฒนาสังคม เปนพลังขับเคลื่อ นและเปนภูมิคุมกัน โดยการสรางและพัฒนาเด็กใหมีความพรอมดาน
สติปญญา อารมณและศีลธรรม พัฒนาเยาวชนกอนเขาสูตลาดแรงงานใหมีคุณภาพ พัฒนากําลังคนใหมี
สมรรถนะสูงขึ้น นอกจากนี้ยังสงเสริมใหผูรู ปราชญ และผูสูงอายุที่มีประสบการณ นําความรูมาถายทอด
จัดการความรู ในระดับชุมชนและเสริมสรางการมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน สถาบัน การศึกษา ให
เปนกลไกในการพัฒนาการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2551: 78)
ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยตองเผชิญในอนาคต แมวาความมุงหวังของการ
ปฏิรูปการศึกษาจะตองการพัฒนาคุณภาพ สมรรถนะของเยาวชนใหมีคุณภาพสูงขึ้น ผลของการพัฒนา
คุณภาพคนดานการศึกษามีการขยายตัวอยางรวดเร็วโดยจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก
8.5 ป ในป พ.ศ. 2548 เปน 8.8 ป ในป พ.ศ. 2551 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดใหจํานวนป
การศึกษาเฉลี่ยเปน 9.5 ป ก็ยังไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึก ษา.
2552) นอกจากนี้ ความสามารถในการเชื่อ มโยงความรูกั บการนํ าไปใช ของคนไทยยั งอยูในระดับต่ํ า
คุณภาพการศึกษาทุกระดับลดลงอยางตอเนื่อง ตลอดทั้งกําลังคนระดับกลางและระดับสูงยังขาดแคลนทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ จึงเปนจุดออนของไทยในการสรางองคความรู นวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนา
ประเทศ และเปนจุดฉุดรั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จําเปนตองพัฒนาคนใหมี
คุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ดวยเหตุนี้ การจัดการศึกษาจึงควรตอบสนอง
พันธกิจเพื่อเตรียมทรัพยากรบุคคลใหรองรับตอการพัฒนาประเทศ และการจัดการศึกษาดังกลาวตองเริ่ม
ปลูกฝงตั้งแตการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีสถาบันการศึกษาและครูเปนกลไกสําคัญในการจัดการศึกษา จึง
จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีก ารพัฒนาหลัก สูตรเพื่อผลิตครูที่มีความรูความสามารถตอการจัดการศึกษาเพื่อ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศ
ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความสามารถในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนอง
การพัฒนาประเทศนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ ไดกําหนดใหระบบ กระบวนการผลิต การ
พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพ
ชั้นสูง โดยการกํากับและประสานใหสถาบันที่ทําหนาที่ผ ลิตและพัฒนาครู คณาจารย รวมทั้งบุคลากร
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ทางการศึก ษาใหมีความพรอ มและมีค วามเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม และการพัฒนาบุคลากร
ประจําอยางตอเนื่อง อีก ทั้งครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาตอ งมีใบอนุญาตประกอบวิช าชีพ โดยตองมี
คุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
มาตรฐานวิช าชีพทางการศึกษา ประกอบดวย มาตรฐานความรูและประสบการณ วิชาชี พ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน เพื่อใหเกิดความรู ความสามารถ และความชํานาญ
เพียงพอในการประกอบวิชาชีพ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ งประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อใหเกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสรางความเชื่อมั่นศรัทธา
ใหแกผูรับบริการ ตอบสังคมไดวา การที่กฎหมายใหความสําคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องจากเปน
วิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ตองใชความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ
จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน สถาบันการศึกษาที่ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา จําเปนตอง
จัดการศึกษาเพื่อการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยพัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐาน
สอดคลองกับวิชาชีพทางการศึกษาและสอดรับกับความตองการของสังคมในอนาคต
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิ ทยาลั ยศรี น คริน ทรวิโรฒเปน สถาบั น อุด มศึ ก ษาที่เ ป น ตน แบบด า นการผลิ ตครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาแหงหนึ่งของประเทศนานกวา 60 ป จึงตระหนักถึงบทบาทความเปนผูนําดานการ
ผลิต ครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษา อยางมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่ อให ได ครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษาที่ มี
สมรรถนะในการบริหารและจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิผล และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณบัณฑิตของ
มศว 9 ประการ คือ (1) คิดเปน ทําเปน (2) หนักเอาเบาสู (3) รูกาลเทศะ (4) เปยมจิตสํานึกสาธารณะ (5) มี
ทักษะสื่อสาร (6) ออนนอมถอมตน (7) งามดวยบุคลิก (8) พรอมดวยศาสตรและศิลป (9) ใฝรูตลอดชีวิต
มหาวิทยาลั ยศรี น คริ น ทรวิ โรฒ เป น หนวยงานรับผิ ดชอบผลิ ตบั ณฑิ ตหลั กสู ตรการศึ ก ษา
บัณฑิต มาเปนระยะเวลากวา 60 ป คณะศึกษาศาสตรและคณะรวมผลิตจึงตระหนักถึงความสําคัญในการ
จัดทําหลักสูตรเพื่อผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสอดคลอ งกับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
นโยบายการศึกษาชาติ ความตองการของชุมชนและสัง คม รวมทั้งอัตลักษณบัณฑิต มศว ดังนั้น คณะ
ศึกษาศาสตร และคณะรวมผลิต จึงไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เพื่อ ผลิตบัณฑิตใหมี
ความรูความสามารถในทางวิ ชาการและวิชาชีพทางการศึก ษา สืบสานเจตนารมณในการผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่องและยั่งยืน
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
นิสิตเรียนรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป จากสํานักการศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย เรียนรายวิชาเอกจาก
คณะที่นิสิตสังกัด และเรียนรายวิชาชีพครูจากคณะศึกษาศาสตร โดยมีการบริหารจัดการในหมวดวิชาชีพ
ครู ดังนี้
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13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เปนรายวิชาที่มุงพัฒนานิ สิตใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่ก วางไกล มี ค วามเขาใจ
ตนเอง ผู อื่น และสั ง คม เป น ผูใฝ รู สามารถคิ ดอย างมี เหตุ ผ ล สามารถใชภ าษาในการติ ด ต อสื่ อ สาร
ความหมายได ดี มีคุ ณธรรม ตระหนัก ในคุณ ค า ของศิ ล ปะและวั ฒนธรรมทั้ง ของไทยและนานาชาติ
สามารถนํ า ความรู ไ ปใช ใ นการดํ า เนิ น ชี วิต และดํ า รงตนอยู ในสัง คมได เ ป น อย า งดี เป น รายวิ ช าที่
ตอบสนองตอปรัชญาและวัตถุประสงคขอหลักสูตร มีสํานักวิช าศึกษาทั่วไปเปนผูประสานงานจัดการ
เรียนการสอนและจัดหาอาจารยผูสอนทั้งจากคณะตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและผูเชี่ยวชาญภายนอก
หมวดวิชาชีพครู
เป น รายวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ที่ มุ ง พั ฒ นานิ สิ ต ให เ ป น บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถ มี คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม จรรยาบรรณ เพื่ อ ทํ าหน าที่ ใ ห ความรู สามารถจั ดการเรีย นรู แ ละเสริ มสร า งประสบการณ
ตลอดจนให ก ารอบรมบ มนิ สั ยให แ ก เ ยาวชนในระดั บการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในโรงเรี ย นทั่ วประเทศ
รายวิชาในหมวดนี้เปดสอนโดยคณะศึกษาศาสตร
หมวดวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน
เปนรายวิชาที่มุงพัฒนานิสิตใหมีความรูในเรื่องที่สนใจโดยเปดโอกาสใหเลือกเรียนไดจากรายวิชา
ของทุก คณะที่เ ปดสอนในมหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดเงื่อนไขของรายวิชาที่สามารถนํามาเปนวิชา
เลือกเสรีได
หมวดวิชาเลือกเสรี
เป น รายวิ ช าที่ มุงพั ฒ นานิ สิ ตให มีค วามรู ในเรื่ องที่ ส นใจโดยเปดโอกาสให เ ลือ กเรี ย นได จาก
รายวิชาของทุกคณะที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดเงื่อนไขของรายวิชาที่สามารถนํามาเปน
วิชาเลือกเสรีได
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน
หมวดวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน
เปนรายวิชาที่ภาควิชาเปดสอนใหแกนิสิตหลักสูตรอื่นทั้งในและนอกคณะวิทยาศาสตร
13.3 กลุมบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน ทําหนาที่ประสานงานระหวางภาควิชา/คณะ/
สํานักวิชา ในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
1.1.1 ปรัชญาวิชาชีพครู
ครู ที่ มี ค วามรู คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมแห ง ความเป น ครู อ ย างแท จ ริ ง สามารถขั บ เคลื่ อ น
สังคมไทยใหเปนสังคมที่เขมแข็ง และพัฒนาอยางยั่งยืน โดยธํารงรักษาภูมิปญญาไทยใหมั่นคงสืบไป
1.1.2 ปรัชญาสาขาวิชาวิทยาศาสตร-ฟสิกส
สรางชาติดวยศาสตรแ หงการศึก ษา ที่ครูมีค วามเปนเลิศ ดานการเรียนการสอน การวิจัย
ความรู คุณธรรม และจริยธรรม สามารถขับเคลื่อ นสังคมไทยใหเ ปนสังคมที่เ ขมแข็งและพัฒนาอยาง
ยั่งยืน โดยธํารงรักษาภูมิปญญาไทยใหมั่นคงสืบไป
1.2 ความสําคัญ
ครูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสังคม กอบกูวิกฤต ผานการพัฒนาคน ดวยการสรางคน สราง
ความรู เพื่อผลของการพัฒนาทั้งปวง ครูทั่วโลกมีพันธกิจและภารกิจรวมกัน ในการแกวิกฤตโลก โดยการ
ใหการศึกษาที่ดีที่สุด เพื่อสรางคนดี คนเกง คนมีความสุขที่เปนพลเมืองและพลโลก เพื่อพรอมเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
วิชาชีพครูเ ปน วิช าชีพชั้น สูง หลั ก สู ตรการศึก ษาบั ณฑิ ตมุงผลิ ตบัณ ฑิตวิช าชีพครู ให เป นผู มี
ความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อไปทําหนาที่ใหความรู สามารถจัดการเรียนรู
และเสริมสรางประสบการณตลอดจนใหการอบรมบมนิสัย ใหแกเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในโรงเรียนทั่วประเทศ ใหบัณฑิตครูเปนผูมีความรูความสามารถในการรวมคิด รวมใจ รวมทํา กับคนใน
ชุมชน ในสังคม เพื่อสรางสภาพแวดลอมในการหลอหลอมเยาวชนใหเกิดการเรียนรูที่เทาเทียมกัน อยาง
เต็มตามศักยภาพของผูเรียนแตละคน เพื่อ การดํารงตนใหอยูในสังคมอยางมีคุณภาพ บัณฑิตครูจึงเปน
บุคคลที่สําคัญยิ่ง ในการสรางคน สรางชาติ โดยการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนของ
ประเทศ หลัก สูตรนี้จําเปนตองสรางให ตอบสนองความตอ งการของชุมชนและสังคม สอดคลอ งกั บ
นโยบายและแผนการศึกษาชาติ
1.3 วัตถุประสงค
1.3.1 วัตถุประสงคของวิชาชีพครู
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เปนผูนําในการสรางสรรคก ารเรียนรู
แนวใหม มี ค วามเป น ครู แ ละเป น นั ก วิ ช าการที่ พ ร อ มด ว ยคุ ณ ธรรม บั ณฑิ ตที่ สํา เร็ จการศึ ก ษาจะมี
คุณลักษณะ ดังนี้
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1) มีความรู ใฝรูครอบคลุมทั้งในศาสตรหลายสาขาและศาสตรสาขาวิชาเฉพาะ สามารถ
จัดการความรูในเชิงสหวิทยาการอยางสรางสรรค โดยใชหลักการวิเ คราะห สังเคราะห การประยุก ตใช
องค ค วามรู และนวั ตกรรมไดอ ย างเหมาะสม สามารถใชภ าษาเพื่อ การสื่ อสารใหเ กิ ดความรูอ ย า งมี
ประสิทธิภาพ มีความคิดสรางสรรค และจินตนาการ
2) มีความคิดริเริ่มและสรางสรรคในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนใหส อดคลอ งกับสภาพจริ ง ตลอดจนมี ความคิด ริเ ริ่ม และสรา งสรรค ในการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา
3) มี คุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณในวิช าชี พ มีค วามเปน ผู นําทางการศึก ษา มี
จิตสํานึกในการทํางานเพื่อสังคมอยางตอเนื่อง สามารถทํางานรวมกับผูอื่นโดยใชหลักประสานประโยชน
สวนรวมตามวิถีประชาธิปไตย เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน ธํารงรักษาไวซึ่งภูมิปญญาไทย
1.3.2 วัตถุประสงคของสาขาวิชาวิทยาศาสตร-ฟสิกส
1) เพื่อ ใหได บัณฑิ ตที่มี ความรู ความเขาใจในหลักวิ ชาวิ ทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
วิช าชีพครู อ ย างลึก ซึ้ ง โดยสามารถจัดการเรี ยนรู แ ละพัฒนาการเรีย น โดยบูรณาการองคค วามรูดา น
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐานเพื่อนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอน อันเปนกระบวนการวิจัย
และพัฒนาตอยอดองคความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรอยางเปนระบบ รวมทั้งสรางความศรัทธา
และเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู
2) เพื่ อ ให ไ ด บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู แ ละความเข า ใจในเนื้ อ หาฟ สิ ก ส อ ย า งถ อ งแท มี
ความสามารถพั ฒ นาตนเองในการติ ดตามความก าวหน า ทางวิ ทยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ใหม ๆ ได
สามารถเปนครูวิทยาศาสตรในระดับการศึกษาพื้นฐานที่มีความรูแ ละสามารถถายทอดความรูไดอ ยางดี
รวมทั้งประยุกตใชความรูทางดานฟสิกสพัฒนาความรู พัฒนาตนเอง และพัฒนาวิช าชีพครูอยางตอ เนื่อง
เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน
3) เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีอุดมการณรักและศรัทธาในวิชาชีพครู มุงมั่นอุทิศ ตน เพื่อพัฒนา
ผูเรียน สถานศึกษาและชุมชนอยางเต็มศักยภาพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. การพัฒนามาตรฐานการฝก
ปฏิบัติการวิชาชีพครู

กลยุทธ
1.1 จัดการปฏิบัติการวิชาชีพ
ระหวางเรียน

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1.1.1 เครือขายสถานศึกษาสําหรับการปฏิบัติการ
วิชาชีพระหวางเรียน
1.1.2 รายงานผลการผานเกณฑการฝกประสบการณ
วิชาชีพ
1.2 จัดการปฏิบัติการสอนใน
1.2.1 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มี
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
คุณสมบัติตามที่คุรุสภากําหนดเปนเวลา 1 ป
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

2. การพัฒนาคุณลักษณะทาง
วิชาชีพครู

2.1 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
ทางวิชาชีพ ครู

3. การพัฒนาหลักสูตรและการ
สอนที่เนนผลการเรียนรูเปน
ฐาน

3.1 ประเมินและพัฒนาหลักสูตร
ดานการสอนที่เนนผลการ
เรียนรูเปนฐาน

4. มีการปรับปรุงหลักสูตรหมวด
วิชาเฉพาะ (วิทยาศาสตรฟสิกส) ทุก 5 ป โดยพิจารณา
จากดัชนีชี้วัด (KPI) ในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาทุกป
การศึกษา
5. มีการปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและเทคโนโลยีตาม
มาตรฐานของครุสภา

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1.2.2 รายงานผลการผานเกณฑการปฏิบัติการสอนใน
สาขาวิชาเฉพาะ
2.1.1 คณะกรรมการบริหารกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะทางวิชาชีพครู
2.1.2 โครงการพัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพครูตลอด
หลักสูตร
2.1.3 คู มือการจั ดกิ จกรรมพั ฒนาคุ ณลั กษณะทาง
วิชาชีพครู
2.1.4 การประเมินและติดตามผลการพัฒนาคุณลักษณะ
ทางวิชาชีพครู
2.1.5 สมุดบันทึกผลการพัฒนา คุณลักษณะทาง
วิชาชีพครูตลอดหลักสูตร
3.1.1 มี ก ารประเมิ น หลักสู ต รที่ เ นน ผลการเรี ยนรู
เปนฐาน

3.2 พัฒนาอาจารยในดานการสอน
ที่เนนผลการเรียนรูเปนฐาน

3.1.2 มีการประเมินและติดตามผลการสอนที่เนนผล
การเรียนรูเปนฐาน
3.2.1 จัดโครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน การ
สอนที่เนนผลการเรียนรูเปนฐาน

3.3 พัฒนารูปแบบการสอนที่เนนผล
การเรียนรูเปนฐาน
4.1 มีการประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ

3.3.1 งานวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนที่เนนผล
การเรียนรูเปนฐาน
4.1.1 รายงานผลการประเมินหลักสูตร
4.1.2 เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร

5.1 วิเคราะหหลักสูตรจากบัณฑิต
และผูมีสวนไดสวนเสีย

5.1.1 รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร
5.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
และการประกอบอาชีพอิสระใน 1 ป
5.1.3 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับ
เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
5.1.4 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ
และผูใชบัณฑิต

10
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาระบบทวิภาค ขอกําหนดตางๆ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอ น ทั้งนี้ขึ้นอยู กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
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 เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.2.2 ผานการสอบคัดเลือกตามเกณฑของสํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
จากประสบการณของอาจารยผูสอนและกรรมการผูพัฒนาหลักสูตรพบวานิสิตแรกเขามีปญหา
ดังตอไปนี้
2.3.1 มีแรงจูงใจและความเขาใจในความเปนครู คอนขางนอย
2.3.2 มีความพรอมในดานความรูและทักษะพื้นฐานดานวิชาการและวิชาชีพครู คอนขางนอย
2.3.3 มีความรูและทักษะพื้นฐานดานภาษาและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ คอนขางนอย
2.3.4 มีความรูทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐานไมเพียงพอ และขาดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดโครงการปฐมนิเ ทศ เพื่อสรางแรงจูงใจ ความเขาใจ และความพรอมในการเขาเรีย น
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.4.2 จัดรายวิชาชีพครูที่เปนวิชาพื้นฐานที่จําเปน เพื่อเตรียมความพรอมในดานความเปนครูแ ก
นิสิต เชน จิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2.4.3 จัดกิจกรรมเสริมเพื่อใหความรูและทักษะพื้นฐานดานภาษาและการสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศแกนิสิต
2.4.4 จัดกิจกรรมใหไดคุนเคยกับสภาพปญหาโรงเรียนในทองถิ่นตาง ๆ เพื่อขยายความคิด ความ
เขาใจในปญหาวิชาชีพครู
2.4.5 จัดอบรมรายวิชาพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรกอนเปดเรียน
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
หนวย : คน
ระดับ
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
จํานวนสะสม
ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2552
40
40
-

2553
40
40
80
-

ปการศึกษา
2554
40
40
40
120
-

2555
40
40
40
40
160
-

2556
40
40
40
40
40
200
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
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
2.1 วิชาชีพครู
ไมนอยกวา
2.2 วิชาแกน
2.2.1 วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน
2.2.2 วิชาเฉพาะสาขา
2.3 วิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
2.3.1 วิชาเอกบังคับ
2.3.2 วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา
2.3.3 วิชาเอกบังคับรวม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
รวม
ไมนอยกวา

หนวยกิต
30
130
50
42
16
26
38
29
6
3
6
166

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กําหนดใหเ รียนไมนอยกวา 30 หนวยกิต โดยเลือ กจากกลุมวิชาตาง ๆ ดังนี้
กลุมวิชาภาษา กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี กลุมวิชาศิลปศาสตร
1. กลุมวิชาภาษา กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต ดังนี้
1.1 ภาษาไทย กําหนดใหเลือกเรียน ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
มศว 111
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
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 จากรายวิชาตอไปนี้
มศว 121
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication I
มศว 122
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication II
มศว 123
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
SWU 123 English for International Communication I
มศว 124
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU 124 English for International Communication II
มศว 131
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 131 French for Communication I
มศว 132
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 132 French for Communication II
มศว 133
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 133 German for Communication I
มศว 134
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 134 German for Communication II
มศว 135
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 135 Chinese for Communication I
มศว 136
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 136 Chinese for Communication II
มศว 137
ภาษาญี่ปนุ เพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 137 Japanese for Communication I
มศว 138
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 138 Japanese for Communication II
2. กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
กําหนดใหเลือกเรียน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
มศว 141
ทักษะการรูสารสนเทศ
3(2-2-5)
SWU 141 Information Literacy Skills
มศว 142
วิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
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 ดังนี้
3.1 วิชาบังคับ กําหนดใหเรียน 9 หนวยกิต ดังนี้
มศว 151
การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย
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
สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
SWU 252 Aesthetics for Life
3.2 วิชาเลือก กําหนดใหเลือกเรียน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
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
SWU 357
มศว 358
SWU 358
มศว 361
SWU 361
มศว 362
SWU 362
มศว 363
SWU 363
มศว 364
SWU 364
มศว 365
SWU 365
มศว 366
SWU 366
มศว 367
SWU 367
มศว 371
SWU 371
มศว 372
SWU 372
มศว 373
SWU 373
มศว 374
SWU 374
มศว 375
SWU 375

ศิลปะและความคิดสรางสรรค
Art and Creativity
ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย
Music and Human Spirit
ประวัติศาสตรและพลังขับเคลื่อนสังคม
History and Effects on Society
มนุษยกับอารยธรรม
Man and Civilization
มนุษยกับการเมือง
Man and Politics
เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัฒน
Economy in Globalization
หลักการจัดการสมัยใหม
Principles of Modern Management
จิตวิทยาสังคม
Social Psychology
กฎหมายทั่วไป
Legal Studies
ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรม และเทคโนโลยี
Creativity, Innovation and Technology
ภูมิปญญาทองถิ่น
Local Wisdom
ภูมิลกั ษณชุมชน
Man and Community
สัมมาชีพเพื่อชุมชน
Ethical Careers for Community
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน
Good Governance in Community Management

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

16
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
จิตวิทยาสําหรับครู
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
การศึกษาสําหรับผูที่มีความตองการพิเศษ
3(2-2-5)
ED 332
Education for Students with Special Needs
ศษ 381
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
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
การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
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
ED 591
ศษ 592
ED 592
วิชาเลือก
ศษ 201
ED 201
ศษ 202
ED 202
ศษ 212
ED 212
ศษ 213
ED 213
ศษ 231
ED 231
ศษ 232
ED 232
ศษ 242
ED 242
ศษ 311
ED 311
ศษ 312
ED 312
ศษ 333
ED 333
ศษ 334
ED 334
ศษ 335
ED 335
ศษ 336
ED 336

การปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพ 1
Internship in Education I
การปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพ 2
Internship in Education II
กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากรายวิชาตาง ๆ ดังนี้
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
Thai Language for Learning Development
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู
English Language for Learning Development
งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
Voluntary Works and Youth Activities
จิตสํานึกและการมีสวนรวมทางสังคมและการเมือง
Social and Politics Consciousness and Participation
การจัดการเรียนรูเพื่อสรางจิตสํานึกสาธารณะ
Public Concern-Based Learning
การศึกษาปฐมวัย
Early Childhood Education
การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณคาแหงตน
Guidance for Self-Esteem Development
ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
Scout, Red Cross Youth, and Student Activities
การตอรองกับวัฒนธรรมการบริโภค
Negotiating Consumer Culture
การจัดการความรู
Knowledge Management
การพัฒนาทักษะการคิดและความคิดสรางสรรคในเด็กปฐมวัย
Thinking Skills and Creativity Development in Young Children
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
Child Rearing and Parenting
การมัธยมศึกษา
Secondary Education

6(0-12-6)
6(0-12-6)

3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
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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
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
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
การประเมินเพื่อเสริมพลังการเรียนรู
3(2-2-5)
ED 452
Empowerment Evaluation
*หมายเหตุ* สามารถเรียนวิชาเลือกจากวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาอื่นในคณะ
ศึกษาศาสตรไดโดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู
เชน ปถ 311 การประถมศึกษา ลส 301 วาทวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพฯ เปนตน

19
2. วิชาแกน กําหนดใหเรียน 42 หนวยกิต ดังนี้
2.1 วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน กําหนดใหเรียน 16 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
คณ 111
คณิตศาสตร 1
4(4-0-8)
MA 111
Mathematics I
คม 100
เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
CH 100
General Chemistry
คม 190
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-2-1)
CH 190
General Chemistry Laboratory
ชว 101
ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
BI 101
Biology I
ชว 181
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-2-1)
BI 181
Biology Laboratory I
ฟส 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 จากรายวิชาตอไปนี้
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
PY 374
Computer in Physics
สถ 243
วิธีการทางสถิติ
ST 243
Statistical Methods
2.3 วิชาเฉพาะดาน กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 38 หนวยกิต
2.3.1 วิชาเอกบังคับ กําหนดใหเรียน 29 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ฟส 211
กลศาสตร
PY 211
Mechanics
ฟส 212
คลื่น
PY 212
Waves
ฟส 221
อุณหและสถิติฟสิกส
PY 221
Thermal and Statistical Physics
ฟส 341
แมเหล็กไฟฟา 1
PY 341
Electromagnetism I
ฟส 343
อิเล็กทรอนิกส 1
PY 343
Electronics I
ฟส 351
ฟสิกสแผนใหม
PY 351
Modern Physics
ฟส 352
กลศาสตรควอนตัม 1
PY 352
Quantum Mechanics I
ฟส 385
ปฏิบัติการฟสิกส 3
PY 385
Physics Laboratory III
ฟส 410
วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ
PY 410
Earth and Space Science
ฟส 491
ขอเสนอโครงงานฟสิกส
PY 491
Physics Project Proposal
ฟส 492
โครงงานฟสิกส
PY 492
Physics Project
2.3.2 วิชาเอกเลือก กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ฟส 273
คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 3
PY 273
Mathematics for Physics III

3(2-2-4)
4(4-1-8)

4(4-0-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-4-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)

3(3-0-6)
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ฟส 331
PY 331
ฟส 342
PY 342
ฟส 353
PY 352
ฟส 376
PY 376
ฟส 386
PY 386
ฟส 413
PY 413
ฟส 415
PY 415
ฟส 416
PY 416
ฟส 419
PY 419
ฟส 423
PY 423
ฟส 432
PY 432
ฟส 433
PY 433
ฟส 434
PY 434
ฟส 435
PY 435
ฟส 437
PY 437

ฟสิกสสถานะของแข็ง 1
Solid State Physics I
แมเหล็กไฟฟา 2
Electromagnetism II
กลศาสตรควอนตัม 2
Quantum Mechanics II
ฟสิกสเชิงคํานวณ
Computational Physics
ปฏิบัติการฟสิกส 4
Physics Laboratory IV
สวนศาสตรและการประยุกต
Acoustics and Applications
ดาราศาสตร
Astronomy
การทดลองและกิจกรรมทางดาราศาสตร
Astronomy Activities and Experiments
กลศาสตรของไหล
Fluid Mechanics
ฟสิกสเชิงสถิติ
Statistical Physics
ฟสิกสพลาสมาเบื้องตน
Introduction to Plasma Physics
ฟสิกสวัสดุ
Material Physics
พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
Mechanical Behaviors of Materials
ฟสิกสนิวเคลียร
Nuclear Physics
ผลึกวิทยารังสีเอกซ
X-ray Crystallography

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ฟส 438
PY 438
ฟส 444
PY 444
ฟส 445
PY 445
ฟส 446
PY 446
ฟส 448
PY 448
ฟส 454
PY 454
ฟส 455
PY 455
ฟส 456
PY 456
ฟส 458
PY 458
ฟส 459
PY 459
ฟส 461
PY 461
ฟส 462
PY 462
ฟส 463
PY 463
ฟส 465
PY 465
ฟส 466
PY 466

วัสดุนาโน
Nanoscale Materials
อิเล็กทรอนิกส 2
Electronics II
อิเล็กทรอนิกสดิจิทัล
Digital Electronics
ไมโครโปรเซสเซอรเบื้องตน
Introduction to Microprocessor
ทัศนศาสตรและการประยุกต
Optics and Application
ฟสิกสของอนุภาคมูลฐาน
Elementary Particle Physics
สภาพโนมถวงเบื้องตน
Introduction to Gravitation
สเปกตรัมของอะตอมและโมเลกุล
Atomic and Molecular Spectra
ทฤษฏีควอนตัมยุคเกา
Old Quantum Theory
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
Theory of Relativity
ชีวฟสิกส
Biophysics
ฟสิกสและเทคโนโลยีสุญญากาศ
Vacuum Physics and Technology
ปฏิบัติการฟสิกสและเทคโนโลยีสุญญากาศ
Experiments on Vacuum Physics and Technology
การตรวจสอบและการควบคุมมลพิษ
Pollution Detection and Control
ระบบควบคุมเบื้องตน
Introduction to Control System

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ฟส 467
ธรณีฟสิกสเบื้องตน
PY 467
Introductory Geophysics
ฟส 468
อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน
PY 468
Introductory Meteorology
ฟส 494
หัวขอพิเศษทางฟสิกส 1
PY 494
Special Topics in Physics I
ฟส 495
หัวขอพิเศษทางฟสิกส 2
PY 495
Special Topics in Physics II
2.3.3 วิชาเอกบังคับรวม กําหนดใหเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ฟศ 481
บูรณาการวิธีวิทยาสําหรับครูฟสิกส
PYE 481 Integrated Methodology for Physics Teachers

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

3(2-3-6)

3.1.3.3 วิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต ใหเ ลือกเรียนรายวิช าใดๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
ยกเวนวิชาที่เปนพื้นฐานของวิชาเอกและวิชาศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
รหัสตัวเลข

ความหมายของรหัสวิชา
เลขตัวที่ 1
หมายถึง
เลขตัวที่ 2
หมายถึง
เลขตัวที่ 3
หมายถึง
รหัสเลขตัวที่สอง
ความหมายของเลขรหัสวิชาชีพครู วิชา ศษ
0
หมายถึง
1
หมายถึง
2
หมายถึง
3
หมายถึง
4
หมายถึง
5
หมายถึง
6
หมายถึง
7
หมายถึง
8
หมายถึง
9

หมายถึง

ชั้นปที่ควรเรียน
กลุมวิชา
ลําดับวิชาในแตละกลุมวิชา

กลุม ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู
กลุม ความเปนครู
กลุม การพัฒนาหลักสูตร
กลุม การจัดการเรียนรู
กลุม จิตวิทยาและการแนะแนวสําหรับครู
กลุม การวัดและประเมินผลการศึกษา
กลุม การบริหารการศึกษา และการจัดการชั้นเรียน
กลุม การวิจัยทางการศึกษา
กลุม สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
กลุม ประสบการณวิชาชีพครู
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ความหมายของเลขรหัสวิชาของวิชาคณิตศาสตร วิชา คณ
0
หมายถึง
พื้นฐาน
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
พื้นฐาน
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-ชีววิทยาทั่วไป
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
ฟสิกสพื้นฐาน และภาษาอังกฤษ
1
หมายถึง
กลศาสตร คลื่น และดาราศาสตร
2
หมายถึง
อุณหพลศาสตร และสถิติ
3
หมายถึง
ฟสิกสของแข็ง ฟสิกสวัสดุ ฟสิกสพลาสมา และฟสิกสนิวเคลียร
4
หมายถึง
แมเหล็กไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและแมเหล็ก
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
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาศึกษาทั่วไป

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
9 หนวยกิต วิชาศึกษาทั่วไป

9 หนวยกิต

วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน
คณ 111 คณิตศาสตร 1
ฟส 103 ฟสิกส 1
ฟส 183 ปฏิบัติการฟสิกส 1

8 หนวยกิต วิชาชีพครู (บังคับ)
4(4-0-8) ศษ 111 จิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3(3-0-6)
1(0-3-0) วิชาเฉพาะสาขา
คณ 112 คณิตศาสตร 2
วิชาเฉพาะสาขา
2 หนวยกิต ฟส 104 ฟสิกส 2
ฟส 106 วิธีการทางวิทยาศาสตรสําหรับนักฟสิกส 2(2-0-4) ฟส 184 ปฏิบัติการฟสิกส 2
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาศึกษาทั่วไป

19 หนวยกิต

รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

3 หนวยกิต วิชาศึกษาทั่วไป

3 หนวยกิต
3(2-2-5)
8 หนวยกิต
4(4-0-8)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
20 หนวยกิต
3 หนวยกิต

วิชาชีพครู (บังคับ)
5 หนวยกิต วิชาชีพครู (บังคับ)
ศษ 211 กระบวนทัศนทางการศึกษา
3(3-0-6) ศษ 241 จิตวิทยาสําหรับครู
ศษ 291 การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 1 2(0-4-2)

3 หนวยกิต
3(2-2-5)

วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน
คม 100 เคมีทั่วไป
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
ชว 101 ชีววิทยา 1
ชว 181 ปฏิบัติการชีววิทยา 1

7 หนวยกิต
3(3-0-6)
4(4-1-8)

วิชาเฉพาะสาขา
ฟส 271 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 1
ฟส 272 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 2
รวม

8 หนวยกิต วิชาเฉพาะสาขา
3(3-0-6) ฟส 209 ภาษาอังกฤษสําหรับครูฟสิกส
1(0-2-1) สถ 243 วิธีการทางสถิติ
3(3-0-6)
1(0-2-1) วิชาเอกบังคับ
ฟส 211 กลศาสตร
6 หนวยกิต ฟส 212 คลื่น
3(3-0-6)
3(3-0-6)
22 หนวยกิต

รวม

7 หนวยกิต
4(4-0-8)
3(3-0-6)

20 หนวยกิต
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

วิชาศึกษาทั่วไป

6 หนวยกิต วิชาชีพครู (บังคับ)
11 หนวยกิต
ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการ
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
ฟส 374 การใชคอมพิวเตอรในฟสิกส

3 หนวยกิต
3(2-2-4)

วิชาเอกบังคับ
ฟส 221 อุณหและสถิติฟ สิกส
ฟส 341 แมเหล็กไฟฟา 1
ฟส 351 ฟสิกสแผนใหม

9 หนวยกิต วิชาเอกบังคับ
3(3-0-6) ฟส 343 อิเล็กทรอนิกส 1
3(3-0-6) ฟส 385 ปฏิบัติการฟสิกส 3
3(3-0-6)

5 หนวยกิต
3(2-2-6)
2(0-4-6)

รวม
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

20 หนวยกิต

รวม
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

19 หนวยกิต

วิชาชีพครู
6 หนวยกิต วิชาชีพครู
5 หนวยกิต
ศษ 451 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5) ศษ 461 การบริหารและการจัดการการศึกษา
3(2-2-5)
ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียน
3(2-2-5) ศษ 491 การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวาง
2(0-4-2)
การสอน
เรียน 3
วิชาเอกบังคับ
ฟส 352 กลศาสตรควอนตัม 1
ฟส 491 ขอเสนอโครงงานฟสิกส
วิชาเอกบังคับรวม
ฟศ 481 บูรณาการวิธีวิทยาสําหรับครูฟสิกส
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม
ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาชีพครู (บังคับ)
ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณ
วิชาชีพ 1

4 หนวยกิต วิชาเอกบังคับ
3(3-0-6) ฟส 410 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ
1(0-3-0) ฟส 492 โครงงานฟสิกส
3 หนวยกิต
3(2-3-6)
3 หนวยกิต วิชาเอกเลือก
3 หนวยกิต วิชาเลือกเสรี
19 หนวยกิต

รวม
ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2

4 หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
15 หนวยกิต

6 หนวยกิต วิชาชีพครู (บังคับ)
6 หนวยกิต
6(0-12-6) ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณ 6(0-12-6)
วิชาชีพ 2
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ดูในภาคผนวก ข
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

1

นายบัญชา ศิลปสกุลสุข

2

นางวิชุดา บุญยรัตกลิน

3

นายอนุศิษฏ ทองนํา

4

นายมาโนชญ เฮงวัฒนะ

5

นายจารุภัทร ดิษรัฐกิจ

ตําแหนงทาง
คุณวุฒิ สาขา
วิชาการ
และปที่สําเร็จการศึกษา
ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2522
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2527
อาจารย
กศ.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2532
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2537
วท.ด. (ฟสิกส) พ.ศ. 2546
อาจารย
วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2543
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2547
วท.ด. (ฟสิกส) พ.ศ. 2551
อาจารย
กศ.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2536
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2541
อาจารย
วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2544
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2548

เลขประจําตัว
ประชาชน
-

-

-

3.2.2 อาจารยประจํา
3.2.2.1 อาจารยประจําวิชาเฉพาะ
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

1

นายณสรรค ผลโภค

2

นายพงษแกว อุดมสมุทร
หิรัญ

3

นายบัญชา ศิลปสกุลสุข

ตําแหนงทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย

คุณวุฒิ สาขา
และปที่สําเร็จการศึกษา
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
รองศาสตราจารย วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2533
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2536
วท.ด. (ฟสิกส) พ.ศ. 2544
ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2522
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2527

เลขประจําตัว
ประชาชน
-

-

-
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ลําดับ
4

ชื่อ-นามสกุล
นางเฟองลดา วีระสัย

5

นางศิริกุล รัตนธรรมพันธ

6

นางสาวศิริลักษณ เรือง
รุงโรจน

7

นายเขม พุมสะอาด

ตําแหนงทาง
คุณวุฒิ สาขา
วิชาการ
และปที่สําเร็จการศึกษา
ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2516
วท.ม. (Chemical Physics) พ.ศ. 2518
Ph.D. (Applied Solid State Physics) พ.ศ.
2525
ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2517
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2519
ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2536

เลขประจําตัว
ประชาชน
-

-

M.Phil. (Physics) พ.ศ. 2544
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

10

นายจารุภัทร ดิษรัฐกิจ*

อาจารย

11

นายทรงศักดิ์ พงษหิรัญ

อาจารย

วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) (ฟสิกส) พ.ศ.
2541
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2545
วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2544
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2548
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)
14

นางสาวปทมาศ บิณฑจิตต

อาจารย

พ.ศ. 2549
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

16

นางวิชุดา บุญยรัตกลิน

อาจารย

17

นายสมศักดิ์ มณีรัตนะกูล

อาจารย

18

นายสิริ สิรินิลกุล

อาจารย

19

นายสุพจน มุศิริ

อาจารย

20

นายสุพิชญ แขมมณี

อาจารย

21

นางสาวอารียา เอี่ยมบู

อาจารย

22

นายอิทธิศักดิ์ ลัชชานนท

อาจารย

23

นายอนุศิษฏ ทองนํา

อาจารย

หมายเหตุ

*ลาศึกษาตอ

กศ.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2536
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2541
กศ.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2532
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2537
วท.ด. (ฟสิกส) พ.ศ. 2546
วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2525
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2529
กศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง) (ฟสิกส) พ.ศ.
2536
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2541
วท.ด. (ฟสิกส) พ.ศ. 2549
วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2531
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2535
Ph.D. (Physics) พ.ศ. 2546
วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2539
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2543
วท.ด. (ฟสิกส) พ.ศ. 2548
วท.บ. (วัสดุศาสตร) พ.ศ. 2539
วท.ม. (ฟสิกสประยุกต) พ.ศ. 2542
วท.ด. (วัสดุศาสตร) พ.ศ. 2548
วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2526
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2531
วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2543
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2547
วท.ด. (ฟสิกส) พ.ศ. 2551

-

-

-

-

-

-
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3.2.2.2 อาจารยประจําวิชาชีพครู

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ตําแหนงทาง
วิชาการ
นางอรพรรณ พรสีมา
รองศาสตราจารย
นายบุญฤทธิ์ คงคาเพ็ชร
ผูชวยศาสตราจารย
นายธีรบุญฤทธิ์ ควรหาเวชศิษฐ
ผูชวยศาสตราจารย
นางอลิศรา เจริญวานิช
ผูชวยศาสตราจารย
นายฤทธิชัย ออนมิ่ง
ผูชวยศาสตราจารย
นายกุศล อิศดุลย
อาจารย
นางนฤมล ศิระวงษ
อาจารย
นายรัฐพล ประดับเวทย
อาจารย
นางสาวขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ อาจารย
นางเวธนี กรีทอง
รองศาสตราจารย
นางนันทา สูร ักษา
รองศาสตราจารย
นายทศวร มณีศรีขํา
ผูชวยศาสตราจารย
นางพรหมธิดา แสนคําเครือ
ผูชวยศาสตราจารย
นางสาวพาสนา จุลรัตน
ผูชวยศาสตราจารย
นางมณฑิรา จารุเพ็ง
อาจารย
นายสกล วรเจริญศรี
อาจารย
นายนันทวิทย เผามหานาคะ
อาจารย
นางสาวพัชราภรณ ศรีสวัสดิ์
อาจารย
นางสาวพวงรัตน เกษรแพทย
ผูชวยศาสตราจารย

20
21
22
23

นางจารุวรรณ พลอยดวงรัตน
นางสรภัคสรณ ฉัตรกมลทัศน
นายสมชาย เทพแสง
นายองอาจ นัยพัฒน

อาจารย
อาจารย
อาจารย
รองศาสตราจารย

24
25

นางชูศรี วงศรัตนะ
นางสาวสุวพร เซ็มเฮง

รองศาสตราจารย
อาจารย

26
27
28

นางสาวสุวิมล กฤชคฤหาสน
นางสาวรณิดา เชยชุม
นางอุษณีย อนุรุทธวงศ

อาจารย
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย

29

นางดารณี ศักดิ์ศิริผล

ผูชวยศาสตราจารย

ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ สาขา
เลขประจําตัว
และปที่สําเร็จการศึกษา
ประชาชน
Ph.D. (Distance Learning System)
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
กศ.ม. (โสตทัศนศึกษา)
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
Ed.D. (Counseling Education)
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร)
M.S. (Student Personnel and Guidance)
Ph.D. (Educational Psychology)
ปร.ด. (จิตวิทยาใหคําปรึกษา)
กศ.ด. (จิตวิทยาการใหคําปรึกษา)
กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
กศ.ด. (จิตวิทยาการใหคําปรึกษา)
Ph.D. (Adult & Continuing Ed./Ed
Administration)
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
Ph.D. (Educational Administration with
Concentration in Research & Evaluation)
ค.ม. (การวิจัยการศึกษา)
Ph.D. (Educational Research and
Evaluation)
ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
Ph.D. (Special Education, Gifted and
Talented Children)
กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ)
-
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30

นายศิริพันธ ศรีวันยงค

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย

31

นางสาวกุลยา กอสุวรรณ

อาจารย

32
33
34
35
36
37
38

นางประพิมพพงศ วัฒนะรัตน
นายศักดิ์ชัย นิรัญทวี
นางเพ็ญสิริ จีระเดชากุล
นายชูพินิจ เกษมณี
นางสาวพิศมัย รัตนโรจนสกุล
นางสาวจันทรัศม ภูติอริยวัฒน
นางสาวสนอง โลหิตวิเศษ

อาจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
รองศาสตราจารย

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

นางสาววัฒนีย โรจนสัมฤทธิ์
นายกัมปนาท บริบูรณ
นางประพันธศิริ สุเสารัจ
นายสนั่น มีขันหมาก
นายรังสี เกษมสุข
นางรุงทิวา แยมรุง
นางสาววรินทร โพนนอย
นางสาววิลาวัลย ดานสิริสุข
นายไพรัช วงศยุทธไกร
นายโอภาส สุขหวาน
นายอัมพร กุญชรรัตน
นางอัจฉรา วัฒนาณรงค
นางสุชาดา สุธรรมรักษ
นางสุวพร ตั้งสมวรพงษ
นางจารุวรรณ สกุลคู
นายอรรณพ โพธิสุข
นางสาวเยาวพา เดชะคุปต
นางสาวพัฒนา ชัชพงศ
นางสิริมา ภิญโญอนันตพงษ

อาจารย
อาจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
รองศาสตราจารย
อาจารย
รองศาสตราจารย

ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ สาขา
เลขประจําตัว
และปที่สําเร็จการศึกษา
ประชาชน
กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ) M.S. (Audiology),
M.B.A. (General Management), M.C.D.
(SpeechPathology)
Ed.D. (Special Education-Intellectual
Disabilities)
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร)
Ph.D. (Education Policy Studies)
M.A. (Geography)
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร)
กศ.ด. (บริหารการศึกษา)
Ph.D. (Adult &Continuing
Education/Computer Science)
Ph.D. (Adult and Continuing Education)
กศ.ด. (การศึกษาผูใหญ)
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร)
กศ.ม. (การประถมศึกษา)
กศ.ม. (การประถมศึกษา)
กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา)
กศ.ม. (การวัดและประเมินผลทางการศึกษา)
กศ.ม. (การประถมศึกษา)
Ed.D. (Industrial Education Management)
วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน)
ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน)
Ph.D. Higher Education Administration
Ed.D. (Curriculum & Instruction)
Ph.D. Higher Education Administration
Ph.D. Higher Education Administration
Ph.D. (Admin & Policy Studies)
Ed.D. (Curriculum and Instruction)
Ed.D. (Early Childhood Education)
Ph.D. (Elementary, Earth Childhood &
Gifted Education)
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58

นางสาวสุจินดา ขจรรุงศิลป

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย

59
60
61
62

นางสาวรังรอง สมมิตร
นางชุติมา วัฒนะคีรี
นางสาวฉวีวรรณ เศวตมาลย
นางเสาวลักษณ รัตนวิชช

อาจารย
รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย

63

นายสมชาย ชูชาติ

รองศาสตราจารย

64
65
66

นางสาวสุนีย เหมะประสิทธิ์
นายทนง อัครธีรานนท
นางสุขวสา ยอดกมล

รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย

67
68

นายสนอง ทองปาน
นายสมปอง ใจดีเฉย

อาจารย
อาจารย

ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ สาขา
และปที่สําเร็จการศึกษา
Ed.D. (Curriculum and Instruction Early Childhood Education)
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
Ed.D. (Curriculum & Instruction)
Ed.D. (Mathematics Education)
Ph.D. (Curriculum and Instruction
Stressing in TESL)
Ph.D. (Mathematics Education and
Computer)
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
กศ.ม. (ฟสิกส)
M.Ed. (Community Junior College
Education)
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)
วท.ม. (เคมีชีวภาพ)

เลขประจําตัว
ประชาชน
-

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
1 นางชมนาด เชื้อสุวรรณทวี

ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิและสาขา
ผูชวยศาสตราจารย ศศ.ม.(การศึกษาคณิตศาสตร)

2

นางสาวชฎาธาร คําเนียม

อาจารย

3

นางสาวเนตรนภิส พัฒนเจริญ อาจารย

4

นางอัจฉรา จายเจริญ

ผูชวยศาสตราจารย

5

นางสุกัญญา สุพรรณรัตน

อาจารย

6

นางสาวพรทิพ ย ศิริภัทราชัย

อาจารย

7
8

นางสาวจิตรา ดุษฎีเมธา
นางสาวกรรณิกา เพ็ชรเหลี่ยม

อาจารย
อาจารย

9

นางวิบูลลักษณ สารวิจิตร

ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน
สาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝายมัธยม)
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
สาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝายมัธยม)
กศ.ม. (การประถมศึกษา)
สาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝายประถม)
กศ.ม. (ชีววิทยา)
สาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝายประถม)
กศ.ม. (การประถมศึกษา)
สาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝายประถม)
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)
สาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝายประถม)
กศ.ด. (จิตวิทยาการใหคําปรึกษา) คลินิกใหคําปรึกษา มศว
กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
สาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝายประถม)
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)
สาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝายมัธยม)
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ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
10 นางสุคนธ อักษรชู

ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิและสาขา
อาจารย
ศศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

11

นางชูศรี ศรีมั่นคงธรรม

อาจารย

กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)

12

นายกิตติคุณ รุงเรือง

ผูชวยศาสตราจารย

ศศ.ม.(การสอนสังคมศึกษา)

13

นายชวลิต สูงใหญ

ผูชวยศาสตราจารย

กศ.ม.(การมัธยมศึกษา)

14
15

นายจุลศักดิ์ สุขสบาย
นางเรณูรัชต ประสิทธิเกตุ

อาจารย
อาจารย

กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)

16

นางนฤมล พัชรปยะกุล

อาจารย

กศ.ม. (การประถมศึกษา)

17
18
19
20

นางภัทรา รัตนานนท
นางศิริลักษณ คงมนต
นางสาวอุไร จักษตรีมงคล
นางบุญญาพร อูนากูล

อาจารย
อาจารย
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย

กศ.ม. (ฟสิกส)
วท.ม. (พฤกษศาสตร)
กศ.ด.(การทดสอบและวัดผล)
ค.ม. (การประถมศึกษา)

21
22
23
24
25
26
27

นางรัศมีจันทร อินชนบท
นางมณีภรณ ทฤษณาวดี
นางสาวคณาภรณ รัศมีมารีย
นายวัฒนโชติ เพ็งพริ้ง
นางสาวเสาวนีย ซื่อตรง
นายอธิวัชร สุขสุเสียง
นางสุภาภักตร ปรมาธิกุล

อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

ศศ.ม. (ประวัติศาสตร)
ค.ม. (การสอนเคมี)
วท.ม. (เคมีชีวภาพ)
กศ.ม. (ชีววิทยา)
ศศ.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา )
วท.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
M.Ed. (ภาษาอังกฤษ)

28

นางสาววนิดา ยาณรักษา

อาจารย

29

นางสาวรสนา มรรษทวี

อาจารย

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร)
ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต)

30

นางสาวจินตนา นักบุญ

อาจารย

กศ.ม. (การมัธยมศึกษา-การสอน
ภาษาอังกฤษ)

สถานที่ทํางาน
สาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝายมัธยม)
สาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝายมัธยม)
สาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝายมัธยม)
สาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝายมัธยม)
สาธิต มศว ปทุมวัน
สาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝายประถม)
สาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝายประถม)
สาธิต มศว ปทุมวัน
สาธิต มศว ปทุมวัน
สํานักทดสอบ
สาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝายประถม)
สาธิต มศว ปทุมวัน
สาธิต มศว ปทุมวัน
สาธิต มศว ปทุมวัน
สาธิต มศว ปทุมวัน
สาธิต มศว ปทุมวัน
สาธิต มศว ปทุมวัน
สาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝายมัธยม)
สาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝายมัธยม)
สาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝายมัธยม)
สาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝายมัธยม)

35
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
31 นางสาวขจรศรี ชาติกานนท

ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิและสาขา
ผูชวยศาสตราจารย กศ.ม.(การมัธยมศึภาษาไทย)

32

นางดารกา วรรณวณิช

ผูชวยศาสตราจารย

ศศ.ม. (ไทยศึกษา)

33

นางสาววนิษฐา ดาราสูรย

อาจารย

ศศ.ม. (ไทยศึกษา)

34

นางสาวสุกัญญา บุญทวี

อาจารย

ศษ.ม. (ภาษาไทย)

35

นายปราโมทย สกุลรักความสุข อาจารย

ศศ.บ. (ภาษาไทย)

36

นางสาวทิฆมั พร สวัสดิ์โยธิน

อาจารย

ศศ.บ. (ภาษาไทย)

37

นางสาวสุกัญญา รอยพิลา

อาจารย

ค.ม. (การประถมศึกษา)

38

นางสาวพรรณิภา สันติพงษ

อาจารย

กศ.ม. (การประถมศึกษา)

39

นายนพดล กองศิลป

ผูชวยศาสตราจารย

กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)

40

นางนัยนา คณานุรักษ

อาจารย

กศ.ม. (การประถมศึกษา)

41

นางสาวสมศรี ปาณะโตษะ

อาจารย

กศ.ม. (การประถมศึกษา)

42

นางสาวพัทยา การะเจดีย

ผูชวยศาสตราจารย

กศ.ม. (การประถมศึกษา)

43

นางสาวสุขุมาล เกษมสุข

รองศาสตราจารย

กศ.ม. (การประถมศึกษา)

สถานที่ทํางาน
สาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝายมัธยม)
สาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝายมัธยม)
สาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝายมัธยม)
สาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝายมัธยม)
สาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝายมัธยม)
สาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝายประถม)
สาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝายประถม)
สาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝายประถม)
สาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝายประถม)
สาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝายประถม)
สาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝายประถม)
สาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝายประถม)
สาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝายประถม)
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
การจัด ใหนิ สิตไปฝก ปฏิบัติงานสอนในสถานศึ กษาเป น เวลา 1 ป ภายใตก ารนิ เ ทศร วมระหว าง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเนนการปฏิบัติงานในหนาที่ครู ไดแก
1) ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน
2) การวิจัยในชั้นเรียน
3) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
4) งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
5) งานบริการของโรงเรียน
6) ศึกษาและบริการชุมชน
7) งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
วิธีการจัดการเรียนการสอน
1) การปฐมนิเทศนิสิตกอนไปปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณ
2) การสังเกตการณสอนแบบมีสวนรวมและศึกษางานอาจารยนิเทศประจําโรงเรียน
3) การปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและงานการวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน งานบริการของโรงเรียน ศึกษาและบริการชุมชน งานอื่น ๆที่ไดรับมอบหมาย
4) การทดลองวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยใชสื่อการสอนที่สรางสรรค
5) การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของนิสิตโดยอาจารยนิเทศการศึกษา อาจารยนิเทศวิชาเฉพาะ
อาจารยนิเทศประจําโรงเรียน รวมถึงผูอํานวยการโรงเรียน
6) การสัมมนากลุมยอยระหวางการปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณ
7) การใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลแกนิสิต โดยอาจารยนิเทศการศึก ษา อาจารยนิเทศวิชาเฉพาะ
อาจารยนิเทศประจําโรงเรียน รวมถึงผูอํานวยการโรงเรียน
8) การสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณ เพื่อสรุปเปนบทเรียนสําคัญสําหรับ
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูในอนาคต
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
4.1.1 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยูในจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.1.2 มีสมรรถนะในการปฏิบัติหนาที่รวมทั้งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหบังเกิดผล
ตอการศึกษาและผูเรียน
4.1.3 มีสมรรถนะประจําสายงานและสมรรถนะเฉพาะของแตละกลุมสาระการเรียนรู ไดแก
4.1.3.1 ความรูเกี่ยวกับหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู
4.1.3.2 การออกแบบการจัดการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอนตามกลุมสาระ
4.1.3.3 การเรียนรูเพื่อสงเสริมพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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4.1.3.4 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
4.1.3.5 การแกปญหาและพัฒนางานดวยกระบวนการวิจัย
4.2 ชวงเวลา
4.2.1 การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของชั้นปที่ 2 – 4
4.2.2 การฝกประสบการณวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 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 ดําเนินการตั้งแตการเตรียมการ
คัดเลือกโรงเรียนที่ไดมาตรฐาน กําหนดรูปแบบการฝกประสบการณวิชาชีพครู ระบบการนิเทศ การวิจัย
เชิงประเมินและติดตามผล
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
เพื่อใหนิสิตทุกคนไดเรียนรูการทําวิจัยในชั้นเรียนทั้งสองประเภท คือ ประเภทการวิจัยเพื่อรูและ
เขาใจปญหา และประเภทการวิจัยเพื่อพัฒนา/แกปญหา จึงกําหนดใหนิสิตแตละคนตองฝกประสบการณ
การทําวิจัยทั้งสองประภท โดยในภาคการศึกษาที่ 1 ใหฝกทําวิจัยประเภทที่ 1 การวิจัยเพื่อ รูและเขาใจ
ปญหา ในกรณีที่นิสติ คนใดทําวิจัยสํารวจเพื่อรู/เขาใจปญหาแลว ประสงคที่จะทําวิจัยทดลองเพื่อพัฒนา/
แกไขปญหาภายในภาคการศึกษาที่ 1 ก็สามารถทํ าได ทั้งนี้ตองไดรับการเห็นชอบจากอาจารยนิเทศ
การศึกษา สําหรับในภาคการศึกษาที่ 2 ใหนิสิตฝกทําวิจัยประเภทที่ 2 การวิจัยเพื่อ พัฒนา/แกไขปญหา
รายงานการวิจัยแตละประเภทใหมีสาระครอบคลุมตามที่กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) มีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย
2) สามารถทํางานวิจัยเบื้องตนเพื่อใชในการแกปญหาการจัดการเรียนรูได
3) สามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการสื่อสารได
4) สามารถพัฒนางานวิจัยและประยุกตใชผลงานวิจัยเพื่อเปนประโยชนในการประกอบวิชาชีพ
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปที่ 5
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5.4 จํานวนหนวยกิต
รวมอยูในรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพครู จํานวน 12 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 นิสิตตองลงทะเบียนเรียน วิชา การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
5.5.2 กําหนดใหมีอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย ประกอบดวยอาจารยนิเทศประจําโรงเรียน อาจารย
นิเทศวิชาเฉพาะ และอาจารยนิเทศการศึกษา ของนิสิตแตละคน
5.5.3 อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาในการกําหนดประเด็นหัวขอทีจ่ ะศึกษา และกระบวนการวิจัย
ทุกขั้นตอน
5.5.4 ใหนิสิตจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณทั้งเอกสารและแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส และ
จัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อเผยแพรตอสาธารณชน
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําวิจัย
5.6.2 ประเมินงานวิจัยของนิสิต ดวยแบบประเมินงานวิจัย
5.6.3 ประเมินการจัดนิทรรศการของนิสิต
5.6.4 อาจารยที่ปรึกษาประเมินงานวิจัยของนิสิตรวมกันตามเกณฑที่กําหนด
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต (อัตลักษณนิสิต มศว)
อัตลักษณนิสิต มศว
ใฝรูตลอดชีวิด คิดเปนทําเปน หนักเอา
เบาสู รูกาละเทศะ เปยมจิตสํานึกสาธารณะ
มีทักษะสื่อสาร ออนนอมถอมตน งามดวย
บุคลิก พรอมดวยศาสตรและศิลป

กลยุทธการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา
สอดแทรกอัตลัก ษณทั้ง 9 ประการในการเรียนการสอนทุก
รายวิชา โดยอธิบายใหนิสิตเขาใจความหมายและความสําคัญ
ของอัตลักษณทั้ง 9 ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการเรียน การทํางาน
และการดํ ารงชี วิต จัดกิ จกรรมทั้ งในและนอกชั้น เรียนอย า ง
ต อ เนื่ อ งเพื่ อ ให นิ สิ ตมี โ อกาสฝ ก ฝนและพั ฒ นาตนเองใหมี
อัตลักษณทั้ง 9 และใหนิสิตอภิปรายแสดงความคิดเห็นวาการ
เรียนในแตละรายวิชาชวยกระตุน นิสิตใหพัฒนาอัตลักษณใน
ดานใดบ าง พรอมยกตัวอย างการนําไปใช ในชีวิตประจําวั น
และประโยชนที่ไดรับ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม : มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและ
ประชาคมนานาชาติ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1.มีคุณธรรม จริยธรรม - สอดแทรกเนื้ อ หาในมิ ติทางคุ ณ ธรรม - ประเมินจากพฤติกรรมความซื่อสัตย
ในการดํารงชีวิต มี จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิช าการ ในการทํารายงาน การอางอิงผลงาน และ
การสอบ
ความซื่อสัตยสุจริต ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา
และมีจรรยาบรรณ - ใชกรณีศึกษา และมอบหมายงานใหนิสิต - ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย
ฝกนําหลักธรรมมาใชในการแกปญหาชีวิต ที่แสดงถึงการคิด วิเคราะห และการ
ทางวิชาการ
- มีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่สงเสริมคุณธรรม เลื อ กใช ห ลั ก ธรรมที่ เ หมาะสมใน
จริยธรรมอยางตอเนื่อง
การแกปญหาตาง ๆ และการพัฒนา
ตนเอง
- ประเมินจากการมีสวนรวมของนิสิต
ในกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มีการจัดขึ้น
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2. มีจิตสาธารณะ
- ใหนิสิตเรียนรูการเสียสละเพื่อ สวนรวม - ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
เสียสละเพื่อสวนรวม จากกรณีศึกษาบุค คลตัวอยางที่ไดรับการ ความความคิดเห็นในชั้นเรียน
ยกยองในสังคม เพื่อกระตุนใหเกิดจิตสํานึก
สาธารณะ
- ใหนิสิตฝกเขียนโครงการ และทํากิจกรรม
เสียสละเพื่อสวนรวม เชน โครงการจิตอาสา
เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกสาธารณะ
- ให นิ สิ ตเขี ยนรายงานความรู สึ ก ที่ มีตอ
การทํากิจกรรมโครงการจิตอาสา เพื่อให
ตระหนักถึงความสุขที่เกิดจากการให
3. รับผิดชอบตนเอง ใหความรูความเขาใจถึงผลกระทบจากการ
กระทําของตนเองต อ ตนเอง ผูอื่น สังคม
ผูอื่น สังคม และ
และสิ่ง แวดลอ ม โดยใชก รณี ศึก ษา และ
สิ่งแวดลอม
มอบหมายงานรายบุคคล/งานกลุม

4. มีวินัย ตรงตอเวลา - กํา หนดให มีวัฒนธรรมองคก ร เพื่ อ ให
เคารพกฎ ระเบียบของ นิสิตมีคานิยมพื้นฐานที่ถูกตอง
องคกรและสังคม - ชี้แจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการ
เรียนการสอนใหชัดเจนในทุกรายวิชา
5. ตระหนักในคุณคา
ของศิลปวัฒนธรรมทั้ง
ของไทยและประชาคม
นานาชาติ

- มี ร ายวิ ช าที่ ส ง เสริ ม ให นิ สิ ต มี แ นวคิ ด
ทางดานสุนทรียศาสตร และตระหนักใน
คุณคาของศิลปวัฒนธรรมที่มีตอการดํารงชีวิต โดยให เ ขาร วมกิ จกรรมสรา งเสริม
ประสบการณ ทั้ง ในและนอกเวลาเรี ย น
และให ทํา รายงานแสดงความคิด เห็ นทั้ ง

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย
และสังเกตจากพฤติกรรมการมีสวนร วม การวางแผน การปฎิ บัติ และ
การนําเสนอผลงาน
- ประเมิ น จากความภาคภู มิใ จของ
นิสิตที่ไดทําประโยชนใหสังคม
- ประเมินความรับผิดชอบตอตนเอง
จากคุณภาพรายงานรายบุคคล
- ประเมิ น ความรับผิ ดชอบตอ ผูอื่ น
จากการทํารายงานกลุม และจากผล
การประเมินกันเองของนิสิตในกลุม
- ประเมินความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่ ง แวดล อ มจากการอภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
และพั ฒ นาการทางความคิ ด และ
พฤติกรรมของนิสิต
ประเมิ นจากพฤติก รรมในชั้ น เรี ย น
การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน การ
ส ง รายงานตามเวลาที่ กํ า หนด การ
แตงกาย และการปฏิบัติตนตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
- ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย
ที่แสดงถึงการนําแนวคิดทางสุนทรียศาสตร / ศิล ปวั ฒ นธรรมมาใช และ
การอภิปรายในชั้นเรียน
- สั งเกตจากการประพฤติตนอยู ใน
ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของ
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รายบุคคลและงานกลุม
- สอดแทรกเนื้อหาในดานศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีที่ดีงามทั้งของไทยและนานา
ชาติในการเรียนการสอนทุกรายวิชา

ไทย
- สังเกตจากการรูเ ทาทัน สามารถปรับตัว
และเลื อกรับวั ฒนธรรมที่ดีงามของ
นานาชาติได

2.2 ดานความรู : มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติของตนเอง
ผูอื่น และสังคม
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1. มีความรอบรูอยาง - จัดหลักสูตรใหมีรายวิชาบังคับที่ค รอบ- - ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย
กวางขวาง มีโลกทัศน คลุมความรูในสาขาตาง ๆ อยางกวางขวาง ที่แ สดงถึง การคิด/วิเคราะห การหา
กวางไกล และสามารถ โดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ ความรูเพิ่มเติม โดยอาศัยขอมูล/หลัก
และมีร ายวิช าเลื อกที่ หลากหลายเพื่อ ให ความรูจากแหลงที่นาเชื่อถือมาประกอบ
เรียนรูดวยตนเอง
นิสิตมีโอกาสเลือกเรียนไดตามความสนใจ ไดอยางเหมาะสมและมีจรรยาบรรณ
- มี ก ารแนะนํ าวิธี ก ารเรียนรู / การสื บค น ในการอางอิง
ขอมูลดวยตนเอง และใหฝก ปฏิบัติในทุก - การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
รายวิชา
2. มีความรูและความ - ให เ รี ย นรู ห ลั ก ธรรมที่ สํ า คั ญ ในการ - ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย
เขาใจธรรมชาติของ ดํารงชีวิต โดยใชหนังสือและกรณีศึกษา ที่แสดงถึงการคิด/วิเคราะห และการ
ตนเอง รูเท าทัน การ - ใหทํากิจกรรม Who am I เพื่อใหเขาใจ/ เลื อ กใช ห ลั ก ธรรมที่ เ หมาะสมใน
เปลี่ยนแปลงและดํารง ทราบที่มาของลักษณะนิสัย/วิเคราะหขอดี การดําเนินชีวิต
ชีวิตอยางมีความสุข ขอดอยของตนเอง พรอ มตั้งเปาหมายใน - ประเมิน จากพั ฒนาการดา นความ
คิดและพฤติ กรรมการเรียนรูในชั้ น
ท า มกลางกระแส การพัฒนาตนเอง
- มอบหมายงานใหนิสิตฝกนําหลักธรรม เรียน
โลกาภิวัตน
มาใชในชีวิตประจําวัน
3. มีความรู ความเขาใจ - ใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย/สังคมไทย - ประเมิน จากพฤติก รรมการมีสวน
เพื่อนมนุษย/สังคมทั้ง และนานาชาติ เพื่อใหนิสิตเข าใจพฤติกรรม ร วม การวางแผน การปฎิ บัติ และ
ไทยและนานาชาติ / ของมนุษยในการอยูรวมกัน และกฏหมาย การนําเสนอผลงาน
กฏหมายในชีวิตประจํา- ที่เกี่ยวของกับชีวิต ประจําวัน รวมทั้งแนะนํา -ประเมินจากคุณภาพงานที่แ สดงถึง
ความคิดสรางสรรคในการแกปญหา
วัน และสามารถนํ า แหลงอางอิงใหนิสิตคนควาเพิ่มเติม
ความรู ไปใช ในการ - ให นิ สิ ต เรี ยนรู ก ารดํ า รงชี วิ ต ในสั งคม สังคมโดยเริ่มจากตนเอง
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แก ปญ หาและสร า ง อยางมีคุณคาจากกรณีศึกษา
สรรคสังคม
- มอบหมายงานกลุ ม ให นิ สิ ต วิ เ คราะห
ปญ หาสังคมและนํ าสนอแนวทางแก ไข
อยางสรางสรรค
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
4. มีความรู ความเขาใจ - ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับผลกระทบ
และตระหนักถึงความ ของพฤติกรรมของมนุษยตอสิ่งแวดลอ ม
จํ าเป นในการมี ความ โดยใชกรณีศึกษา เพื่อใหตระหนักถึงความ
สัมพันธที่ถูกตองกับ จําเปนในการมีความสัมพันธที่ถูกตอ งกับ
ธรรมชาติแวดลอม สิ่งแวดลอม
- มอบหมายงานใหนิสิตฝกวิเคราะหปญหา
สิ่ งแวดล อม อภิ ปรายหาสาเหตุ และวิ ธี แก
ปญหาโดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของนิสิตเอง และนําเสนอในชั้นเรียน
5. มี ค วามรู พื้น ฐาน - ใหค วามรูค วามเขาใจที่ถู กตอ งเกี่ ยวกั บ
และทักษะในการดํารง หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ - มอบหมายงานกลุมใหนิสิตสืบคนกรณีศึกษา
มาอภิปรายในชั้นเรียน
พอเพียง
- มอบหมายงานรายบุค คลใหนิสิตฝกคิด
และนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต
ในการดํารงชีวิต

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความความคิดเห็นในชั้นเรียน

- ประเมินจากคุณภาพงานที่มอบหมาย
- ประเมิน จากกความรับผิดชอบใน
การทํารายงานรายบุคคล และการทํางาน
กลุม
- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความความคิดเห็นในชั้นเรียน
- สังเกตจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในการบริโภค
- ประเมินจากรายงานที่แสดงใหเห็น
วานิสิตไดนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใชในชีวิตประจําวัน และสามารถ
เลือกสรรความรูในศาสตรตาง ๆ ใน
กระแสหลั ก มาบู ร ณาการใช อ ย า ง
รูเทาทัน
- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความความคิดเห็นในชั้นเรียน

2.3 ดานทักษะทางปญญา : เปนผูใฝรู คิดอยางมีเหตุผล และสามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตได
เปนอยางดี
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1. เปน ผู ใฝ รู และมี - สอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนให - ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย
วิ จารณญาณในการ นิสิตฝกคนควาหาความรูดวยตนเองในทุก ที่แสดงถึงการคนหาความรูเ พิ่มเติม
อย างตอ เนื่ อ งและมีวิจารณญาณใน
เลือกรับขอมูลขาวสาร รายวิชา
- ให นิ สิ ตฝ ก ใช หลั ก กาลามสู ตรในการ การเลื อ กรั บ ข อ มู ล ข า วสารโดยใช
พิจารณาเลือกรับขอมูลขาวสาร
หลักกาลามสูตร
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- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความความคิดเห็นในชั้นเรียน
2. สามารถคิ ดอยา ง - ใหนิสิตฝกคิดวิเคราะห/หาแนวทางแกไข - ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย
มีเหตุผลและเปนระบบ ปญหาโดยใชหลักธรรม เชน อริยสัจ โยนิโส- ที่แสดงถึงการคิดอยางมีเ หตุผลและ
มนสิการ
เปนระบบ
- นําเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความ - ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
คิดเห็นในชั้นเรียน
ความความคิดเห็นในชั้นเรียน
3. สามารถเชื่อมโยง
ความรูสูการใชประโยชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
และสังคมในทุกมิติ
ไดอยางสมดุล

- ใชตัวอยางที่ดีเปนกรณีศึกษาเพื่อใหนิสิต
ไดเรียนรูวิธีวิเคราะหปญหาและแนวทาง
แกไขอยางเปนระบบโดยอาศัยความรูแบบ
บูรณาการ
- กํ า หนดประเด็ น ป ญ หาสั ง คมที่ เ ป น
ประเด็นสาธารณะเพื่อฝกใหนิสิตรูจัก ใช
ความรูในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา และ
เสนอแนะแนวทางแกไข เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชี วิต ของตนเอง และสัง คมในทุ ก มิ ติไ ด
อยางสมดุล

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย
ที่ แ สดงถึ ง การนํ า ข อ มู ล ความรู ที่
ถูกตองมาใชในการคิดวิเคราะหอยาง
มีเหตุผล เปนระบบ และสรางสรรค
- สังเกตพัฒนาการในดานตาง ๆ จาก
พฤติกรรมการมีสวนรวมในกิจกรรม
กลุม และการแสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน

2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ : สามารถติดตอสื่อสารและดํารงตนอยู
รวมกับผูอื่นในสังคมไดเปนอยางดี
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1.ใชภาษาในการติดตอ - มีรายวิชาที่พัฒนาทักษะการใชภาษาไทย - ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย
สื่อสารและสรางความ และภาษาตางประเทศ เพื่อใหนิสิตไดฝก และการมีสวนรวมในชั้นเรียน
สั มพั น ธ กั บผูอื่ น ได ใช ภ าษาในการติ ด ต อ สื่ อ สารและสรา ง - การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
ความสัมพันธกับผูอื่นไดเปนอยางดี
เปนอยางดี
- ใช ก รณี ศึก ษาเป น ตัวอย างเพื่ อ ให นิ สิต
วิเ คราะหเปรียบเทียบการสื่อ สารที่ดีและ
ไมดี
2. สามารถปรั บ ตั ว - มอบหมายกิ จกรรมกลุ มในทุ ก รายวิ ช า - ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย
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ทํ า งานร วมกั บผู อื่ น เพื่อฝกใหนิสิตรูจักปรับตัวในการทํางาน
ทั้งในฐานะผูนําและ รวมกับผูอื่น รับผิดชอบภาระงานที่ไดรับ
สมาชิกกลุม
มอบหมาย รั บฟงความคิดเห็นของเพื่อ น
รวมกลุม สามารถแสดงจุดยืนของตนเอง
และคนหาทางออกรวมกันได

ที่แสดงถึงความรวมมือในการวางแผน
ปฏิบัติ และแกปญหา
- สังเกตจากพัฒนาการดานความคิด
และพฤติกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน
- ประเมินจากผลการประเมินกัน เอง
ของนิสิตในกลุม
3. การอยูรวมกับผูอื่น - ใชกรณีศึกษาปญหาความขัดแยงเพื่อให - ประเมินจากการมีสวนรวมในการ
นิสิ ตได เ รี ยนรู ผ ลกระทบด า นลบที่ มีตอ วิพากษวิจารณในชั้นเรี ยน และการ
อยางสันติสุข
สังคม
ยอมรับเหตุผลของผูที่มีความคิดเห็น
- เลือกปญหาสังคมที่เปนประเด็นสาธารณะ แตกตาง
ใหนิสิตฝกวิพากษวิจารณในชั้นเรียน เปด
รับความคิดเห็นที่หลากหลาย เคารพสิทธิ
ของผูอื่น พยายามเขาใจและยอมรับความ
แตกตางทางความคิดของแตละบุคคล
2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1. มีทักษะการ
- มี ร ายวิช าที่ ฝ ก ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง - การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
วิเคราะห เชิงตัวเลข ตัวเลขโดยตรง เชน คณิตศาสตร ในชีวิต
ประจําวัน
- สอดแทรกทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
ในรายวิ ช าต าง ๆ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลขอยางตอเนื่อง
2. มีทักษะการสื่อสาร - มีรายวิชาที่พัฒนาทักษะการสื่อสารและ - การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย
และการใชเทคโนโลยี การใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง
สารสนเทศได อ ย า ง - สอดแทรกทั ก ษะการสื่ อ สาร การใช ที่ แ สดงถึ งความสามารถในการใช
ถูกตองและเหมาะสม เทคโนโลยีสารสนเทศ กฏหมายและจรรยา- เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
บรรณที่เกี่ยวของในทุกรายวิชา
อยางรูเทาทัน และมีจรรยาบรรณ
- ฝกนิสิตใหรูจัก วิเ คราะหผลกระทบจาก
การใชคอมพิวเตอรตอบุค คลองคกรและ
สังคม
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3. สามารถแสวงหา - ใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความสําคั ญ
ความรูโดยใชเทคโน- ของแหลงขอ มูลประเภทตาง ๆ ทั้งแหลง
ความรู ทั้งที่เปนสื่อเอกสาร/สื่ออิเล็กทรอนิคส/
โลยีสารสนเทศ
บุคคลตาง ๆ
- แนะนํา วิธีก ารเรีย นรู/ การสืบคนข อมูล
โดยใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและฝ ก
ปฏิบัติในทุกรายวิชา
- มอบหมายกิจกรรมเพื่อ ฝกทัก ษะในการ
สืบคน/อางอิงขอมูล การใชซอฟตแวรตาง ๆ
4. สามารถนําเสนอ -ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคการ
สารสนเทศในรูปแบบ นําเสนอผลงานประเภทตาง
ที่เหมาะสม และมี - สอดแทรกการฝกทักษะการในการเรียนรู
รายวิชาตาง ๆ
คุณภาพ
- ใช ก รณี ศึ ก ษาเพื่ อ เป น ตั ว อย า งในการ
นําเสนอผลงานที่ดีและไมดี
- ฝก ใหนิสิ ตออกมานําเสนอผลงานหน า
ชั้นเรียนในทุกรายวิชา

- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย
ที่แสดงถึงการสืบค นขอมูล การเลือก
ใชขอมูล และการรูจักแหลงขอมูล ที่
เหมาะสม

- ประเมินจากคุณภาพในการนําเสนอ
ผลงานและเลือกการใชเ ทคโนโลยี
สารสนเทศมาช วยให ก ารนํา เสนอ
ผลงานมีความชัดเจน และนา สนใจ
มากยิ่งขึ้น

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum mapping)

ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชาศึกษาทั่วไป

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 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1









































มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2









































มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1









































มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2









































มศว 141 ทักษะการรูสารสนเทศ









































มศว 142 วิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดลอม









































มศว 143 พลังงานทางเลือก









































มศว 144 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน









































มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสรางสรรค









































มศว 351 วิทยาศาสตรฟสิกส กฎของธรรมชาติ
พลังงาน และจิต
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชาศึกษาทั่วไป

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
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5.4

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย









































มศว 251 มนุษยกับสังคม









































มศว 252 สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต









































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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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชาศึกษาทั่วไป

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 กฎหมายทั่วไป









































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. ตระหนั กถึ ง ความสํ าคั ญ ของการดํารงชี วิต และการประกอบวิช าชีพครูตาม
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3. สามารถวิ เ คราะห สั งเคราะห ประเมิ น ค า และจั ดการป ญ หาทางคุ ณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใชดุลยพินิจที่เหมาะสม และมีพฤติกรรม
ทางดานคุณธรรม จริยธรรมที่เปนแบบอยางที่ดี
4. มีคานิยมพื้นฐานที่สอดคลองกับพฤติกรรมทางดานคุณธรรม และจริยธรรม
ความรู
1. มีความรู ความเข าใจวิชาพื้นฐานทางด านมนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิท ยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปกรรมศาสตร สุขศึกษาพลศึก ษา ภาษา และเทคโนโลยี
อยางกวางขวางและเปนระบบ และสามารถบูรณาการความรูในศาสตรสาขาวิชา
ตาง ๆ ไปใชในการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
2. มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี และหลักการ
ที่เกี่ยวของกับพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียน การจัดการเรียนการสอน และ
การวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรู
3. มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของแนวคิด ทฤษฏี หลัก การ และ
ความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้งและเปนระบบ
4. มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของศาสตรสาขาวิช าตาง ๆ ธรรม
เนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของกับการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณในการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครู
5. สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี
และหลักการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียน การจัดการเรียน
การสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาไปใชในการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาผูเรียน การแกปญหา และการตอยอดองคความรู โดยคํานึงถึง
ธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ
6. สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี
และหลักการที่เกี่ยวของในศาสตรสาขาวิช าที่สอนไปใชในการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาผูเรียน การแกปญหา และการตอยอดองคความรู โดยคํานึงถึ ง
ธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ
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มาตรฐานการเรียนรู
คุณลักษณะของนิสิต
ทักษะทางปญญา 1. มีค วามรู ค วามเข าใจเกี่ ยวกั บหลัก และกระบวนการค น หาข อ เท็ จจริ ง และ
สามารถประเมินขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลายเพื่อใชในการแกปญหาดวย
ตนเอง การทําความเขาใจ และการประเมินขอมูล จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
2. ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ คา ของการใช วิถี ทางป ญญาในการดํ ารงชี วิต การประกอบ
วิชาชีพ และการแกปญหา
3. สามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการแกปญหาที่ซับซอน ทางสังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม สามารถปรับตัว และเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาตาง ๆ
ไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางทฤษฎี ประสบการณจากการปฏิบัติ
และผลกระทบจากการตัดสินใจ
4. สามารถใชทัก ษะ ความเขาใจเกี่ยวกับวิชาชีพครูแ ละศาสตรสาขาวิชาที่ส อน
และมีกระบวนการคิดอยางเปนระบบ เพื่อ ใชในการแกปญหา การพัฒนาตนเอง
และผูเรียน รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทักษะความสัมพันธ 1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองใน
ระหวางบุคคลและ การทํางานและการอยูรวมกันกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค และในการพัฒนาตนเอง
ความรับผิดชอบ และวิชาชีพอยางตอเนื่อง
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของความเปน
ครู และปฏิบัติตอผูเรียนอยางเปนกัลยาณมิตร
3. ตระหนักถึงคุณคาของบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง การอยู
ร วมกั บผู อื่ น อย า งสร า งสรรค การเรี ยนรู แ ละพั ฒ นาตนเองและวิ ช าชี พ อย า ง
ตอเนื่อง และการปฏิบัติตอผูเรียนอยางเปนกัลยาณมิตร
4. สามารถสร า งความสั ม พั น ธ แ ละทํ า งานร ว มกั บผู อื่ น ได อ ย างสร า งสรรค
แสดงออกถึ งภาวะผู นํา ในสถานการณ ที่ไ ม ชั ดเจนได อ ย างเหมาะสม และใช
นวัตกรรมในการวิเคราะหเพื่อการแกปญหากลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. มีความรับผิดชอบ สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง
และปฏิบัติตอผูเรียนดวยความเขาใจและเปนมิตร
ทักษะการวิเคราะห 1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการพูด การเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร คณิตศาสตรและเทคนิคทางสถิติ เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวมรวมขอมูล
และเทคโนโลยี ประมวลผลแปลความหมายและนํ า เสนอข อ มู ล เพื่ อ การแก ป ญ หาในชี วิ ต
ประจําวันและการจัดการเรียนการสอน
สารสนเทศ
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มาตรฐานการเรียนรู

ทักษะการจัดการ
เรียนรู

คุณลักษณะของนิสิต
2. ตระหนัก ถึ ง คุ ณ ค า ของหลั ก การพู ด การเขีย น เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
คณิต ศาสตรแ ละเทคนิค ทางสถิติ เพื่อ การสื่อ สาร การเรี ยนรู การเก็ บรวมรวม
ข อ มู ล ประมวลผลแปลความหมายและนํ าเสนอข อ มู ล เพื่ อ การแก ปญหาใน
ชีวิตประจําวันและการจัดการเรียนการสอน
3. สามารถใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตรและ
เทคนิคทางสถิติ เพื่อ การสื่อ สาร การเรียนรู การเก็บรวมรวมขอมูล ประมวลผล
แปลความหมายและนําเสนอขอมูล เพื่อ การแกปญหาในชีวิตประจําวันและการ
จัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
1. มี ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิ ด หลั กการ และทฤษฎีที่เ กี่ยวของกั บการ
ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การ
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน และการมีสวน
รวมกับครอบครัวและชุมชนในการจัดการศึกษา
2. ตระหนั ก ถึ งคุณ คา ของการนํ า แนวคิ ด หลั ก การ และทฤษฎี ที่เ กี่ย วข อ งกั บ
หลักสูตรการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงาน
ผลการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน และการมีสวนรวมกับครอบครัว
และชุมชน มาใช ในการพัฒ นาศัก ยภาพของผูเรียนตามความแตกตา งระหวา ง
บุคคล
3. สามารถออกแบบหลักสูตร วางแผนการปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัด
และประเมินผลการเรียนรู บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทํา
วิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล
4. สามารถประสานความรวมมือในการจัดการเรียนรูระหวางครอบครัว โรงเรียน
และชุมชนไดอยางเหมาะสม

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรูดานคุณธรรม
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
กลยุทธการประเมินผลการ
จริยธรรม
เรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. มีค วามรู ความเขาใจ เกี่ยวกั บ 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1. สังเกตพฤติ กรรมการเขา รวม
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยา- ที่เน นการเรี ยนรูจากสถานการณ กิจกรรมการเรียนการสอน
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ผลการเรียนรูดานคุณธรรม
จริยธรรม
บรรณวิชาชีพครู
2. ตระหนั ก ถึ งความสํ า คั ญ ของ
การดํารงชีวิต และการประกอบ
วิ ช าชี พ ครู ต ามคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3. สามารถวิ เคราะห สั งเคราะห
ประเมิ นค า และจั ดการปญหาทาง
คุ ณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใชดุลยพินิจที่
เหมาะสม และมีพฤติกรรมทางดาน
คุณธรรม จริยธรรมที่เปนแบบอยาง
ที่ดี
4. มีคานิยมพื้นฐานที่สอดคลอ ง
กับพฤติก รรมทางดานคุณธรรม
และจริยธรรม

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
เรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
จริง บทบาทสมมติ กรณีตัวอยาง
โดยสอดแทรกคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม
2. กํ า หนดให นิ สิ ตทํ า งานเป น
กลุ ม ห รื อ จั ด ทํ า โคร งงานที่
เกี่ยวขอ งกับคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิช าชีพครู เพื่อ
สรางจิตสํานึกสาธารณะ โดยถือ
ประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ง
3. ฝกการเปนผูนําและผูตาม เพื่อ
สงเสริมการเปนสมาชิก ที่ดี และ
มีความรับผิดชอบตอสังคม
4. สรางโอกาสใหนิสิตไดพบกับ
บุค คลหรือเหตุ การณที่เ ปนกรณี
ตัวอยาง เพื่อ สรางแรงบันดาลใจ
ใหยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
5. การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย
6. ประกาศเกี ยรติ คุณ นิ สิ ต ที่ ทํ า
ประโยชนตอสังคม
7. ปลูก ฝงใหนิสิตเปน ผูที่มีวินั ย
ในตนเองและมีระเบียบ ทั้งดาน
การเรียนและการดํารงชีวิต

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม
2. ประเมินจากพฤติกรรมการเขา
เรีย น การตรงตอ เวลาของนิสิ ต
ในการเข า เรี ย น การส ง งานที่
ไดรับมอบหมาย การรับผิดชอบ
ในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3. นิ สิ ตมีสวนรวมในกระบวนการประเมินผล

2.2 ความรู
ผลการเรียนรูดานความรู

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรูดานความรู
เรียนรู ดานความรู
1. มีความรูความเขาใจวิชาพื้นฐาน 1. จัดกิจกรรมโดยเนนผูเรียนเปน
ปร ะ เ มิ นจาก ผ ลสั ม ฤ ท ธิ์
ทางการเรียนและการปฏิบัติงาน
ทางด า นมนุ ษ ยศาสตร สั ง คม- สําคัญ
ศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 2. จั ด กิจ กรรมศึ ก ษาดู ง านนอก ของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ
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ผลการเรียนรูดานความรู
ศิลปกรรมศาสตร สุขศึกษาพลศึกษา
ภาษา และเทคโนโลยี อยางกวางขวางและเปนระบบ และสามารถ
บูรณาการความรูในศาสตรสาขา
วิชาตาง ๆ ไปใชในการดํารงชีวิต
และการประกอบวิชาชีพครูอยาง
มีประสิทธิภาพ
3. มี ค วามรู ค วามเ ข า ใจและ
ตระหนักถึงคุณคาเกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎี และหลัก การที่เ กี่ยวข อ ง
กับพัฒนาการและการเรียนรูของ
ผูเรี ยน การจัดการเรี ยนการสอน
และการวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของ
กับการแก ปญหาและการต อยอด
องคความรู
4. มี ค วามรู ค วามเ ข า ใจและ
ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค า ของแนวคิ ด
ทฤษฏี หลักการ และความกาวหนา
ในศาสตร สาขาวิ ชาที่สอนอยาง
ลึกซึ้งและเปนระบบ
5. มีความรูความเขาใจและตระหนัก
ถึงคุณคาของศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ
ธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบและ
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ที่เ ปลี่ย นแปลงตามสถานการณ
ในการดํารงชีวิตและการประกอบ
วิชาชีพครู
6. สามารถวิเ คราะห สัง เคราะห
ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับ

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
เรียนรูดานความรู
สถานที่ เพื่ อ ให มี ก ารเรี ยนรู จาก
สถานการณจริง
1. เชิญวิทยากรภายนอกที่มีความ
เชี่ ยวชาญ หรื อ มี ประสบการณ
ตรงมาบรรยาย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น วิเคราะห และอภิป ราย
รวมกัน
2. ให นิ สิ ต ศึ ก ษาค น คว า และ
เรียนรูดวยตนเอง
3. ให นิ สิ ต จั ด ทํ า โครงงาน การ
ฝกงาน การฝกปฏิบัติ การปฏิบัต-ิ
การสอนและฝ ก ประสบการณ
วิชาชีพ ในสถานศึกษาหรือหนวยงาน
องคกรที่เปนเครือขาย

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ดานความรู
1. การทดสอบยอย
2. การทดสอบกลางภาค
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 การฝก งาน การฝก
ปฏิบัติ การฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู
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ผลการเรียนรูดานความรู

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
เรียนรูดานความรู

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ดานความรู

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
เรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. จัดกระบวนการเรียนรู เพื่อให
นิ สิ ต ได ฝ ก ทั ก ษะการวิ เ คราะห
ทัก ษะการคิด จากสภาพ ป ญ หา
หรือสถานการณจริงตาง ๆ ทั้งใน

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ดานทักษะทางปญญา
1. การประเมิ นผลที่สะทอนการ
คิดวิเคราะห โดยประเมินจากการ
เขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน
และการทดสอบ

แนวคิ ด ทฤษฏี และหลั ก การที่
เกี่ ยวของกั บการพัฒ นาการและ
การเรียนรูของผูเรียน การจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการศึก ษาไปใชใน
การจั ด การเรี ย นการสอน การ
พัฒ นาผู เรีย น การแก ปญหา และ
การต อยอดองค ความรู โดยคํา นึ ง
ถึงธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ
และขอบังคับที่เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ
7. สามารถวิเ คราะห สัง เคราะห
ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับ
แนวคิ ด ทฤษฎี และหลั ก การที่
เกี่ ย วขอ งในศาสตร ส าขาวิ ช าที่
สอนไปใช ใ นการจั ด การเรี ย น
การสอน การพัฒนาผู เรียน การ
แก ป ญ หา และการต อ ยอดองค
ความรู โดยคํ า นึงถึงธรรมเนี ย ม
ปฏิบัติ กฎ ระเบียบ และขอบังคับ
ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ
2.3 ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรูดานทักษะทาง
ปญญา
1. มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ยวกั บ
หลั ก และกระบวนการค น หา
ขอเท็จจริง และสามารถประเมิน
ขอ มู ล จากแหล ง ข อ มู ล ที่ หลาก-
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หลายเพื่อใชในการแกปญหาดวย
ตนเอง การทํ า ความเข า ใจ และ
การประเมิ น ข อ มู ล จากแหล ง
ขอมูลที่หลากหลาย
2. ตระหนักถึง คุณคาของการใช
วิ ถี ท างป ญ ญาในการดํ า รงชี วิ ต
การประกอบวิ ช าชี พ และการ
แกปญหา
3. สามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อใช
ในการแก ปญหาที่ซั บซอ น ทาง
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
สามารถปรั บตั ว และเสนอแนะ
แนวทางในการแกปญ หาต าง ๆ
ไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึง
ความรูทางทฤษฎี ประสบการณ
จากการปฏิ บัติ และผลกระทบ
จากการตัดสินใจ
4. สามารถใชทักษะ ความเขาใจ
เกี่ ย วกั บวิ ช าชี พครู แ ละศาสตร
สาขาวิช าที่สอน และมีกระบวน
คิดอยางเปนระบบ เพื่อใชในการ
แกปญหา การพัฒนาตนเองและ
ผู เ รี ย น รวมทั้ งการจั ด การเรีย น
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ระดับบุคคลและกลุม เชน สะทอน 2. การสั ง เกตนิ สิ ต ด า นความ
คิด อภิปรายกลุม การทํากรณีศึกษา สามารถในการตัดสินใจ การแกไข
การโต วาที การจั ด ทํ า โครงการ ปญหาในสถานการณตาง ๆ
การทดลองในหองปฎิบัติการ ฯลฯ
2. จัดกิจกรรมใหนิสิตมีโอกาส
เรียนรูจากปญหา และประสบการณ จ ริ ง เพื่ อ การเสนอแนะ
และหาแนวทางแกไข

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูดานทักษะ
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
กลยุทธการประเมินผลการ
ความสัมพันธ ระหวางบุคคลและ เรียนรูด านทักษะความสัมพันธ เรียนรู ดานทักษะความสัมพันธ
ความรับผิดชอบ
ระหวางบุคคลและความ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
1. มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ยวกั บ 1. จั ดกิ จกรรมการเรีย นรูในชั้ น 1. สั งเกตพฤติก รรมของนิสิต ที่
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ผลการเรียนรูดานทักษะ
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
ความสัมพันธ ระหวางบุคคลและ เรียนรูด านทักษะความสัมพันธ
ความรับผิดชอบ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ เรีย น ที่เ นน การทํา งานเปน กลุ ม
ของตนเองในการทํางานและการ และงานที่ ต อ งมี ป ฏิ สั ม พั น ธ
อยู ร ว ม กั น กั บ ผู อื่ นไ ด อ ย าง ระหวางบุคคล เพื่อเสริมสรางให
สร า งสรรค และในการพั ฒ นา ผู เ รี ย นตระหนั ก ถึ ง ความสํ าคั ญ
ตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง และพัฒนาตนเองในดานความมี
2. มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ยวกั บ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ อั น ดี แ ละความ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ รับผิดชอบสวนบุคคล
ของความเปนครู และปฏิ บัติต อ 2. จัดประสบการณการเรียนรูใน
ผูเรียนอยางเปนกัลยาณมิตร
ภาคปฏิ บัติ ทั้ ง ในและนอกชั้ น
3. ตระหนักถึงคุณคาของบทบาท เรียน เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ
หนา ที่แ ละความรับผิดชอบของ ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ตนเอง การอยู รวมกับผู อื่นอยาง 3. สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ
สรางสรรค การเรียนรูและพัฒนา การมี มนุ ษ ยสั มพั น ธ การเข าใจ
ตนเองและวิช าชีพอยางตอ เนื่อง วัฒ นธรรมขององคก ร ฯลฯ ใน
และการปฏิ บั ติ ต อ ผู เ รี ย นอย า ง รายวิชาตาง ๆ
เปนกัลยาณมิตร
4. บูรณาการแนวคิดเกี่ยวกับการ
4. สามารถสร างความสั ม พั น ธ สรางความสัมพันธอันดีระหวาง
และทํ างานรวมกับผูอื่นได อยาง บุคคลในสังคมและความรับผิดชอบ
สร า งสรรค แสดงออกถึง ภาวะ เข า กั บ เนื้ อ หาในทุ ก รายวิ ช าที่
ผูนํ า ในสถานการณ ที่ไ ม ชั ดเจน สอน
ไดอยางเหมาะสม และใชนวัตกรรม 5. มอบหมายงานทั้ ง เป น ราย
ในการวิ เคราะหเพื่อการแกปญหา บุ ค คลและเป น กลุ ม ให ผู เ รี ย น
กลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ศึกษาคนควา วิเคราะห สังเคราะห
5. มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ สามารถ แนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวของ
เรียนรูและพัฒนาตนเองและวิชาชีพ กับความสัมพัน ธระหว างบุ คคล
อยางตอเนื่อง และปฏิบัติตอผูเรียน และความรับผิดชอบ โดยนําเสนอ
ดวยความเขาใจและเปนมิตร
เป น รายงาน ในรู ป แบบการนํ า

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
แสดงถึ ง ความสั มพั น ธ ร ะหวา ง
บุคคล และความรับ ผิดชอบ ใน
การทํ า กิ จ กรรมกลุ ม เช น การ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน
2. เปดโอกาสใหนิสิตมีสวนรวม
ในการประเมิน
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ผลการเรียนรูดานทักษะ
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
ความสัมพันธ ระหวางบุคคลและ เรียนรูด านทักษะความสัมพันธ
ความรับผิดชอบ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
อภิปรายรวมกันในชั้นเรียน

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูดานทักษะในการ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร เรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ยวกั บ 1. จัดประสบการณการเรียนรูใน
หลักการพูด การเขียน เทคโนโลยี รูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสม
สารสนเทศ และคณิตศาสตรและ เพื่ อ ส ง เสริ ม ให นิ สิ ต มี ค วามรู
เทคนิคทางสถิติ เพื่อการสื่อสาร ความเขาใจและมีความตระหนัก
การเรียนรู การเก็บรวมรวมขอมูล ถึงคุณคา ในเรื่องของหลักการพูด
ประมวลผลแปลความหมายและ การเขี ยน เทคโนโลยี สารสนเทศ
นําเสนอขอมูล เพื่อการแกปญหา คณิตศาสตร และเทคนิ คทางสถิ ติ
ในชีวิตประจําวัน และการจัดการ ในสถานการณตาง ๆ เพื่อการเขาถึง
เรียนการสอน
ขอมูล เลือกรับ เลือกใช วิเคราะห
2. ตระหนักถึงคุณคาของหลักการ และประเมินคุณคาตลอดจนสังเคราะห
พู ด การเขี ยน เทคโนโลยี ส าร- เพื่อการนํ าไปใชในสถานการณ
สนเทศ และคณิตศาสตรและเทคนิค ตาง ๆ เชน การนําเสนอผลงานได
ทางสถิติ เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู อยางมีประสิทธิภาพ
การเก็บรวมรวมขอมูล ประมวลผล 2. จั ดประสบการณ การเรีย นรู ที่
แปลความหมายและนําเสนอขอมูล เนนการฝกทักษะการใชเทคโนโลยี
เพื่อการแกปญหาในชีวิตประจําวัน สารสนเทศ การวิเคราะหเชิงตัวเลข
และการจัดการเรียนการสอน
และเทคนิคทางสถิติ รวมทั้งสงเสริม
3. สามารถใชภาษาพูด ภาษาเขียน ให เกิ ดทัก ษะการสื่อ สารทั้ งการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร รับฟง การพูด และการเขียน ระหวาง
และเทคนิ ค ทางสถิ ติ เพื่ อ การ ผูเรียน ผูสอน สังคมและชุมชน

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ดานทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมิ น ทั ก ษะของนิ สิ ต ใน
ดานการสื่อสาร การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิเคราะห เทคนิค
เชิ ง ตั วเลขและสถิ ติ ด วยวิ ธี ก าร
สั ง เกตพฤติ ก รรม และผลงาน
ของนิสิต
2. นิสิตมีสวนรวมในการประเมิน
ทั ก ษะการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ การวิ เคราะห เชิ งตั วเลข
และเทคนิคทางสถิติ
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ผลการเรียนรูดานทักษะในการ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร เรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวมรวม
ขอมูล ประมวลผลแปลความหมาย
และนํ า เสนอข อมู ล เพื่ อ การ
แก ป ญหาในชี วิตประจํ าวั นและ
การจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
ดานทักษะการจัดการเรียนรู
เรียนรูดานทักษะการจัดการ
เรียนรู
1. มีค วามรู ค วามเข าใจเกี่ย วกั บ 1. จั ด ให ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู ผ า น
แนวคิ ด หลั ก การ และทฤษฎี ที่ ประสบการณตรง ไดแก การจัดทํา
เกี่ยวของกับการออกแบบหลักสูตร แผนการสอน การจัดกิจกรรมการ
การเรียนการสอน การวัดประเมินผล เรียนการสอน การผลิตสื่อ และ
การจั ดการชั้น เรี ยน การบั น ทึ ก การใช การวั ดประเมิ นผล การ
และรายงานผลการจัดการเรียน ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค (micro
การสอน การวิจัยในชั้นเรียน และ teaching) การวิจัยในชั้นเรียน
การมีสวนรวมกับครอบครัวและ 2. จั ด ให ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู ผ า น
ชุมชนในการจัดการศึกษา
ประสบการณ ต รงในด า นการ
2. ตระหนักถึงคุณคาของการนํา ปฏิ บั ติ ง านครู ใ นสถานศึ ก ษา
แนวคิ ด หลั ก การ และทฤษฎี ที่ การปฏิบัติการสอนระหวางเรียน
เกี่ ยวข องกับหลัก สูตรการสอน และในสถานศึกษา
การวั ด ประเมิ น ผล การจั ด การ 3. จัดใหผู เรียนไดเรี ยนรูจากผู มี
ชั้นเรียน การบันทึกและรายงาน ประสบการณ หรื อ ผู เ ชี่ ย วชาญ
ผลการจัดการเรียนการสอน การ ทางดานการสอน ผานการสังเกต
วิจัยในชั้น เรี ย น และการมีส วน การสอน การสัมภาษณ
รวมกับครอบครัวและชุมชน มา 4. จั ด ให ผู เ รี ย นได แ ลกเปลี่ ย น

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ดานทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
ดานทักษะการจัดการเรียนรู
1. ให ผู มี ส ว นร วมทุ ก ฝ า ย เช น
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครูพี่ เ ลี้ ย ง
ครูประจําชั้น เพื่อน อาจารยนิเทศ
ประเมินนิสิตในเรื่องความสามารถ
การจัดการเรียนรูและความเปนครู
2. ประเ มิ น ผ ลงานนิ สิ ต จาก
บั น ทึ ก ประสบการณ ก ารสอน
ประจําวัน บันทึกสังเกตการสอน
ครู พี่ เ ลี้ ย งและเพื่ อ น แผนการ
จัดการเรียนรู กระบวนการทํางาน
วิจัยในชั้นเรียน การทําแฟมสะสม
งาน การบั น ทึ ก การเรี ย นรู การ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
3. สังเกตการสอนในชั้นเรียนและ
ประเมินแบบบันทึกหลังการสอน
4. ประเมินงานวิจัยในชั้นเรียน
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ผลการเรียนรู
ดานทักษะการจัดการเรียนรู
ใช ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
ผูเรียนตามความแตกตางระหวาง
บุคคล
3. สามารถออกแบบหลัก สู ต ร
วางแผนการปฏิ บั ติ ก ารสอน
จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผล
การเรียนรู บันทึกและรายงานผล
การจัดการเรียนการสอน และทํา
วิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู เ รี ย นตามความแตกต า ง
ระหวางบุคคล
4. สามารถประสานความรวมมือ
ในการจั ด การเรี ย นรู ร ะหว า ง
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
ไดอยางเหมาะสม

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
เรียนรูดานทักษะการจัดการ
ดานทักษะการจัดการเรียนรู
เรียนรู
เรี ยนรูจากเพื่อ นในสถาบั นและ
ตางสถาบัน
5. จั ด ให ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู จ าก
ตนแบบ เชน ครูผูสอน ครูประจํา
ชั้น ครูผูชวย ครูพี่เลี้ยง ครูตนแบบ
ครูแกนนํา หรือครูแหงชาติ
6. จัดใหเรียนรูจากประสบการณ
ตรง เชน กรณีตัวอยางจากหองเรียน
การสังเกตการณสอนแบบตาง ๆ
การสั ม ภาษณ หรื อ พู ดคุ ยกับผู มี
ประสบการณ

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum mapping)
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มาตรฐานผลการเรียนรู
รายวิชาชีพครู

ความรู**

คุณธรรม
จริยธรรม**
1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

ทักษะทางปญญา**

ทักษะการจัดการ
เรียนรู**

1

2

3

ทักษะความสัมพันธ
ทักษะการ
ระหวางบุคคลและความ วิเคราะหเชิง
รับผิดชอบ**
ตัวเลข ฯ**
4 1 2 3 4 5 1 2 3
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ศษ 111 จิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
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ศษ 211 กระบวนทัศนทางการศึกษา
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ศษ 291 การฝกประสบการณวิชาชีพครู
ระหวางเรียน 1
ศษ 421 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการ
ศษ 332 การศึกษาสําหรับผูที่มีความตองการ
พิเศษ
ศษ 381 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
ศษ 391 การฝกประสบการณวิชาชีพครู
ระหวางเรียน 2
ศษ 451 การวัดและประเมินผลการศึกษา

●

●
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ความรู**

คุณธรรม
จริยธรรม**

ทักษะทางปญญา**

ทักษะการจัดการ
เรียนรู**
1

2

3

4

รายวิชาชีพครู

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1

2

3

ทักษะความสัมพันธ
ทักษะการ
ระหวางบุคคลและความ วิเคราะหเชิง
รับผิดชอบ**
ตัวเลข ฯ**
4 1 2 3 4 5 1 2 3

ศษ 461 การบริหารและการจัดการการศึกษา
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●

●

๐

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

๐

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

๐

●

●

●

๐ ๐

มาตรฐานผลการเรียนรู

ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน
ศษ 491 การฝกประสบการณวิชาชีพครู
ระหวางเรียน 3
ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและฝก
ประสบการณวิชาชีพ 1
ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝก
ประสบการณวิชาชีพ 2

วิชาเลือก
ศษ 201 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู

●

●

●

ศษ 202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู

●

●

●

๐
๐

ศษ 212 งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน

●

●

●

●

●

●

●

ศษ 213 จิตสํานึกและการมีสวนรวมทาง
สังคมและการเมือง
ศษ 231 การจัดการเรียนรูเพื่อสรางจิตสํานึก
สาธารณะ

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

๐
๐
๐

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

●

●

●

●

●

●

●

๐

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

๐

●

●

●

●

●
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มาตรฐานผลการเรียนรู
รายวิชาชีพครู

ความรู**

คุณธรรม
จริยธรรม**

ทักษะการจัดการ
เรียนรู**

1

2

3

ทักษะความสัมพันธ
ทักษะการ
ระหวางบุคคลและความ วิเคราะหเชิง
รับผิดชอบ**
ตัวเลข ฯ**
4 1 2 3 4 5 1 2 3

1

2

3

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

๐

●

●

●

๐ ๐

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

๐

●

1

2

3

4

1

2

3

4

5

ศษ 232 การศึกษาปฐมวัย

●

●

●

๐

●

●

●

●

●

ศษ 242 การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณคาแหงตน

●

●

●

●

●

●

●

●

●

๐
๐

●

●

●

●

●

●

●

●

●

๐

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

๐ ๐ ๐

●

●

๐ ๐

●

●

●

●

●

●

●

●

●

๐

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

๐

●

●

●

●

●

๐

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

๐

●

●

●

●

●

ศษ 336 การมัธยมศึกษา

●

●

●

๐

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ศษ 341 จิต สมอง และการเรียนรูของมนุษย

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

๐

●

●

●

●

●

ศษ 361 การประกันคุณภาพการศึกษา

●

●

●

●

●

●

●

●

●

๐
๐
๐
๐

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

๐

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

๐

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

๐

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ศษ 311 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน
ศษ 312 การตอรองกับวัฒนธรรมการบริโภค
ศษ 333 การจัดการความรู
ศษ 334 การพัฒนาทักษะการคิดและความคิด
สรางสรรคในเด็กปฐมวัย
ศษ 335 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

ศษ 362 การศึกษาและการพัฒนาชุมชน/
ผูปกครอง
ศษ 371 สถิติทางการศึกษาเบื้องตน
ศษ 382 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

๐
๐

6

ทักษะทางปญญา**

๐
๐

4
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ความรู**

คุณธรรม
จริยธรรม**

ทักษะทางปญญา**

ทักษะการจัดการ
เรียนรู**
1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1

2

3

ทักษะความสัมพันธ
ทักษะการ
ระหวางบุคคลและความ วิเคราะหเชิง
รับผิดชอบ**
ตัวเลข ฯ**
4 1 2 3 4 5 1 2 3

●

●

●

●

●

●

●

●

●

๐

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

๐

●

●

●

●

●

๐

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ศษ 422 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น

●

●

●

๐

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ศษ 427 การวิจัยทางการศึกษา

●

●

●

●

●

●

●

●

●

๐
๐
๐

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

๐

●

●

●

●

●

●

●

●

●

๐

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

๐

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

๐

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

๐

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ปถ 311 การประถมศึกษา

●

●

●

๐

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ลส 301 วาทวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพฯ

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

มาตรฐานผลการเรียนรู
รายวิชาชีพครู
ศษ 383 การพัฒนาแหลงการเรียนรูและ
เครือขายการเรียนรู
ศษ 401 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน
ศษ 411 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง I

ศษ 431 การจัดการเรียนรูนอกระบบและตาม
อัธยาศัย
ศษ 441 การเรียนรูระดับจิตสํานึกและจิตใต
สํานึก
ศษ 452 การประเมินเพื่อเสริมพลังการเรียนรู

หมายเหตุ

●

ภาระกิจหลัก

๐ ภาระกิจรอง

๐
๐
๐
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ผลการเรียนรู
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

รายละเอียดผลการเรียนรู
1. มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. ตระหนักถึงความสําคัญของการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครูตามคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3. สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใชดุลยพินิจที่
เหมาะสม และมีพฤติกรรมทางดานคุณธรรม จริยธรรมที่เปนแบบอยางที่ดี
4. มีคานิยมพื้นฐานที่สอดคลองกับพฤติกรรมทางดานคุณธรรม และจริยธรรม
1. มีความรูความเขาใจวิชาพื้นฐานทางดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปกรรมศาสตร สุขศึกษาพล
ศึกษา ภาษา และเทคโนโลยี อยางกวางขวางและเปนระบบ และสามารถบูรณาการความรูในศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ ไปใชในการ
ดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
2. มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี และหลักการที่เกีย่ วของกับพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียน
การจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรู
3. มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของแนวคิด ทฤษฏี หลักการ และความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้ง
และเปนระบบ
4. มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ ธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณในการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครู
5. สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี และหลักการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการและการ
เรียนรูของผูเรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาไปใชในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
ผูเรียน การแกปญหา และการตอยอดองคความรู โดยคํานึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ
6. สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวของในศาสตรสาขาวิชาที่สอน

65
ผลการเรียนรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข

รายละเอียดผลการเรียนรู
ไปใชในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผูเรียน การแกปญหา และการตอยอดองคความรู โดยคํานึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ
ระเบียบ และขอบังคับที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคนหาขอเท็จจริง และสามารถประเมินขอมูลจากแหลงขอมูลทีหลากหลายเพื
่
่อ
ใชในการแกปญหาดวยตนเอง การทําความเขาใจ และการประเมินขอมูล จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
2. ตระหนักถึงคุณคาของการใชวิถีทางปญญาในการดํารงชีวิต การประกอบวิชาชีพ และการแกปญหา
3. สามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการแกปญหาที่ซับซอน ทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม สามารถปรับตัว และเสนอแนะแนวทาง
ในการแกปญหาตาง ๆ ไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางทฤษฎี ประสบการณจากการปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
4. สามารถใชทักษะ ความเขาใจเกี่ยวกับวิชาชีพครูและศาสตรสาขาวิชาที่สอน และมีกระบวนคิดอยางเปนระบบ เพือใช
่ ในการ
แกปญหา การพัฒนาตนเองและผูเ รียน รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองในการทํางานและการอยูรวมกันกับผูอ่นื ไดอยาง
สรางสรรค และในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของความเปนครู และปฏิบัติตอผูเรียนอยางเปนกัลยาณมิตร
3. ตระหนักถึงคุณคาของบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง การอยูรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค การเรียนรูและพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง และการปฏิบัติตอผูเรียนอยางเปนกัลยาณมิตร
4. สามารถสรางความสัมพันธและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค แสดงออกถึงภาวะผูนําในสถานการณที่ไมชัดเจนไดอยาง
เหมาะสม และใชนวัตกรรมในการวิเคราะหเพื่อการแกปญหากลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. มีความรับผิดชอบ สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง และปฏิบัติตอผูเรียนดวยความเขาใจและเปนมิตร
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการพูด การเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตรและเทคนิคทางสถิติ เพื่อการสื่อสาร การ

66
ผลการเรียนรู
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะการจัดการเรียนรู

รายละเอียดผลการเรียนรู
เรียนรู การเก็บรวมรวมขอมูล ประมวลผลแปลความหมายและนําเสนอขอมูล เพื่อการแกปญหาในชีวิตประจําวันและการจัดการเรียนการสอน
2. ตระหนักถึงคุณคาของหลักการพูด การเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตรและเทคนิคทางสถิติ เพื่อการสื่อสาร การ
เรียนรู การเก็บรวมรวมขอมูล ประมวลผลแปลความหมายและนําเสนอขอมูล เพื่อการแกปญหาในชีวิตประจําวันและการจัดการเรียน
การสอน
3. สามารถใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตรและเทคนิคทางสถิติ เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บ
รวมรวมขอมูล ประมวลผลแปลความหมายและนําเสนอขอมูล เพื่อการแกปญหาในชีวิตประจําวันและการจัดการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดประเมินผล
การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน และการมีสวนรวมกับครอบครัวและ
ชุมชนในการจัดการศึกษา
5. ตระหนักถึงคุณคาของการนําแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชัน้ เรียน
การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน และการมีสวนรวมกับครอบครัวและชุมชน มาใชในการ
พัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล
6. สามารถออกแบบหลักสูตร วางแผนการปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผลการเรียนรู บันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนการสอน และทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล
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. มีจิตสํานึกที่ดีและรับผิดชอบตอหนาที่
5. มีการเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น รวมถึงกฎและ
ระเบียบขององคกร
ความรู
1. มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่
สําคัญในเนื้อหา
2. สามารถนําความรูมาประยุกตใชเพื่อการวิเคราะหแกปญหา
และสามารถตอยอดองคความรูได
3. สามารถบูรณาการความรูในศาสตรอื่นที่เกี่ยวของได
4. สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิจัย
ทักษะทางปญญา
1. สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ และมีเหตุผล
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
3. สามารถประยุก ตค วามรู ทัก ษะ ความเขา ใจ หลัก การและ
ทฤษฎี ตาง ๆ กับการแกปญหาที่เ กี่ยวข องได อ ยางถูกตอ งและ
สรางสรรค
4. สามารถสืบคน และวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลที่
หลากหลายไดอยางสรางสรรค
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 1. สามารถทํางานกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพและเปน
กัลยาณมิตร
และความรับผิดชอบ
2. สามารถทํางานเปนทีม มีภาวะผูนํา และการเปนผูรวมงานที่ดี
3. มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม ตลอดจนรับผิดชอบ
ในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข และ 1. มีทักษะในการสื่อ สารภาษาไทยไดอ ยางมีประสิทธิภาพทั้ ง
การพู ด ฟ ง อ าน และเขี ยน รวมทั้ งการเลื อ กใช รู ปแบบการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สื่อสารไดอยางเหมาะสม
2. มีทักษะและความรูในภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ เพื่อการ
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กลยุทธการสอนและกิจกรรมของนิสิต
คนควาไดอยางเหมาะสมและจําเปน
3. สามารถใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื บค น และเก็ บ
รวบรวมข อ มู ล ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสมกั บ
สถานการณ
4. มีความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการวิเคราะหนําเสนอ
ขอมูลและประมวลผลไดอยางเหมาะสมในการแกปญหา

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน มุงพัฒนานิสิตในดานตาง ๆ ดังนี้
2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรูดานคุณธรรม
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
กลยุทธการประเมินผลการ
จริยธรรม
เรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. มี ก ารยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรม 1. สอดแทรกเนื้ อ หาในมิติทาง 1. ประเมินจากพฤติกรรมในชั้น
จริยธรรม และเสียสละ
คุณธรรม จริยธรรม
เรี ย น การตรงต อ เวลา การแต ง
2. มีความซื่อสัตยสุจริต มี
2. ปลู ก ฝ ง ความมี ระเบี ยบวิ นั ย กาย และการปฏิ บั ติ ต นตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวินัย และตรงเวลา
และความซื่อสัตย
3. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ 3. จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 2. สังเกตพฤติกรรมการเขารวม
กิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาชีพ
จริยธรรม
3. ประเมิ น จากงานที่ ไ ด รั บ
4. มีจิตสํานึกที่ดีและรับผิดชอบ
มอบหมาย ความรั บ ผิ ด ชอบใน
ตอหนาที่
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
5. มีการเคารพสิทธิและความ
คิดเห็นของผูอื่น รวมถึงกฎและ
ระเบียบขององคกร
2.2 ความรู
ผลการเรียนรูดานความรู
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรูดานความรู
เรียนรู ดานความรู
1. มี ค วามรู แ ละเข า ใจเกี่ ยวกั บ 1.จัดกิจกรรมโดยเนนผูเรียนเปน ประเมิน จากผลสัมฤทธิ์ ทางการ
หลั ก การและทฤษฎี พื้ น ฐานที่ สํา คัญโดยแนะนํา วิธี ก ารเรีย นรู เรียนและการปฏิบัติงานของนิสิต
และการสืบคนขอมูลดวยตนเอง ในดานตาง ๆ คือ
สําคัญในเนื้อหา
2. สาม าร ถ นํ า คว าม รู ม า 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1. การทดสอบยอย
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กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
เรียนรูดานความรู
ประยุ ก ต ใ ช เ พื่ อ การวิ เ คราะห ใ นห ล า ย รู ป แ บบ เ ช น กา ร
แก ป ญ หาและสามารถต อ ยอด บรรยาย การฝ ก ปฏิ บั ติ การ
องคความรูได
สั ม มนา การทํ า แบบฝ ก หั ด
3. สามารถบู รณาการความรูใน การศึกษานอกสถานที่
ศาสตรอื่นที่เกี่ยวของได
4. สามารถติดตามความกาวหนา
ทางวิชาการและวิจัย

2.3 ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรูดานทักษะทาง
ปญญา
1. สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ
และมีเหตุผล
2. มี ค วามสามารถในการคิ ด
วิเคราะหอยางเปนระบบ
3. สามารถประยุ ก ต ค วามรู
ทักษะ ความเขาใจ หลักการและ
ทฤษฎีตาง ๆ กับการแกปญหาที่
เกี่ ย วข อ งได อ ย า งถู ก ต อ งและ
สรางสรรค
4. สามารถสืบคน และวิเ คราะห
ข อ มู ล จ า ก แ ห ล ง ข อ มู ล ที่
หลากหลายไดอยางสรางสรรค

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
เรียนรูดานทักษะทางปญญา
จั ด กระบวนการเรี ย นรู เพื่ อ ให
นิ สิต ได ฝ ก ทั ก ษะการวิเ คราะห
ทั ก ษะการคิ ด จากสภาพป ญ หา
หรือสถานการณจริง ทั้งในระดับ
บุคคลและกลุม เชน
1. การนํ า เสนอและอภิ ป ราย
แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็น ในชั้ น
เรียน
2. การทํากรณีศึกษา
3. การโตวาที
4. การจัดทําโครงการ
5. การทดลองในหองปฎิบัติการ
6. การศึกษาคนควาดวยตนเอง

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ดานความรู
2. การท ดสอบก ลางภา ค
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ป ล า ย ภ า ค
การศึกษา
3. การร ายงาน /แผนงาน/
โครงการ
4. การนําเสนอผลงาน
5. โครงงาน การฝก งาน การฝก
ปฏิ บั ติ การฝ ก ประสบการณ
วิชาชีพครู
กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ดานทักษะทางปญญา
1. ประเมินจากพฤติกรรมในชั้น
เรี ย น การตรงต อ เวลา การแต ง
กาย แล ะการปฏิ บั ติ ต นตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. สังเกตพฤติกรรมการเขารวม
กิจกรรมการเรียนการสอน
3. ประเมิ น จากงานที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย ความรั บ ผิ ด ชอบใน
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
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ผลการเรียนรูดานทักษะ
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
ความสัมพันธ ระหวางบุคคลและ เรียนรูด านทักษะความสัมพันธ
ความรับผิดชอบ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. สามารถทํ างานกั บผู อื่ น ได 1. กิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป น ที่ เ น น การทํ า งานเป น กลุ ม และ
กัลยาณมิตร
งานที่ ตอ งมี ปฏิ สัมพัน ธร ะหวา ง
2. สามารถทํางานเปนทีม มีภาวะ บุคคล
ผูนํา และการเปนผูรวมงานที่ดี 2. จัดประสบการณการเรียนรูใน
3. มี ค วามรั บผิดชอบตอ ตนเอง ภาคปฏิ บัติ ทั้ ง ในและนอกชั้ น
และสั ง คม ตลอดจนรั บผิ ดชอบ เรียน
ในการพั ฒ นาการเรี ย นรู ข อง
ตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดง
ถึง ความสัม พั น ธ ร ะหว างบุ ค คล
และความรับผิ ดชอบ ในการทํ า
กิจกรรมกลุม
2. ประเมินจากการมีสวนรวมใน
การวิ พากษ วิ จารณ ใ นชั้ น เรี ย น
และการยอมรับเหตุผ ลของผูที่มี
ความคิดเห็นแตกตาง
3. ประเมิ น จากงานที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย ความรั บ ผิ ด ชอบใน
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูดานทักษะในการ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
กลยุทธการประเมินผลการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร เรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห
เรียนรู ดานทักษะในการ
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มี ทั ก ษะในการสื่ อ สาร 1. มี ร ายวิ ช าที่ ฝ ก ทั ก ษะการ 1. ประเมิ น จากผลสั ม ฤทธิ์
ภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ วิเ คราะหเ ชิงตัวเลข การสื่ อสาร ทางการเรียนและการปฏิบัติงาน
ทั้ ง การพู ด ฟ ง อ า น และเขี ย น แ ล ะ ก า ร ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี ของนิสิตในการสอบ
รวมทั้ งการเลื อ กใช รู ปแบบการ สารสนเทศ
2. ประเมิ น จากการนํ า เสนอ
สื่อสารไดอยางเหมาะสม
2. การมอบหมายงานใหสื บคน ผลงาน การเขียนรายงาน
2. มี ทั ก ษะและความรู ใ น จัดการ และนําเสนอขอมูล
ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ เพื่อ 3. การศึกษาคนควาดวยตนเอง
การคนควาไดอยางเหมาะสมและ
จําเปน
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ผลการเรียนรูดานทักษะในการ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
กลยุทธการประเมินผลการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร เรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห
เรียนรู ดานทักษะในการ
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สามารถใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนและเก็บ
ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล ไ ด อ ย า ง มี
ประสิ ทธิภ าพและเหมาะสมกั บ
สถานการณ
4. มีความรูทางคณิตศาสตรและ
สถิ ติ เพื่ อการวิ เ คราะห นํ าเสนอ
ข อ มู ล และประมวลผลได อ ย า ง
เหมาะสมในการแกปญหา

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum mapping)
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 ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง
ดานคุณธรรมและจริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

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

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
ความรับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3

รายวิชาเอก

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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


























































ฟสิกส 1






ฟส 103










ฟส 183

ปฏิบัติการฟสิกส 1









































ฟส 209

ภาษาอังกฤษสําหรับครูฟสิกส









































ฟส 374

การใชคอมพิวเตอรฟ สิกส









































ฟส 491

ขอเสนอโครงงานฟสิกส









































ฟส 492

โครงงานฟสิกส









































ฟศ 481

บูรณาการวิธีวิทยาสําหรับครูฟสกิ ส









































คณ 112

คณิตศาสตร 2









































สถ 243

วิธีการทางสถิติ
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ฟส 104

ฟสิกส 2









































ฟส 184

ปฏิบัติการฟสิกส 2









































ฟส 211

กลศาสตร









































ฟส 212

คลื่น









































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









































ฟส 272

วิธีการทางวิทยาศาสตรสําหรับนัก
ฟสิกส
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









































ฟส 419

กิจกรรมและการทดลองทางดารา
ศาสตร
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

















































































ฟส 466

ปฏิบัติการฟสิกสและเทคโนโลยี
สุญญากาศ
การตรวจสอบและการควบคุม
มลพิษ
ระบบควบคุมเบื้องตน









































ฟส 467

ธรณีฟสิกสเบื้องตน









































ฟส 468

อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน









































ฟส 494

หัวขอพิเศษทางฟสิกส 1









































ฟส 495

หัวขอพิเศษทางฟสิกส 2









































ฟส 465
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ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
1. ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1. มีการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละ
2. มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย และตรงเวลา
3. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4. มีจิตสํานึกที่ดีและรับผิดชอบตอหนาที่
5. มีการเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น รวมถึงกฎและระเบียบขององคกร
2. ผลการเรียนรูดานความรู
2.1 มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่สําคัญในเนื้อหา
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 กับการแกปญหาที่เกี่ยวของ
ไดอยางถูกตองและสรางสรรค
3.4 สามารถสืบคน และวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลายไดอยางสรางสรรค
4. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถทํางานกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนกัลยาณมิตร
4.2 สามารถทํางานเปนทีม มีภาวะผูนํา และการเปนผูรวมงานที่ดี
4.3 มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม ตลอดจนรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง
และวิชาชีพอยางตอเนื่อง
5. ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด ฟง อาน และเขียน รวมทั้งการ
เลือกใชรูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
5.2 มีทักษะและความรูในภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ เพื่อการคนควาไดอยางเหมาะสมและจําเปน
5.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ
5.4 มีความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการวิเคราะหนําเสนอขอมูลและประมวลผลไดอยางเหมาะสม
ในการแกปญหา
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หมวดที่ 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
ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับขั้น ใหประเมินผลใชสัญลักษณ
ดังนี้
สัญลักษณ
S
U
AU
I
W
IP

ความหมาย
ผลการเรียน/การปฏิบัต/ิ ฝกงาน/เปนที่พอใจ
ผลการเรียน/การปฏิบัต/ิ ฝกงาน/ไมเปนที่พอใจ
การเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
การงดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn)
ยังไมประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In progress)

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ข องนิสิต ซึ่งเปนตามเกณฑ
การประเมินของ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ทําการสอนในแตละภาคการศึกษา
2.1 กําหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา และทบทวนระบบดวยคณะกรรมการ
2.2 อาจารยที่ผิดชอบรายวิชาเดียวกัน กําหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลรวมกัน และใหสอดคลอง
กับตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร ทําการทวนสอบโดยการประชุมตัดสินผลการเรียนรวมกัน
2.3 ประเมิน ผลการฝก ประสบการณวิชาชีพครูระหว างเรียนและหลังเรียน จากอาจารยผูสอน และ
ผูเกี่ยวของในสถานศึกษาเครือขาย
2.4 จัดการวัดประมวลความรู ความสามารถ และคุณลักษณะของความเปนครูกอนจบการศึกษา
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2.5 การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
2.6 มีการทบทวนระบบประเมินผลสัมฤทธของนิสิตใหสอดคลองกับการกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
3.2 เขารวมกิจกรรมตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.3 ผานการประเมินมาตรฐานบัณฑิตตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
จัดใหมีการปฐมนิเทศ อาจารยใหม เพื่อแนะนําอาจารยใหมและอาจารยพิเศษ เพื่อใหเขาใจหลักสูตร
บทบาทของรายวิชาที่สอนในหลักสูตร และรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน โดย
1.1 กําหนดใหค ณาจารย ใหม เข า โครงการปฐมนิ เทศและสั มมนาคณาจารยใหมข องมหาวิทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ และโครงการพัฒนาคณาจารยใหมของคณะศึกษาศาสตรและคณะรวมผลิต
1.2 จัดระบบอาจารยพี่เลี้ยงสําหรับอาจารยใหม เพื่อใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับจุดมุงหมาย
โครงสรางหลักสูตรและรายวิชา และการพัฒนานิสิต เพื่อใหอาจารยใหมสามารถใหคําแนะนํานิสิตเกี่ยวกับ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะและการพัฒนานิสิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาอาจารยในดานการจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
2.1.2 สนับสนุนใหคณาจารยเขารวมโครงการพัฒนาความรูในดานทักษะการจัดการสอน การใช
สื่อการเรียนการสอน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรูแ ละการทําวิจัยของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
2.2.1 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยพัฒนาผลงานทางวิช าการ และพัฒนาผลงานทางดาน
วิจัย โดยการสนับสนุนเงินทุนและสงเสริมการเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ
2.2.2 จัดกิจกรรม เพื่อสงเสริมทักษะ การเขียนเอกสารตํารา บทความ และผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น ๆ
2.2.3 ใหทุนสนับสนุนการไปเขารวมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ
2.2.4 จัดโครงการสนับสนุนใหคณาจารยศึก ษาตอในระดับปริญญาเอก โดยใหทุนการศึก ษาใน
รูปแบบตาง ๆ สําหรับผูเขารวมโครงการ
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2.2.5 จัดสัมมนาระดับประเทศ/นานาชาติ
2.2.6 สรางสัมพันธภาพกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ รวมทั้งประเทศใกลเคียง เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูและพัฒนาองคความรูในวิชาชีพ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 จัดใหมีคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาชีพครู เพื่อกํากับดูแลคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของคณะและคณะรวมผลิต
1.2 จัดใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาที่ดูแล รับผิดชอบการบริหารจัดการการเรียนการ
สอนใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพครู
1.3 จัดใหมีอาจารยผูประสานงานรายวิชา ทําหนาที่ จัดทํา มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการสอน
รวมกับอาจารยผูสอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเปนไป
อยางมีคุณภาพ
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอตอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต
2.2 ทรัพยากรการเรียนรูที่มีอยูเดิม
ใชทรัพยากรการเรียนการสอนในสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดแก
1. ตํารา หนังสือ สื่อและวารสาร มีรายละเอียดดังนี้
ตําราและหนังสือ ตําราและหนังสือ
วารสาร / ชื่อ
รวม
เนื้อหา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
สื่อ
ภาษาตางประเทศ
(เลม)
(เลม)
20,369
คณิตศาสตร
8,579
11,193
597
2
12,001
เคมี
5,345
6,568
88
3
26,967
ชีววิทยา
10,961
15,834
172
8
14,840
ฟสิกส
6,390
8,118
332
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 ไปยังแหลงคน ควา
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
2.3.2 จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ตํารา และสื่อการเรียนการสอน
2.3.3 จัดระบบการใชทรัพยากรการเรียนการสอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผูสอน ผูเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวของ
2.4.2 จัดระบบติดตามการใชทรัพยากร เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมิน
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
การคัดเลือกอาจารยใหมใหเปนไปตามระเบียบและหลัก เกณฑของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดให
อาจารยใหมตองมีคุณวุฒิที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอนจะตองปรับปรุงรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และได
บัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.4 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
ในกรณีที่คณะศึกษาศาสตรและคณะรวมผลิตมีอาจารยประจําไมเพียงพอในการจัดการเรี ยนการ
สอน ให แ ตง ตั้ง คณาจารยพิเศษ โดยพิ จารณาคุ ณวุ ฒิ ประสบการณ ความรู ความสารถ ที่ สอดคลอ งกั บ
รายวิชา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ใหมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อทําหนาที่ประสานการดําเนินงานของหลักสูตรระหวาง
คณะศึกษาศาสตร คณะรวมผลิต และโรงเรียนในเครือขายฝก ประสบการณ โดยมีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับ
ปริญญาตรี
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4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
จัดใหมีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มทักษะความรูและประสบการณการปฏิบัติงาน ใน
ดานตาง ๆ อยางนอยคนละ 1 - 2 ครั้งตอป
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่น ๆ แกนิสิต
5.1.1 มีร ะบบอาจารย ที่ปรึ กษาดา นวิ ช าการ เพื่อ ทํ าหน าที่ ให คํ าแนะนํ าและคํ าปรึก ษาในการ
ลงทะเบียน การเรียน การรวมกิจกรรม การปรับตัว การพัฒนาทักษะชีวิต การปฏิบัติตนในระหวางการฝก
ประสบการณวิชาชีพ และอื่น ๆ
5.1.2 มีอาจารยที่ปรึกษาประจําโครงการในการทํากิจกรรมของนิสิต
5.2 การอุทธรณของนิสิต
5.2.1 นิสิตสามารถยื่นคํารองเพื่อขออุทธรณในกรณีที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและ
วิธีการประเมินผล
5.2.2 จัดชองทางรับคํารองเพื่อการขออุทธรณของนิสิต
5.2.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณของนิสิต
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
6.1 มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกปเพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงหลักสูตร
6.2 มีการสํารวจการไดงานทําของบัณฑิตทุกป
6.3 มีการสํารวจเพื่อประเมินความตองการของตลาดงาน สังคม
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators)
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารยผูสอนและผูประสานงานรายวิชามีสวนรวมอยางนอย
รอยละ 75 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด
สอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูท ี่
กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(10)จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(13) ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรูเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(14) ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบอาจารยที่ปรึกษา
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(15) ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอกิจกรรมพัฒนาความเปน
ครู เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(16) อาจารยผูสอนใชกลยุทธการสอนที่พัฒนาตามผลการเรียนรู
ทั้ง 6 ดาน
(17) ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยไมนอย
กวา 3.5 จาก 5 ของทุกรายวิชาที่คณะเปดสอน

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
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ผลการดําเนิน การบรรลุตามเป าหมายตัวบงชี้ ทั้ ง หมดอยูในเกณฑดี ตอเนื่อ ง 2 ป การศึก ษาเพื่ อ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1 - 5 และ
อยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสิต
1.1.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต ทั้งในและ
นอกชั้นเรียน
1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสิตที่ไดรับมอบหมายในแตละรายวิชา
1.1.5 ประเมินวิธีการจัดการเรียนรู โดยคณาจารยผูสอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 ประเมินอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาโดยนิสิต ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารยใหแกอาจารยผูสอนและผูรับผิดชอบหลัก สูตรเพื่อใช
ในการปรับปรุงกลยุทธการสอนของอาจารยตอไป
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมิน ทั กษะของอาจารย ในการจั ดกิจกรรมเพื่ อพัฒนา/ปรั บปรุ ง
ทักษะกลยุทธการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 กํา หนดให มีค ณะกรรมการประเมิ น หลั ก สูต ร ซึ่ งประกอบไปด วยคณะกรรมการภายในและ
ภายนอกสถาบัน
2.2 ประเมินหลักสูตรในแตละปการศึกษา ซึ่งประกอบไปดวย การประเมินการจัดการเรียนการสอน
การฝกประสบการณวิชาชีพ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต และการประมวลความรูของนิสิตกอ นจบ
การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที่ได (Outcome)
2.3 ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
2.4 จัดทําการวิจัยเชิงประเมินหลักสูตร เพื่อนําผลไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกั นคุณ ภาพภายใน ดํา เนิน การประเมิน ผลการดํา เนิ นงานตามตัวบ งชี้ (Key
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ขอ 7

84

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
4.1 จัดทํารายงานการประเมินหลักสูตร เพือ่ เสนอตอคณะกรรมการในระดับตาง ๆ คณาจารยและ
ผูเกี่ยวของ
4.2 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธการสอน โดยใชผลการประเมิน
เปนฐานในการปรับปรุง
4.3 เชิญผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) มีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
และกลยุทธการสอน
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ภาคผนวก ก
เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร
1. ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร-ฟสิกส
(แสดงจํานวนหนวยกิต)
หมวดวิชา
เกณฑ
หลักสูตร
หลักสูตร
สกอ.
เดิม
ปรับปรุง
พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2554
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 วิชาชีพครู
2.2 วิชาแกน
2.3 วิชาเอก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

30
114

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

6
150

30
134
54
42
38
6
170

30
130
50
42
38
6
166

2. การเปรียบเทียบรายวิชาระหวางหลักสูตรเกาและหลักสูตรใหมของรายวิชาชีพครูที่มีการปรับปรุง
โครงสรางหลักสูตรเกา
กลุมวิชาชีพครูบังคับ (54 นก)
ศษ 341 จิตสํานึกและจริยธรรมทางสังคม
3(1-4-4)
ศษ 311 กระบวนทัศนทางการศึกษา
3(3-0-6)
ศษ 323 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5)
ศษ 321 ยุทธศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อ
สรางสรรคการเรียนรู 3(2-2-5)
ศษ 324 การศึกษาสําหรับผูที่มีความ
ตองการพิเศษ 3(2-2-5)
ศษ 428 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อ
สรางปฏิสัมพันธการเรียนรู
3(2-2-5)
ศษ 331 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 3(2-2-5)
ศษ 434 การประเมินการเรียนรู 3(2-2-5)
ศษ 426 การบริหารและการจัดการ
การศึกษา 3(2-2-5)
ศษ 425 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน 3(2-2-5)

นก ประเภท
3

บังคับ

3

บังคับ

3
3

บังคับ
บังคับ

3

บังคับ

3

บังคับ

3

บังคับ

3

บังคับ

3

บังคับ

3

บังคับ

โครงสรางหลักสูตรใหม
กลุมวิชาชีพ ครูบังคับ (48 นก)
ศษ 111 จิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู 3(2-2-5)
ศษ 211 กระบวนทัศนทางการศึกษา
3(3-0-6)
ศษ 241 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5)
ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูเชิง
บูรณาการ 3(2-2-5)
ศษ 332 การศึกษาสําหรับผูที่มีความ
ตองการพิเศษ 3(2-2-5)
ศษ 381 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษา3(2-2-5)
ศษ 421 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 3(2-2-5)
ศษ 451 การวัดประเมินทางการศึกษา
3(2-2-5)
ศษ 461 การบริหารและการจัดการ
การศึกษา 3(2-2-5)
ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
การเรียนการสอน 3(2-2-5)

นก ประเภท
3

บังคับ

3

บังคับ

3
3

บังคับ
บังคับ

3

บังคับ

3

บังคับ

3

บังคับ

3

บังคับ

3

บังคับ

3

บังคับ
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โครงสรางหลักสูตรเกา
ศษ 461 การฝกทักษะการจัดการเรียนรู
3(1-4-4)

ศษ 561 การปฏิบัติการสอนและฝก
ประสบการณ 12 (0-24-12)
กลุมวิชาชีพครูเลือก/บังคับ
ศษ 351 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(1-4-4)
ศษ 352 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(1-4-4)

3

บังคับ

12 บังคับ

3

เลือก

3

เลือก

ศษ 322 การจัดการเรียนรูเพื่อสราง
จิตสํานึกสาธารณะ 3(2-2-5)

3

เลือก

ศษ 427 การแนะแนวเพื่อสรางคุณคาแหง
ตน 3(2-2-5)

3

บังคับ

ศษ 443 การตอรองกับวัฒนธรรมการบริโภค 3
3(2-2-5)
ศษ 433 ยุทธศาสตรการจัดการความรู
3
3(2-2-5)

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

3
2

บังคับ
บังคับ

โครงสรางหลักสูตรใหม
ศษ 291 การฝกประสบการณวิชาชีพ ครู
ระหวางเรียน 1 2(0-4-2)
ศษ 391 การฝกประสบการณวิชาชีพครู
ระหวางเรียน 2 2(0-4-2)
ศษ 491 การฝกประสบการณวิชาชีพครู
ระหวางเรียน 3 2(0-4-2)
ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและฝก
ประสบการณวิชาชีพ 1 6(0-12-6)
ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝก
ประสบการณวิชาชีพ 2 6(0-12-6)
กลุมวิชาชีพ ครูเลือก
ศษ 201 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(1-4-4)
ศษ 202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู 3(1-4-4)
ศษ 212 งานอาสาสมัครและกิจกรรม
เยาวชน 3(2-2-5)
ศษ 213 จิตสํานึกและการมีสวนรวมทาง
สังคมและการเมือง 3(2-2-5)
ศษ 231 การจัดการเรียนรูเพื่อสราง
จิตสํานึกสาธารณะ 3(2-2-5)
ศษ 232 การศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6)
ศษ 242 การแนะแนวเพื่อการพัฒนา
คุณคาแหงตน 3(2-2-5)
ศษ 311 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 3(2-2-5)
ศษ 312 การตอรองกับวัฒนธรรมการ
บริโภค 3(2-2-5)
ศษ 333 การจัดการความรู 3(2-2-5)

2

บังคับ

2

บังคับ

3

บังคับ

6

บังคับ

6

บังคับ

3

เลือก

3

เลือก

3

เลือก

3

เลือก

3

เลือก

3
3

เลือก
เลือก

3

เลือก

3

เลือก

3

เลือก

3

เลือก

3

เลือก

2

เลือก

ศษ 341 จิต สมอง และการเรียนรูของ
มนุษย 3(2-2-5)

3

เลือก

ศษ 361 การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
ศษ 362 การศึกษาและการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
ศษ 371 สถิติทางการศึกษาเบื้องตน
3(2-2-5)
ศษ 382 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
ศษ 383 การพัฒนาแหลงการเรียนรูและ
เครือขายการเรียนรู 3(2-2-5)

3

เลือก

3

เลือก

3

เลือก

3

เลือก

3

เลือก

ศษ 334 การพัฒนาทักษะการคิดและ
ความคิดสรางสรรคในเด็ก
ปฐมวัย 3(3-0-6)
ศษ 335 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
ศษ 336 การมัธยมศึกษา 2(1-2-3)
เลือก
เลือก
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โครงสรางหลักสูตรเกา
ศษ 353 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารศึกษา 3(2-2-5)

ศษ 454 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
2(1-2-3)

ศษ 435 การประเมินเพื่อเสริมสรางพลัง
3(2-2-5)
ศษ 441 การบูรณาการวิชาชีพ ทางการ
ศึกษา 3(2-2-5)
รวม จํานวนหนวยกิตวิชาบังคับ ไมนอยกวา
รวม จํานวนหนวยกิตวิชาเลือก

3

2

เลือก

เลือก

3

เลือก

3

เลือก

54
-

โครงสรางหลักสูตรใหม
ศษ 401 การออกแบบและพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน 3(2-2-5)
ศษ 411 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
3(2-2-5)
ศษ 422 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
3(2-2-5)
ศษ 427 การวิจัยทางการศึกษา 2(1-2-3)

3

เลือก

3

เลือก

3

เลือก

2

เลือก

ศษ 431 การจัดการเรียนรูนอกระบบและ
ตามอัธยาศัย 3(2-2-5)
ศษ 441 การเรียนรูระดับจิตสํานึกและจิต
ใตสํานึก 3(2-2-5)
ศษ 452 การประเมินเพื่อเสริมพลังการ
เรียนรู 3(2-2-5)

3

เลือก

3

เลือก

3

เลือก

รวม จํานวนหนวยกิตวิชาบังคับ ไมนอยกวา
รวม จํานวนหนวยกิตวิชาเลือก ไมนอยกวา

48
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ภาคผนวก ข
คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษา
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
SWU 111 Thai for Communication
ศึกษาองคประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร การเขียนพรรณนาความ
สรุปความ ยอความ ขยายความ และการสังเคราะหความคิดเพื่อ การสื่อ สาร ฝกปฏิบัติการใช
ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน
3(2-2-5)
SWU 112 Thai Literary Review
ศึกษากระบวนการคิด การถายทอดความรู ภูมิปญญา คุณคาของภาษาและความเปนไทยใน
งานวรรณกรรม ทั้งนี้โดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมในอดีต รวมสมัย รอยแกวหรือรอยกรอง
ดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication I
พัฒนาทักษะทางดานภาษาเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน โดยเรียนรู เขาใจ และฝก ทักษะ
ภาษาดา นการฟ ง พูด อา น เขีย น และคําศั พท ในชี วิตประจํา วัน ดวยกระบวนการเรีย นรู ที่
หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน สงเสริมการเรียนรูแบบพึ่งพาตน นําภาษาอังกฤษไปใช
ในการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ และเปนพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรูภาษาตอไป
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication II
พัฒนาทักษะดานภาษาและกระบวนการเรียนรูเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน โดยฝกทักษะ
ภาษาดานการฟง พูด อาน และเขียน ดวยสื่อกระบวนการเรียนรู และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลาย สงเสริมการเรียนรูแบบพึ่งพาตน สนับสนุนใหนําภาษาอังกฤษไปใชในการสราง
ความรวมมือในการเรียนรูและเปนประโยชนตอตนเองและสังคม
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
SWU 123 English for International Communication I
พัฒนาทั กษะภาษาอั งกฤษดา นการฟง พู ด อาน เขี ยน และดา นการคิดอย างมีวิจารณญาน
เรียนรูภาษาอังกฤษในฐานะที่เปนภาษานานาชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางดานภาษาผาน
สื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน เรียนรูวิธีการนําความรู
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มศว 124
SWU 124

มศว 131
SWU 131

มศว 132
SWU 132

มศว 133
SWU 133

มศว 134
SWU 134

และกระบวนการเรี ยนรูภ าษาไปประยุ กต ใช ในชี วิตประจํ าวัน และในการศึกษา เพื่อ การ
เรียนรูตลอดชีวิต และเพื่อพัฒนาตนใหเปนสวนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
English for International Communication II
พัฒนาทั กษะภาษาอั งกฤษดา นการฟง พู ด อาน เขี ยน และดา นการคิดอย างมีวิจารณญาน
เพิ่ มพู น ทัก ษะและประสบการณ ก ารสื่อ สารภาษาอั ง กฤษในฐานะที่ เป น ภาษานานาชาติ
พั ฒ นาการนํ า เสนอข อ มู ล และความคิ ด ส งเสริ มการเรี ย นรู ภ าษาอั ง กฤษผ า นสื่ อ และ
กระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน นําความสามารถทางภาษาและการ
จัดการกระบวนการเรียนรูมาประยุกตใชสําหรับการพัฒนาตนใหเปนผูเรียนภาษาแบบยั่งยืน
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
French for Communication I
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องตน โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน
และเขี ย น เพื่ อ สามารถนํ า ไปใช ในชี วิ ต ประจํ า วั น ด วยสื่ อ และกระบวนการเรี ย นรู ที่
หลากหลายทั้ ง ในและนอกห องเรีย น เพื่ อ เป น พื้ น ฐานในการเรี ย นภาษาฝรั่ ง เศสอย า งมี
ประสิทธิภาพตอไป
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
French for Communication II
บุรพวิชา : มศว 131
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องตน ตอจากวิช าภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อ
เพิ่มพูนความรูและทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณที่
หลากหลายยิ่งขึ้น ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียน
ภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
German for Communication I
ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน และ
เขียน เพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้ง
ในและนอกหองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันอยางมีประสิทธิภาพตอไป
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
German for Communication II
บุรพวิชา : มศว 133
ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร ตอจากวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูน
ความรู แ ละทั ก ษะด านการฟ ง พู ด อ า น และเขี ย น ในชี วิต ประจํ าวั น ในสถานการณ ที่
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หลากหลายยิ่งขึ้น ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียน
ภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้น
มศว 135 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 135 Chinese for Communication I
ศึกษาภาษาจีนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน และ
เขียน เพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้ง
ในและนอกหองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนอยางมีประสิทธิภาพตอไป
มศว 136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 136 Chinese for Communication II
ศึก ษาภาษาจีน เบื้อ งตน เพื่อ การสื่อสาร ตอ จากวิช าภาษาจี นเพื่อ การสื่อ สาร 1 เพื่อเพิ่มพู น
ความรู แ ละทั ก ษะด านการฟ ง พู ด อ า น และเขี ย น ในชี วิต ประจํ าวั น ในสถานการณ ที่
หลากหลายยิ่งขึ้น ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียน
ภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น
มศว 137 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 137 Japanese for Communication I
ศึกษาภาษาญี่ปุนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟ ง พูด อาน และ
เขียน เพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้ง
ในและนอกหองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาญี่ปุนอยางมีประสิทธิภาพตอไป
มศว 138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 138 Japanese for Communication II
ศึกษาภาษาญี่ปุนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร ตอจากวิชาภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูน
ความรู แ ละทั ก ษะด านการฟ ง พู ด อ า น และเขี ย น ในชี วิต ประจํ าวั น ในสถานการณ ที่
หลากหลายยิ่งขึ้น ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียน
ภาษาญี่ปุนในระดับที่สูงขึ้น
1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
มศว 141 ทักษะการรูสารสนเทศ
3(2-2-5)
SWU 141 Information Literacy Skills
ศึกษาความสําคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะในการสืบคนและอางอิง
ขอ มูล การใชซอฟทแวรตาง ๆ และการจัดการความรูจากเครือขา ยอินเตอรเ น็ต เพื่อการ
เรี ยนรู ตลอดชี วิต ตลอดจนฝ ก ทั ก ษะการนํ า เสนอขอ มู ล สารสนเทศ โดยตระหนั ก ใน
จรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีตอบุคคลและสังคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ
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มศว 142 วิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment
ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต และเทคโนโลยี ศึกษาระบบ
นิเวศวิทยาเพื่อใหเขาใจถึงความสําคัญของการอยูรวมกันอยางสมดุล รวมทั้งศึกษาผลกระทบ
ของความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อ
ปลูกฝงใหตระหนัก ถึงความสําคัญของธรรมชาติสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สันติสุขอยางยั่งยืน
มศว 143 พลังงานทางเลือก
3(2-2-5)
SWU 143 Alternative Energy
ศึกษาผลกระทบจากการใชพลังงานกระแสหลักที่เกี่ยวขอ งกับปรากฏการณโลกรอน ภาวะ
เรื อ นกระจก และความไม ยั่ ง ยื น ทางเศรษฐกิ จ ความหมายและความสํ า คัญ ของการใช
พลังงานทางเลือก การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศนที่มีตอการจัดการพลังงานใหมีความ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความยั่งยืนของชุมชนมากกวาเป าหมายทางเศรษฐกิจเพียงอยาง
เดียว การสรางภูมิคุมกันใหเกิดขึ้นในระบบพลังงาน การสรางภูมิปญญาและเทคโนโลยีใน
การใชทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น เพื่อสงผลตอการดําเนินชีวิตที่สันติสุขและยั่งยืน
มศว 144 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
SWU 144 Mathematics in Daily Life
ศึ ก ษาคณิ ต ศาสตร กั บ การใช เ หตุ ผ ล ความรู ท างสถิ ติ คณิ ต ศาสตร สํ า หรั บ ผู บ ริ โ ภค
คณิตศาสตรกับศิลปะ คณิตศาสตรกับการแกปญหาในชีวิตประจําวัน และเปนฐานความคิด
ในเชิงตรรกะและเหตุผล การเรียนรูและการดํารงชีวิตในสังคม
มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวติ เชิงสรางสรรค
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
ศึกษาความรูดานวิทยาศาสตรฟสิกสที่เปนความจริงของธรรมชาติ เชน ทฤษฎีของกาลิเลโอ
กฏของนิวตั น ทฤษฎี ข องไอน ส ไตน ทฤษฎี ส สาร-พลัง งาน ทฤษฎี สั มพั น ธภาพ ทฤษฎี
ฟสิกสควอนตั้ม ทฤษฎีเทอรโมไดนามิก ส นําไปสูความเขาใจเรื่อ งของกฎของธรรมชาติ
พลังงาน และความจริงแทของจิต
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1.3 กลุมวิชาศิลปศาสตร
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย
3(2-2-5)
SWU 151 General Education for Human Development
ศึก ษาความหมาย ความสํ า คั ญ และคุ ณค า ของวิ ชาศึ กษาทั่ วไป ทั้ งทางด านมนุษ ยศาสตร
สังคมศาสตร วิทยาศาสตร ศาสตรและศิล ป โดยเนนการพัฒนาศักยภาพการรับรูและการ
สื่อสาร การแสวงหาความรู การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาเชาวปญญา ใหสามารถคิดวิเคราะห
สังเคราะห และแสวงหาแนวทางในการแกปญหา เพื่อใหผูเรียนเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ
มศว 251 มนุษยกับสังคม
3(2-2-5)
SWU 251 Man and Society
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยและสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุงใหผูเรียนมี
ความเขาใจในพฤติกรรมของมนุษย และนําความรูมาพัฒนาตนเองใหรูเทาทันสังคม มีความ
รับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรมจริยธรรม ซาบซึ้งในวัฒนธรรม ศิลปะ และ
อารยธรรมของมนุษย มีจิตสํานึกในการอยูรวมกันในสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยาง
สันติ ตระหนักในหนาที่รับผิดชอบและบทบาทที่พึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคม
มศว 252 สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
SWU 252 Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางดานสุนทรียศาสตร แสวงหาประสบการณและคุณคาของสุนทรียะที่มีตอการ
ดํารงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตรในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง
ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธกับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
โดยมุงเนนกระบวนการเรียนรู สื่อและประสบการณที่หลากหลาย
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
SWU 351 Personality Development
ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม เพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีงาม มีวินัย
รูก าลเทศะ ทั้ งในโลกส วนตั ว ครอบครั ว ชุ มชนและสั ง คม ท า มกลางขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี วั ฒนธรรมความเปนไทยทา มกลางกระแสสังคมโลก ดวยสื่ อและกระบวนการ
เรียนรูและประสบการณที่หลากหลาย
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(2-2-5)
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
ศึ ก ษาแนวคิ ด และปรั ช ญา ปรั ช ญาในเชิง บู ร ณาการ ทั้ งกระแสตะวั น ออกและตะวั น ตก
พัฒนาการคิดวิเคราะห สังเคราะห ปรัชญาที่เปนกระบวนการคิดที่สัมพันธกับชีวิต สังคม
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม เพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีงาม มีเหตุผล มีอุดมการณ มีคุณธรรมจริยธรรม
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มศว 353 มนุษยกับการใชเหตุผลและจริยธรรม
3(2-2-5)
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics
ศึก ษาการใชเหตุผลและจริยธรรม สรางเสริมใหเป นผูใฝรูความจริงและคิดอยางมีเ หตุผล
ตลอดจนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมที่เกี่ยวของกับตนเอง ผูอื่น และบริบทที่
เกี่ยวของ ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
มศว 354 มนุษยกับสันติภาพ
3(2-2-5)
SWU 354 Man and Peace
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและการจัดการความขัดแยงในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม ศึกษา
หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงแนวคิด
และการปฏิบัติของผูที่มีอุดมการณ ที่เกี่ยวกับสันติภาพ และสันติสุขของมวลมนุษยชาติ
มศว 355 พุทธธรรม
3(2-2-5)
SWU 355 Buddhism
ศึกษาภูมิปญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เ กี่ยวขอ งกับการดํารงชีวิต การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร ปรัชญา และศาสนา เพื่อ เปนแนวทาง
ไปสูการดําเนินชีวิตที่มีศีลธรรมจรรยา มีระเบียบวินัยและสันติสุข
มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปญญา
3(2-2-5)
SWU 356 Literature for Intellectual Powers
ศึกษาแนวคิด คุณคา และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบโดยเนนการศึกษาในเชิงคิด
วิเคราะหที่กอใหเกิดพลังปญญา พลังจินตนาการ และพลังในการดําเนินชีวิต อันจะชวย
พัฒนาการดําเนินชีวิตที่ดีงาม มีระเบียบวินัยและอุดมการณ
มศว 357 ศิลปะและความคิดสรางสรรค
3(2-2-5)
SWU 357 Art and Creativity
ศึก ษา คน คว าเกี่ย วกับพลัง ความคิดสร างสรรคแ ละจิ นตนาการที่ กอ ให เกิ ดความงามและ
สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริ บทวัฒนธรรมที่ หลากหลาย อั นจะนําไปสูการ
สรางสรรคในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้โดยใชกระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย
มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย
3(2-2-5)
SWU 358 Music and Human Spirit
ศึกษาและแสวงหาประสบการณทางดานดนตรีที่ก วางและหลากหลาย ดนตรีจากอดีตและ
รวมสมัยดนตรีตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบาน ดนตรีที่พัฒนาจากอดีตกาล
ดนตรีในบริบทของวัฒนธรรม ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
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มศว 361 ประวัติศาสตรและพลังขับเคลื่อนสังคม
3(2-2-5)
SWU 361 History and Effects on Society
ศึกษาคนควาขอมูลทางประวัติศาสตร ประวัติศาสตรไทยและประวัติศาสตรสากล ที่พัฒนา
จากกระบวนการคิด ของมนุ ษย ประวั ติศ าสตรที่เป นพลังขั บเคลื่ อนสั งคม ประวัติ ศาสตร
การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม
มศว 362 มนุษยกับอารยธรรม
3(2-2-5)
SWU 362 Man and Civilization
ศึก ษาและเปรียบเทียบวิ วัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและตะวัน ออก ตั้ งแตยุคโบราณถึ ง
ปจจุบัน ตลอดจนการแพรขยายและการถายทอดแลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนตาง ๆ ซึ่ง
มีผลตอสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลกปจจุบัน รวมทั้งการศึกษาใน
สวนที่เกี่ยวกับอารยธรรมไทย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของอารยธรรมโลก
มศว 363 มนุษยกับการเมือง
3(2-2-5)
SWU 363 Man and Politics
ศึกษาธรรมชาติของสังคมมนุษยและสังคมการเมือง การจัดระเบียบทางการเมือง องคกรที่
ใชอํานาจการปกครอง การรวมกลุมทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง พฤติกรรมและ
พลวัตทางการเมือง การบริหารงานของรัฐ โดยเนนระบบการเมือง การปกครอง และกฎหมาย
ทีม่ ีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย มนุษยที่มีคุณธรรมจริยธรรม
มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน
3(2-2-5)
SWU 364 Economy in Globalization
ศึกษาพื้นความรูเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลกในปจจุบัน และแนวโนมในอนาคตที่มีผลกระทบตอการดําเนินชีวิต ตลอดจน
บทบาทและความสัมพันธขององคกรธุรกิจที่มีผลตอการดํารงชีวิตประจําวัน
มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม
3(2-2-5)
SWU 365 Principles of Modern Management
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองคกร
การจัดการทรัพยากรขององคกร ประเด็นตาง ๆที่นาสนใจเกี่ยวกับแนวโนมในการจัดการสมัยใหม การ
จัดการที่เกี่ยวของกับคน ภาวะผูนํา การพัฒนาองคกร และการพัฒนาสังคมที่กาวหนาและสันติสุข
มศว 366 จิตวิทยาสังคม
3(2-2-5)
SWU 366 Social Psychology
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย พฤติกรรมสังคม ตัวแปรตาง ๆ
ทางสั ง คมที่ ทํ า ให เ กิ ด พฤติ ก รรมและสภาวะทางจิ ตของมนุ ษ ย โครงสร า งทางสั ง คม
กระบวนการตาง ๆทางสังคม เจตคติ การรับรูทางสังคม ความสัมพันธระหวางบุคคล ความ
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มศว 367
SWU 367

มศว 371
SWU 371

มศว 372
SWU 372

มศว 373
SWU 373

มศว 374
SWU 374

กาวราว พฤติกรรมและบทบาททางเพศ และการสื่อสาร การโฆษณาชวนเชื่อ และแนวทาง
การแกไขปญหาความขัดแยงทางสังคม
กฎหมายทั่วไป
3(2-2-5)
Legal Studies
ศึก ษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ลัก ษณะของกฎหมาย ความสั มพัน ธร ะหวา งกฎหมายกั บ
ศีล ธรรม และขนบธรรมเนีย มประเพณี ประเภท ลํ าดั บชั้น และหมวดหมูข องกฎหมาย
กฎหมายสํ า คั ญ ที่ จํา เป น ต อ งรู ในการดํ า เนิ น ชี วิต โดยเน น กระบวนการเรี ยนรู และสื่ อ ที่
หลากหลาย
ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Creativity, Innovation and Technology
ศึกษาคนควาและฝกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการตาง ๆ
การจัดการภู มิปญญาท องถิ่ น เพื่อ นํา ไปสูก ารพั ฒ นานวั ตกรรมและเทคโนโลยี ชุมชนซึ่ ง
เกี่ยวของกับเกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธกับชุมชนและ
สิ่งแวดลอม โดยเนนกระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย
ภูมิปญญาทองถิ่น
3(2-2-5)
Local Wisdom
ศึกษาและคนควาภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาชุมชน ภูมิปญญาที่เกิดจากกระบวนการคิด
การเรียนรู การพัฒนาดวยการกระทําและปฏิสัมพันธในชุมชน ภูมิปญญาในการดํารงชีวิต
รวมกับผูอื่น ภูมิปญญาในการอยูรวมกับธรรมชาติสิ่งแวดลอม ภูมิปญญาในการแสวงหา
คุณคาและตัวตนในความเปนมนุษย โดยเนนกระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย
ภูมิลักษณชุมชน
3(2-2-5)
Man and Community
ศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาภูมิลักษณชุมชน ภูมิลักษณที่แสดงความเปนทองถิ่น ลักษณะเฉพาะ
และความผสานสัมพันธในชุมชนในบริบทของพื้นที่ทางภูมิศาสตร พื้นที่ทางวัฒนธรรม และ
พื้นที่ทางชาติพันธุ บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม โดยเนนกระบวนการ
เรียนรูและสื่อที่หลากหลาย
สัมมาชีพชุมชน
3(2-2-5)
Ethical Careers for Community
ศึกษาคนควาและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพื่อสรางสัมมาชีพที่เขมแข็ง ปลูกฝง สรางสํานึก
และสร า งความตระหนั ก ในศั ก ดิ์ ศ รี ชุ ม ชน สั ม มาชี พ ที่ ผู ก พั น และเคารพในธรรมชาติ
สิ่งแวดลอ ม สันติสุข คุณความดี ศิล ปวั ฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง โดยเน น
กระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย
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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 การรับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่เพื่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนให
เขมแข็งและยั่งยืน โดยเนนกระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย
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 สมรรถนะที่สําคัญของครู จิตสํานึก
และจริยธรรมครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาชีพครู ระเบียบขาราชการครู
การเปนผูนําทางการศึกษา การเสริมสรางกระบวนการคิดดวยจิตสํานึกทางจริยธรรม บทบาท
และหนาที่ของครูในฐานะผูเรียนรูและผูสงเสริมการเรียนรู รวมทั้งบทบาทของครูในฐานะ
ผูขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม โดยใหมีการศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติก าร
ดานการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมรวมดวย
ศษ 211 กระบวนทัศนทางการศึกษา
3(3-0-6)
ED 211 Educational Paradigm
ศึกษากระบวนทัศนทางการศึกษาซึ่งเชื่อมโยงปรัชญาเขากับแนวคิดของการศึกษาในแตละยุค
สมัย ซึ่งแบงออกเป น 3 ยุค ยุคกอนทันสมัย เป นยุค ที่ก ารดํ ารงชีวิตมีค วามเชื่อ มโยงกั บ
บริบททางธรรมชาติ และสภาวะแวดลอมทางสังคม กระบวนการสรางสรรค สืบสาน และ
ปรับเปลี่ยนความรู จึงเกิดจากความจําเปนในการดํารงชีวิตที่ตองอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ
และความสัมพันธกับคนอื่น ๆ ยุคทันสมัย ศึกษาการสับเปลี่ยนฐานคิด ไปสูการมองโลกแบบ
แยกสวน และการแบงแยกความรูออกเปนศาสตรตาง ๆ รวมถึงแนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อ
ความทันสมัย ระบบการศึกษาและแผนการพัฒนาการศึกษาเพื่อกํากับทิศทางการศึกษาและ
ความเปนครู เพื่อตอบสนองเปาหมายของการศึกษา ผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นและการปรับเปลี่ยนวิธี
คิดเพื่อนําไปสูการปฏิรูปการศึกษา ยุคหลังทันสมัย ศึกษาการปรับฐานคิดและทิศทางการจัด
การศึกษาเพื่อความเขมแข็งของชุมชนและสังคม เพื่อสรางวิสัยทัศนใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
อันเปนสังคมที่มีความรูเปนฐาน (Knowledge Based Society) และคนมีการเรียนรูตลอดชีวิต
(Life-Long Learning) และพัฒนาการศึกษาใหเปนพลังนําไปสูสันติสุขของตนและของโลก
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จิตวิทยาสําหรับครู
3(2-2-5)
Psychology for Teachers
ศึกษาฐานคิดและองคความรูทางจิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการแนะแนว ตลอดจนการ
ให ก ารปรึ ก ษา เกี่ ยวกั บระบบการพั ฒ นาสมองและพั ฒ นาการเรี ย นรู ใ นระดั บวั ยต า ง ๆ
ธรรมชาติของการเรียนรู องคประกอบของการเรียนรู กระบวนการเรียนรู ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรู ทักษะการคิด กระบวนการคิด การสรางแรงจูงใจ สุขภาพจิต
เชาวนปญญา ความถนัด เชาวนอารมณ บุคลิกภาพ การปรับตัว และสามารถใหคําแนะนํา
ชวยเหลือนักเรียนโดยการใหคําปรึกษา โดยมุงใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน
การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 1
2(0-4-2)
Practucum in Profession of Teaching I
ศึกษาและทําความเขาใจสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน การจัดการโรงเรียน สังเกตธรรมชาติ
การเรียนรูของนักเรียน เขาใจบทบาทและงานในหนาที่การทํางานของครูในโรงเรียน ศึกษา
วิ ธี ก ารแก ไ ขพฤติ ก รรมของนั ก เรี ยนที่ มีปญ หา สร างเสริ ม ศรัท ธา เจตคติ ทั ศ นคติ แ ละ
แรงจูงใจในการเปนครู
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
Methodologies for Creating Integrated Learning
ศึกษาทฤษฎีการเรียนรูและการสอน รูปแบบการเรียนรูและแนวทางในการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน การออกแบบและจัดประสบการณก ารเรียนรูที่เ นนผูเรียนเปน สําคัญอันจะ
กอใหเกิดปญญาในการปฏิบัติที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน สามารถคิดกิจกรรมที่สงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียนและจําแนกระดับการเรียนรูข องผูเรียนจากการประเมินผล โดยใชเทคนิค
และวิทยาการจัดการเรียนรู การใชและผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริม
การเรียนของผูเรียน โดยนําความรูหรือทฤษฎีมาใชฐานความเขาใจที่คนมีตอสถานการณตาง ๆ
อันเปนหัวใจสําคัญของการสรางความรูที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง เพื่อใชในการจัดการ
เรียนรูโดยยึดผูเ รียนเปน สําคัญ โดยเป นการจัดกระบวนการเรียนรูจากฐานวั ฒนธรรมอั น
หลากหลายที่ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากแหลงตาง ๆ อยางเหมาะสม การบูรณาการเนื้อใน
กลุมสาระการเรียนรูและการจัดการเรียนรูแบบเรียนรวมไดสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
ในวิถีชีวิต
การศึกษาสําหรับผูที่มีความตองการพิเศษ
3(2-2-5)
Education for Students with Special Needs
ศึกษาประวัติความเปนมา ความสําคัญจําเปนและระบบการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย
เรียนรูเกี่ยวกับเด็กที่มีความตองการพิเศษประเภทตาง ๆ อาทิ เด็กที่มีความบกพรองทางการเห็น
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บกพรองทางการไดยิน บกพรองทางสติปญญา บกพรองทางรางกาย บกพรองทางการเรียนรู
บกพรอ งซ้ําซอ น ปญหาทางพฤติก รรมและอารมณ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ศึกษา
ลักษณะเดนของเด็กกลุมดังกลาว โดยการสังเกต คัดแยก หรือการเสาะหา และใหการชวยเหลือ
เบื้องตน ตลอดจนการจัดการศึกษาพิเศษ อาทิ การปรับหลักสูตร การทําแผนการศึกษา
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
3(2-2-5)
Media Innovation and Information Technology for Educational Communication
ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีของสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะหปญหาที่
เกิดจากการใชสื่อ นวั ตกรรม เทคโนโลยีแ ละสารสนเทศ ฝกปฏิบัติ ออกแบบ ผลิตสื่ อ
นําไปใช ประเมิน และพัฒนาโครงงานสื่อ และนวัตกรรมเพื่อ ใหผู เรี ยนเกิดการเรียนรูที่ดี
รวมทั้ง การสร า งกระบวนการเรี ย นรู ให ผู เ รี ยนสามารถสร า งระบบสารสนเทศโดยใช
ฐานความรูที่ชุมชนมีอยูใหรูจักการเลือกสรรความรูและขอมูลขาวสารจากแหลงตาง ๆ ศึกษา
แหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู เพื่อสามารถแสวงหาแหลงเรียนรูที่หลากหลายใน
การสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 2
2(0-4-2)
Practicum in Profession of Teaching II
ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ฝกการเตรียม การสราง และการใชสื่อการ
เรียนการสอน การบริหารและจัดการชั้นเรียน ฝกการตรวจแบบฝกหัด ทดลองฝกปฏิบัติก าร
ในสภาพหองเรียน ทดลองฝกปฏิบัติการสอนนักเรียนเปนรายบุคคล และฝกปฏิบัติงานหนาที่
ครูในสถานศึกษา
วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3(2-2-5)
Methodologies for School-Based Curriculum Development
ศึกษาฐานคิด ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตรการศึกษา ความสําคัญ ปญหาและแนวโนมใน
การพัฒนาหลักสูตร ทําความเขาใจจุดแข็งและจุดออนของฐานคิด กระบวนการสรางและ
สาระของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถประเมินหลักสูตรไดทั้งกอ นและ
หลังการใชหลักสูตร สามาถวิเคราะห ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร สามารถพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาใหมีดุลยภาพระหวางเปาหมายของหลักสูตรแกนกลาง การมีสวนรวมของชุมชน
และสอดคลองกับบริบททางวัฒนธรรม สังคม ชุมชน และทองถิ่น
การวัดประเมินทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Assessment
ศึก ษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิ ดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกั บการวัดและประเมิน ผล
การศึกษา จุดมุงหมาย หลักการ กระบวนการ และเทคนิควัดและประเมินผลการศึกษา การ
ประเมินผลระดับชาติ และการประเมินผลในชั้นเรียน การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม
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กระบวนการสรางและใชเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง
การประเมินภาคปฏิบัติ และการประเมินจากแฟมสะสมงาน การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การแปลความหมาย การรายงานและการใชผ ลการวั ดและประเมิ นผลการศึ กษาในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรูและหลัก สูตร โดยจัดใหผูเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด และ
ความรูที่ไดจากการศึกษาคนควาและนําความรูที่ไดไปใชในการปฏิบัติการวัดและประเมินผล
ไดตามสภาพความเปนจริง และรายงานการคนควาอิสระในประเด็นที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรูตามความสนใจเปนรายบุคคลหรือกลุม
การบริหารและการจัดการการศึกษา
3(2-2-5)
Education Administration and Management
ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีการบริหารจัดการ บนฐานคิดของการเคารพและการอยู
รวมกันทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและตัวตนโดยเนนการพัฒนาภาวะผูนําทาง
การศึกษา การคิดอยางเปนระบบ การทํางานเปนทีม การจัดระบบสารสนเทศ และใชนวัตกรรม
เพื่อการบริหารจัดการ วั ฒนธรรมองค กร มนุษ ยสัมพันธในองคก ร การติดตอ สื่อ สาร การ
ประสานประโยชนในองคกร การบริหารจัดการชั้นเรียน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน พรอมทั้งฝกปฏิบัติจัดทําโครงงานทางวิชาการ โครงการฝกอาชีพ
และกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนในองครวม
การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3(2-2-5)
Educational Research for Learning and Teaching Development
ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย วิธีวิทยาการวิจัย รูปแบบ
และกระบวนการวิจัย แนวคิดและหลักการวิจัยในชั้นเรียน การเชื่อมโยงกระบวนการวิจัยกับการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน การออกแบบการวิจัย การใชสถิติเพื่อการวิจัย และวางแผนการ
ทําวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน โดยมุงเนนใหผูเรียนฝกปฏิบัติการใชกระบวนการวิจัยใน
การแกปญหาและพัฒนาการเรี ยนการสอนตามสาระการเรี ยนรูที่ สนใจควบคู ไปกั บการจั ดทํ า
แผนการเรียนรู โดยจัดใหผูเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด และความรูที่ไดจากการศึกษาคนควา
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งจัดใหผูเรียนไดเสนอเคาโครงการวิจัย
เพื่ อพั ฒนาการเรี ยนการสอนในประเด็ นที่ เกี่ ยวข องกั บสาระการเรี ยนรู ตามความสนใจ และ
นําเสนอผลงานวิจัย
การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 3
2(0-4-2)
Practicum in Profession of Teaching III
ศึกษาทักษะการสอนแบบตาง ๆ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีก ารสอน ฝก ปฏิบัติ ก ารสอนระดับ
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 เพื่อพัฒนามาตรฐานดานความรูประสบการณ
การปฏิบัติงานวิช าชีพ คุ ณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เปนเวลา 1 ภาคการศึกษา ภายใตการนิเ ทศรวมกันระหวาง
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเนนการปฏิบัติงานในหนาที่ครู การบูรณาการ
ความรูทั้งหมดมาใชในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไดแ ก การปฏิบัติการสอนในชั้น
เรียน การวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน งาน
บริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา
ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพ 2
6(0-12-6)
ED 592 Internship in Education II
การจัดใหนิสิตไปฝกปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานดานความรูประสบการณ
การปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของ
คุรุสภา เปนเวลา 1 ภาคการศึกษา ภายใตการนิเทศรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิ
โรฒกั บสถานศึก ษา โดยการบู ร ณาการความรู ทั้ ง หมดมาใช ในการปฏิบั ติ ก ารสอนใน
สถานศึกษา ไดแก การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน การวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา โดยเนนการปฏิบัติงานในหนาที่ครูเพื่อพัฒนาความ
เปนครูมืออาชีพ
2.1.2 วิชาเลือก
ศษ 201 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(1-4-4)
ED 201 Thai Language for Learning Development
ศึกษาและพัฒนาการใชภาษาไทยเพื่อการเรียนรู การศึกษาและการพัฒนาภาษาไทยที่สัมพันธ
กับการศึกษาคนควา การอาน การคิด การสรุปสาระ การบันทึก การเขียน และการอภิปราย
โดยเนนการศึกษาและพัฒนาผานระบบการเรียนรูบนฐานคิดที่สอดคลองกับวิชาชีพครู ที่ตอง
เรียน พัฒนา และถายทอดความรูความคิด
ศษ 202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(1-4-4)
ED 202 English Language for Learning Development
ศึกษาและพัฒนาการใชภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู การศึกษาและพัฒนาภาษาอังกฤษที่เปน
ประโยชนกับการศึกษา คนควา การอาน การคิด การสรุปสาระ การบันทึก การเขียน และการ
อภิปราย โดยเนนการศึก ษาและพัฒนา ผานกระบวนการเรียนรูบนฐานคิดที่ สอดคลองกับ
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วิชาชีพครู ที่ตองเรียน พัฒนา และถายทอดความรูความคิด
งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
3(2-2-5)
Voluntary Works and Youth Activities
ศึกษาขอบขาย หลักการ โครงการและหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานอาสาสมัค รและกิจกรรม
เยาวชนทั้งในและตางประเทศ บทบาทของการศึกษาในงานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
จิตสํานึกและการมีสวนรวมทางสังคมและการเมือง
3(2-2-5)
Social and Politics Consciousness and Participation
การสรางกระบวนการเรีย นรูเ พื่อ สรางจิ ตสํา นึกทางสังคมและการเมือ ง การตระหนั กถึ ง
บทบาท หนาที่ และสิทธิแ หงความเปนมนุษยและความเปนพลเมือ งของสังคมทั้งในระดับ
ชุมชน ประเทศ และสัง คมโลก การสรางจิตสํา นึก ตอ การมี สวนรวมในการแสดงความ
คิ ดเห็ น และเข า รวมกิ จ กรรมทางสั งคมและการเมื อ ง การเป น ผู นํ า ทางสั ง คมโดยเป น ผู
ตระหนักถึงความเสมอภาคและความเทาเทียมกันของมนุษยที่หลากหลาย การทําความเขาใจ
ตอสังคมแบบพหุวัฒนธรรม การเมืองเพื่อการมีสวนรวมของประชาชน และกระบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม
การจัดการเรียนรูเพื่อสรางจิตสํานึกสาธารณะ
3(2-2-5)
Public Concern-Based Learning
ศึกษาหลักการและฐานคิดดานความสําคัญของสวนรวม (สาธารณะ) รวมทั้งองคค วามรูและ
ความสัมพันธดานสิ่งแวดลอมทุกมิติ ไดแก มิติทรัพยากร มิติเทคโนโลยี มิติของเสียและ
มลพิษ มิติมนุษย/สังคม/วัฒนธรรม คุณคาทางนิเวศวิทยา วิธีการและกระบวนการจัดการ
เรียนรูเพื่อสรางจิตสํานึกในการคุมครอง ดูแลรัก ษา และสรางพลังในการปกปองสิ่งที่เปน
ของสาธารณะและสิทธิประโยชนของชุมชนและสังคม เชน ดิน น้ํา ปา อากาศ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ผานกระบวนการคิดดวยความกลาหาญทางจริยธรรม เพื่อ
สรางความเขมแข็งใหชุมชนและสังคมไดรูเทาทั นกระแสโลกาภิวัฒน และความกาวหนา
ทางดานเทคโนโลยีที่เขามาพรอม ๆ กับวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม ทั้งนี้เพื่อให
ทุก สรรพชี วิตอยู รวมกันไดอ ยา งยั่ง ยืน โดยใหมีก ารศึก ษาดู งานและฝ กปฏิ บัติ การจั ดการ
เรียนรูเพื่อสรางจิตสํานึกสาธารณะในสถานศึกษา/ชุมชนรวมดวย
การศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
Early Childhood Education
ศึกษาแนวคิด นโยบาย ความสําคัญ ความมุงหมายและขอบขายของการจัดการศึกษาปฐมวัย
วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งในและตางประเทศ หลักสูตรและรูปแบบการจัด
การศึกษาปฐมวัยทั้งในประเทศ และตางประเทศ นวัตกรรมการจัดการเรียนรูทางการศึกษา
ปฐมวัย ปจจัยที่มีตอความสําเร็จในการจัดการศึกษาปฐมวัย
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การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณคาแหงตน
3(2-2-5)
Guidance for Self-Esteem Development
ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีดานจิตวิทยาการแนะแนว เพื่อใหรูจักและเขาใจธรรมชาติ
ของผูเรียน ตลอดจนเขาใจสถานการณหรือบริบทในชั้นเรียน เพื่อ เปนแนวทางในการแนะ
แนว สรางการเห็นคุณคาในตัวตน พัฒนาผูเรียนใหเรียนรูและพัฒนาไดตามศักยภาพแหงตน
สามารถใหคําปรึกษาชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถสงเสริมความถนัดและ
ความสนใจของผูเรียน โดยตระหนักวาภารกิจของการแนะแนวเปนสวนหนึ่งของความเปน
ครู รวมถึงการจัดโครงการฝกอาชีพเพื่อสรางการตระหนักในคุณคาแหงตน
ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3(2-2-5)
Scout, Red Cross Youth, and Student Activities
ศึกษาบทบาทของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของนักเรียน นักศึกษาทุก
ระดับ ความสําคัญ ของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน บุคลิกภาพและทัก ษะของผูสอนลูกเสือ ยุว กาชาดและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอื่น ๆ การฝกปฏิบัติในฐานะผูเขารวมกิจกรรมและผูสอน
การตอรองกับวัฒนธรรมการบริโภค
3(2-2-5)
Negotiating Consumer Culture
ศึกษาการกอรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม ระบบสัญลักษณที่สงผานทาง
สื่อในรูปแบบตาง ๆ ทั้งในรูปของการโฆษณาสินคาโดยตรงและในที่แฝงเรนมาในรูปแบบ
ตาง ๆ ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคตอฐานคิดและการดํารงชีวิตของคนในสังคม
การสรางความตระหนักตอปญหา การรูเทาทัน และสรางอํานาจตอรองกับวัฒนธรรมบริโภค
เพื่อใหเกิดการบริโภคอยางมีสติ และสงเสริมฐานคิดของความพอเพียงในการดํารงชีวิตทั้ง
ระดับปจเจกและสังคม เพื่อนําไปสูการสรางครูที่เขาใจตอ ฐานคิดขางตน การทําใหครูเปน
ผูนําในการสรางความรู สรางกระบวนการเรียนรู และเผยแพรความรูเ กี่ยวกับการบริโภค
อยางรูเทาทัน มีสติ และใชปญญา
การจัดการความรู
3(2-2-5)
Knowledge Management
ศึกษานัยสําคัญของสังคมที่มีความรูเปน พื้นฐาน (Knowledge-Based Society) การเชื่อมโยง
ความรูกับการปฏิบัติและการดํารงชีวิต การตัดสินใจ โดยอาศัยฐานความรูและภูมิปญญา การ
จัดระบบความรู การบริหารจัดการความรู และการสรางเครือขายการเรียนรู เพื่อใหสามารถ
นําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต รวมทั้งกําหนดยุทธศาสตรการจัดการความรู
การพัฒนาทักษะการคิดและความคิดสรางสรรคในเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
Thinking Skills and Creativity Development in Young Children
ศึกษาวิเ คราะหทฤษฎีเ กี่ย วกับพัฒนาการการคิ ด และปจจั ยที่มีผลต อความคิ ดสร า งสรรค
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ความหมาย กระบวนการคิด ทักษะการคิด ตามแนวคิ ดและทฤษฎีตาง ๆ การทํางานของ
สมองและพัฒนาการทักษะการคิด ปจจัยที่มีผลตอทักษะการคิดและความคิดสรางสรรคใน
เด็กปฐมวัย หลักการสําคัญในการสงเสริมทักษะการคิดและความคิดสรางสรรค การออกแบบ
กิจกรรมที่สงเสริมทักษะการคิดทุกรูปแบบและความคิดสรางสรรคทางบวกในเด็กปฐมวัย
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
Child Rearing and Parenting
ศึกษาถึงหลักการเลี้ยงดู การโภชนาการ สุขภาพและสวัสดิภาพสําหรับเด็กปฐมวัย รวมถึง
บทบาทของผูปกครอง ครู และโรงเรียนในการเลี้ยงดูและจัดประสบการณใหกับเด็ก รวมทั้ง
(การ)วิเคราะห (การ)แกปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัย (ในดานการเลี้ยงดู สุขภาพ และ
ความปลอดภัย ในฐานะของครูและผูปกครอง) ทั้งทางดานการเลี้ยงดู สุขภาพ และความ
ปลอดภัย ในฐานะของครูและผูปกครอง
การมัธยมศึกษา
2(1-2-3)
Secondary Education
ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา ความมุงหมาย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล
ศึกษาแนวคิด และแนวโนมการมัธยมศึกษา ธรรมชาติของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา การ
บริหารและการจัดโรงเรียนมัธยม ตลอดจนเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา
จิต สมอง และการเรียนรูของมนุษย
3(2-2-5)
Mind, Brain and Human Learning
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูของมนุษย ที่มีอ งคประกอบเกี่ยวเนื่อ งกันทั้งทางจิต ทาง
สมอง เนนในความสัมพันธระหวาจิต-สมอง ศึกษาเรื่อ งเกี่ยวโครงสรางที่ สําคัญของสมอง
การทํางานของสมองที่เกี่ยวของกับการเรียนรู ความสัมพันธระหวางสมองกับกระบวนการ
เรีย นรู ของมนุษ ย การออกแบบการเรี ยนรู ที่ส รางประสิทธิภ าพสู งสุ ดใหกั บผู เ รี ยนโดย
สัมพันธกับศักยภาพสมอง รวมถึงทฤษฎีทางสติปญญาของมนุษยที่สําคัญ
การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Quality Assurance in Education
ศึกษาคนควาและพัฒนาแนวคิดทางดานการประกันคุณภาพการศึกษา บนฐานคิดเพื่อการ
ปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนา
ระบบและกลไกทางการศึกษา โดยมุงเนนการประกันคุณภาพ การศึกษาเพื่อพัฒนา
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การศึกษาและการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Education and Community Development
ศึกษาหลักการ และวิธีการของงานพัฒนาชุมชน แนวคิดและทฤษฎีที่สําคัญ ๆ ในการพัฒนา
ชุมชน สภาพปญหา และความกาวหนาของโครงการพัฒนาชุมชนตาง ๆ ของไทย บทบาท
ของบุคลากรทางการศึกษาตองานพัฒนาชุมชน
สถิติทางการศึกษาเบื้องตน
3(2-2-5)
Statistics in Education I
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ สถิติเชิงพรรณนา ความนาจะเปนและการแจกแจงความ
นาจะเปน การแจกแจงปกติ สถิติเชิงอางอิง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐ านทางสถิติ
การทดสอบคา เฉลี่ยของกลุ มตัวอยา งหนึ่ งกลุม สองกลุม และมากกวาสองกลุม โดยเน น
ทัก ษะการเลื อ กใช ส ถิ ติวิเ คราะห ได เ หมาะสมกั บป ญ หาวิ จัย ฝก ปฏิ บัติก ารใช โปรแกรม
สําเร็จรูปในการวิเคราะหคาสถิติตาง ๆ สามารถแปลผล สรุปผล และรายงานผลการวิเคราะห
ไดถูกตองชัดเจน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Work, Career and Technology
ศึกษา แนวคิด หลักการ และทฤษฎี เกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อ พัฒนาผูเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอบขา ย เนื้อหาสาระและวิธีก ารพัฒนาผูเ รียนใหมีความรู
ความเขาใจ มีทักษะพื้นฐาน ตอการดํารงชีวิต และประยุกตใชในการทํางาน เปนแนวทางใน
การประกอบอาชีพ รักการทํางาน โดยครอบคลุมเนื้อหาดานการดํารงชีวิตและครอบครัว การ
ออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การพัฒนาแหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู
3(2-2-5)
Development of Learning Resources and Learning Networks
ศึก ษาแนวคิ ด สภาพ ป ญหาของแหล ง การเรี ยนรู ตลอดชี วิตในชุ มชน ประเภท ลัก ษณะ
องคประกอบ ของแหลงการเรียนรู และเครือขายการเรียนรู และบทบาทของแหลงการเรียนรู
ต อ การศึ ก ษาไทย แนวทางการพั ฒนาและให บริ การแหล งการเรี ยนรู ที่สอดคล องกั บสภาพ
กลุมเปาหมาย ชุมชน และสังคม การพัฒนาและบริหารจัดการแหลงการเรียนรูและเครือขาย
การเรียนรู เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน
การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
3(2-2-5)
Instructional Media Design and Development
ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎี ที่นํามาใชในการออกแบบ และพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน หลักการผลิต การใช และการประเมินผลสื่อ การเรียนการสอน ตลอดจนปฏิบัติก าร
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พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน
การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
3(2-2-5)
Developing Higher Order of Thinking Skills
ศึกษาเกี่ ยวกั บความความคิ ด ความสํา คัญจํ าเป นในการฝก ความคิ ดระดับสู ง การประเมิ น
ทักษะความคิดระดับสูงเบื้องตน และการบูรณาการกลยุทธในการใชทักษะความคิดระดับสูง
กับการเรียนการสอนการ ผลิตสื่อการสอน การประเมินผล ตลอดจนการจัดกิจกรรมตาง ๆ
โดยมี ส าระเนน กลยุ ท ธ ท างความคิ ด เกี่ ย วกั บ ความคิ ด สร า งสรรค (Creative thinking)
ความคิ ดอยางมี วิจารณญาณ (Critical thinking) และกลยุทธ ในการแกปญ หา (Problemsolving strategies)
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
3(2-2-5)
Local Curriculum Development
ศึกษา ภูมิหลัง ประวัติความเปนมาของการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น สามารถวิเคราะหหลักสูตร
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นโดยการมีสวนรวมของชุมชนและสอดคลองกับบริบท
ทางวัฒนธรรม สังคมและทองถิ่น รวมทั้งสามารถประเมินหลัก สูตรไดทั้งกอนและหลังการ
ใช หลัก สู ตร เพื่ อ ใหส ามารถพั ฒ นาหลั กสู ตรท อ งถิ่ น ใหมีดุล ยภาพระหว า งเป าหมายของ
หลักสูตรแกนกลางกับความตองการของชุมชน
การวิจัยทางการศึกษา
2(1-2-3)
Educational Research
ศึกษาธรรมชาติการวิจัย ความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย
รูปแบบการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปญหาในการวิจัย การนิยามปญหา การคนควา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตัวแปรและสมมติฐาน เทคนิคการเลือกตัวอยาง การรวบรวม
และจัดกระทํากับขอมูล การใชสถิติเพื่อการทดสอบสมมติฐาน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การ
หาคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ การวิ เ คราะหข อ มู ล การแปลผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล การเขี ย นเค า
โครงการวิจัยและรายงานการวิจัย โดยจัดใหผูเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด และความรูที่
ไดจากการศึกษาคนควางานวิจัยทางการศึกษา รวมทั้งจัดใหผูเรียนเสนอเคาโครงการวิจัยทาง
การศึกษา และนําเสนอผลงานวิจัย
การจัดการเรียนรูนอกระบบและตามอัธยาศัย
3(2-2-5)
Non-formal and Informal Learning Management
ศึกษาวิธีการ หลักการ แนวทาง และจัดการเรียนใหแกบุคคลตลอดชีวิต โดยวิธีก ารเรียนรู
นอกระบบและตามอัธยาศัย การสรางวัฒนธรรมการเรียนรูตามอัธยาศัยใหแกบุคคล การ
พัฒนารูปแบบการเรียนรูนอกระบบและตามอัธยาศัย รูปแบบตาง ๆ ใหสอดคลอ งกับสภาพ
ชุมชนทั้งเมืองและชนบท การจัดแหลงการเรียนรูและสภาพแวดลอมใหสอดคลองกับการ
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เรีย นรูน อกระบบและตามอัธ ยาศั ย การประเมิ นผลการจัดการเรียนรูน อกระบบและตาม
อัธยาศัยและการฝกลงมือปฏิบัติงานจริงในชุมชน
การเรียนรูระดับจิตสํานึกและจิตใตสํานึก
3(2-2-5)
Conscious and Subconscious Learning
ศึกษาเกี่ย วกับกลไกการเรียนรูที่สํ าคัญ ของมนุษย 2 ระบบคือระบบจิ ตสํา นึก (Conscious
System) และระบบจิตใตสํานึก (Subconscious System) ในเรื่องของความหมาย การทํางาน
ของกลไกการเรียนรูทั้งสองระบบ อิทธิพลของวิธีการเรียนรูแตละแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
เรื่องของระบบจิตใตสํานึกที่มนุษยใชมากที่สุด ใหนํามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพการเรียนรู
ในระบบการศึกษา รวมทั้งศึกษาเรื่องการนําวิธีการที่มนุษยใชระบบการเรียนรูและ การนําเอา
วิธีการเรียนรูทั้งสองระบบเขามาสูการเพิ่มศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อ นําไป
พัฒนาศักยภาพมนุษยสูจุดสูงสุดของผูเรียนแตละคน
การประเมินเพื่อเสริมพลังการเรียนรู
3(2-2-5)
Evaluation for Learning Empowerment
ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับศักยภาพการเรียนรูของบุคคล การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู
การประเมินเพื่อเสริมพลังการเรียนรู หลักการและกระบวนการประเมิน เพื่อเสริมพลังการ
เรียนรูที่ใหความสําคัญกับความแตกตางระหวางบุคคล ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ
การเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของกับการเรียนรูเ ขามีสวนรวมในการประเมิน การออกแบบและ
วางแผนการประเมินเพื่อ เสริมสรางพลังการเรียนรู และการฝก ปฏิบัติพัฒนาเครื่อ งมือและ
วิธีการประเมินเพื่อเสริมสรางพลังการเรียนรูของผูเรียนทุกชวงวัย
การประถมศึกษา
2(2-0-2)
Elementary Education
ศึกษาและวิเคราะหแนวคิด หลักการ และวิวัฒนาการของการประถมศึกษา พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประถมศึกษา ธรรมชาติและพัฒนาการของ
เด็กวัยประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา ระบบบริหารและ
การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับประถมศึกษา และนวัตกรรมทางการประถมศึกษาในปจจุบัน
วาทวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพฯ
2(1-2-2)
Art of Speech and Teacher’s Personality Development and Character
ศึกษาหลัก วาทการและการพัฒนาบุคลิก ภาพที่พึงประสงคเพื่อ เสริมสรางศิล ปะและกลวิธี
การใชวาทศิลปเพื่อการสื่อสารการสอน ฝกการใชเ สียง ลักษณะของการพูด ทวงทีลีลาและ
ทาทางที่กอใหเกิดพลังในการสื่อสาร และสงเสริมบุคลิกภาพทางวิชาการของครูในฐานะผูนํา
ทางความคิด

108

2.2 วิชาแกน
2.2.1 วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน
คณ 111 คณิตศาสตร 1
4(4-0-8)
MA 111 Mathematics I
ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันอนุพันธ การอินทิเกรตฟงกชันหนึ่งตัวแปรและการประยุกต
คม 100 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
CH 100 General Chemistry
ศึกษาหลักทั่ว ๆ ไปของวิชาเคมี ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม แกส ของเหลว ของแข็ง
สารละลาย สมดุลเคมี กรดและเบส เคมีอินทรียเบื้องตน (หมูฟงกชัน การเรียกชื่อ ไฮบริไดเซชัน
และการเกิดปฏิกิริยา) สารประกอบชีวโมเลกุล และเคมีสิ่งแวดลอม
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-2-1)
CH 190 General Chemistry Laboratory
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา คม 100
ชว 101 ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
BI 101 Biology I
ศึกษาหลักการสําคัญของโครงสรางและหนาที่ องคประกอบของเซลลทั้งโพรคารีโอตและ
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 กฎการเคลื่อนที่ พลังงานและโมเมนตัม การเคลื่อนที่แ บบหมุน กฎโนมถวงและ
สภาพยืดหยุน กลศาสตรของของไหล กลศาสตรของคลื่น คลื่นเสียง อุณหพลศาสตร
ฟส 183 ปฏิบัติการฟสิกส 1
1(0-3-0)
PY 183 Physics Laboratory I
ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคลองกับวิชา 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
ระเบียบวิ ธีก ารทดลอง บทบาทของการทดลอง ทฤษฎีแ ละการคณนา การออกแบบการ
ทดลอง การวิ เ คราะห ข อมูล การประมาณค า ความไม แ น น อนในการวั ด เลขนัย สํ า คั ญ
การรายงานผลการทดลอง
ฟส 184 ปฏิบัติการฟสิกส 2
1(0-3-0)
PY 184 Physics Laboratory II
ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคลองกับวิชา ฟส 104
ฟส 209 ภาษาอังกฤษสําหรับครูฟสิกส
3(3-0-6)
PY 209 English for Physics Teachers
ฝก การใช ภ าษาอังกฤษทั้ง 4 ทั กษะ การอา น เขีย น ฟง พู ด เพื่อ ความรู ความเขา ใจตําราและ
บทความวิช าการทางฟ สิก ส และวิทยาศาสตรแ ขนงอื่ นๆ โดยเฉพาะผลงานวิจัยที่ไดรับการ
เผยแพรในวารสารระดับนานาชาติและสื่อตางๆ
ฟส 271 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 1
3(3-0-6)
PY 271 Mathematics for Physics I
บุรพวิชา : คณ 112 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธสามัญเชิงเสนเอกพันธที่มีสัมประสิทธิ์
เปนคาคงตัว สมการเชิงอนุพันธสามัญเชิงเสนไมเอกพันธที่มีสัมประสิทธิ์เปนคาคงตัว ผลการ
แปลงลาปลาซ สมการเชิงอนุพันธสามัญเชิงเสนที่มีสัมประสิทธิ์เปนตัวแปร 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 สนามสเกลาร และสนามเวกเตอร อิ นทิก รัล เชิงเสน เชิงผิว และเชิ ง
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
การใชคอมพิวเตอรในการแกปญหาทางฟสิก ส การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลทางฟสิกสจาก
ปฏิบัติการ โปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อการศึกษาและแกปญหาทางฟสิกส
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
กลศาสตรแ บบนิวตัน การสั่น การเคลื่อ นที่ในกรอบอางอิงไมเฉื่อย การเคลื่อนที่ข องระบบ
อนุภาค แรงศูนยกลาง กลศาสตรเบื้องตนแบบลากรอง 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
สนามไฟฟา สถิต ปญหาคา ขอบเขต ไดอิเ ล็ก ตริก สนามแมเหล็ก สถิ ต สารแม เหล็ ก 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 ฟสิก สนิวเคลียรและอนุภาคมูล
ฐาน
ฟส 352 กลศาสตรควอมตัม 1
3(3-0-6)
PY 352 Quantum Mechanics I
บุรพวิชา : ฟส 271 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค กลุมคลื่น หลักความไมแนนอน สมการชเรอดิงเงอร แฮมิลโท
เนี ยน ตั วแทนปริ ภูมิ แ ละโมเมนตั ม สั จพจน ข องกลศาสตร ค วอนตั ม ตั ว ดํ า เนิ น การวิ วัฒ น
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
การทดลองในเรื่องที่เกี่ยวกับกลศาสตร 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 สังเกตการณทางดาราศาสตรเบื้องตน
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
การทํา โครงงานหรือ วิ จัยทางฟสิ ก สเ ชิ งทฤษฎี หรื อเชิ งการทดลอง ภายใตก ารควบคุมและ
แนะนําของอาจารย การนําเสนอรายงานในรูปเอกสารงานวิจัย และการนําเสนอรายงานตอที่
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
ปริ ภู มิเ วกเตอร เ ชิ ง เส น ความเป น อิ ส ระเชิ ง เส น ฐานหลั ก และมิ ติ ปริ ภูมิ ผ ลคู ณ ภายใน
กระบวนการทําใหเปนออรโทโกนัลของแกรม-ชมิท ตัวดําเนินการเชิงเสน ทวิภาคของปริภูมิ
เวกเตอร สัญกรณดิแรก ตัวแทนเมทริกซของตัวดําเนินการเชิงเสน ตัวดําเนินการเฮอมิทเทียน
และยูนิทารี การแปลงยูนิทารี การดําเนินการทางเมทริกซ คาเจาะจงและเวกเตอรเจาะจงของ
ตัวดําเนินการ ปริภูมิฮิลเบิรต และสัจพจนพื้นฐานของกลศาสตรควอนตัม
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
การคํานวณเพื่อประมาณคาของฟงกชัน รากของฟงกชันและอนุพัน ธของฟงกชัน ผลเฉลยเชิง
ตัวเลขของสมการแบบไมเชิงเสน การอินทิเกรตเชิงตัวเลข
ฟส 386 ปฏิบัติการฟสิกส 4
2(0-4-2)
PY 386 Physics Laboratory IV
บุรพวิชา : ฟส 106 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
การทดลองในเรื่องที่เกี่ยวกับกลศาสตร คลื่น อุณหฟสิกส แมเหล็กไฟฟา ฟสิกสนิวเคลียร
และฟสิกสสถานะของแข็ง โดยใหมีการวิเคราะหขอมูล การประมาณคาความไมแนนอนในการ
วัดการทดลองเชิงฟสิกสประยุกต
ฟส 413 สวนศาสตรและการประยุกต
3(3-0-6)
PY 413 Acoustics and Applications
บุรพวิชา : ฟส 212 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
การสั่นหลัก มู ล การสั่นแบบอิส ระและการสั่นแบบบั งคับ คลื่น เสี ยงระนาบและสมการคลื่ น
ปรากฏการณการสงผานและการดูดกลืน เสียงในทางสถาปตยกรรม อัลทราโซนิก ส และการ
ประยุกต
ฟส 415 ดาราศาสตร
3(3-0-6)
PY 415 Astronomy
บุรพวิชา : ฟส 103 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ความเปนมาของวิชาดาราศาสตร ระบบพิกัดทองฟา ปรากฏการณและสังเกตการณทางดารา
ศาสตร โลก ดวงจันทร และปรากฏการณที่เกี่ยวเนื่อง ดวงอาทิตยและระบบสุริยะ ดาวฤกษและ
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ฟส 432
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ฟส 433
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กลุมดาวฤกษ คลื่นกระแทกและรังสีคอสมิก เนบิวลา กระจุกดาว กาแลกซี่ ความสวางปรากฏ
และความสว างสั มบู รณ แผนภาพเอช-อาร วิ วัฒ นาการของดาวฤกษ ทฤษฎีกํ าเนิ ดเอกภพ
อุปกรณดาราศาสตร ดาราศาสตรกับชีวิตประจําวัน ความก าวหน าทางวิท ยาศาสตรอ วกาศ
สิ่งมีชีวิตนอกโลก
การทดลองและกิจกรรมทางดาราศาสตร
2(1-2-3)
Astronomy Activities and Experiments
บุรพวิชา : ฟส 103 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ปรากฏการณเกี่ยวกับดวงจันทร ดวงอาทิตย การหามวลของโลก การศึกษากฎของเคปเลอร
ทรงกลมท อ งฟ า การวั ดมุ ม และแพรั ล แลกซ กล อ งโทรทรรศน การวิ เ คราะห ข อ มู ล การ
หมุ น รอบตั วเองของดาวเสาร แ ละวงแหวน การแยกประเภทของสเปคตรั ม จากดาวฤกษ
แผนภาพเอช-อาร
กลศาสตรของไหล
3(3-0-6)
Fluid Mechanics
บุรพวิชา : ฟส 271 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ธรรมชาติและสมบัติของของไหล แรงอุทกสถิต การวัด ความดัน แรงสถิตบนพื้นผิวที่จมใน
ของไหล ความตอเนื่องและการอนุรักษมวล สมการบอรนูลีและการประยุกต สมการโมเมนตัม
และการประยุกต การไหลแบบแลมินาร การไหลปนปวน ชั้นขอบเขต
ฟสิกสเชิงสถิติ
3(3-0-6)
Statistical Physics
บุรพวิชา : ฟส 211 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
กฎของอุณหพลศาสต การอธิบายเชิงสถิติของระบบอนุภาค พารทิชันฟงกชันและแกรนดพารทิ
ชันฟงกชันของระบบอยางงาย ความเกี่ยวเนื่องกับปริมาณทางอุณหพลศาสตร
ฟสิกสพลาสมาเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Plasma Physics
บุรพวิชา : ฟส 211 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
คุณสมบัติพื้นฐานของพลาสมา สมการโบลตสมานและวลาซอฟ ฟงกชันการกระจาย
ความเสถียรและไมเสถียร ความไมเสถียรในคลื่น 2 กระแส แมกนีโตไฮโดรไดนามิกส
ฟสิกสวัสดุ
3(3-0-6)
Material Physics
บุรพวิชา : ฟส 103 และฟส104 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
โครงสรางของวัสดุ: สถานะที่ไมเปนผลึก สถานะผลึก และสถานะผลึกเหลว สมบัติเชิงกลของ
สาร สมบัติทางความรอน สมบัติทางไฟฟา และสมบัติทางแสงของวัสดุ สมบัติเฉพาะของวัสดุ
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ฟส 434
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ฟส 435
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ฟส 438
PY 438

ฟส 444
PY 444

ฟส 445
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เซรามิกส โลหะ โพลิเมอร และผลึกเหลว
พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
3(3-0-6)
Mechanical Behaviors of Materials
บุรพวิชา : ฟส 211 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
โครงสรางและการเปลี่ยนรูปของวัสดุ ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด ความ
เคนและความเครียดเชิงซอน ความเคนและความเครียดมุขสําคัญ การคราก การแตกราวและ
ความลา
ฟสิกสนิวเคลียร
3(3-0-6)
Nuclear Physics
บุรพวิชา : ฟส 351 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
แบบจําลองนิวเคลียส การสลายตัวใหอนุภาคแอลฟา บีตา และแกมมา อันตรกิ ริยาของรังสีกับ
สสาร การวัดรังสี เครื่องเรงอนุภาค ฟสิกสนิวตรอน พลังงานนิวเคลียร
ผลึกวิทยารังสีเอกซ
3(3-0-6)
X-ray Crystallography
บุรพวิชา : ฟส 104 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
โครงสรางของผลึก ฟสิกสของรังสีเอกซ การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ และหลักการหาโครงสรางของ
ผลึก โดยการใชรังสีเอกซ
วัสดุนาโน
3(3-0-6)
Nanoscale Materials
บุรพวิชา : ฟส 103 และฟส104 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ความรูเ บื้อ งต น เกี่ ยวกับความก าวหน าทางดานการสั งเคราะห การผลิ ตโดยการพิ มพ แ บบลิ
โทกราฟ การตรวจสอบวิ เ คราะห วัส ดุ น าโน รวมถึ งสมบั ติทางกายภาพของวัส ดุ น าโน
อนุภาคนาโนที่เปนสารกึ่งตัวนําและที่เปนโลหะ เสนลวดนาโน ทอคารบอนนาโน อนุภาคนา
โนอินทรีย เครื่องมือระดับนาโน
อิเล็กทรอนิกส 2
3(2-2-5)
Electronics II
บุรพวิชา : ฟส 343 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
การวิเคราะหวงจรโครงขายไฟฟา การออกแบบเพาเวอรซัพพลายเบื้องตน วงจรออปแอมป
และการประยุกต
อิเล็กทรอนิกสดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Electronics
บุรพวิชา : ฟส 343 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
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ฟส 446
PY 446

ฟส 448
PY 448

ฟส 454
PY 454

ฟส 455
PY 455

ฟส 456
PY 456

ระบบจํานวน รหัสตางๆ ลอจิกเกต วงจรลอจิกและการออกแบบ วงจรมัลติไวเบรเตอร
และการประยุกต การเชื่อมตอระหวางระบบอนาลอกกับระบบดิจิทัล
ไมโครโปรเซสเซอรเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Microprocessor
บุรพวิชา : ฟส343 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
โครงสรางไมโครโปรเซสเซอร การติดตอระหวางไมโครโปรเซสเซอรกับหนวยความจํา และ
อุปกรณภายนอกอื่นๆ คําสั่งและสรางโปรแกรมเพื่อประยุกตใชงานไมโครโปรเซสเซอร
เบื้องตน
ทัศนศาสตรประยุกต
3(3-0-6)
Applied Optics
บุรพวิชา : ฟส 212 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ทฤษฎีความคลาด การแทรกสอดและอินเตอรฟรอมิเตอร การเลี้ยวเบนแบบเฟรานโฮเฟอรและ
เฟรแนล ปรากฏการณทัศนศาสตรเชิงไฟฟา ปราฏกการณฟาราเดย ปรากฏการณทัศนศาสตร
เชิงเสียง สมการเฟรแนล ทฤษฎีของฟลมหลายชั้น วิธีการทางเมทริกซในทัศนศาสตร
ทัศนศาสตรฟูเรียร เลเซอร เสนใยนําแสง การประยุกต
ฟสิกสของอนุภาคมูลฐาน
3(3-0-6)
Elementary Particle Physics
บุรพวิชา : ฟส 351 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
การจําแนกอนุภาค อันตรกิริยาแบบแรง แบบแมเหล็กไฟฟา และแบบออน เครื่องเรงอนุภาคและ
ตัวตรวจหาอนุภาค เวกเตอรสี่มิติ สมมาตร กลุมและกฎการอนุรักษของอนุภาค
ทฤษฎีการกระเจิง
สภาพโนมถวงเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Gravitation
บุรพวิชา : ฟส 351 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ฟสิ ก ส ในปริ ภู มิเ วลาราบ สั มพัทธภาพพิ เ ศษในรู ปแบบเทนเซอร สัม พั ทธภาพทั่ วไป การ
ทดสอบทฤษฏีสัมพัทธภาพทั่วไป ผลเฉลยของสมการไอนสไตน หลุมดํา พรมแดนสัมพัทธ
ภาพ
สเปกตรัมของอะตอมและโมเลกุล
3(3-0-6)
Atomic and Molecular Spectra
บุรพวิชา : ฟส 351 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
กระบวนการชนกันของอะตอมและโมเลกุล การกระเจิง สภาวะกระตุน การแตกตัวเปนไอออน
การแลกประจุ การแตกตัวเปนไอออนโดยแสง โครงสรางสเปกตรัมของอะตอมและโมเลกุล
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ความเขมของสเปกตรัม การวัดและการแปลผล โอกาสของการเปลี่ยนยาย
ทฤษฏีควอนตัมยุคเกา
3(3-0-6)
Old Quantum Theory
บุรพวิชา : ฟส271 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ธรรมชาติเชิงเม็ดของแสง โครงสรางและสเปกตรัมของอะตอม ทฤษฏีของโบร เงื่อนไข
ควอนตัม เงื่อนไขควอนตัมที่ไดรับการปรับปรุงและดัชนีมาสลอฟ การทําใหเปนควอนตัมของ
การเคลื่อนที่แบบหมุนและแบบเลื่อนที่ หลักสมนัยของโบร การกําเนิดกลศาสตรเมทริกซ
ของไฮเซนแบรก
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
3(3-0-6)
Theory of Relativity
บุรพวิชา : ฟส 351 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
หลักการและการประยุกตทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ หลักการของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป
หลักสมมูล ผลของสัมพัทธภาพตออวกาศและเวลา ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับจักรวาลวิทยา
การทดสอบทฤษฎีสัมพัทธภาพ
ชีวฟสิกส
3(3-0-6)
Biophysics
บุรพวิชา : ฟส 104 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ชีวฟสิกสเบื้องตน การประยุกตฟสิกสในการศึกษาระบบชีววิทยา ชีวฟสิกสเชิงโมเลกุล
ชีวฟสิกสเชิงสรีรวิทยา ชีวฟสิกสอุปกรณ
ฟสิกสและเทคโนโลยีสุญญากาศ
3(3-0-6)
Vacuum Physics and Technology
บุรพวิชา : ฟส 104 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ธรรมชาติของสุญญากาศ เครื่องสูบสุญญากาศ ระบบสุญญากาศ การวัดอัตราสูบ เครื่องวัด
ความดัน เทคนิคการเคลือบสารดวยระบบสุญญากาศ การวัดความหนาของฟลมที่เคลือบใน
สุญญากาศ การตรวจสอบรอยรั่วและวัสดุที่ใชในระบบสุญญากาศ
ปฏิบัติการฟสิกสและเทคโนโลยีสุญญากาศ
2(0-4-2)
Experiments on Vacuum Physics and Technology
บุรพวิชา : ฟส 462 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับรายวิชาฟส 462
การตรวจสอบและควบคุมมลพิษ
3(3-0-6)
Pollution Detection and Control
บุรพวิชา : ฟส 104 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
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อิทธิพลของมลพิษตอสิ่งแวดลอม สาเหตุของมลพิษ การปองกัน การสํารวจ การวัดและ
การควบคุมโดยมุงเนนการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ฟส 466 ระบบควบคุมเบื้องตน
3(3-0-6)
PY 466 Introduction to Control System
บุรพวิชา : ฟส 104 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ปริมาณทางฟสิกสที่นํามาใชในระบบควบคุม เครื่องวัดและเครื่องควบคุมตัวแปรใน
กระบวนการ แบบจําลองทางคณิตศาสตร เสถียรภาพของระบบ การเลือกและการปรับระบบ
ควบคุมอัตโนมัติเบื้องตน การออกแบบ
ฟส 467 ธรณีฟสิกสเบื้องตน
3(3-0-6)
PY 467 Introductory Geophysics
บุรพวิชา : ฟส 104 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
หลักการพื้นฐานของธรณีฟสิกสเกี่ยวกับโลกและบรรยากาศของโลก โครงสรางของโลก
การสั่นสะเทือน แมเหล็กโลก ความโนมถวงของโลก และแหลงทรัพยากรของประเทศไทย
และของโลก
ฟส 468 อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน
3(3-0-6)
PY 468 Introductory Meteorology
บุรพวิชา : ฟส 211 และ ฟส 221 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของของไหล และการประยุกตกับบรรยากาศ การเคลื่อนที่แบบสมดุล
และไมสมดุล หลักการพยากรณอากาศ
ฟส 494 หัวขอพิเศษทางฟสิกส 1
3(3-0-6)
PY 494 Special Topics in Physics I
ศึกษาเรื่องที่นาสนใจทางสาขาวิชาฟสิกส ตามการกําหนดของภาควิชา
ฟส 495 หัวขอพิเศษทางฟสิกส 2
3(3-0-6)
PY 495 Special Topics in Physics II
ศึกษาเรื่องที่นาสนใจทางสาขาวิชาฟสิกส ตามการกําหนดของภาควิชา
2.3.3 วิชาเอกบังคับรวม
ฟศ 481 บูรณาการวิธีวิทยาสําหรับครูฟสิกส
3(2-3-6)
PYE 481 Integrated Methodology for Physics Teachers
ศึกษาพัฒนาฐานคิด ทฤษฎี กระบวนทัศน และวิธีวิทยาทางฟสิกสศึกษาแบบบูรณาการ
ใหเชื่อมโยงกับการเพิ่มพูนอุดมการณวิชาชีพ และนําสูการปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการเปนครู
ฟสิกส
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ภาคผนวก ง
สรุปการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร มีประเด็นสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตร 5
ป สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) เนื่องจากหลักสูตรหมวดวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2547) ไดรับการปรับปรุงกอนที่คุรุสภาจะประกาศสาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพ
ครูตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ในการขอรับรองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2547) จากคุรุสภาตั้งแตวัน ที่ 15 สิงหาคม 2551 โดยคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐาน
หลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อการรับรองปริญญาและประกาศนีย บัตรทางการศึก ษา และในการ
ประชุมคณะกรรมการคุรุส ภา ครั ้งที่ 3/2552 วัน ที่ 25 กุมภาพัน ธ 2552 ใหก ารรับรองหลัก สูต ร
การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547) สําหรับนิสิตที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2547 - 2548
(รหัส 47 - 48) ซึ่งจบการศึกษาในป 2551 และ 2552 ทําใหนิสิตที่เขาศึก ษาในปก ารศึก ษา 2549 - 2551
(รหัส 49 - 51) ซึ่งกําลังศึก ษาหลัก สูตรหมวดวิช าชีพครู (หลัก สูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547) จะจบการ
ศึก ษาในปก ารศึก ษา 2553, 2554 และ 2555 ยัง ไมไ ดรับ การรับ รอง จึงมีค วามจํา เปน ตอ งปรับปรุง
หลัก สูต รหมวดวิช าชีพ ครูเ พื่อ ใหมี ส าระความรู แ ละสมรรถนะครอบคลุ มตามมาตรฐานความรู แ ละ
ประสบการณวิชาชีพครูของคุรุสภา
จาก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อ ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึก ษาแหงชาติ พ.ศ.
2552 ไดมีการกําหนดเปาหมายของการจัดการศึก ษาเพื่อใหบัณฑิต มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติในทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา เพื่อเปนกรอบมาตรฐานใหสถาบันอุดมศึกษา
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึ ก ษา ให สามารถผลิตบัณฑิ ตที่มี คุณ ภาพ และเพื่อ ประโยชนตอ การรั บรองมาตรฐานคุณ วุฒิใน
ระดับอุดมศึกษาและใหคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาตาง ๆ ตองเปนไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและตองครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน คือ (1)
ดานคุณธรรม จริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทัก ษะทางปญญา (4) ดานทัก ษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ (5) ดานทัก ษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อ สารและการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ สําหรับสาขา/สาขาวิชาที่เนนทักษะทางปฏิบัติตองเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
โดยใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรที่จะรับนักศึกษาใหมเปนครั้งแรกตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตน
ไปตามประกาศนี้ สําหรับหลักสูตรที่เ ปดสอนอยูแ ลวตองปรับปรุงใหสอดคลองกับประกาศนี้ภายในป
การศึกษา 2555 ดังนั้นคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลั ยศรีนคริน ทรวิโรฒ ไดดําเนิ นการปรั บปรับและ
เปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชาใหไดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และสอดคลองกับสมรรถนะดานตาง ๆ
ตามครุสภา เปนหลัก สูตรใหม การศึกษาบัณฑิต หลักสูตร 5 ป หมวดวิ ชาชีพครู พ.ศ. 2553 เปดใชภาค
การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553 เปนตนไป และมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 ทํา
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ใหทุกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตของคณะรวมผลิต ไดแก คณะมนุษยศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะพล
ศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตร จึงตองทําการปรับปรุงหลักสูตรในหมวดวิชาชีพครู
จากหลักสูตรเกา เปนหลักสูตรใหม โดยไมมีการเปลี่ยนหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาชีพเฉพาะ
แบบวิพากษหลักสูตร
การตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู พ.ศ. 2553
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ
ศาสตราจารย ดร.อารี สัณหฉวี
ศาสตราจารย ดร.จรรจา สุวรรณทัต
รองศาสตราจารย ดร.วิชัย วงษใหญ
รองศาสตราจารย ดร.รุงทิวา นุตราวงศ
นางเกศธิดา เขียวสอาด
กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่เปนกรรมการวิชาชีพครู
อาจารยพิศมัย รัตนโรจนสกุล
คําชี้แจง  ลงในชองวางที่เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย และใหขอคิดเห็นตามความเหมาะสม
ที่

รายการที่ตรวจสอบ

หมวดที่ 1 รายละเอียดของหลักสูตร
1 ชื่อหลักสูตร
2 ชื่อปริญญา
3 วิชาเอก
4
5
6
7
8

9
10

เหมาะสม

ไม
เหมาะสม

ขอคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ



- นาจะมีสาขาปฐมวัยศึกษา เพราะ
ขณะนี้มึความตองการสูง และยังขาด
จํานวนบัณฑิตดานนี้

จํานวนหนวยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตรและการ
พิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตร
คุณภาพและมาตรฐาน
อาชีพ ที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จ
การศึกษา



ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษา
สถานที่จัดการเรียนการสอน




- คณะรวมผลิตชื่อคณะอะไรบาง


- ขอ 8.1 นาจะระบุวา ครูระดับปฐมวัย
ศึกษา ครูระดับประถมศึกษา และครู
การศึกษานอกโรงเรียน
- มีวิชาดานการปฐมวัยศึกษาเปนวิชา
เลือกเพียงวิชาเดียวเทานั้น
- นักจิตวิทยาและการแนะแนวทาง
การศึกษา
- ขอ 8.13 ครอบจักรวาลเกินไป
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ไม
ขอคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ
เหมาะสม
11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทาง

สังคมและวัฒนธรรม
12 ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
- ยอหนา 2 บรรทัดที่ 1 และ 2 ใหปรับ
สถาบัน
ขอความใหชัดเจน
13 ความสัมพันธ (ถามี)กับหลักสูตรอื่นที่

เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของ
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”
ที่

รายการที่ตรวจสอบ

เหมาะสม
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ที่

รายการที่ตรวจสอบ

เหมาะสม

ไม
เหมาะสม

ขอคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ

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
- ขอเสนอ ขอ 2.4.5 จัดกิจกรรมใหได
ปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
คุนเคยกับสภาพปญหาโรงเรียนใน
ทองถิ่นตาง ๆ เพื่อขยายความคิด ความ
เขาใจในปญหาวิชาชีพครู
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จ
- ขึ้นอยูกับศักยภาพและความพรอมของ
การศึกษาในระยะ 5 ป
สถาบันหรือความตองการของผูเรียน/
ผูใชครู
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 รายวิชาชีพครู
- สงสัยสาขาวิชาประถมศึกษา ไมมี
รายวิชาวิธีสอนภาษาไทย คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร สังคมศึกษา
-ED 331 ชื่อภาษาอังกฤษไมสอดคลอง
กับภาษาไทย
รายวิชาจิตวิทยาสําหรับครู ควรมี 3
รายวิชา ประกอบดวย
1. เปนจิตวิทยาใหครูเรียนรูเกี่ยวกับตัว
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ที่

รายการที่ตรวจสอบ

เหมาะสม

ไม
เหมาะสม

ขอคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ
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
- “อาชีพ ครู” ควรปรับเปน “วิชาชีพครู”
“ระเบียบขาราชการครู” ปรับเปน
“กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
ครู” เพราะวา ครูไมไดมีแตขาราชการครู
เทานั้น
-อยูในภาคผนวค ก

3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

3.2.2 อาจารยประจํา

3.2.3 อาจารยพิเศษ
4

องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของ
ประสบการณภาคสนาม

-อาจเพิ่ม วาอาจารยพิเศษทํางานประจําที่
ไหน
-หลังจากฝกประสบการณภาคสนามแลว
ควรมีรายวิชาสัมมนาเพื่อใหผูเรียนได
แลกเปลี่ยนประสบการณ

4.2 ชวงเวลา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน



4.4 การเตรียมการ



-ชื่อรายวิชาคอนขางสับสน ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ระหวาง “การฝก
ประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน”
และ “การฝกประสบการณวิชาชีพครู”
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รายการที่ตรวจสอบ

เหมาะสม

ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู

5.3 ชวงเวลา

5.4 จํานวนหนวยกิต

5.5 การเตรียมการ

5.6 กระบวนการประเมินผล

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ

นักศึกษา
2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

ไม
เหมาะสม

ขอคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ

5

2.2 ความรู

2.3 ทักษะทางปญญา
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู
3 แผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก
หลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum
Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการให
ระดับคะแนน (เกรด)
2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1 การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
2

การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย

-ควรเนนความเขมงวดในจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ …..
-ควรเพิ่มความรูในดานจิตวิทยาให
เกี่ยวกับตัวนักเรียน
-ไมปรากฎ “รักษาภูมิปญญาไทย” ที่
ชัดเจนในคุณลักษณะและผลการเรียนรู
ทังๆที่เปนคําสําคัญในปรัชญา
-ควรเนนการเรียนการสอนใหรูจัก
วิเคราะหและสังเคราะหใหมาก




-ปรับหัวตารางใหชื่อตรงกับคอลัมนและ
แถว



- ปรับขอ 3.3 เปนผานการประเมินมาตรฐานบัณฑิต ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
- ดี ที่มีการจัดระบบอาจารยพ ี่เลี้ยงให
อาจารยใหม
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รายการที่ตรวจสอบ

เหมาะสม

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียน
การสอน การวัดและการประเมินผล

ไม
เหมาะสม

ขอคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ
- ขอเพิ่ม
2.2.5 จัดสัมมนาระดับประเทศ/นานาชาติ
2.2.6 สรางสัมพันธภาพกับมหาวิทยาลัย
ในตางประเทศ รวมทั้งประเทศใกลเคียง
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาองค
ความรูในวิชาชีพ

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดาน

อื่น ๆ
3 การเตรียมการบุคลากรใหมและการ

พัฒนาบุคลากร
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1 การบริหารหลักสูตร

2 การบริหารทรัพ ยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ

2.2 ทรัพยากรการเรียนรูที่มีอยูเดิม

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการ

สอนเพิ่มเติม
2.4 การประเมินความเพียงพอของ

ทรัพ ยากร
3 การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม

3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการ

วางแผน การติดตามและทบทวน
หลักสูตร
3.3 คณาจารยที่สอนบางเวลาและ

คณาจารยพ ิเศษ
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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เหมาะสม

ไม
เหมาะสม

Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยใน
การใชแผนกลยุทธการสอน
2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

3 การประเมินผลการดําเนินงานตาม

รายละเอียดหลักสูตร
4 การทบทวนผลการประเมินและ

วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกล
ยุทธการสอน

ขอคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ
หลักสูตรมีสวนรวมในการจัดการเรียน
การสอนหรือไมเพราะไมเสนอหลักสูตร
การศึกษาทั่วไป

- ขอ 1.2 ปรับแก ผลได (Outcome)

ขอเสนอแนะอื่น ๆ
มีขอสงสัย (ศาสตราจารย ดร.อารี สัณหฉวี)
1. หนา 1 มีแจงวิชาเอกตาง ๆ แตเขาใจวาคงไปเรียนที่คณะอื่น ๆ จึงไมมีรายชื่อวิชาในวิชาเอกนั้นๆ ปรากฎ ใน
ที่นี้ เชน เอกศิลปกรรมศาสตรศึกษา เอกวิทยาศาสตร ฯลฯ ซึ่งการเรียนวิชาเอกเหลานั้น อาจจะเรียนพื้น ฐานเนื้อหาใน
คณะที่สังกัด แตถามีระบุเพิ่มเติมวา เอกเหลานั้นจะเรียนทางเนื้อหาวิชาเฉพาะเทาไร วิชาชีพครูที่ตองเรียนมีอะไรบาง จะ
ชัดเจนขึ้น
2. นาจะจัดใหชัดเจนไปเลยวา คณะศึกษาศาสตรสอนวิชาเอกอะไรบาง เชน 1. เทคโนโลยีฯ 2. จิตวิท ยาและ
แนะแนว 3. การประถมศึกษา 4. การปฐมวัยศึกษา และวิชาใดที่เปดสําหรับ ใหวิชาเอกที่เรียนในคณะอื่น ๆ มาเรียน
วิชาชีพครูอะไรบาง
3. สําหรับคณะศึกษาศาสตร นาจะเปดวิชาเอกปฐมวัยศึกษา เพราะคงมีอาจารยพ อ และในโอกาสตอไป นาจะ
เปดวิ ชาเอกการศึกษาพิเ ศษ ถา หาอาจารยส อนไดพ อ คณะศึกษาศาสตรควรเสริมสรางความเขมแข็งที่มี อยู และเพื่ อ
ชวยเหลือการศึกษาในดานที่ขาดแคลน
ขอวิพากษโดยรวม (ศาสตราจารย ดร.จรรจา สุวรรณทัต)
- ควรมีโครงสรางภาพใหญกอนวาในแตละป การศึกษาจะเนนหรือปูพื้นฐานใหแกนิสิตเรื่องอะไรบาง ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงของเนื้อหาสาระของหลักสูตรตลอดเวลา 5 ป
- พิจารณาโดยรวม หลักสูตร 5 ป หมวดวิชาชีพครู ยังไมเ ห็นจุดเดน รายวิชาจิตวิทยาสําหรับ ครูมีนอยเกินไป
อยางนอยควรมี 3 รายวิชา ดังนี้
1. จิตวิทยาใหครูรูจักผูเรียน
2. จิตวิทยาใหครูรูจักตัวเอง
3. จิตวิทยาชวยใหครูตระหนักความสําคัญในบทบาทของตนที่มีตอนักเรียนในความสัมพันธระหวางการ
เรียนรู และการพัฒนา อิทธิพลของการเปนแบบอยางในการคุณธรรม จริยธรรม
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- มีวิชาเลือกหลายวิชาที่ควรเปนรายวิชาบังคับ
- การทําวิจัยและโครงงาน ควรตองใหชัดเจน โครงงานวิจัย หรือโครงงานทั่วไป
- การใหเด็กทําวิจัย ในภาคการศึกษาต นๆ โดยนิสิ ตยังไมมีความรู พ ื้นฐานเทา ที่ควร คณะผูสอนมี วิธีการ
อยางไร จะประเมินอยางไร อยางนอยควรใหนิสิตมีความรูในแหลงการเรียนรูวิจัยกอน จะไดเปนเครื่องมือชวย
- ในวัตถุประสงค ขอ 2 (น. 6) มีเรื่องความสามารถในการวิจัย ควรตองมีรายวิชาสอน concept พื้นฐานในการ
วิจัย และทักษะเบื้องตนในการทําวิจัย …เพื่อใหรูจักประโยชนจากการประมวล (มีอยู 1 รายวิชาการศึกษา แตเปนวิชา
เลือก)
- การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ในเนื้อหาหรือไม ควรจะมีวิชาที่ชวยใหนิสิตมีความชัดเจนในเรื่องนี้
- โปรดตรวจสอบชื่อวิชาภาษาไทย และชื่อภาษาอังกฤษ มีหลายรายวิชาที่ไมสอดคลองกัน
- ปญหาของนิสิตแรกเขาที่ขาดแรงจูงใจและความเขาใจในความเปนครู ควรมีรายวิชาที่สะทอนการแกปญาหนี้
ขอวิพากษเกี่ยวกับคําอธิบายรายวิชา (รองศาสตราจารย ดร.วิชัย วงษใหญ)
1. การเขียนคําอธิบายรายวิชา ควรจะ Focus ควรระบุเ ฉพาะ Concept หลักๆ ไมควรระบุรายละเอียด เช น
รายวิชา ศษ 211 กระบวนทัศนท างการศึกษา คําวา ยุคกอนทันสมัย ยุคหลังทันสมัย ศษ 421 วิธีวิท ยาในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา คําวา ศึกษาฐานคิดปรัชญาแนวคิดทฤษฎีหลักสูตรการศึกษา… โดยทําความเขาใจจุดแข็งและ
จุดออนของฐานคิด… เพื่อใหสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหดุลยภาพ…
2. ศษ 111 จิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู บรรทัดที่ 3 ใหพ ิจารณาคําวา “ความกลาหาญทางจริยธรรม”
3. ศษ 211 กระบวนทัศนทางการศึกษา ทับซอนกับ ศษ 333 การจัดการความรู
4. ศษ 241 จิตวิทยาสําหรับครู ชื่อเรื่องกับคําอธิบายรายวิชาไมส อดคลองกัน เพราะระบุจัดการเรียนรู และ
รายวิชานี้ทับซอนกับรายวิชา ศษ 341 จิต สมอง และการเรียนรูของมนุษย และ ศษ 341 ทับซอนกับ ศษ 441 การเรียนรู
ระดับจิตสํานึกและจิตใตสํานึก
5. ศษ 451 การวัดและประเมิน ผลการศึกษา 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 การจัดการเรียนรูเ พื่อสราง
จิตสํานึกสาธารณะ ควรรวมกันเพราะมีความทับซอน
9. ศษ 233 การพัฒนาความคิดสรางสรรคสําหรับ เด็กปฐมวั ย 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 ” ควรเปน รายวิชาบังคับ เพราะในโครงสรางฯ
ผูเรียนตองเรียนรายวิชา “การวิจัยทางการศึกษา” ซึ่งตองอาศัยความรูพ ื้นฐานทางสถิติดวย นอกจากนี้รายวิชา “ประกัน
คุณภาพทางการศึกษา” ควรเปนรายวิชาบังคับ เพราะขณะนี้ทุกโรงเรียนตองทําประกันคุณภาพทางการศึกษา
-

รายวิชาบังคับบางรายวิชาควรเปนวิชาเลือก เชน “การศึกษาสําหรับผูที่มีความตองการพิเศษ”

- ชื่อบางรายวิชาอาจสื่อไมชัดเจนและไมตรงกับภาษาอังกฤษ “วิธีวิท ยาการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการ” ถาใชชื่อ
“วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู” นาจะชัดเจนกวา
- ชื่อวิชา Projection Experience I ,II , III คอนขางสับ สน เพราะใชชื่อภาษาอังกฤษเหมือนกัน แตพ อแปลเป
นภาษาไทยตางกัน เปแน “การฝกประสบการณวิชาชีพ ครูระหวางเรียน” และ “การฝกประสบการณวิชาชีพ ครู” การฝก
ประสบการระหวางเรียนมหาวิท ยาลัยตางประเทศหลายมหาวิทยาลัยใช Practicum นาจะชัดเจนกวาและไมซับซอนกับ
ประสบการณวิชาชีพครู
- ควรแทรกเนื้อหาใหมๆ “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน” “หลักสูตรอิงมาตรฐาน” ไวดวย เพราะหาก
ผูเรียนจบหลักสูตร เปนสิ่งจําเปนที่ตองนําไปใชในการออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาดวย
ผลการเรียนรู และคุณลักษณะของผูเรียน
-

ยังไมครอบคลุม สะทอนคําสําคัญในปรัชญาที่ตั้งไว โดยเฉพาะในเรื่อง “รักษาภูมิปญาไทย”
*ในภาพรวม* เป นหลั กสู ตรที่ดี มาก ถา ปรั บ ปรุ งบางจุด ให ชัด เจน จะเปน หลักสู ตรที่ มีคุ ณภาพและมี ความ

สมบูรณ
ขอเสนอแนะอื่น ๆ (นางเกศธิดา เขียวสอาด)
1. การฝกประสบการณวิชาชีพครู ซึ่งเปนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเปนเวลา 1 ป
หากใชคําวา “การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา” จะเปนคําที่ตรงตามกฎหมายสภาครู คือ การไปสอนจริงเพื่อใหเกิด
ประสบการณการเปนครู และแยกกันระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางการฝกประสบการวิชาชีพครูระหวาง
เรียน
2. กรณีที่มหาวิทยาลัยมีแผนที่จะจัดการศึกษาพิเศษ โครงการพัฒนาผูที่เปนครูอยูแลว ควร
ระบุรายละเอียดที่สอดคลอง เผื่อการดําเนินการไวในหลักสูตรดวย
ขอเสนอแนะอื่น ๆ (อาจารยพิศมัย รัตนโรจนสกุล)
-

คําอธิบายรายวิชาของวิชา ED421 “ระบบการจัดการศึกษาไทยและประวัติความเปน มา ศึกษาวิสัยทัศนและ
แผนพัฒนาการศึกษาไทย” เคยชี้แจงไวแลววาอยูในรายวิชากระบวนทัศน

-

ตารางวิเคราะหสาระความรู และสมรรถนะตามมาตรฐานของคุรุสภา กับรายวิชาชีพครู ควรทําใหครบทุรายวิชา
และตรวจสอบวาใชหรือไม
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คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู

คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ 231 / 2553
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดกรอบโครงสรางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
-----------------------------เพื่อใหก ารพัฒนาหลักสูตรการศึก ษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู เปนไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 และมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดกรอบโครงสรางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบ หลักสูตรสาขาวิชาเอก ดังนี้
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
1. ศาสตราจารยอารี
สัณหฉวี
ที่ปรึกษา
2. ศาสตราจารยจรรจา สุวรรณทัต
ที่ปรึกษา
3. ศาสตราจารยเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ
ที่ปรึกษา
4. รองศาสตราจารยวิชัย วงษใหญ
ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
ที่ปรึกษา
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. ผูชวยศาสตราจารยกัลยาณี 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. อาจารยสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร-ชีววิทยา กรรมการ
21. อาจารยสมปรารถนา วงศบุญหนัก สาขาวิชาวิทยาศาสตรทวั่ ไป กรรมการ
22. อาจารยสุรศักดิ์ ละลอกน้ํา สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
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
คณะกรรมการมีหนาที่
ในการกําหนดกรอบโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตและกรอบ TQF ในภาพรวมและใน
สาขาวิชา เฉพาะ ใหสอดคลองกับตามมาตรฐาน สกอ. และมาตรฐานวิชาชีพครู โดยใหสามารถเปดสอนได
ในปการศึกษา 2553
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553

(ศาสตราจารยวิรุณ ตั้งเจริญ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ 232 / 2553
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู
-----------------------------เพื่อใหก ารพัฒนาหลักสูตรการศึก ษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู เปนไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 และมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู ดังนี้
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
1. ศาสตราจารย อารี สัณหฉวี
ที่ปรึกษา
2. ศาสตราจารย จรรจา สุวรรณทัต
ที่ปรึกษา
3. ศาสตราจารย เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ
ที่ปรึกษา
4. รองศาสตราจารย วิชัย วงษใหญ
ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
ที่ปรึกษา
2. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร
ประธาน
3. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร
กรรมการ
4. รองศาสตราจารยฉวีวรรณ เศวตมาลย สาขาวิชาการมัธยมศึกษา
กรรมการ
5. รองศาสตราจารยชุติมา วัฒนคีรี 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 ภาควิชาพื้นฐานของการศึกษา
กรรมการ
14. อาจารยรัฐพล ประดับเวทย ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อการศึกษา
กรรมการ
15. อาจารยวรินทร โพนนอย สาขาวิชาการประถมศึกษา
กรรมการ
16. อาจารยสมชาย เทพแสง ภาควิชาการบริหารการศึกษา
กรรมการ
17. อาจารยสุจินดา ขจรรุงศิลป สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
กรรมการ
18. อาจารยสุวพร ตั้งสมวรพงษ สาขาวิชาการอุดมศึกษา
กรรมการ
19. อาจารยสุวิมล กฤชคฤหาสน ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา
กรรมการ
20. อาจารยรณิดา เชยชุม ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา
กรรมการ
21. อาจารยโอภาส สุขหวาน สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
กรรมการ
22. อาจารยพรทิพย ศิริภัทราชัย โรงเรียนสาธิตมศว ประสานมิตร (ฝายประถม) กรรมการ
23. ผูชวยศาสตรจารยศิริวรรณ ฤกษนันทน
กรรมการ
โรงเรียนสาธิตมศว ประสานมิตร (ฝายมัธยม)
24. ผูชวยศาสตราจารยมณีภรณ ทฤษณาวดี โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน กรรมการ
25. อาจารยสรภัคสรณ ฉัตรกมลทัศน ภาควิชาการบริหารการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
26. นางสาวอาทิชล จันทรหอม คณะศึกษาศาสตร
ผูชวยเลขานุการ
27. นางศรินรัตน นาคะวรเศรษฐ คณะศึกษาศาสตร
ผูชวยเลขานุการ
28. นายจักรรัจน พุฒเจริญ คณะศึกษาศาสตร
ผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการมีหนาที่
ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู ใหสอดคลองกับมาตรฐาน สกอ. และ
มาตรฐาน วิชาชีพครู โดยใหสามารถเปดสอนไดในปการศึกษา 2553
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553

(ศาสตราจารยวิรุณ ตั้งเจริญ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สรุปสาระการวิพากษหลักสูตร กศ.บ. (วิทยาศาสตร-ฟสิกส)
ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 ณ หองประชุม 10-410 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร
ผูทรงคุณวุฒิ
1. ผศ.นิรมล ปตะนีละผลิน อดีตอาจารยประจําภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ผศ. ปราโมทย ฉลูกัลป อดีตอาจารยประจําภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาระวิพากษโดยสรุปของ ผศ.นิรมล ปตะนีละผลิน และผศ. ปราโมทย ฉลูกัลป
ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ มุงเนนการปรับรายวิชาในหมวดวิชาชีพครูที่คณะศึกษาศาสตรไดรับอนุมัติจาก
สภามหาวิท ยาลัยเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานของคุรุสภา และจัดรูปแบบของหลักสูตรใหเปน ไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิและสาขาวิชาที่ สกอ.ประกาศใช สวนรายวิชาเอกไมไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตรที่ สกอ.ใหการรับรองไป
แลวในคราวปรับปรุงหลักสูตรเมื่อป 2553 ผูวิพากษในฐานะผูทรงคุณวุฒิสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร-ฟสิกส จึงเห็นสมควร
ใหไดมีการเปดสอนรายวิชาเอกไปสักระยะหนึ่งกอนแลวจึงประเมินผลเพื่อนําไปปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่กํา หนด
ตอไป
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ภาคผนวก จ
ผลงานทางวิชาการ การคนควา วิจัย หรือการแตงตําราของ
อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยประจํา และอาจารยพิเศษ
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) นายบัญชา ศิลปสกุลสุข
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Buncha Silpasakulsuk
ที่อยู 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)
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ
1. บัญชา ศิลปสกุลสุข, สวัสดิ์ ปานเนาว, ณสรรค ผลโภค, โช สาลีฉัน “ระบบสูญญากาศความดัน
ต่ํา” วารสาร วิทยาศาสตร มศว. 8, 1 (ม.ค. 35) 64-75
2. สมพูน ใจเขมแข็ง บัญชา ศิลปสกุลสุข ณสรรค ผลโภค “ผลของอัตราสวนของรัศมีของขั้วไฟฟา
และความดันแกสที่มีตอลักษณะเฉพาะของหลอดไกเกอรมุลเลอร” การประชุมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ ครั้งที่ 21 2538
3. ณสรรค ผลโภค นิรมล ปตะนีละผลิน บัญชา ศิลปสกุลสุข “พฤติกรรมเคออสของเพนดูลัมบิด”
วารสารวิทยาศาสตรมศว. ปท9ี่ ฉบับที2่ กรกฎาคม 2536
4. ณสรรค ผลโภค บัญชา ศิลปสกุลสุข “การศึกษาวงจร RLC ผานเครื่องขยายสัญญาณความ
แตกตาง” การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครั้งที่ 26
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5. จิราภรณ พงษโสภา บัญชา ศิลปสกุลสุข ณสรรค ผลโภค “การออกแบบสรางอุปกรณการระเหย
สารแบบแฟลช” การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครั้งที่ 30
6. A.Sangariyavanish, B.Silskulsuk, S.Suttaphon, DESIGN AND CONSTRUCTION OF ATWODIRECTION 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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ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) นางวิชุดา บุญยรัตกลิน
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Wichuda Boonyaratgalin
ที่อยู 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)
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ
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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ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย) นายอนุศิษฏ ทองนํา
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Anusit Thongnum
ที่อยู 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
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร (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 (ชื่อวิชาที่เคยสอน)
1. ฟสิกสทั่วไป
2. ฟสิกสสําหรับวิทยาศาสตรการแพทย
3. ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน
4. กลศาสตรคลาสสิก
5. คลื่น
6. หัวขอพิเศษทางฟสิกส: ฟสิกสและเทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตย
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ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) นายมาโนชญ เฮงวัฒนะ
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Manoch Hengwattana
ที่อยู 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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ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร (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
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ภาคผนวก ฉ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี

ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548
------------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ใหมีความเหมาะสม และเพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2548”
ขอ 2 ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2543
บรรดาระเบีย บ ขอ บังคับ คําสั่ง หรือประกาศ หรือ มติอื่น ใดในส วนที่กํา หนดไว แ ลวใน
ขอบังคับนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ 4 ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“สภาวิ ชาการ” หมายความวา สภาวิ ชาการมหาวิ ทยาลั ยศรีน คริน ทรวิโ รฒตามขอ บัง คั บ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. 2543
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“คณะ” หมายความวา คณะซึ่งเปนสวนราชการ ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
ศรีนคริ นทรวิ โรฒ พ.ศ. 2541 และใหหมายความถึง สวนงานในกํากั บของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวย สวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2543 ดวย
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“ภาควิชา หรือ สาขาวิชา” หมายความวา ภาควิชา หรือสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่ง
เปนไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย หรือตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย
“คณบดี” หมายความวา คณบดีหรือตําแหนงที่เทียบเทา ซึ่งเปนสวนราชการของมหาวิทยาลัย
ศรีน คริน ทรวิโรฒ และใหหมายความถึงบุค คลที่ ไดรั บแตงตั้ งให ดํา รงตํ าแหนง คณบดีหรื อตํ าแหนงที่
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
เรียนตามที่กําหนดไวตามขอ 8
ในการจัดการศึกษาอาจเปนระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอน
เปนชวงเวลาชวงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได
ใหแตละหลักสูตรกําหนดใหชัดเจนวาจะจัดระบบการศึกษาแบบใด
ขอ 7 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ใชระบบหนวยกิต โดย 1 หนวยกิต ตองจัดการเรียนการสอน
ไมนอยกวา 15 ชั่วโมง การจัดการศึกษาแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
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7.1 การศึก ษาแบบเต็ มเวลา (Full Time) นิสิ ตจะตอ งลงทะเบี ยนรายวิช าในแต ละภาค
การศึกษาไมนอยกวา 9 หนวยกิต แตไมเกิน 22 หนวยกิต ยกเวนในกรณีที่นิสิตมีหนวยกิตที่เหลือ สําหรั บ
ลงทะเบียนตามหลักสูตรนอยกวา 9 หนวยกิต
7.2 การศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part Time) นิสิตจะตองลงทะเบียนรายวิชา ไมเกิน 9 หนวยกิต
สําหรับหลัก สูตรที่จัดการศึกษาในระบบอื่น ๆ ตามขอ 6 ที่ไมใชระบบทวิภ าค ใหเทียบ
จํานวนหนวยกิตใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน
ขอ 8 หนวยกิต หมายถึง การกําหนดแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตไดรับ แตละรายวิชาจะมีหนวยกิต
กําหนดไว ดังนี้
8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา 1 ชั่วโมงตอ สัปดาห หรือไม
นอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
8.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง 2 ถึง 3 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ไมนอยกวา
30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
8.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝก 3 ถึง 9 ชั่วโมงตอ สัปดาห หรือไมนอ ย
กวา 45 ถึง 135 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
8.4 การปฏิบัติการในสถานศึกษาหรือปฏิบัติตามคลินิก ที่ใชเวลาปฏิบัติงาน 3 ถึง 12 ชั่วโมง
ตอสัปดาห หรือ 45 ถึง 180 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
8.5 การศึกษาดวยตนเอง (Self Study) ที่ใชเวลาศึกษาดวยตนเองจากสื่อ การเรียนตามที่
อาจารยผูสอนไดเตรียมการไวใหนิสิตไดใชศึกษา 1 ถึง 2 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ 15 ถึง 30 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
สําหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอื่น ๆ ที่ไมใชระบบทวิภาค ตามขอ 6.2 เทียบคาหนวยกิต
กับชั่วโมงการศึกษาใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน
หมวด 2
หลักสูตรการศึกษา
ขอ 9 จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีดังนี้
9.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 หนวยกิต ใชเ วลา
ศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 12 ปการศึกษาสําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
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9.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต ใชเ วลา
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
จะตองสะทอนปรัชญาและเนื้อ หาสาระของหลัก สูตรปริญญาตรีนั้ น ๆ โดยครบถวนและใหระบุคําวา
“ตอเนื่อง” ไวในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร
9.5 หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 หนวยกิต ใช
เวลาศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 12 ปการศึกษา สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
หลัก สูตรปริญญาตรี (เทียบความรู) สามารถเทียบหนวยกิตตามประสบการณหรือตาม
ความรูของผูเรียนได โดยเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 10 การนับเวลาการศึกษา ใหนับจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น
ขอ 11 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี
โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดังนี้
11.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต
11.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 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 (ตอ เนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอ ยกวา 42
หนวยกิต
11.2.5 หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา
84 หนวยกิต
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หมวดวิชาเฉพาะอาจจัดในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิช าเอกคู หรือวิช าเอกและวิชาโทก็
ได โดยวิชาเอกตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 30 หนวยกิต และวิชาโทตอ งมีจํานวนหนวยกิตไมนอ ย
กวา 15 หนวยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคูตองเพิ่มจํานวนหนวยกิต ของวิชาเอกอีกไมนอยกวา
30 หนวยกิต และใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต
11.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง รายวิชาใดๆ ที่เปดโอกาสใหนิสิตเลือกเรียนในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 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 ผูที่ผานการรับเขาเปนนิสิตตอ งมารายงานตัวพรอมหลักฐานที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 15 ผูที่ผา นการรับเขาเปน นิสิตที่ ไมอ าจมารายงานตัวเปนนิ สิตตามวัน เวลา และสถานที่ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด เปนอันหมดสิทธิ์ที่จะเขาเปนนิสิต เวนแตจะไดแจงเหตุขัดของใหมหาวิทยาลัยทราบ
เปนลายลักษณอักษรในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหรายงานตัว และเมื่อ ไดรับอนุมัติ 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 ภายหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
16.3 ผูที่ขึ้นทะเบียนเปนนิสิตใหมในภาคการศึกษาใด ตอ งลงทะเบียนเรียนในภาคการ
ศึกษานั้น
16.4 นิสิตที่ไมไดลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณในภาคการศึกษาใด ภายในกําหนดเวลาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย ไมมีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติเปนกรณีพิเศษจาก
คณบดี ทั้งนี้ นิสิตตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาไวถูกตองแลว ภายใน 2 สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษา
16.5 รายวิชาใดที่หลักสูตรกําหนดวาตองเรียนรายวิชาอื่นกอนหรือมีบรุ พวิชา นิสิตตองเรียน
รายวิชาดังกลาวมากอน จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได
ขอ 17 จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนได
17.1 นิสิตเต็มเวลาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาตามระบบทวิภาคไม
นอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต ในภาคฤดูรอนลงทะเบียนเรียนรายวิชาไดไมเกิน10 หนวยกิต
สําหรับนิสิตสภาพรอพินิจใหลงทะเบียนไดไมเกิน 15 หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ
17.2 นิสิตไมเต็มเวลาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาตามระบบทวิภาค
ไมเกิน 9 หนวยกิต ในภาคฤดูรอนลงทะเบียนเรียนรายวิชาไดไมเกิน 6 หนวยกิต
17.3 นิสิตอาจยื่นคํารองขออนุมัติจากคณบดี เพื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชามากกวาที่กําหนด
ไว ทั้งนี้ ตองไมเกิน 3 หนวยกิต
17.4 นิสิตที่จะสําเร็จการศึกษาและเหลือวิชาเรียนตามหลักสูตร มีจํานวนหนวยกิตต่ํากวา
เกณฑที่กําหนดไวในขอ 17.1 ใหลงทะเบียนเรียนเทาจํานวนหนวยกิตที่เหลือได
สําหรับการจัดการเรียนการสอนในระบบอื่นที่ไมใชระบบทวิภาคใหเปนไปตามเกณฑของ
ระบบทวิภาค
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ขอ 18 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
18.1 นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตได ตอเมื่อไดรับอนุมัติจาก
อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนเปนลายลักษณอักษร
18.2 จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตจะไมนับรวมหนวยกิต
สะสม
18.3 รายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตจะไมนับรวมเขาในจํานวนหนวยกิตที่ต่ํา
สุดแตไมเกินจํานวนหนวยกิตสูงสุดที่นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา
18.4 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับเปนหนวยกิต จะตองมีเวลาเรียนไม
นอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น โดยนิสิตไมตองสอบ
18.5 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุค คลภายนอกเขาเรียนบางรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับ
หนวยกิต แตตองมีคุณสมบัติและพื้นความรูตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะตองปฏิบัติตามขอบังคับ
และระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ขอ 19 การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ตองยื่นคํารองกอนสอบปลายภาคไมนอยกวา 2 สัปดาห โดย
การอนุมัติจากคณบดี
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หมวด 5
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ขอ 20 นิสิตตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียน ของรายวิชานั้น ๆ
จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบในรายวิชาดังกลาวได 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 ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับขั้น ใหประเมินผลใช
สัญลักษณ ดังนี้
สัญลักษณ
S
U
AU
I
W
IP
21.3 การให
21.3.1
21.3.2
21.3.3
21.3.4

ความหมาย
ผลการเรียน/การปฏิบัต/ิ ฝกงาน/เปนที่พอใจ
ผลการเรียน/การปฏิบัต/ิ ฝกงาน/ไมเปนที่พอใจ
การเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
การงดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn)
ยังไมประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In progress)

E นอกจากขอ 21.1 แลว สามารถกระทําไดในกรณีตอไปนี้
นิสิตสอบตก
ขาดสอบโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
มีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ 20
ทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา
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21.3.5 เปลี่ยนจากสัญลักษณ I เนื่องจากไมปฏิบัติตามเกณฑในขอ 21.6
21.4 การให S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมีหนวยกิตหรือมีหนวยกิต แตคณะเห็นวา
ไมสมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของคาระดับขั้น หรือการประเมินผลการฝก งานที่มิไดกําหนด
เปนรายวิชาใหใชสัญลักษณ S หรือ U แลวแตกรณี ในกรณีที่ได U นิสิตจะตอ งปฏิบัติงานเพิ่มเติมจนกวา
จะไดรับความเห็นชอบใหผานได จึงจะถือวาไดศึกษาครบถวนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
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 เพื่อ
ใหผูสอนแกสัญลักษณ I หากพนกําหนดดังกลาวผูสอนจะเปลี่ยนสัญลักษณ I เปนคาระดับขั้น E ทันที
21.7 นิสิตที่มีผ ลการเรียนตั้งแตระดับ D ขึ้นไป ถือวาสอบไดในรายวิช านั้น ยกเวนรายวิช าใน
หลักสูตรกําหนดไวเปนอยางอื่น
21.8 การให W จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
21.8.1 นิสิตไดรับอนุมัติใหงดเรียนรายวิชานั้นตามขอ 19
21.8.2 นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักตามขอ 27
21.8.3 นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น
21.8.4 นิสิตไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเ ปลี่ยนจากสัญลักษณ 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 การแสดงผลการศึกษาและคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมสําหรับนิสิตที่รับโอนจากสถาบัน อุดมศึกษา
อื่น เมื่อสําเร็จการศึกษาใหดําเนินการดังนี้
21.12.1 แสดงผลการศึก ษาของนิสิตรับโอน โดยแยกรายวิชารับโอนไวสวนหนึ่งตางหาก
พรอมทั้งระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษานั้นไวดวย
21.12.2 คํ า นวณค า ระดั บ ขั้ น เฉลี่ ย สะสมเฉพาะผลการศึ ก ษารายวิ ช าในหลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัย
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ขอ 22 การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน
22.1 รายวิชาใดที่นิสิตสอบได E ในวิชาบังคับนิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ํา หรือเลือก
รายวิชาอื่นที่มีลักษณะเนื้อหาคลายคลึงเรียนแทน ในการเลือกเรียนแทนนี้ตองไดรับความเห็นชอบจาก
หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสาขาหรือประธานหลักสูตร ที่รายวิชานั้นสังกัด และไดรับอนุมัติจากคณบดีที่
รายวิชานั้นสังกัด
ในกรณีที่ไมใชวิชาบังคับ หากไดผลการเรียนเปน E ไมตองเรียนซ้ําในรายวิชาดังกลาวได
22.2 ในกรณีที่นิสิตยายคณะหรือเปลี่ยนวิชาเอกหรือวิชาโท รายวิช าที่สอบได E ในวิชา
บังคับของวิชาเอกเดิมหรือวิชาโทเดิม นิสิตจะตองเรียนซ้ําหรือจะเลือกเรียนรายวิชาในวิชาเอกใหมหรือวิชา
โทใหมแทนกัน ได ในการเลือ กเรียนแทนนี้ตอ งได รับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชา หรือ หัวหนา
สาขาวิชา หรือประธานหลักสูตรของวิชาเอกใหมหรือวิชาโทใหม และไดรับอนุมัติจากคณบดีข องคณะที่
วิชาเอกใหมหรือวิชาโทใหมสังกัด วิชาที่เ ลือกเรียนแทนนี้จะไมนับหนวยกิตในหมวดวิช าเอกใหมหรือ
หมวดวิชาโทใหม
ขอ 23 การนับหนวยกิตและการคํานวณคาระดับขั้นเฉลี่ย
23.1 การนับจํานวนหนวยกิตเพื่อใชในการคํานวณหาคาระดับขั้นเฉลี่ย ใหนับจากรายวิชา
ที่มีการประเมินผลการศึกษาเปนคาระดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D และ E
23.2 การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อ ใหครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักสูตรใหนั บ
เฉพาะหนวยกิตของรายวิชาที่สอบได ตั้งแตระดับ D ขึ้นไปเทานั้น
23.3 คาระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ใหคํานวณจากผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น
โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละรายวิช าเปนตัวตั้ง หารดวย
จํานวนหนวยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น
23.4 คาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิ ตตั้งแตเริ่มเขาเรียนจนถึง
ภาคการศึกษาสุดทายที่นิสิตลงทะเบียนเรียน โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคา
ระดับขั้น ของแตละรายวิชาที่เรียนทั้งหมด หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด
23.5 การคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมใหคํานวณ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาที่
2 ที่นิสิตลงทะเบียนเรียน
23.6 ในภาคการศึกษาที่นิสิตได IP รายวิชาใด ไมตอ งนํารายวิชานั้นมาคํานวณคาระดับ
ขั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้น แตใหนําไปคํานวณในภาคการศึกษาที่ไดรับการประเมินผล
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ขอ 24 การทุจริตในการสอบและการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา
นิสิตที่เจตนาทุจริตหรือทําการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึก ษาหรือการสอบ อาจไดรับ
โทษดังนี้
24.1 ตกในรายวิชานั้น หรือ
24.2 ตกในรายวิชานั้น และใหพัก การเรียนในภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือ เลื่อ นการ
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) ไดแกนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา
25.1.2 นิสิตไมเต็มเวลา (Part Time) ไดแกนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา
25.2 สถานภาพนิสิตตามการรับเขาศึกษา
25.2.1 นิ สิ ตสามั ญ ได แก ผู ที่ ผ านการคั ดเลื อ กและขึ้ นทะเบี ยนเป นนิ สิ ตของ
มหาวิทยาลัยและเขาศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
25.2.2 นิสิตสมทบ ไดแ ก นิสิตและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ที่ไดรับ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อนําหนวยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันที่ตน
สังกัด
25.2.3 นิสิตที่เขารวมศึกษา ไดแกบุคคลภายนอกที่ไดรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ใหเขารวมศึกษาในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหนวยกิตได เมื่อไดรับการคัดเลือกเขาเปนนิสิตสามัญ
ขอ 26 การจําแนกสภาพนิสิต
สภาพนิสิตมี 2 ประเภท คือ สภาพสมบูรณ และสภาพรอพินิจ
26.1 นิสิตสภาพสมบูรณ ไดแก นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเปนภาคการศึกษาแรก หรือนิสิตที่
สอบไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
26.2 นิสิตสภาพรอพินิจ ไดแก นิสิตที่สอบไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.50-1.99 แต
ยังไมพนสภาพนิสิต ภายใตขอ 29.3.5 และ 29.3.6
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การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 นับตั้งแตเริ่มเขาศึก ษา นิสิตเต็ม
เวลาที่เรียนภาคฤดูรอนใหนําผลการเรียนไปรวมกับผลการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปที่ลงทะเบียนเรียน
ขอ 27 การลาพักการเรียน
27.1 นิสิตอาจยื่นคํารองลาพักการเรียนได ในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้
27.1.1 ถูกเกณฑเขารับราชการทหารกองประจําการหรือไดรับหมายเรียกเขารับการ
ตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล
27.1.2 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัย
เห็นควรสนับสนุน
27.1.3 เจ็บปวยจนตองรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่งแพทยโดยมีใบรับรองแพทย
27.1.4 มีเหตุจําเปนสวนตัว อาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ถามีส ภาพนิสิต
มาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา
27.2 การลาพักการเรียน นิสิตตองยื่นคํารองภายใน 4 สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษา
และจะตองชําระเงินคารักษาสภาพนิสิต ของภาคการศึกษานั้น และใหคณบดีเปน ผูพิจารณาอนุมัติก ารลา
พักการเรียน
27.3 การลาพักการเรียน ใหอนุมัติครั้งละ 1 ภาคการศึก ษา ถานิสิตยังมีค วามจําเปนที่
จะตองขอลาพักการเรียนตอไปอีก ใหยื่นคํารองใหมตามขอ 27.2
27.4 ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย
ขอ 28 การลาออก
นิสิตที่ประสงคจะลาออกจากความเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย ใหยื่นคํารอ งตอคณะที่นิสิต
ศึกษาอยูและใหคณบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ
ขอ 29 การพนจากสภาพนิสิต
นิสิตตองพนจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
29.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับอนุมัติปริญญาตามขอ 39
29.2 ไดรับอนุมัติจากคณบดีใหลาออก ตามขอ 28
29.3 ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังตอไปนี้
29.3.1 ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนิสิตใหม 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 เมื่อคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50
29.3.5 เปนนิสิตสภาพรอพินิจที่มีคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.75 เปนเวลา 2
ภาคการศึกษาตอเนื่องกัน
29.3.6 เปนนิสิตสภาพรอพินิจครบ 4 ภาคการศึกษาตอเนื่องกัน
29.3.7 ไมสามารถเรียนสําเร็จภายในกําหนดระยะเวลาตามขอ 9 หรือ ไดคาระดับ
ขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00
29.3.8 ทําการทุจริตในการสอบและถูกสั่งใหพนจากสภาพนิสิต
29.3.9 มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง
29.3.10 ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง
29.3.11 ถูกพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในคดีอาญา เวนแตความผิดโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ
29.4 ถึงแกกรรม
หมวด 7
การเปลี่ยนสถานภาพนิสิตและการโอนหนวยกิต
ขอ 30 การเปลี่ยนสถานภาพ
30.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนิสิตเปลี่ยน
สถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลาได ทั้งนี้นิสิตจะตองปฏิบัติตามขอบังคับและ
ระเบียบตาง ๆ รวมทั้งชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ในการเปลี่ยนสภาพใหถูกตอง
30.2 นิสิตที่เปลี่ยนสถานภาพตามการจัดการศึก ษาได จะตองลงทะเบียนเรียนมาแลวไม
นอยกวา 1 ปการศึกษา และตองลงทะเบียนเรียนในประเภทที่เ ปลี่ยนใหมอยางนอ ย 1 ปก ารศึก ษากอน
สําเร็จการศึกษา
ขอ 31 การยายคณะ
31.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนิสิตยายคณะ
ไดทั้งนี้นิสิตจะตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ รวมทั้งชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในการยาย
คณะใหเรียบรอย
31.2 นิสิตตองยื่นคํารองในการขอยายคณะไมนอยกวา 60 วันกอนการลง ทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาที่ประสงคจะยาย การพิจารณาอนุมัติใหอยูในดุลพินิจของคณบดีที่เกี่ยวของและเปน ไป
ตามระเบียบของคณะนั้น ๆ การยายคณะจะมีผลสมบูรณตอเมื่อ ไดรับอนุมัติจากคณบดีในคณะที่จะยายไป
ศึกษา

158
31.3 รายวิชาตาง ๆ ที่นิสิตยายคณะไดเรียนมา ใหนํามาคํานวณคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมดวย
31.4 ระยะเวลาการศึกษาใหนับตั้งแตเริ่มเขาเรียนในคณะแรกที่เขาเรียน
ขอ 32 การเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโท
นิสิตสามารถเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโทได โดยไดรับอนุมัติจากหัวหนาภาค หรือ หัวหนา
สาขาวิชาหรือประธานหลักสูตรที่เกี่ยวของ และไดรับอนุมัติจากคณบดี
ขอ 33 การคืนสภาพนิสิต
สภาวิชาการมีอํานาจคืนสภาพนิสิตใหแกผูที่ถูกคัดชื่อ ออกเฉพาะกรณีที่มีเ หตุอันสมควร
อยางยิ่งเทานั้น และเมื่อดําเนินการแลวใหรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ
ขอ 34 การลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
34.1 สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่นิสิตประสงคจะลงทะเบียนเรียน ตองเปนสถาบันอุดมศึกษาที่
มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาสาขาวิชา หรือประธาน
หลักสูตร และไดรับอนุมัติจากคณบดี
34.2 การโอนหนวยกิตและการเทียบรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนจากสถาบัน อุดมศึกษา
อื่นตามขอ 34.1 ใหเปนไปตามขอ 36
34.3 ผลการศึกษาที่ไดรับ ตองปรากฏในรายงานการศึกษาของนิสิตนั้นทุกกรณี มหาวิทยาลัย
จะยึดถือการรายงานผลการศึกษาโดยตรงจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ และหากไมมีการเทียบโอนรายวิชา
ตามขอ 34.2 จะถือวาเปนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีของหลักสูตร
ขอ 35 การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
35.1 มหาวิทยาลั ยอาจพิ จารณารับโอนนิสิตนัก ศึกษาจากสถาบันอุ ดมศึกษาอื่ นที่มีวิทย
ฐานะ เทียบเทามหาวิทยาลัยได โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่สภาวิชาการกําหนด
35.2 นิ สิตนั กศึ ก ษาจากสถาบั นอุ ดมศึ กษาที่ ได รับโอนเข าศึ กษาในมหาวิ ทยาลัยจะต อ ง
ยอมรับการเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยตามขอบังคับขอ 36
35.3 นิสิตรับโอนจะต องใชเ วลาศึ กษาในมหาวิทยาลั ยเปน ระยะเวลาไมน อ ยกว า 2 ป
การศึกษาแตตองไมเกิน 2 เทาของกําหนดเวลาที่ตอ งศึกษาเพื่อใหไดจํานวนหนวยกิตที่เหลือ และตอ ง
ลงทะเบียนเรียนรายวิช าไมนอ ยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวมแตละหลัก สูตร จึงจะมีสิทธิ์สําเร็จ
การศึกษา แตไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม
ขอ 36 การโอนหนวยกิตและการเทียบรายวิชาจากระดับอุดมศึกษา ใหใชเกณฑ ดังนี้
36.1 เปนรายวิชาในหลักสูตรอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
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36.2 เปนรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงกันไดหรือมีเนื้อ หาสาระครอบคลุมไมนอยกวา
สามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบ
36.3 เปนรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวไมเกิน 5 ป นับถึงวันที่ขอเทียบรายวิชา
36.4 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกตองไดระดับขั้น C หรือคา
ระดับขั้นเฉลี่ย 2.00 หรือเทียบเทา
36.5 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน วิชาเอก วิช าแกน หรือวิช าชีพ ตองสอบไดไมต่ํา
กวาระดับขั้น B หรือคาระดับขั้นเฉลี่ย 3.00 หรือเทียบเทา และเปนไปตามเกณฑแ ละขอกําหนดเพิ่มเติม
ของคณะที่รับเทียบโอน
36.6 การโอนหนวยกิตและการเทียบรายวิชา ใหอยูในดุลยพินิจของภาควิชาหรือสาขาวิชา
ที่นิสิตขอโอนหนวยกิตและเทียบรายวิชา และไดรับอนุมัติจากคณบดี
36.7 การโอนหน วยกิต และการเที ยบรายวิชา ให กระทํ าไดไมเกิน กึ่งหนึ่ งของจํานวน
หนวยกิตรวมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
36.8 ในกรณีจําเปนที่ไมอาจอนุโลมตามเกณฑการเทียบรายวิชาและการโอนหนวยกิตนี้ได
ทั้งหมดที่มิไดระบุไวในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ใหอธิการบดีพิจารณาใหความเห็นชอบเปนรายๆ ไป
ขอ 37 การเทียบโอนความรู/ประสบการณและใหหนวยกิต
มหาวิทยาลัยอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา
เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ใหกับนิสิตที่มีความรูความสามารถ ที่สามาถวัดมาตรฐานไดทั้งนี้ นิสิตตอง
ศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตรและเปนไปตามหลักเกณฑการ
เทียบโอนของมหาวิทยาลัย
หมวด 8
การขอรับและการใหปริญญา
ขอ 38 การขอรับปริญญา
ในภาคการศึกษาใดที่นิ สิตคาดวาจะสํ าเร็ จการศึ ก ษา ใหแสดงความจํา นงขอรับปริญญาต อ
มหาวิทยาลัยกอนการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาสุดทาย 1 เดือน
ขอ 39 การใหปริญญา
มหาวิทยาลัยจะพิจารณานิสิตที่ไดแสดงความจํานงขอรับปริญญา และมีความประพฤติดี
เสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาบัณฑิต หรือปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมตามเกณฑตอไปนี้
39.1 ปริญญาบัณฑิต
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ผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิต ตองมีคุณสมบัติดังนี้
39.1.1 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร และมีเ วลาเรียนครบตามเกณฑ
ของมหาวิทยาลัย
39.1.2 ไดรับการประเมินผล S ในรายวิชาที่ไมนับหนวยกิต หรือการประเมินรวบ
ยอด สําหรับหลักสูตรที่มีการกําหนดไว
39.1.3 ไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
ทั้งนี้หากมีการใชระบบการวัดผลและการศึกษาที่แตกตางไปจากนี้ 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 มีระยะเวลาเรียนไมเกินจํานวนภาคการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตรทั้งนี้
ไมนับภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน
39.2.3 ไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25 ขึ้นไป
39.2.4 ไมมีผลการเรียนรายวิชาใดต่ํากวา C
39.3 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองเปนนิสิตเต็มเวลา และมี
คุณสมบัติดังนี้
39.3.1 มีคุณสมบัติครบตามขอ 39.1.1 และขอ 39.1.2
39.3.2 มีระยะเวลาเรียนไมเกินจํานวนภาคการศึก ษาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน
39.3.3 ไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.60 ขึ้นไป
39.3.4 ไมมีผลการเรียนรายวิชาใดต่ํากวา C
หมวด 9
การประกันคุณภาพการศึกษา
ขอ 40 ทุกหลักสูตรจะตองกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอย
จะตองประกอบดวยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ
40.1 การบริหารหลักสูตร
40.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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40.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
40.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ขอ 41 ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
โดยแสดงการปรับปรุงดัชนีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 5 ป
และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป
ขอ 42 หลักสูตรที่จะเปดใหมหรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง
จะตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ไมนอ ย
กวา 5 คน โดยอาจารยประจําหลักสูตรจะตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาที่เปดสอน และในจํานวน
นี้ตองเปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารย อยางนอ ย 2 คน ทั้งนี้อาจารยประจํา ในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกิ นกวา 1
หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได
อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่หลักทางดานการสอน
และการวิจัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน
ในกรณีเ ป นหลัก สูตรร วมระหวา งสถาบัน หรื อหลัก สูตรความรวมมื อของหลายสถาบั น
อาจารยประจําของสถาบันในความรวมมือนั้น ใหถือเปนอาจารยประจําในความหมายของเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ขอ 43 ใหทุกหลักสูตรมีอาจารย ผูรับผิ ดชอบหลักสู ตร จํานวนไมน อยกว า 3 คน โดยอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรจะตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีภาระหนาที่ในการบริหารหลัก สูตรและการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตร และการติดตามประเมินผลหลักสูตร และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
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บทเฉพาะกาล
ในกรณีที่มีขอความใดของขอบังคับนี้ขัดหรือแยงกับขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีฉบับ
กอน โดยที่ขอความเดิมเอื้อ ประโยชนแ กนิสิตที่เขาศึก ษาในขณะที่ขอ บังคับฉบั บนั้นมีผลบังคับใช ให
อธิการบดีมีอํานาจพิจารณาใชขอบังคับเดิมได จนกวานิสิตนั้นจะพนสภาพนิสิต
ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2548

(ศาสตราจารย ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

