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คณะ / สาขาวิชา

คณะครุศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Bachelor of Education Program inGeneral Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
Bachelor of Education (General Science)
B.Ed. (General Science)

3. วิชาเอก (ถ้ามี)
- ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 165หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (พ.ศ. 2554)
6.2 เริ่มใช้หลักสูตร ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
6.3 คณะกรรมการคณะ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2559
วันที่ 10เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
6.4 สภาวิชาการ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัตใิ นการ
ประชุม ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
6.5 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2559
วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา พ.ศ. 2562
8.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ครูวิทยาศาสตร์
8.2 นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
8.3 บุคลากรทางการศึกษา
8.4 ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ
8.5 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
8.6 เจ้าหน้าที่ดูแลการผลิตและควบคุมคุณภาพ
8.7 พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
8.8 พนักงานบริษัทขายเครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
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9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1

นางดรุณี ชัยมงคล

2

นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป
อาจารย์

คุณวุฒิ /สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
กศ.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วท.ม.(การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
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ปีที่
สาเร็จ
2535
2516

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2550

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2548

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
11.สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การผนึกกาลังของหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เชื่อมโยงให้
เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจต่อประเทศไทย แต่ยังคงอยู่ในระดับต่า ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการ
วิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจานวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้า วหน้า บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจานวนคนต่อประชากรน้อย
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว จาเป็นต้องมีการวางรากฐานให้บุคลากรเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และควบคู่กับคุณธรรม รวมถึงมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเป็นครูทางด้าน
วิท ยาศาสตร์ สามารถพั ฒ นาตนเองจนน าไปสู่ การถ่ายทอดความรู้ ความคิด และความมี เหตุผ ล
สามารถก่อให้เกิดความมั่น ใจของภาคธุรกิจ ในระดับสูง บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒ นามีจานวน
เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศซึ่งสอดคล้องกับ ทิศทางของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ 12(2560-2564)ที่ มุ่งเน้ น การผลิ ต สู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเฉพาะประเด็นการ
พัฒนาศักยภาพคน สิ่งแวดล้อม การเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ
และคุ ณ ภาพของประชากรในทุ ก ช่ ว งวั ย ทั้ ง ด้ า นสุ ข ภาพ การเรี ย นรู้ แ ละคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
สถานการณ์ ความยากจนมีแนวโน้ มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้ ความ
เหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสาคัญของสังคมไทย ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีส่งผลต่อวัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม เป็น
ผลให้ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนาไปสู่การสร้าง
องค์ ค วามรู้ ส าหรั บ อธิบ ายปรากฏการณ์ ต่ างๆ ที่ เกิ ด ในธรรมชาติ แ ละสั งคม รวมทั้ งการส่ งเสริ ม
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมให้มีคุณภาพ ลดความเลื่อมล้า ความ
ขัดแย้ง นาพาประเทศสู่สันติสุขและยั่งยืน
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากการที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน มีจุดมุ่งหมาย
สาคัญร่วมกันในการยกระดับการแข่งขันของภูมิภาค การร่วมแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษาระหว่าง
กัน น าไปสู่ การส่ งเสริ มการพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม จึงจาเป็น ต้องพั ฒ นาหลั กสู ตรในเชิงรุกที่ มี
ศักยภาพและมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การพัฒนามาตรฐานทางการศึกษาร่วมกันของ
สถาบั นการศึกษาในภูมิภ าค และการรับรองระบบเทียบหน่ว ยกิต ระหว่างกันจะนาไปสู่การขยาย
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โอกาสทางการศึกษาของบุคลากรในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ทาให้ต้องพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ให้เป็นมาตรฐานเทียบกับอาเซียนหรือนานาชาติ ตลอดจนเตรียมความพร้อม
ให้มีทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึง่ เน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรู้อย่างลึกซึ้งทั้ง
ทางด้านสาระวิชาและทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเป็นสถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มาตรฐาน สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ บริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างโอกาสอุดมศึกษาท้องถิ่น
ดังนั้นจึงได้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เพื่อสร้างบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ เน้นการคิดวิเคราะห์และใช้เทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป คานึงถึงการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
กับศาสตร์สากล และการสร้างองค์ความรู้ในท้องถิ่นโดยอาศัยวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้ง
สร้างบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน (เช่น
รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่น
รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและ
คณะครุ ศ าสตร์ กลุ่ ม วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และกลุ่ ม วิ ช าสุ ข ภาพและ
พลานามัย เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพครู กลุ่มวิชาเอกบังคับ กลุ่มวิชาเลือก
และกลุ่ ม วิ ช าเสริ ม สร้ า งประสบการณ์ ในวิ ช าชี พ ด าเนิ น การสอนโดยคณะครุ ศ าสตร์ แ ละคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิชาหมวดเลือกเสรีเปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา / หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รควบคุ ม การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การเรี ย นสอน และ
ประสานงานกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับด้านเนื้อหาสาระ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดของรายวิชา
รวมทั้งรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อให้มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตามประเมินคุณภาพการเรียนการ
สอน
-5-

มคอ. 2

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นครูวิทยาศาสตร์ที่
มี ความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และวิชาชีพ มีทักษะชีวิต ทักษะการจัดการเรียนรู้ที่อยู่
บนพื้นฐานของเหตุและผลตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และมีความรู้อันลึกซึ้งจนนาไปสู่การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน จนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้บัณฑิตมี
คุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพครู และมีความสามารถพัฒนาทักษะในการตอบสนอง
ต่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในอนาคตได้
1.2 ความสาคัญ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในยุคโลกาภิวัตน์ได้ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ทาให้เกิดการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ ดังนั้นการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถ สาหรับเป็นผู้สอน
ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยเน้น
การวิเคราะห์ การสั งเคราะห์ การวิพ ากษ์ วิจารณ์ อ ย่ างมี เหตุ ผ ลและการใช้ เหตุ ผ ลในการด าเนิ น
ชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุข
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ท ยาศาสตร์ ทั่ ว ไป มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชรมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์ที่มีคุณสมบัติดังนี้
1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู
2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และสามารถทางาน
ร่วมกับนักเรียน รวมทั้งผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม
3) มีทักษะในการปฏิบัติ การค้นคว้า การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และมีทักษะในการ
ถ่ายทอดความรู้
4) มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ทั่ ว ไป มี แ ผนพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ที่ มี
รายละเอียดของแผนการพัฒนายุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุงคาดว่าจะดาเนินการแล้ว
เสร็จภายใน 5 ปีนับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
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2.1 แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานไม่
ต่ากว่ามาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภา
2557 และสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาและหลั ก สู ต ร
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้

2.2 กลยุทธ์
2.3 หลักฐาน / ตัวบ่งชี้
1. ติดตามการพั ฒ นามาตรฐานคุณ วุฒิ 1. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
ระดั บ ป ริ ญ ญ าตรี ส าขาครุ ศ าสตร์ / 2. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
ศึกษาศาสตร์
2. ติ ด ตามการประเมิ น หลั ก สู ต รอย่ า ง
ต่อเนื่อง
3. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษ า
แห่งชาติ
1. ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิรูป
การศึกษา
2. ติดตามการพัฒนาหลักสูตรระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปการศึกษา
และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
1. เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการ
สอนให้แก่อาจารย์
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ
3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน

1. รายงานผลการประเมิ น ความพึ ง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
2. ความพึ ง พอใจในทั ก ษะการสอน
ความรู้ความสามารถในการทางานของ
บัณฑิตโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี

1. จ านวนโครงการเสริ ม สร้า งทั ก ษะ
ให้แก่อาจารย์
2. จานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
3. ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการ
เรียนการสอน
4. ความพึ ง พอใจของผู้ เรี ย นต่ อ การ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์
4. การพัฒนาทรัพยากรการเรียนการ 1. ส่ งเสริม การผลิ ต เอกสาร/ต ารา/สื่ อ 1. เอกสาร/ตารา/สื่อประกอบการ
สอน
ประกอบการเรียนการสอน
เรียนการสอน
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การสอน
2. รายการวัสดุอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐานและเพียงพอ ที่เพิ่มขึ้น
5. สนับสนุนและพัฒนานักศึกษา
1. ส่งเสริม พัฒนาระบบการให้
1. ระบบและโครงการทางวิ ช าการ
คาปรึกษา และการมีส่วนร่วมในด้าน
และการให้คาปรึกษาทางวิชาการ
วิชาการ
2. โครงการพั ฒ นาคุ ณ ลั กษณะให้ กั บ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
นักศึกษา
คุณลักษณะของนักศึกษาตามการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาจัดแบบทวิภาคในหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยที่
1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจจะจั ด ให้ มี การจั ดการเรี ย นการสอนภาคฤดู ร้ อ น โดยความเห็ น ชอบจากคณ ะ
กรรมการบริหารชอบหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
-ไม่มี2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม - เมษายน
ภาคฤดูร้อน
เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรกาหนด
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ให้ เป็ นไปตามประกาศรั บสมั ครนั กศึ กษาเข้ าศึ กษาระดั บปริญ ญาตรี ม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และด้านคณิตศาสตร์ ในระดับต่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน
2.3.2 นักศึกษามีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาค้นคว้าน้อย
2.3.3 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับชั้นมัธยมปลายมาเป็นการเรียนรู้ที่มีรูปแบบ
แตกต่างจากเดิม
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ตัวอย่าง
2.4.1 จัดหลักสูตรปรับความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการใช้
เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาข้อมูลสาหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2.4.2 จัดหลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นคว้าหาข้อมูลสาหรับการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
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2.4.3 ให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะแนวการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัยฯ และการแบ่ งเวลาในการเรียนและทากิจกรรม พร้อมทั้ง จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่
นักศึกษาเพื่อให้คาปรึกษาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาให้มีความสัมพันธ์
ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปีการศึกษา/จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่
2559
2560
2561
2562
ชั้นปีที่ 1
60
60
60
60
ชั้นปีที่ 2
60
60
60
ชั้นปีที่ 3
60
60
ชั้นปีที่ 4
60
ชั้นปีที่ 5
รวม
60
120
180
240
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2563
60
60
60
60
60
300
60

2.6 งบประมาณตามแผน
รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท)
หมวดรายจ่าย
ปีการศึกษา
2559
2560
2561
2562
2563
ก.งบดาเนินการ
1.ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน 83,932.08 167,864.16 251,796.24 335,728.32 419,660.4
2.รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 456,000
912,000
1,368,000 1,824,000 2,280,000
ข. งบลงทุน
1. ค่าครุภัณฑ์
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
รวม ก+ข
564,932.08 1,104,864.16 1,644,796.24 2,184,728.32 2,724,660.40
จานวนนักศึกษา
60
120
180
240
300
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
9,415.53 9,207.20
9,137.75
9103.03
9,082.20
หมายเหตุ : ไม่รวมเงินเดือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากรและงบประมาณด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง จากงบประมาณแผ่นดิน
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
1.1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
1.2. กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
1.3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
1.4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่า
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา
1.1 – 1.4
ไม่น้อยกว่า
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1. กลุ่มวิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
2.1.1. วิชาครูบังคับ
2.1.2. วิชาชีพครูเลือก
ไม่น้อยกว่า
2.1.3 วิชาชีพครูปฏิบัติ
2.2. กลุ่มวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
2.2.1. วิชาเอกบังคับ
2.2.2. วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
2.2.3. วิชาการสอนวิชาเอก
2.2.4. วิชาเอกหรือวิชาการสอน
วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า

-10-

165

หน่วยกิต

30
9
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

3
129
46
32
2
12
83
69
4
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

4
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
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3.1.3. รายวิชา
(1) รหั ส รายวิ ช า การก าหนดเลขรหั ส รายวิ ช าตามหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ประกอบด้วย ตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดได้จาแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม
2. การจั ด กลุ่ ม วิ ช า สาขาวิ ช า ยึ ด ระบบการจั ด หมวดสาขาวิ ช า ของ ISCED
(International Standard Classification Education) เป็นแนวทาง
3. การจัดกลุ่มวิชาและสาขาวิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ
1) ยึดสาระสาคัญ (Concept) ของคาอธิบายรายวิชา
2) ยึดฐานกาเนิดของรายวิชา
3) อาศัยผู้เชี่ยวชาญ
4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1

2

3

4

5

6

7

ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
กลุ่มวิชาและสาขาวิชา

ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 1 – 3 กลุ่มวิชาและสาขาวิชา
1. กลุ่มวิชาการศึกษา
100 สาขาวิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในกลุ่มวิชาการศึกษา
116 สาขาวิชาพลศึกษา
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
151 สาขาวิชาปรัชญา
152 สาขาวิชาศาสนา
154 สาขาวิชาภาษาไทย
155 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
156 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
157 สาขาวิชาภาษาจีน
163 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
166 สาขาวิชาภาษาเกาหลี
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169 สาขาวิชาภาษาพม่า
3. กลุ่มวิชาศิลปกรรมศาสตร์
201 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
205 สาขาวิชานาฎศิลป์และการแสดง
206 สาขาวิชาดนตรี
4. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
250 สาขาวิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
252 สาขาวิชาสังคม
253 สาขาวิชาพัฒนาสังคม
254 สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
255 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
256 สาขาวิชานิติศาสตร์
5. กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
350 สาขาวิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจและ
การจัดการ
353 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
354 สาขาวิชาการตลาด
359 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
6. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
400 สาขาวิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
407 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
409 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
412 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
500 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
507 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
7. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
550 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย
ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา มีความหมายดังต่อไปนี้
0
หมายถึง กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 6 – 7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพครู)
1

2

3

4

5

6

7

ลาดับก่อนหลังของวิชา
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วิชา

รหัสวิชาในหลักสูตรกาหนดเป็นตัวเลข 7 ตัว โดย 3 ตัว แรก หมายถึง
หมวดวิชาและแต่ละหมวดวิชาจาแนกเป็นหมู่วิชาโดยการจาแนกสาขาวิชาและหมู่วิชายึดหลักการ
จาแนกของ ISCED (International Standard Classification Education)
เลขตัวที่ 1-3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6-7

เป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา
บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
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ค. หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเอก)
1

2

3

4

5

6

7

ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
กลุ่มวิชาและสาขาวิชา

รหัสวิชาในหลักสูตรกาหนดเป็นตัวเลข 7 ตัว โดย 3 ตัว แรก หมายถึง
หมวดวิชาและแต่ละหมวดวิชาจาแนกเป็นหมู่วิชาโดยการจาแนกสาขาวิชาและหมู่วิชายึดหลักการ
จาแนกของ ISCED (International Standard Classification Education)
เลขตัวที่ 1-3 บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา(สาขาวิชาวิทยาศาตร์ทั่วไป คือ 120)
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาฟิสิกส์
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาเคมี
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาชีววิทยา
เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
เลขตัวที่ 6-7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
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(2)รายวิชา
1.ให้เรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตามกลุ่มวิชาต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน
6
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท–ป–อ)
1551001
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
1551002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท–ป–อ)
1541001
ทักษะการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Usage Skills
1541002
ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
Language and Communication for Specific Purposes
1561001
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
1571001
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
1571002
ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Fundamental Chinese for Tourism
1661001
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
1691001
ภาษาพม่าพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Burmese
1691002
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
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1.2กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท–ป–อ)
1001003
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self-Development
1001005
ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making Skills
1511001
จริยธรรมกับมนุษย์
3(3-0-6)
Ethics and Human Beings
1511002
ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
Facts of Life
1521001
พุทธศาสน์
3(3-0-6)
Buddhism
1631001
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
3(3-0-6)
Information for Study and Research
2011001
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
3(3-0-6)
Aesthetics of Visual Arts
2051001
สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
3(3-0-6)
Aesthetics of Performing Arts
2061001
สังคีตนิยม
3(3-0-6)
Music Appreciation
3501001
การพัฒนาภาวะผู้นา
3(3-0-6)
Leadership Development
3501003
การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม
3(3-0-6)
Personality Development and the Arts of Socializing
1.3กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า
6
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2501001
ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
History of Thai Society and Culture
2501003
จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง
Public Mind and Civic Social Engagement
2501004
สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
Interdisciplinary Social Science for Development
2521001
โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์
Globalization and Localization
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3(3-0-6)
3(3-0-6)

มคอ. 2

รหัสวิชา
2521002
2541001
2541002
2551002
2561001
3501004
3531001
3541001
3591002

ชื่อวิชา
น(ท–ป–อ)
อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Human, Community, and Environment
การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Resource Management
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Laws
การริเริ่มการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Initiation
การเงินในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Finance in Daily Life
การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurship
เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy

1.4กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่า
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา1.1 –1.4
ไม่น้อยกว่า
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1161001
กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
Sports and Recreation for Quality of Life
1161002
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
4001002
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจาวัน
Science and Technology for Daily Life
4001003
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
Environments and Natural Resources
4071001
สุขภาพและสุขอนามัย
Health and Health Care)
4091001
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Mathematics in Daily Life
-17-

6
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท–ป–อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6
3(3-0-6)

มคอ. 2

รหัสวิชา
4091003
4121001
4121005
4121006
5001001
5071001
5501001

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
Mathematics and Decision Making
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer and Information Technology
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Website Design and Development
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
Package Software for Application
เกษตรในชีวิตประจาวัน
Agriculture in Daily Life
อาหารเพื่อสุขภาพ
Food for Health
เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
Technology in Daily Life

น(ท–ป–อ)
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)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
129 หน่วยกิต
2.1 หมวดวิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
46
หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ
ไม่น้อยกว่า
32
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท–ป–อ)
1012101
ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
Philosophy and Self-actualization for Teachers
1012103
ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
3(2-2-5)
Language and Culture for Teachers
1012104
ภาษาอังกฤษสาหรับครู
3(2-2-5)
English for Teachers
1022001
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
1022002
การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน
3(2-2-5)
Principle of Learning Management and Classroom Management
1032201
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Education Information Technology
1043001
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
Learning Measurement and Evaluation
-18-
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รหัสวิชา
1052001

ชื่อวิชา
จิตวิทยาสาหรับครู
Psychology for Teachers
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Research for Learning Development
การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
Practicum 1
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
Practicum 2

น(ท–ป–อ)
3(3-0-6)

วิชาชีพครูเลือก
2
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
1012002
การจัดการค่ายวิชาการ
Academic Camp Management
1063004
หลักการบริหารการศึกษา
Principal of Educational Administration
1022003
ทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้
Skills and Techniques of Learning Management
1063005
ภาวะผู้นาทางการศึกษา
Educational Administration Leadership
1033202
การสร้างสื่อและแบบเรียน
Medias Texts Construction
1043003
สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา
Statistics for Data Analysis in Education
1053002
การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Guidance and Activities for Student Development
1083001
การศึกษาแบบเรียนรวม
Inclusive Education

หน่วยกิต
น(ท–ป–อ)
2(1-2-3)

1043002
1063005
1003101
1004102
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3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(90)
1(90)

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

มคอ. 2

รหัสวิชา
1001002
1005101
1024001
1031101

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
Thai Language for Communication of Teachers
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
English for Communication of Teachers
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
Chinese for Communication of Teachers
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
Computers for Education

วิชาชีพครูปฏิบัติ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
1004103
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Internship 1
1005104
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Internship 2
2.2หมวดวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
83
2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1203502
ภาษาอังกฤษสาหรับครูวิทยาศาสตร์
English for Science Teacher
4061101
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Environmental Science Foundation
1203501
สัมมนาวิทยาศาสตร์
Seminar in Science
1201501
วิทยาศาสตร์ของโลก
Earth Science
1203503
วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์
Scientific Research Methodology
1203505
การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์
Teaching Materials in Teaching Science
1204501
ทักษะสาหรับครูวิทยาศาสตร์
Teaching Skills for Science Teacher
-20-

น(ท–ป–อ)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)

12

หน่วยกิต
น(ท–ป–อ)
6(540)
6(540)

หน่วยกิต
69
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-6)
3(2-2-5)

มคอ. 2

รหัสวิชา
4011101
4011102
4012201
4012101
4021101
4022201
4022301
4023601
4031301
4032401
4033201
4033501
1201101

ชื่อวิชา
ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1
Physics and Laboratories 1
ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2
Physics and Laboratories 2
กลศาสตร์ 1
Mechanics 1
ดาราศาสตร์และอวกาศ
Astronomy and Space
เคมีและปฏิบัติการ 1
Chemistry and Laboratory 1
เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 1
Inorganic Chemistry and Laboratory 1
เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1
Organic Chemistry and Laboratory 1
เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 1
Analytical Chemistry and Laboratory 1
ชีววิทยาทั่วไปและปฏิบัติการ
General Biology and Laboratory
พันธุศาสตร์
Genetics
สัตววิทยา
Zoology
จุลชีววิทยา
Microbiology Microbiology
คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์
Mathematics for Science

2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1203507
สวนพฤกษศาสตร์เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา
Botanical Garden in School
4004209
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
Local Science
4032102
อนุกรมวิธาน
Taxonomy
-21-

น(ท-ป-อ)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
3(2-2-5)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
3(2-3-5)
4(3-3-7)
3(3-0-6)
4

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
2(1-3-2)
4(3-3-7)

มคอ. 2

2.2.3กลุม่ วิชาการสอนวิชาเอก
6
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
1204502
การบูรณาการและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Integration and Learning Management for Science Teaching 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
1204503
การบูรณาการและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Integration and Learning Management for Science Teaching 2
2.2.4วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 4
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4012202
แม่เหล็กไฟฟ้า 1
Electricity and Magnetism 1
4012203
ฟิสิกส์ของคลื่น
Physics of Wave
1203506
เคมีสีเขียว
Green Chemistry
4021102
เคมีและปฏิบัติการ 2
Chemistry and Laboratory 2
4022501
ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1
Biochemistry and Laboratory 1
4032101
สรีรวิทยาทั่วไป
General Physiology
4034302
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
Plant Tissue Culture
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หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
2(1-2-3)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
3(2-3-5)

มคอ. 2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่
ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
1012101
1201101
4061101
4031301

ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา
คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ชีววิทยาทั่วไปและปฏิบัติการ
รวม

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-7)
22 หน่วยกิต

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
1012103
4021101
4011101

ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
เคมีและปฏิบัติการ 1
ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1
รวม

-23-

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
20 หน่วยกิต

มคอ. 2

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
1032201
1052001
4032401
4011102
xxxxxxx

ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
จิตวิทยาสาหรับครู
พันธุศาสตร์
ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2
วิชาเอกเลือก
รวม

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
2(x-x-x)
22 หน่วยกิต

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
1012104
1201501
1203505
4022301

ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษสาหรับครู
วิทยาศาสตร์ของโลก
การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์
เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1
รวม

-24-

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-6)
4(3-3-7)
19หน่วยกิต

มคอ. 2

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1022001
1003101
4032601
1203501
4012201
1203502
xxxxxxx

ชื่อวิชา
การพัฒนาหลักสูตร
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
จุลชีววิทยา
สัมมนาวิทยาศาสตร์
กลศาสตร์ 1
ภาษาอังกฤษสาหรับครูวิทยาศาสตร์
วิชาเอกเลือก
รวม

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
1(90)
4(3-3-6)
2(1-2-3)
4(3-3-7)
3(3-0-6)
2(x-x-x)
19 หน่วยกิต

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
1043001
1022002
4022201
4033201
4023601
1203503

ชื่อวิชา
การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน
เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 1
สัตววิทยา
เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 1
วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์
รวม

-25-

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-7)
3(2-3-5)
4(3-3-7)
3(2-2-5)
20หน่วยกิต

มคอ. 2

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1063005
1004102
1204502
1204501
xxxxxxx
xxxxxxx

ชื่อวิชา
การประกันคุณภาพการศึกษา
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
การบูรณาการและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1
ทักษะสาหรับครูวิทยาศาสตร์
วิชาเอกเลือก หรือการสอนวิชาเอก
วิชาเลือกเสรี
รวม

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
1(90)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(x-x-x)
3(x-x-x)
15หน่วยกิต

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
1043002
xxxxxxx
1204503
4012101
xxxxxxx
xxxxxxx

ชื่อวิชา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
วิชาชีพครูเลือก
การบูรณาการและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2
ดาราศาสตร์และอวกาศ
วิชาเอกเลือก หรือการสอนวิชาเอก
วิชาเลือกเสรี
รวม

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
2(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(x-x-x)
3(x-x-x)
16หน่วยกิต

ปีที่ 5/ ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1005103

ชื่อวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
รวม

น(ท-ป-อ)
6(540)
6 หน่วยกิต

ปีที่ 5/ ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
1005104

ชื่อวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
รวม

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก
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น(ท-ป-อ)
6(540)
6 หน่วยกิต

มคอ. 2

3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

1

นางดรุณี ชัยมงคล

2

นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง

3

นางสาวมณฑา หมีไพรพฤกษ์

ตาแหน่งวิชาการ

คุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์

กศ.ม.
กศ.บ.
วท.ม.

อาจารย์

คบ.
วท.ด.
วท.ม.

4

นางสาวธิดารัตน์ พรหมมา

อาจารย์

5

นายศุภวัฒน์วิสิฐศิริกุล

อาจารย์

วท.บ.
วท.ม.
วท.บ
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชาเอก
การบริหารการศึกษา
ชีววิทยา
การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชีวเคมี
การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เคมี
ชีวเคมี
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์

หมายเหตุ ดูรายละเอียดผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร ในภาคผนวกง
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สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2535
2516
2550

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2548
2555
2549

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

2537
2556
2551
2554
2549

มคอ. 2

3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1

นางดรุณี ชัยมงคล

2

นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง

3

นางสาวมณฑา หมีไพรพฤกษ์

4

นายศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกลุ

5

นางสาวธิดารัตน์ พรหมมา

6

นายขวัญชัย ขัวนา

7

นางสาวจารุนันท์ ขวัญแน่น

8

นายเฉลิม ทองจอน

9

นายชัยรัตน์ บุมี

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ– สาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
กศ.บ.(ชีววิทยา)
อาจารย์
วท.ม.(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
อาจารย์
วท.ด.(ชีวเคมี)
วท.ม.(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
วท.บ.(เคมี)
อาจารย์
วท.ม.(ฟิสิกส์)
วท.บ.(ฟิสิกส์)
อาจารย์
วท.ม.(ชีวเคมี)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์)
อาจารย์
ค.ด.(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)
ค.ม.(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)
วท.บ.(ชีววิทยา)
อาจารย์
กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
กศ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
อาจารย์
กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา)
วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
อาจารย์
Ph.D.(Education)
วท.ม.(เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ)
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)
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สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
Sardar Patel University, India
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2535
2516
2550
2548
2555
2549
2537
2554
2549
2556
2551
2558
2554
2545
2558
2551
2547
2553
2550
2550
2542
2544

มคอ. 2

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

10

นายชูวิทย์ ไชยเบ้า

11

นายถาวร สารวิทย์

12

นายทวนทอง เชาวกีรติพงศ์

13

นายธงชัย ช่อพฤกษา

14

นางธิดารัตน์ ทวีทรัพย์

15

นางนงพงา พิชัย

16

นายบุญล้อม ด้วงวิเศษ

17

นางสาวเบญจวรรณ ชัยปลัด

18

นายประจบ ขวัญมั่น

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ– สาขาวิชา

ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
อาจารย์
ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
รองศาสตราจารย์ Ed.D.(Educational Administration)
M.A. (Curriculum & Instruction)
M.A. (Industrial Education)
กศ.บ.(อาชีวศึกษา)
รองศาสตรจารย์ Ph.D.(Educational Psychology)
ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ M.Ed.(Education)
ค.บ.(ดนตรีศึกษา)
อาจารย์
กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา)
ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ)
อาจารย์
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
ค.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
อาจารย์
กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ)
ค.บ.(การศึกษาพิเศษ)
อาจารย์
ศษ.ม.(คณิตศาสตรศึกษา)
ศ.บ.(การมัธยมศึกษา คณิตศาสตร์)
อาจารย์
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ศษ.บ.(การประถมศึกษา)
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สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
สถาบันราชภัฏครปฐม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย
U. of Toronto, CANADA
Eastern Michigan USA.
Eastern Michigan USA.
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
University of Alberta, Canada
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
University of Northern Philippines
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สถาบันราชภักกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2539
2548
2546
2526
2516
2510
2526
2535
2523
2520
2529
2525
2552
2547
2542
2535
2550
2547
2550
2546
2556
2546
2534

มคอ. 2

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ– สาขาวิชา
ศษ.ม.(การประถมศึกษา)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
นศ.ม.(การบริหารการสื่อสาร)
รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
Ph.D. (Education)
ศศ.ม.(การสอนสังคมศึกษา)
กศ.บ.(ประวัติศาสตร์)
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา)
ค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
ศศ.บ.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
M.A.(Education)
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษา)
ศน.บ.(อังกฤษ)
กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไปคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
วท.ด.การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ค.ม.(การศึกษาคณิตศาสตร์)
ค.บ.(คณิตศาสตร์)

19

นางสาวปาริชาต เตชะ

อาจารย์

20

นายพฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล

อาจารย์

21

นางพิสมัย รบชนะชัย พูลสุข

รองศาสตราจารย์

22

นางสาวภคมน ตะอูบ

อาจารย์

23

นายภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล

อาจารย์

24

นายมนตรี หลินภู

อาจารย์

25

นายยุทธนา พันธ์มี

อาจารย์

26

นางสาวยุภาดี ปณะราช

รองศาสตราจารย์
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สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
Sardar Patel University, India
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Panjab University, India
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันราชภัฏเลย

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2552
2548
2547
2555
2551
2549
2549
2527
2517
2553
2550
2555
2551
2548
2554
2551
2546
2554
2550
2541
2551
2541
2538

มคอ. 2

ลาดับ
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ชื่อ – สกุล
นายเลเกีย เขียวดี

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ– สาขาวิชา

อาจารย์

ศษ.ม.(การสอนสังคมศึกษา)
วท.บ.(สาขาภูมิศาสตร์)
นายวชิระ พิมพ์ทอง
อาจารย์
วท.ม.(จิตวิทยาชุมชน)
พธ.บ.(พุทธจิตวิทยา)
นายวชิระ วิชชุวรนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Education)
ศษ.ม.(การประถมศึกษา)
ค.บ.(ภาษาไทย)
นายวิวัฒน์ ทวีทรัพย์
อาจารย์
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
นายศรวัสศิริ
อาจารย์
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
น.บ.(นิติศาสตรบัณฑิต)
นางศรินญา หวาจ้อย
อาจารย์
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
นายสมชัย วงษ์นายะ
รองศาสตราจารย์ ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
กศ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
กศ.บ.(คณิตศาสตร์)
นางสาวสุณี บุญพิทักษ์
รองศาสตราจารย์ ปร.ด.(หลักสูตรการศึกษา แขนงวิชาพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์)
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
คบ.(ปรัชญาและศาสนา)
นางสาวสุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา)
ค.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
กศ.บ.(คณิตศาสตร์)
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สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
Sardar Patel University, India
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วิทยาลัยครูนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2555
2546
2552
2549
2550
2532
2528
2555
2550
2556
2251
2550
2546
2534
2523
2519
2554
2534
2527
2555
2536
2530
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

36

นายสุวัฒน์วรานุสาสน์

37

นางอรอนงค์ แจ่มผล

38

นางอังสุรีย์ พันธ์แก้ว

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ– สาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)
กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
กศ.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
วท.บ.(จิตวิทยาโรงเรียน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(การศึกษาปฐมวัย)
กศ.ม.(จิตวิทยาการและการแนะแนว)
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
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สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2547
2526
2514
2524
2521
2557
2544
2541

มคอ. 2

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา (ถ้ามี)
การฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ครูข องหลั กสู ต รครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าภาษาอังกฤษ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา ด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ แบ่ง
ออกเป็น การฝึกปฎิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1-2 และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-2 ดังนี้
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู เป็นหัวใจของการเรียนรู้วิชาชีพครู งานครูเป็นงานอาชีพเฉพาะและ
เป็นวิชาชีพชั้นสูง นักศึกษาควรจะได้ฝึกงานในหน้าที่ครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและจริงจังเพื่อหา
ประสบการณ์ แ ละเกิ ด ทั ก ษะในวิ ช าชี พ อย่ า งแท้ จ ริ ง ดั ง นั้ น หลั ก สู ต รจึ ง ได้ ก าหนดรายวิ ช าฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับนักศึกษาเพื่อนักศึกษาจะได้มีความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหลักสูตรจึงได้กาหนดรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้แก่นักศึกษา
ดังนี้
1003101 การฝึกปฏิบัตวิ ชิ าชีพครูระหว่างเรียน 1
1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
ความคาดหวังในการเรียนรู้ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา มีดังนี้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) แสดงออกซึ่ ง พฤติ ก รรมด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู มี
คุณธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก มีจิต
สาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
2) สามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
เชิงสัมพัทธ์ โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
ด้านความรู้
1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครูและวิชาที่จะสอน อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง
และเป็นระบบ
2) มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้ง
การบูรณาการข้ามศาสตร์และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
3) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง
ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้
4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าองค์ความรู้และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดค้น หาข้อเท็ จจริง ท าความเข้าใจ และประเมิน ข้อมูล สารสนเทศและ
แนวคิด จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทาการวิจัย
เพื่อพัฒนางาน และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
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2) สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่การแก้ไขได้
อย่ างสร้ างสรรค์โดยคานึ งถึงความรู้ท างภาคทฤษฎี ประสบการณ์ ภ าคปฏิบั ติและผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ
3) มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์มีวิสัยทัศน์และ
การพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่ น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และทางสังคม
2) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์
3) มีภ าวะผู้น าและผู้ ตามที่ดีมีความสั มพั นธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความไวในการวิเคราะห์ ข้อมูล ข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติห รือคณิ ตศาสตร์
ภาษาพูด และภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
2) มี ค วามสามารถในการใช้ดุ ล ยพิ นิ จที่ ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใช้ ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
3) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และนาเสนอ
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจัด การเรีย นรู้ที่ มี รูป แบบหลากหลาย ทั้ งรู ป แบบที่ เป็ น
ทางการ (Formal) รูป แบบกึ่ งทางการ (Non-formal) และรูป แบบไม่ เป็ น ทางการ (Informal) อย่ าง
สร้างสรรค์
2) มี ความเชี่ ย วชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับ ผู้ เรีย นที่ ห ลากหลาย ทั้ งผู้ เรียนที่ มี
ความสามารถพิ เศษ ผู้ เรี ย นที่ มี ค วามสามารถปานกลาง และผู้ เรีย นที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เศษอย่ า งมี
นวัตกรรม
3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ
ที่
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4

4.2 ช่วงเวลา
การฝึกภาคสนาม
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

ใช้เวลา
90 ชั่วโมง
90 ชั่วโมง
1 ภาคการศึกษา
1 ภาคการศึกษา
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ภาคเรียนการศึกษาของปีการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 5
ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 5
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
4.3.1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 วันต่อสัปดาห์ ตลอด 1 ภาคเรียน
4.3.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เต็มเวลา ตลอด 1 ปีการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการเรียนรู้ การนาผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนในสาขาวิชาเฉพาะจานวน 1 รายวิชา คือ
1043002 (การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้)
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีคุณธรรมที่
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลกมีจิตสาธารณะ
เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านความรู้
1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอน อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง
และเป็นระบบ
2) มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้ง
การบูรณาการข้ามศาสตร์และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
3) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาที่จะสอนอย่ างลึกซึ้ง
ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้
4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าองค์ความรู้และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านทักษะทางปัญญา
สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่การแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์โดยคานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎีประสบการณ์ภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความไวในการวิเคราะห์ ข้อมูล ข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติห รือคณิ ตศาสตร์
ภาษาพูด และภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
2) มี ความสามารถในการใช้ดุ ล ยพิ นิ จที่ ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใช้ ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
3) มีความสามารถในการสื่อสารอย่ างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และนาเสนอ
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน
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ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจัด การเรีย นรู้ที่ มี รูป แบบหลากหลาย ทั้ งรู ป แบบที่ เป็ น
ทางการ (Formal) รูป แบบกึ่ งทางการ (Non-formal) และรู ป แบบไม่ เป็ น ทางการ (Informal) อย่ าง
สร้างสรรค์
2) มี ความเชี่ ย วชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับ ผู้ เรีย นที่ ห ลากหลาย ทั้ งผู้ เรียนที่ มี
ความสามารถพิ เศษ ผู้ เรี ย นที่ มี ค วามสามารถปานกลาง และผู้ เรีย นที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เศษอย่ า งมี
นวัตกรรม
5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 3
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
การให้คาแนะนาช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักศึกษา เช่น
5.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนานักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่
ปรึกษาและหัวข้อหรือโครงงานที่นักศึกษาสนใจ
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คาปรึกษาและการติดตามการทางาน
ของนักศึกษา
5.5.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวกในการทางาน โครงงานวิจัย
เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องมือต่าง ๆ
5.6 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผล กลไกการทบทวนสอบมาตรฐาน เช่น
5.6.1 ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารย์ประจาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา
5.6.2 ประเมินผลความก้าวหน้าในระหว่างการทาวิจัยหรือโครงงานโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา อาจารย์ประจาวิชา จากการสังเกต จากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร
5.6.3 ประเมินผลการทางานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทางาน
ผลงานที่เกิดในแต่ละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
5.6.4 อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าฟังการนาเสนอผลการศึกษาของผู้เรียนและประเมินผล
ตามแบบประเมิน
5.6.5 ผู้ประสานงานรายวิชานาคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาและคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา ประมวลผลไห้ได้เป็นผลคะแนนของรายวิชาเพื่อ
นาเสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ อนุมัติ
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หมวดที่ 4ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ทัศนคติที่ดี
ความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
และสังคม
2. การมีจิตสาธารณะและอุดมการณ์นักพัฒนา

3. เป็นผู้มีภาวะผู้นา

4. มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
-การสอดแทรกสาระด้ านคุณธรรมจริยธรรมในวิชาที่
เรียน เช่นการเป็นนักพัฒ นามีความสามารถ มีความ
เป็ นมิตร มีคุณ ธรรมและความเป็ นธรรมบนพื้นฐาน
ของการบริห ารงานแบบธรรมาภิ บ าล หลั ก ประกั น
คุณภาพ
-ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร
-สร้างกิจกรรมประกอบบทเรียนนอกชั้นเรียน
-ส่งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้ และพัฒ นาความสามารถ
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
-ฝึกการนาความรู้ในเชิงแนวคิดและทฤษฎีไปใช้ในการ
ปฏิบัติอย่างเหมาะสม
- ส่งเสริมให้รับผิดชอบและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
-การปฏิบัติงานเป็นทีมในชั้นเรียน
-การฝึกปฏิบัติงานโครงการรายวิชาที่ผู้สอนกาหนด
-ส่ งเสริมให้ มีก ารน าหลั กการการบริห ารจั ดการเชิ ง
ประชาธิปไตยมาสร้างกิจกรรมในการเรียนการสอน
-ส่งเสริมให้มีกิจกรรมในลักษณะของกระบวนการกลุ่ม
บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ กติกาที่สามารถสร้างความ
รั บ ผิ ด ชอบ เคารพและยอมรั บ สิ ท ธิ เสรี ภ าพ ของ
สมาชิกกลุ่ม
-ส่ ง เสริ ม การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ในสื่ อ สารสนเทศและ
สร้างสรรค์สื่อประกอบการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
-ใช้ เ ทคโนโลยี ใ นก ระบวนการเรี ย นการสอนที่
เหมาะสม
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ
1.2 มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบอดทน ขยัน ซื่อสัตย์
1.3 มี ค วามเสี ย สละมี จิ ต
สาธารณะ เป็นแบบอย่างที่ดี มี
ความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้ อื่ น
และเข้าใจโลก
1.4 รู้จักความจริงของชีวิต
คุณค่าของความเป็นมนุษย์
ดาเนินชีวิตโดยพื้นฐานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์การสอน
1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ให้ ค วามส าคั ญ ในวิ นั ย การ
ตรงต่ อ เวลา การส่ ง งานภายใน
เวลาที่กาหนด
1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และแสดงถึ งการมี เมตตา กรุณ า
และความเสียสละ
1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์
ต่อตนเอง สังคม
1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนา
คณะ/ มหาวิทยาลัย/ ชุมชน
1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2. ด้านความรู้
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ความเข้าใจ
2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ
แนวคิดหลักการทฤษฏีด้าน
โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
เทคโนโลยี
2.2 มอบหมายให้ทารายงาน
2.2 มีความรู้ความเข้าใจ
2.3 จั ด ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ จ าก
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดู
และการสื่อสาร
งาน
2.3 สามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์และนาความรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มาใช้ในชีวิตประจาวัน
2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้าน
ภาษา
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การประเมินผลการเรียนรู้
1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1 การขานชื่อ การให้
คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการ
ส่งงานตรงเวลา
1.2 พิจารณาจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
1.3 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาใน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง

2. ด้านความรู้
2.1 การประเมินจาก
แบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับ
การปฏิบัติประเมินจากผลงาน
และการปฏิบัติการ
2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย
2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน

มคอ. 2

มาตรฐานผลการเรียนรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถค้นหา
ข้อเท็จจริงทาความเข้าใจ
ประเมินข้อมูลจากหลักฐาน
และนาข้อสรุปมาใช้ประโยชน์
ได้
3.2 สามารถศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน และ
เสนอแนวทางแก้ไข
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 มีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล มีภาวะผู้นา
และภาวะผู้ตามที่ดี มีความ
เข้าใจ วัฒนธรรมและสังคมที่
แตกต่าง มีความสามารถในการ
ทางานและแก้ปัญหากลุ่มได้
4.2 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ตนเองและสังคม

กลยุทธ์การสอน
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา (Problem Based
Instruction)
3.2ให้ นั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ก ารจาก
สถานการณ์จริง
3.3.มอบหมายงานที่ส่ งเสริมการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์

การประเมินผลการเรียนรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ประเมินจากการ
รายงานผลการดาเนินงานและ
การแก้ปัญหา
3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการ
จากสถานการณ์จริง
3.3 ประเมินจากการทดสอบ

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 กาหนดการทางานกลุ่มโดย
ให้ ห มุ น เวี ย นการเป็ น ผู้ น าและ
ผู้รายงาน
4.2 ให้ ค าแนะน าในการเข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรมสโมสร กิ จ กรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ
4.3 ให้ ค วามสาคั ญ ในการแบ่ ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ
4.4 มอบหมายงานให้สัมภาษณ์
บุคคลต่าง ๆ

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 ประเมินจากการ
รายงานหน้าชั้นเรียนโดย
อาจารย์และนักศึกษา
4.2 พิ จารณาจากการเข้ า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
4.3 ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
4.4 ประเมิ น จาการ
สั ง เกตพฤติ ก รรม
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ ใช้เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจใน
การดารงชีวิต
5.2 มีทักษะในการ
ติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด
อ่าน เขียน และเลือกใช้รูปแบบ
การนาเสนอได้เหมาะสมทั้ง
ภาษาไทย และภาษาต่าง
ประเทศ

กลยุทธ์การสอน
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ส่ งเสริมให้ เห็ นความส าคั ญ และ
ฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูล
และข้อมูลเชิงตัวเลข
5.2 มอบหมายงานค้ น คว้ า
องค์ ค วามรู้ จ ากแหล่ ง ข้ อ มู ล จาก
แหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ให้ นั ก ศึ ก ษา
นาเสนอหน้าชั้น
5.3 การใ ช้ ศั ก ย ภ า พ ท า ง
คอมพิ ว เตอร์ แ ละ
เทคโ นโลยี สารสนเทศในการ
นาเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
5.4 ฝึ ก การน าเสนองานโดย
5.3 มี ทั กษ ะใน การใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การ เน้นความส าคัญ ของการใช้ภ าษา
สื บ ค้ น ค้ น คว้ า แหล่ ง ข้ อ มู ล และบุคลิกภาพ
ความรู้ และเรีย นรู้ ด้ว ยตนเอง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดถึ ง
รู้เท่ าทั น การสื่ อ สารจากแหล่ ง
สารสนเทศทุกรูปแบบ
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การประเมินผลการเรียนรู้
5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ประเมิ น จากผลงาน
และการนาเสนอผลงาน
5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน

มคอ. 2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดศึกวิชาศึกษาทั่วไป
(Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
คุณธรรมจริยธรรม

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
1.1

1.2

1.3

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

ทักษะ
ความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล ตัวเลขการสื่อสาร และ
และความ
การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
4.1

4.2

5.1

5.2

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย













1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ













1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน



















1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร



















1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร













1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

















1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว

















1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่ สาร















1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน















1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร













กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

-41-

5.3

มคอ. 2

คุณธรรมจริยธรรม

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
1.1

1.2

1.3

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1.4

2.1

2.2

2.4

3.1

3.2

4.1

















4.2

5.1

5.2

5.3





1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน



1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ



1511001 จริยธรรมกับมนุษย์



















1511002 ความจริงของชีวิต



















1521001 พุทธศาสน์

















1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า









2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์









2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง





2061001 สังคีตนิยม





3501001 การพัฒนาภาวะผู้นา



3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม



2.3

ทักษะ
ความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล ตัวเลขการสื่อสาร และ
และความ
การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ






























































































กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย



2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง
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มคอ. 2

คุณธรรมจริยธรรม

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
1.1

1.2

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1.3

1.4





2.1

2.2

2.3



2.4

3.1

3.2







ทักษะ
ความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล ตัวเลขการสื่อสาร และ
และความ
การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
4.1

4.2

5.1



5.2

5.3





2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์



















2521002 อาเซียนศึกษา



















2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม



















2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น

































2551002 ความรู้พื้นฐานเกีย่ วกับการเมืองการปกครองไทย









3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ









3531001 การเงินในชีวิตประจาวัน



3541001 การเป็นผู้ประกอบการ



2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป






3591002เศรษฐกิจพอเพียง




























กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1161001 กีฬาและนันทนาการเพือ่ คุณภาพชีวิต















1161002 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
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มคอ. 2

คุณธรรมจริยธรรม

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
1.1

1.2

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ ชีวติ ประจาวัน



4001003 การอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ



4071001 สุขภาพและสุขอนามัย



1.3



ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1.4

2.1

2.2















2.3

2.4

ทักษะ
ความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล ตัวเลขการสื่อสาร และ
และความ
การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ

3.1

3.2

4.1

4.2











5.1

5.2

5.3



















4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน















4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ















4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

















4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

















4121006 โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน

















5001001 เกษตรในชีวติ ประจาวัน





























5071001 อาหารเพือ่ สุขภาพ
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจาวัน
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มคอ. 2

2.2. หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาชีพครูและวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
มาตรฐานผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู
1.1 มีการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
วิทยำศำสตร์ เช่น กัลยำณมิตรธรรม7 (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้าน
เป็นต้น
คุณธรรม จริยธรรมของสังคมและวิชาการ
1.2จรรยำบรรณวิชำชีพครูที่กำหนด รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณ
โดยองค์กรวิชำชีพคือคุรุสภำ
วิชาชีพครู
1.2 มีการเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิง
ปฏิบัติการ (Interactive action
learning)
1.3 มีการใช้กรณีศึกษา (Case study)
1.4กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อ
ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม มีจิต
สาธารณะ เป็นแบบอย่างที่ดี สานึกให้
หน้าที่ความเป็นครู โดยผู้สอนควร
สอดแทรกในระหว่างการจัดการเรียนการ
สอน และคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้ง
สาขาวิชาต้องจัดให้มีโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร
2. ด้านความรู้
2. ด้านความรู้
2.1 มีควำมรอบรู้ในด้ำนควำมรู้ทั่วไป 2.1 มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
วิชำชีพครูและวิชำที่จะสอน อย่ำง
ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ
กว้ำงขวำงลึกซึ้ง และเป็นระบบ
(Inquiry method)
2.2 มีควำมตระหนักรู้หลักกำรและ 2.2 มีการทบทวนวรรณกรรมและสรุป
ทฤษฎีในองค์ควำมรู้เชิงบูรณำกำร
สถานะขององค์ความรู้ วิเคราะห์แบบ
ระหว่ำงวิชำชีพครูกับควำมรู้
วิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององค์
วิทยำศำสตร์ ที่ครอบคลุม
ความรู้และทฤษฎี การเรียนรู้ร่วมมือ
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์พื้นฐำน (Collaborative Learning)เพื่อประยุกต์
และประเมินค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์
โลกแห่งความเป็นจริง
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การประเมินผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีการวัดและประเมินจาก
ผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
1.2 มีการวัดและประเมินจาก
กลุ่มเพื่อน
1.3 มีการวัดและประเมินจาก
ผลงานกรณีศึกษา
1.4 มีการวัดและการประเมิน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร

2. ด้านความรู้
2.1 มีการวัดและประเมินจาก
ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์
องค์ความรู้
2.2 มีการวัดและประเมินจาก
ผลการทบทวนวรรณกรรมและ
สรุปสถานะขององค์ความรู้
2.3 มีการวัดและประเมินจาก
ผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี

มคอ. 2

2.4 ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์
สังเครำะห์และประเมินค่ำองค์ควำมรู้
กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรชั้นเรียน
นวัตกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร รวมถึงกำรวัดและ
ประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำ
วิทยำศำสตร์และสำมำรถนำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพ
ครูอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3ด้านทักษะทางปัญญา
3.1สำมำรถคิดวิเครำะห์สังเครำะห์
ค้นหำข้อเท็จจริงทำควำมเข้ำใจและ
ประเมินข้อมูลสำรสนเทศและ
แนวคิดจำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย
เพื่อนำควำมรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี
และ หลักกำรที่เกี่ยวข้องในศำสตร์
ทำงวิทยำศำสตร์ไปใช้ในกำรจัดกำร
เรียนรู้ รวมทั้งกำรวินิจฉัยแก้ปัญหำ
กำรพัฒนำผู้เรียนและกำรวิจัยต่อยอด
องค์ควำมรู้มีควำมเป็นผู้นำใน กำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงมีวิสัยทัศน์ในกำร
พัฒนำกำรสอนวิทยำศำสตร์
3.2สำมำรถคิดแก้ปัญหำในกำร
จัดกำรเรียนรู้ทำงวิทยำศำสตร์ ที่มี
ควำมสลับซับซ้อนเสนอทำงออกและ
นำไปสู่กำรแก้ไขได้อย่ำงสร้ำงสรรค์
3.3มีควำมเป็นผู้นำทำงปัญญำในกำร
คิดพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำน
วิทยำศำสตร์อย่ำงสร้ำงสรรค์และมี
วิสัยทัศน์

2.3 มีการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเอกโดย
บูรณาการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.4 กาหนดให้ผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้
หลากหลายรูปแบบ ให้เรียนรู้ภาคทฤษฎี
และฝึกปฏิบัติ โดยเน้นความสามารถใน
การคิดในรูปแบบต่างๆ และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นวิกฤตทางวิชาการวิชาชีพและทาง
สังคม (Problem-basedlearning)
3.2 มีการทาวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
(Research-basedlearning)
3.3 มีการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมอย่าง
มีวิสัยทัศน์
(ResearchandDevelopment และ
Vision-based learning)
3.4 มีการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็น
ครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
3.5 มีการวิเคราะห์กรณีศึกษาจัดกิจกรรม
อภิปรายแสดงความคิดเห็นสอนแบบตั้ง
คาถามสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญแก้
โจทย์ปัญหาศึกษาโดยใช้ปัญหาและแสดง
บทบาทสมมุติ
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2.4 มีการวัดและประเมินการ
เรียนการสอนการสังเกต
พฤติกรรมการนาเสนอผลงาน
การใช้ภาษาในเอกสารรายงาน
การสอบข้อเขียนการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการนาเสนอ
ผลงานตรวจเนื้อหาของรายงาน
การศึกษาค้นคว้าและอ้างอิง
เอกสาร
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีการวัดและประเมินจาก
ผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการวิชาชีพและทางสังคม
3.2 มีการวัดและประเมินจาก
ผลการทาวิจยั เพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่
3.3 มีการวัดและประเมินจาก
ผลการวิจยั และพัฒนา
นวัตกรรม
3.4 มีการวัดและประเมินจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
3.5 มีการวัดและประเมินการ
เรียนการสอนจากการสอบ
ข้อเขียนสังเกตพฤติกรรมการ
นาเสนอความรู้ประกอบสื่อ
นักศึกษาประเมินตนเองสังเกต
การอภิปรายแสดง ความ
คิดเห็น การตอบคาถาม
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4ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1มีควำมไวในกำรรับรู้ควำมรู้สึกของ
ผู้เรียนวิทยำศำสตร์ระดับ
ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำด้วย
ควำมเข้ำใจและควำมรู้สึกเชิงบวกมี
วุฒิภำวะทำงอำรมณ์และสังคม
4.2มีควำมเอำใจใส่ในกำรรับฟังมีส่วน
ช่วยเหลือและเอื้อต่อกำรแก้ปัญหำ
ควำมสัมพันธ์ในกลุ่มและระหว่ำงกลุ่ม
ผู้เรียนอย่ำงสร้ำงสรรค์
4.3มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนเป็น
ผู้นำและผู้ตำม พัฒนำควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมทั้งด้ำนเศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดล้อม

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีการเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติ
(ParticipativelearningThroughaction)

5ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1มีควำมไวในกำรวิเครำะห์และ
เข้ำใจข้อมูลสำรสนเทศที่ได้รับจำก
ผู้เรียนอย่ำงรวดเร็วทั้งที่เป็นตัวเลข
เชิงสถิติหรือคณิตศำสตร์ภำษำพูด
หรือภำษำเขียน และสรุปควำมคิด
รวบยอดข้อมูลข่ำวสำรด้ำน
วิทยำศำสตร์จำกผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ
5.2มีควำมสำมำรถในกำรใช้ดุลยพินิจ
ที่ดีในกำรประมวลผลแปลควำมหมำย
และเลือกใช้ข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับ
วิทยำศำสตร์สำหรับผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้อย่ำง
เหมำะสมและนำเสนอข้อมูล
สำรสนเทศงำนที่รับผิดชอบโดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศได้ดี

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีการฝึกปฏิบัติการ การวิเคราะห์
และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้าน
การศึกษา
5.2 มีการวัดและประเมินจากผลการ
สืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญ
ด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.3 มีการวัดและประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร
5.4 มีการนาเสนอผลงานศึกษาค้นคว้า
เป็นรายบุคคลและกลุ่มโดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ใช้สื่อเคลื่อนไหว
ประกอบการนาเสนอ มอบหมายงานที่
ต้องคิดคานวณและใช้สถิติที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาวิชากากับดูแลการใช้สื่อ
ประกอบการนาเสนอจนเกิดเป็นนิสัย

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 มีการวัดและประเมินจาก
ผลการเรียนแบบร่วมมือ

4.2 มีการเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม
(Sharedleadership)ในการนาเสนองาน 4.2 มีการวัดและประเมินจาก
วิชาการ
ผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์
4.3 มีการคิดให้ความเห็นและการรับฟัง
ความเห็นแบบสะท้อนกลับ(Reflective
thinking)

4.3 มีการวัดและประเมินจาก
ผลนาเสนอผลงานกลุ่ม และ
การเป็นผู้นาในการอภิปราย
4.4 มีการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็น ซักถาม
ครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
4.4 มีการวัดและประเมินจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครู เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร
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5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีการวัดและประเมินผล
การติดตามวิเคราะห์ และ
นาเสนอรายงานปะเด็นสาคัญ
ด้านการศึกษา
5.2 มีการวัดและประเมินผล
จากผลการสืบค้นและนาเสนอ
รายงานประเด็นสาคัญด้าน
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.3 มีการวัดและประเมินจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
5.4 มีการการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการนาเสนอ
ผลงานตรวจรายงานผลงานการ
สอบข้อเขียน/ปากเปล่า

มคอ. 2

5.3มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรกับ
ผู้เรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งกำรพูด
กำรเขียนและกำรนำเสนอด้วย
รูปแบบที่เหมำะสมกับกลุ่มผู้เรียน
6ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1มีควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ที่มีรูปแบบ
หลำกหลำยทั้งรูปแบบที่เป็นทำงกำร
(Formal) รูปแบบกึ่งทำงกำร (Nonformal) และรูปแบบไม่เป็นทำงกำร
(Informal) อย่ำงสร้ำงสรรค์
6.2มีควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์สำหรับผู้เรียนที่
หลำกหลำยทั้งผู้เรียนที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษผู้เรียนที่มี
ควำมสำมำรถปำนกลำงและผู้เรียนที่
มีควำมต้องกำรพิเศษอย่ำงมี
นวัตกรรม
6.3มีควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ที่จะสอนอย่ำง
บูรณำกำร

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6. ด้านทักษะการจัดการ
6.1 มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อน เรียนรู้
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
6.1 มีการวัดและประเมินจาก
ผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6.2 มีการปฏิบัติการสอนเต็มเวลาใน
ครูก่อนปฏิบัติการสอน
สถานศึกษา (Field BasedLearning
Through action)

6.2 มีการวัดและประเมินจาก
6.3 มีการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็น ผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา
ครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
6.3 มีการวัดและประเมินจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หมวดเฉพาะด้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559)
หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา
1.
2.ด้านความรู้
3.ทักษะทาง
4.ทักษะความ
5.ทักษะการ
6. ทักษะการ
คุณธรรม
ปัญญา
สัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิง
จัดการเรียนรู้
จริยธรรม
บุคคล
ตัวเลข การ
และความ
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิชาชีพครูบังคับ
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3
1012101ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา
0121031ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
1012104ภาษาอังกฤษสาหรับครู
1022001การพัฒนาหลักสูตร
1022002การจัดการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการในชั้นเรียน
10322001นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
1043001การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1052001จิตวิทยาสาหรับครู
1043002การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
1063005การประกันคุณภาพการศึกษา
1003101การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1












































































































-49-






































หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา

1.
คุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้านความรู้

วิชาชีพครูบังคับ

4.ทักษะความ
5.ทักษะการ
6. ทักษะการ
สัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิง
จัดการเรียนรู้
บุคคล
ตัวเลข การ
และความ
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3

1004102การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2





3.ทักษะทาง
ปัญญา



























วิชาชีพครูเลือก
1012002การจัดการค่ายวิชาการ
1063004หลักการบริหารการศึกษา
1022003ทักษะการสอนและเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้
1033202การสร้างสื่อและแบบเรียน
1063005ภาวะผู้นาทางการศึกษา
1043003สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การศึกษา
1053002การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1083001การศึกษาแบบเรียนรวม
1001002ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
1005101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
1024001ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
1031101คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
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หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา

วิชาชีพครูปฏิบัติ

1.
คุณธรรม
จริยธรรม

4.ทักษะความ
5.ทักษะการ
6. ทักษะการ
สัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิง
จัดการเรียนรู้
บุคคล
ตัวเลข การ
และความ
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3



2. ด้านความรู้








































1005103การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
1005104 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 2










3.ทักษะทาง
ปัญญา


































































วิชาเอกบังคับ
1203502ภาษาอังกฤษสาหรับครูวิทยาศาสตร์
4061101พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1203501สัมมนาวิทยาศาสตร์
1201501วิทยาศาสตร์ของโลก
1203503วิธีวิจยั วิทยาศาสตร์
1203505การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอน
วิทยาศาสตร์
1204501ทักษะสาหรับครูวิทยาศาสตร์
4011101ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1
4011102 ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2
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หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา

วิชาเอกบังคับ
4012201กลศาสตร์ 1
4012101ดาราศาสตร์และอวกาศ
4021101เคมีและปฏิบัติการ 1
4022201เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 1
4022301เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1
4023601เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 1
4031101ชีววิทยาทัว่ ไปและปฏิบัติการ
4032401พันธุศาสตร์
4033201สัตววิทยา
4033501 จุลชีววิทยา
1201101 คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์

1.
คุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3.ทักษะทาง
ปัญญา

4.ทักษะความ
5.ทักษะการ
6. ทักษะการ
สัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิง
จัดการเรียนรู้
บุคคล
ตัวเลข การ
และความ
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3








































 
 
 



























































วิชาเอกเลือก
1203507สวนพฤกษศาสตร์เพือ่ การศึกษาในสถานศึกษา
4004209 วิทยาศาสตร์ท้องถิน่
4032102อนุกรมวิธาน
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หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา

วิชาการสอนวิชาเอก
1204502 การบูรณาการและการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 1
1204503 การบูรณาการและการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 2

1.
คุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3.ทักษะทาง
ปัญญา

4.ทักษะความ
5.ทักษะการ
6. ทักษะการ
สัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิง
จัดการเรียนรู้
บุคคล
ตัวเลข การ
และความ
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3




















































































วิชาเอกเลือก หรือวิชาการสอนวิชาเอก
4012202 แม่เหล็กไฟฟ้า 1
4012203 ฟิสิกส์ของคลื่น
1203506 เคมีสีเขียว
4021102 เคมีและปฏิบัติการ 2
4022501 ชีวเคมีและปฏิบตั ิการ 1
4032101 สรีรวิทยาทั่วไป
4034302 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลาย
ภาค โดยการประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
ค่าระดับ
คะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.00
B+
ดีมาก (Very Good)
3.50
B
ดี (Good)
3.00
C+
ดีพอใช้ (Fair Good)
2.50
C
พอใช้ (Fair)
2.00
D+
อ่อน (Poor)
1.50
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.00
E
ตก (Fail)
0.00
กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีพ.ศ. 2548
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กาหนดแนวทางการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ฉบับประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นการทวนสอบระดับรายวิชา ดังนี้
1. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2. ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏ
ใน มคอ.5) ต่อประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
3. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่าง
น้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
4. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใด
วิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ต่อไปนี้
4.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของรายวิชา
4.2 ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของ
รายวิชา
4.3 ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนรายวิชา
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4.4 ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการ
เรียนรู้แต่ละด้าน ตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้านที่ระบุ
4.5 วิธีอื่นๆ ที่จะตรวจสอบได้ว่ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา
สาหรับการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ใช้ผลการประเมินจาก
การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
2. สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรหรือสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้
เรียนเพิ่ม
3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
4. มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่ต่ากว่า 8ภาคเรียนปกติ และไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน
5. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548
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หมวดที่ 6คณาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
มีการจัดการปฐมนิเทศสาหรับอาจารย์ให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของ มหาวิทยาลัย
ของคณะครุศาสตร์ ให้เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆที่สอนในหลักสูตรและรายวิชา
ที่ตนรับ ผิ ดชอบสอนตลอดจนแนะนาบทบาทหน้าที่ภารกิจต่างๆในมหาวิทยาลัยในฐานะอาจารย์
มหาวิทยาลัยเพื่อให้มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานโดย
1.1 มีการแนะนาหลักสูตร การเรียนการสอนการประเมินผล และหน้าที่ คุณธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ
1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลัก สูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ
1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการสอน การจัดทารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอนและการนิเทศ
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ เช่น การอบรมหรือศึ กษา
ดูงานด้านวิชาการต่างๆ เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิ์ผลให้สูงยิ่งขึ้น
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒ นาอาจารย์ในด้านการจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล
2.1.2 การศึกษาดูงานการประชุมอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การ
ร่วมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
2.1.4 การพัฒ นาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ เช่น การวิจัย การทาผลงานทาง
วิชาการการนาเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น
2.1.5 สนับสนุ นให้คณาจารย์ทาการวิจัยค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา
2.1.6 สนับสนุนให้คณาจารย์ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพ
ทางวิชาการและคุณวุฒิจนถึงระดับสูงสุด
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่างๆ
2.2.1 ส่ งเสริมและสนับ สนุน ให้ คณาจารย์พั ฒ นาผลงานทางวิช าการและพั ฒ นา
ผลงานทางด้านวิจัย ส่งเสริมการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นระดับชาติและนานาชาติ
2.2.2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้และคุณธรรม
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 จั ด ให้ อ าจารย์ ทุ ก คนเข้ า ร่ ว มกลุ่ ม วิ จั ย ต่ า ง ๆ ของคณะครุ ศ าสตร์ แ ละ
มหาวิทยาลัย
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2.2.5 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะครุศาสตร์และ
มหาวิทยาลัย
2.2.6 ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทักษะ การเขียนเอกสารตารา บทความ และ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 การบริหารหลักสูตรจะมีอาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดย
อาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการ
เรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
1.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับผู้บริหารคณะและอาจารย์ผู้สอน เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและนาผลการประเมินการสอนของ
อาจารย์มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยกระทาอย่างต่อเนื่องทุกปี
1.3 มีการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ทุกๆ ปีโดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
1) อาคารสถานที่
อาคารนวั ต กรรมทางการศึ ก ษา จ านวน 6 ชั้ น ห้ อ งเรี ย นจ านวน 30 ห้ อ ง
ห้องทดลองการสอนปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ จานวน 2 ห้อง โดยมีโต๊ะเก้าอี้จานวนห้องละ 40
ชุด จอโปรเจคเตอร์ขนาด 70 นิ้วไมค์โครโฟน ใช้เป็นสื่อในการสอนและมีห้องประชุมอาคารเพชร
เพทาย ซึ่งมีที่สาหรับผู้เข้าประชุมได้ 300 ที่นั่ง และห้องประชุมทับทิมสยาม มีที่สาหรับผู้เข้าประชุม
ได้ 200 ที่นั่ง สามารถใช้ในการบรรยายรวมหรือบรรยายพิเศษ
2) อุปกรณ์การสอน
- ห้องทดลองการสอนปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ ณ อาคารนวัตกรรมทาง
การศึกษา
- จอโปรเจคเตอร์ขนาด 70 นิ้ว มีทุกชั้นเรียน
- ไมค์โครโฟนประจาห้องละ 1 ตัว
2.2 ทรัพพกรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
นักศึกษาในหลักสูตรสามารถใช้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ในการศึกษาหาความรู้
และข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการเรียนและการวิจัยดังนี้
2.2.1 หนังสือ
(1) หนังสือตาราภาษาไทยด้านวิทยาศาสตร์
(2) หนังสือตาราภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์
2.2.2 วารสารเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
2.2.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(1) ฐานข้อมูลสาเร็จรูป (CD-ROM) จานวน 50 รายการ
(2) ฐานข้อมูลเต็มรูป (Full Text)

-58-

(2.1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
-Springer Link
-Publicly accessible e-Book
-Net Library
(2.2) วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
-Dissertation Full text
(3) ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database)
(3.1) Pro Quest Digital Dissertations
(3.2) ACM Digital Dissertations
(3.3) Lexis.com
(3.4) H.W. Wilson
(3.5) ISI Web of Science
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 ทาการสารวจทรัพยากรการเรียนการสอนที่ต้องการเพิ่มเติม
2.3.2 เสนอโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจาปี
2.3.3 เสนอของบประมาณสนับสนุน
2.3.4 ดาเนินการจัดซื้อ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ประเมินความเพียงพอและความพึงพอใจในการใช้ทรัพยากรจากข้อมูลสถิติของผู้ใช้
เพื่อนาผลการประเมินไปดาเนินการในข้อ 2.3
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
อาจารย์ประจาต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2548มีความรู้ เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรมี
ความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและมีประสบการณ์
ทาวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอนผ่านการคัดเลือกและสัมภาษณ์โดย
คณะกรรมการของคณะและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
หลักสูตรตลอดจนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาประชุมร่วมกันเพื่อวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาโดยจะ
เก็บรวบรวมทั้งหมดเพื่อประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนประชุมปรึกษาหารือหา
แนวทางการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ได้บัณฑิต
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
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3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตามคาแนะนาของโปรแกรมวิชา โดยพิจารณาจากประวัติ
การศึกษา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ผ่านการกลั่นกรองจากอาจารย์
ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยจัดทาแผนการสอนล่วงหน้าและเปิดรับคัดเลือก
อาจารย์พิเศษก่อนเปิดภาคการศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ในตาแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
จัดหรือสนับสนุนให้มีการอบรมเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนให้
มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการและ ต้องมีความสามารถในการใช้
สื่อและเทคโนโลยีเพื่อเป็นผู้ช่วยของอาจารย์
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
5.1.1 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อจัดให้อาจารย์
ที่ปรึกษาได้พบกับนักศึกษาใหม่เพื่อให้คาปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการวางแผนการเรียนใน
หลักสูตรให้กับนักศึกษา
5.1.2 ในการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษามหาวิทยาลัยกาหนดให้นักศึกษาพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคาปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนและรับรหัสสาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
5.1.3 คณะครุศาสตร์กาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาระบุเวลาให้คาปรึกษานักศึกษาอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง
5.1.4 ในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาขอความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนโดยจะต้องยื่นคาร้องต่างๆผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
5.1.6 มหาวิทยาลัยมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา สาหรับทาหน้าที่ในการติดตาม ดูแลและ
ให้คาปรึกษา เพื่อให้นักศึกษาผ่านการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม และผ่านกระบวนการของหลักสูตร รวมทั้งสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นบันทึก
ข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนเพื่อขอดูหลักฐานในการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
สาขาวิชาและคณะครุศาสตร์ได้สารวจการมีงานทาของบัณฑิตทุกปีการศึกษาพบว่าบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมีงานทาของบัณฑิต/ประกอบวิชาชีพครูหลังจากที่สาเร็จการศึกษาภายใน
1 ปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5 ต้องมีผลดาเนินการบรรลุ
ตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปีและมีจานวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6 - 12) ที่มีผลการดาเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวมโดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัว
บ่งชี้รวมในแต่ละปีดังนี้
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

(7)
(8)

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6
อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม X
X
X
X
X
X
ในการประชุ มเพื่ อวางแผน ติด ตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ X
X
X
X
X
X
สอดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ งชาติ หรื อ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ X
X
X
X
X
X
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่ า งน้ อ ย ก่ อ นการเปิ ด สอนในแต่ ล ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และ X
X
X
X
X
X
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ X
X
X
X
X
X
มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล X
X
X
X
X
X
การเรี ย นรู้ ที่ ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ า มี )
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
X
X
X
X
X
การสอน หรื อการประเมิ น ผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ ใหม่ (ถ้ ามี ) ทุ ก คน ได้ รั บ การปฐมนิ เทศหรื อ X
X
X
X
X
X
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6
(9) อาจารย์ ป ระจ าทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาทางวิ ช าการ X
X
X
X
X
X
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50ต่อปี
(10) จ านวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถ้ ามี ) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50ต่อปี
(11) ระดับ ความพึ งพอใจของนั ก ศึ กษาปี สุ ดท้ าย/บั ณ ฑิ ต
X
X
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร น้อยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
X
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒ นา การเรียน
การสอนนั้ น มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั น ของอาจารย์ ในโปรแกรมเพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีป ระสบการณ์ และวางแผนการสอนสาหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคน
รับผิดชอบ พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆหัวข้อว่ามีความ
เข้ าใจหรื อ ไม่ โดยอาจประเมิ น จากการทดสอบย่ อ ย การสั งเกตพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษา การ
อภิ ป รายโต้ ตอบจากนั ก ศึก ษา การตอบคาถามจากนั กศึ กษาในชั้ นเรีย น การน าเสนอผลงานจาก
การศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา ขณะดาเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการ
สังเกตของผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควร
จะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทาให้ผู้เรียน
เข้ า ใจได้ ก็ จ ะต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ส อนการทดสอบกลางภาคและปลายภาคการศึ ก ษา
จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดาเนินการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินการสอนจากนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยสานักทะเบียนและ
ประมวลผล สังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาควิชา การทดสอบผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรและการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานของรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทา เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่ 5 และอาจ
ต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งจะเป็ นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตาม
ประเมิน ความรู้และความรับ ผิ ดชอบของนักศึกษา มีการรวบรวมข้อมูล ทั้งหมดเพื่อการปรับปรุง
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา ซึ่งการประเมินหลักสูตรใน
ภาพรวมดาเนินการต่อไปนี้
2.1 การประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม (stakeholders) ได้แก่ ผู้เรียนผู้สอนผู้ปกครองศิษย์เก่าผู้ใช้
บัณฑิตผู้ประกอบการ
2.2 ทาการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและมีข้อมูลของผู้เรียน ผู้สาเร็จ
การศึกษา ผู้ใช้หลักสูตร เพื่อประกอบการประเมิน
2.3 ติดตามบัณฑิตโดยสารวจข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียน สถาบันการศึกษา และหรือ
ผู้บังคับบัญชาโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์
2.4 การประเมินผลจากการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษา (Impact Evaluation)
ภายหลังสาเร็จการศึกษา
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7
ข้ อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากมหาวิ ท ยาลั ย ประกอบด้ ว ย
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ได้กาหนดให้ทุกหลักสู ตรมีการพัฒ นาหลักสูตรให้ ทันสมัย แสดงการ
ปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพ การศึกษา เป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และมีการ
ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
จากการรวบรวมข้อมูล จะทาให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่
ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาอาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่าง
ภาคการศึกษาปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทันที จากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนทา
รายงานผลการดาเนินงานรายวิชาเสนอประธานโปรแกรม ก็สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชา
นั้นๆ ได้ทันที ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการประเมิน
คุณภาพภายในและสรุปผลการดาเนินงานหลักสูตรพิจารณาทบทวนผลการดาเนินงานและวางแผน
ปรับ ปรุงการดดาเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

จานวน

12

หน่วยกิต

รหัสวิชา
1541001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ทักษะการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Usage Skills
หลักการ รูปแบบ และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆจากทรัพยากรสารสนเทศ
ฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การจับประเด็น และการสรุปสาระสาคัญ โดยนาเสนอ
ผลการศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์
1541002

ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
Language and Communication for Specifics Purposes
หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร
ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน
1551001

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความ
ภาษาอังกฤษสั้น ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ
1551002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึก
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์
1561001

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ความหมายของคาศัพท์และสานวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจาวัน ฝึกการฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยคาศัพท์ และสานวน
ภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน เพื่อ
สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง
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รหัสวิชา
1571001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจาวันเบื้องต้น ตามหลัก
ไวยากรณ์เพื่อให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ต่างๆ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง
1571002

ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Fundamental Chinese for Tourism
คาศัพท์ สานวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้สาหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม
ภัตตาคาร ร้านอาหาร การซื้อสินค้า และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การ
ปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าของประเทศที่ดี
1661001

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
ความหมายของคาศัพท์และสานวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจาวัน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยคาศัพท์ และ
สานวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน
เพื่อสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์จริง
1691001

ภาษาพม่าพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Burmese
การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พื้นฐาน คาศัพท์และ
สานวน ฝึกการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น
1691002

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
ความหมายของคาศัพท์และสานวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจาวัน ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วย
คาศัพท์ และสานวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน เพื่อ
สามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์จริง
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1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
1001003

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self-Development
พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทาง
ชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทาง
อารมณ์ การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง มนุษย์สัมพันธ์ การทางานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นสุข
1001005

ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making Skill
กระบวนการคิดของมนุษย์ ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์
กระบวนการตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิด
แก้ปัญหา การประยุกต์ใช้ความคิดในชีวิตประจาวัน
1511001

จริยธรรมกับมนุษย์
3(3-0-6)
Ethics and Human Beings
ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความสาคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทาง
จริยธรรม หลักจริยธรรมที่สาคัญทางปรัชญาและศาสนาสาหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม
1511002

ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
Facts of Life
ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การดารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การนาเอาความ
จริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมที่มีสันติภาพ
1521001

พุทธศาสน์
3(3-0-6)
Buddhism
ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะสาคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรม
สาคัญต่างๆ ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา
เน้นการปฏิบัติในชีวิตประจาวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม
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รหัสวิชา
1631001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
3(3-0-6)
Information for Study and Research
ความหมาย ความสาคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และการนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
2011001

สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
3(3-0-6)
Aesthetics of Visual Arts
สุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็น
แรงบันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม พร้อมทั้ง
รับรู้องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่า
ของงานทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์
เบื้องต้น และนาไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ
2051001

สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
3(3-0-6)
Aesthetics of Performing Arts
การจาแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดงองค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความสาคัญของ
การรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง
2061001

สังคีตนิยม
3(3-0-6)
Music Appreciation
องค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสม
วงดนตรีไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่สาคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการ
ยกย่องบางบท ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง
3501001

การพัฒนาภาวะผู้นา
3(3-0-6)
Leadership Development
ความหมาย ความสาคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นา การพัฒนา
ภาวะผู้นา การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญกาลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การ
จัดการความขัดแย้ง การจัดการการเปลี่ยนแปลง
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รหัสวิชา
3501003

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม
3(3-0-6)
Personality Development and the Arts of Socializing
ความหมาย ความสาคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ
ในด้าน การพูด การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม
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1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
2501001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
History of Thai Society and Culture
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
สังคมไทย เงื่อนไขหรือปัจจัยที่กาหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรากฏการณ์และปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยร่วมสมัย
2501003

จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง
3(3-0-6)
Public Mind and Civic Social Engagement
บทบาทหน้าที่ จิตสานึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
พันธะทางสังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบ
ประชาธิปไตย การมีคุณธรรม จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการ
ประยุกต์แนวคิดความเป็นพลเมือง
2501004

สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
Interdisciplinary Social Science for Development
ปรากฏการณ์ที่สาคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพื่อให้
เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตสานึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติ
ศึกษา ศาสนาสาหรับโลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่
2521001

โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์
3(3-0-6)
Globalization and Localization
แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่
และสังคมหลังสมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ วิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหว
ท้องถิ่นภิวัตน์
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รหัสวิชา
2521002

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
ความหมาย ความสาคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ
สังคมวัฒนธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การ
ท่องเที่ยว การเกษตร การศึกษา การกีฬา สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน
2541001

มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Human Beings, Community and Environment
ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางพื้นที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรม
ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2541002

การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Resource Management
ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การ
จัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศ เพื่อเน้นความเป็นชุมชน
ท้องถิ่นและความยั่งยืน
2551002

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government
แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทาง
ประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการ
เมืองไทย การจัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต
2561001

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Laws
ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆของกฎหมาย
การใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและอาญา
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รหัสวิชา
3501004

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การริเริ่มการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Initiation
ความหมาย ความสาคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมใน
การประกอบธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และ
การปรับปรุงธุรกิจ
3531001

การเงินในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Finance in Daily Life
การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจาวันสาหรับบุคคลและครอบครัว
เพื่ออนาคต การวางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและ
การลงทุน การรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง
3541001

การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurship
แนวคิดและทฤษฏีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการ
ประกอบการ การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ
3591002

เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
ความหมาย หลักการ และแนวทางการดาเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตแห่ง
ความพอเพียง การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้รู้จักความจริงของชีวิต การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป
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1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสวิชา
1161001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Sports and Recreation for Quality of Life
ความสาคัญและความจาเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของ
กิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ
1161002

การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercise for Health
ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกกาลังกาย
หลักการและขั้นตอนของการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ การออกกาลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ ทาง
กายด้านต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกกาลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการ
ออกกาลังกายอย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกกาลังกาย การฝึกการออกกาลังกายใน
สถานบริการออกกาลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
4001002

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science and Technology for Daily Life
ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจาวัน
4001003

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
Environments and Natural Resources Conservation
ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความสาคัญของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันในประเทศและโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรม
และจริยธรรม
4071001

สุขภาพและสุขอนามัย
3(3-0-6)
Health and Health Care
ลักษณะสุขภาพที่ดี การป้องกันโรคและยาเสพติด การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การ
ส่งเสริมสุขภาพ โรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การคุมกาเนิด อุบัติเหตุและการป้องกัน
สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในการประกอบอาชีพ และระบบหลักประกันสุขภาพ
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รหัสวิชา
4091001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจานอง การจานาและการขายฝาก การ
คานวณภาษี คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
4091003

คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Mathematics and Decision Making
ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น กาหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการ
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ
4121001

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology
การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมาย
และจริยธรรม จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4121005

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
3(2-2-5)
Website Design and Development
การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับ
ระบบงานขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
4121006

โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
3(2-2-5)
Package Software for Application
การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลคา โปรแกรมด้านการนาเสนอผลงาน และ
โปรแกรมกระดานคานวณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจาวัน
5001001

เกษตรในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Agriculture in Daily Life
วิวัฒนาการ และความสาคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิต
พืช การผลิตสัตว์ เกษตรอินทรีย์ การเกษตรตามแนวพระราชดาริ ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการ
ผลิตทางการเกษตร ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
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รหัสวิชา
5071001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Food for Health
อันตรายจากอาหาร ปัญหาสุขภาพและโรคที่เกิดจากอาหาร สิ่งเจือปนและสิ่ง
ปนเปื้อนในอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการบริโภคอาหารเพื่อให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของอาหาร
กับสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารดัดแปลงพันธุกรรม
ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ
5501001

เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Technology in Daily Life
ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นามาใช้ในชีวิตประจาวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น
ทางเลือกในการใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและ
การซ่อมบารุง
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ
2.1.1 วิชาครูบังคับ

32

หน่วยกิต

รหัสวิชา
1012101

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
Philosophy and Self-actualization for teacher
ความเป็นครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครูการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็น
ครู กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ครู แ ละวิ ช าชี พ ครู การจั ด การความรู้ เกี่ ย วกั บ วิ ช าชี พ ครู การสร้ า ง
ความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครุอย่างต่อเนื่อง ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมแนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน หลัก
ธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ที่คุ รุส ภาก าหนด ความรอบรู้ ในเนื้อ หาวิช าที่ ส อนและกลยุท ธ์การสอน เพื่ อให้ เรียนคิด วิเคราะห์
สั ง เคราะห์ สร้ า งสรรค์ สิ่ ง ใหม่ ๆ ได้ แสวงหาเลื อ กใช้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารความรู้ เพื่ อ ให้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มีจิตวิญญาณความ
เป็นครู ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสานึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
1012103

ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
3(2-2-5)
Language and Culture for teacher
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู และการพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ทักษะ
พื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียนตามหลักของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมายที่ถูกต้องตาม
หลักภาษาไทย รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของคนไทย ใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ
1012104

ภาษาอังกฤษสาหรับครู
3(2-2-5)
English for Teachers
การสื่ อ สารภาษาอั งกฤษ การใช้ ทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ าน และการเขี ย น
สถานการณ์ต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและการจัดการในชั้นเรียน การใช้ทักษะ
พื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียนตามหลักของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมายที่ถูกต้อง ใช้
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
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รหัสวิชา
1022001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
หลักการ แนวคิดในการจัดทาหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้ การพัฒนาหลักสูตร การ
วิเคราะห์ ห ลั ก สู ต รในการจั ด ท าหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา การวิเคราะห์ ห ลั ก สู ต รและสามารถจั ด ท า
หลักสูตรได้ ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
1022002

การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน
3(2-2-5)
Principle of Learning Management and Classroom Management
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนา
ศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การจัดทาแผนการเรียนรู้และนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การสร้าง
บรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
1032201

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Education Information Technology
หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การประยุกต์ใช้และ
ประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร
1043001

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
Learning Measurement and Evaluation
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพ
จริง การสร้างและการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัดผล การเรียนรู้ ระเบียบการประเมินผลการ
เรียน การปฏิบัติการวัดและประเมินผล สามารถวัดและประเมินได้ และการนาผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน
1052001

จิตวิทยาสาหรับครู
3(3-0-6)
Psychology for teacher
จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ และจิตวิทยา
การศึกษา จิตวิทยาแนะแนวและการให้คาปรึกษา การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน สามารถให้
คาแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
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รหัสวิชา
1043002

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Development
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย
สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การนา
ผลการวิจัย ไปใช้ในการจัดการเรีย นการสอน ปฏิบัติการทาวิจัยเพื่ อพัฒ นาการเรียนการสอนและ
พัฒนาผู้เรียน
1063005

การประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Quality Assurance
หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานศึกษา แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการใน
สถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การดาเนินการจัด
กิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1003101

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
1(90)
Practicum 1
สังเกตการณ์ และฝึ กการเป็นผู้ ช่ว ยครู เรียนรู้งานในหน้าที่ครู โดยศึกษาเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ และพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ของผู้ เรียน การบริห ารจัด การในชั้ น เรียนตามหลั ก สู ต รในระดั บ
การศึกษาที่เกี่ยวข้องและบทบาทหน้าที่ของความเป็นครู
1004102

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
1(90)
Practicum 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1003101 การฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน 1
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การทดลองสอนใน
สถานการณ์ จ าลอง และสถานการณ์ จ ริ ง ออกแบบทดสอบ ข้ อ สอบหรื อ เครื่ อ งมื อ วั ด ผล การ
ตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอนภาคปฏิบัติและการให้คะแนน
การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ปฏิบัติการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผล
ผู้เรียน
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2.1.2. วิชาชีพครูเลือก
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1012002
การจัดการค่ายวิชาการ
2(1-2-3)
Academic Camp Management
ศึก ษาและฝึ ก ทั ก ษะการจั ดค่ ายวิช าการ กิ จกรรมนั น ทนาการตามกระบวนการ
PDCA การวางแผน (Plan) การดาเนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check) การปรับปรุงแก้ไข (Act)
การจัดทารายงานการดาเนินงานการจัดค่ายและการฝึกปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการในสถานศึกษา
1063004

หลักการบริหารการศึกษา
2(1-2-3)
Principal of Educational Administration
บริบท ความเป็นมาของหลักการ ทฤษฎี แนวคิดทางการบริหารการศึกษา และการ
บริหารสถานศึกษา ระบบการศึกษา ความสามารถเชิงสมรรถนะของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ภาวะ
ผู้นาและผู้ตาม รวมทั้งวัฒ นธรรมและการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การ การพัฒ นา
องค์การแห่งนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
1022003

ทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้
2(1-2-3)
Skills and Techniques of Learning Management
ความหมาย ขอบข่าย ความสาคัญของทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้

1063005

ภาวะผู้นาทางการศึกษา
2(1-2-3)
Educational Administration Leadership
แนวคิด ทฤษฎี หลักการของภาวะผู้นา การเสริมสร้างภาวะผู้นาทางการศึกษา
การคิดอย่างเป็นระบบ การบริหารความสัมพันธ์ทั้งในระดับบุคคล ระดับองค์การและการสื่อสาร
สารสนเทศในยุ คแห่ งการเรียนรู้ การจัดการและพัฒ นาทรัพยากรทางการศึ กษาในบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงของสั งคมการเสริมสร้างวัฒ นธรรมองค์การสามารถบูรณาการกฎ ระเบียบ และองค์
ความรู้ทางการศึกษานาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1033202

การสร้างสื่อและแบบเรียน
2(1-2-3)
Medias Texts Construction
การผลิตสื่อและแบบเรียน โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น และการนาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วน
ร่วม ในการผลิต สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ ความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดการสร้างและการใช้สื่อ
นวัตกรรม และแบบเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
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รหัสวิชา
1043003

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา
2(1-2-3)
Statistics for Data Analysis in Education
หลักการระเบียบวิธีการทางสถิติ ประเภทของสถิติและเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในทาง
การศึกษา สถิติภาคบรรยาย สถิติอ้างอิง การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับข้อมูลทางการศึกษาและการ
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล
1053002

การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(2-0-4)
Guidance and Activities for Student Development
ความหมาย ความสาคัญและปรัชญาการแนะแนว คุณสมบัติ และจรรยาบรรณ
ของครูแนะแนว หลักการและประเภทของการแนะแนว การจัดกิจกรรมแนะแนวและบริการแนะแนว
ในสถานศึกษาและความหมาย ความสาคัญ จุดมุ่งหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักการขอบข่าย
และประเภทของกิจกรรม แนวทางในการจัดทาโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1083001

การศึกษาแบบเรียนรวม
2(2-0-4)
Inclusive Education
ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท ความสาคัญและความรู้พื้นฐานของการศึกษา
พิเศษ ลักษณะประเภทเด็กพิเศษ แบบเรียนรวม การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
เทคนิคการสอน การจัดการพฤติกรรม บริการสนับสนุน และการออกแบบสากล
1001002

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
2(2-0-4)
Thai Language for Communication of Teachers
ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนเพื่อสื่อความหมายอย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่
ครูได้อย่างถูกต้องตามระเบียบทางราชการ
1005101

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
2(2-0-4)
English Language for Communication of Teachers
การใช้ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียน ตามหลักของการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารเบื้องต้นตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
1024001

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
2(2-0-4)
Chinese Language for Communication of Teachers
การใช้ทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียนภาษาจีน ตลอดจนการใช้ภาษาจีนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
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รหัสวิชา
1031101

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
Computers for Education
ความหมาย ความสาคัญของคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
เพื่ อ การจั ด ท าเอกสาร การค านวณ การน าเสนองาน และการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล การประยุ ก ต์ ใ ช้
คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการศึกษา
2.1.3 วิชาชีพครูปฏิบัติ
12
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1005103
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
Internship 1
การปฏิ บั ติก ารสอนวิช าเอกในสถานศึก ษา การจั ดท าแผนการจัด การเรีย นรู้ ให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและผลนาไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การตัดสินผลการ
เรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาระหว่างฝึก และหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
1005104

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
Internship 2
การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล และนาผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การพัฒ นาสื่อการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้ เรี ย น และการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ หรื อ แบ่ งปั น ความรู้ ในการสั ม มนาระหว่ า งฝึ ก และหลั ง ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ การประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒ นาผู้เรียน การปฏิบัติงานอื่นที่
ได้รับมอบหมาย
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2.2. กลุ่มวิชาเอก
2.2.1. วิชาเอกบังคับ

69

หน่วยกิต

รหัสวิชา
1201101

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
Mathematics for Science
สมบัติของเลขยกกาลัง พหุนามและเศษส่วนพหุนาม ระบบสมการเชิงเส้น การ
แยกตัวประกอบ กราฟ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ อนุพันธ์ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันชนิดต่างๆ การ
ประยุกต์ของอนุพันธ์ และ อินทิกรัลฟังก์ชันชนิดต่างๆ การประยุกต์ของอินทิกรัล
1201501

วิทยาศาสตร์ของโลก
3(2-2-5)
Earth Science
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษารู้ แ ละเข้ า ใจเนื้ อ หาวิ ช า เรื่ อ งความส าคั ญ ของธรณี วิ ท ยาต่ อ
ชีวิตประจาวัน ธรณีประวัติ ตั้งแต่ยุคดึกดาบรรพ์ถึงยุคปัจจุบัน ธรณีวิทยา โครงสร้างและลักษณะภูมิ
ประเทศ การส ารวจทางธรณี วิท ยา การศึ ก ษาถึ งแหล่ งก าเนิ ด ของดิ น หิ น แร่ ธรณี ประยุ กต์ และ
ธรณีวิทยาของประเทศไทย ดาราจักรของเราและเอกภพ ทรงกลม ท้องฟ้า นภา และระบบสุริยะ ประวัติ
การกาเนิดทะเลและมหาสมุทร ลักษณะทางกายภาพ ส่วนประกอบทางเคมี ความสัมพันธ์ ทางด้าน
ชีววิทยาของมหาสมุทร ซึ่งจะก่อให้เกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจ ด้านต่าง ๆ ทั้งของไทยและโลก สามารถ
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่ครูโดยแสดงพฤติกรรมรวมทั้งทักษะเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับ เนื้อหาการสอนได้เป็นอย่างดี ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
1203501

สัมมนาวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Seminar in Science
การนาเสนอผลงานวิชาการและอภิปรายในหัวข้อเรื่องต่างๆทางด้านวิทยาศาสตร์
โดยหัวข้องานที่ทันสมัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
1203502

ภาษาอังกฤษสาหรับครูวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
English for Science Teachers
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครูวิทยาศาสตร์ในงาน
วิทยาศาสตร์จากสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิทยาศาสตร์
คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่าน ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก
สรุ ป ความ ตี ค วาม ขยายความ รวมทั้ ง การน าเสนอด้ ว ยวาจาและลายลั ก ษณ์ อั ก ษร โดยเน้ น
กระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
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รหัสวิชา
1203503

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
Scientific Research Methodology
ความรู้พื้นฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการวางแผนการค้นคว้าข้อมูล การเขียนโครงการวิจัย
และการทาโครงการวิจัยแก้ปัญหาในท้องถิ่น อย่างน้อย 1 โครงการ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ผลการ
ทดลองหรือการค้นคว้า รวมทั้งวิธีการเขียนรายงานอย่างมีระเบียบ การเผยแพร่และการนาเสนอ
โครงการวิจัย
1203505

การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์
3(2-2-6)
Teaching Materials in Teaching Science
ศึกษาเทคโนโลยีการศึกษา พื้นฐานเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการผลิตสื่อการสอนทาง
วิท ยาศาสตร์ เช่ น หน่ ว ยการเรี ย น บทเรี ย นส าเร็ จ รู ป ฯลฯ การออกแบบ การสร้ า งนวั ต กรรม
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและสามารถผลิตอุปกรณ์การสอนทางวิทยาศาสตร์ที่นาไปใช้สอนได้พร้อมกับ
การซ่อม บารุงรักษาอุปกรณ์การสอนทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
1204501

ทักษะสาหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
Teaching Skills for Science Teacher
วิเคราะห์ คุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ของครูวิท ยาศาสตร์ ทักษะส าคัญ และจาเป็ น
สาหรับครูวิทยาศาสตร์ ความสาคัญของทักษะสาหรับครูวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะในการจัดกิจกรรม
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์ การ
ออกแบบและการสร้างสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ทักษะอื่นๆ ที่
จาเป็นการประเมินทักษะและแนวทางพัฒนาทักษะสาหรับครูวิทยาศาสตร์
4011101

ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1
4(3-3-7)
Physics and Laboratory 1
หลักการวัดปริมาณและระบบหน่วยมาตรฐาน ปริมาณทางฟิสิกส์และหลักการของ
เวกเตอร์การเคลื่ อนที่ของวัตถุใน 1 มิติและ 2 มิติ แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน กาลั ง
พลั งงานและโมเมนตัม การเคลื่อนที่ของระบบอนุภ าค วัตถุ แข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบหมุน การ
เคลื่อนที่แบบคาบ การเคลื่อนที่แบบคลื่นและคลื่นเสียง สมบัติเชิงกายภาพของสสาร ปรากฏการณ์
ทางความร้อนและหลักการเบื้องต้นทางอุณหพลศาสตร์
ฝึกปฏิบัติการทดลองในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1 ไม่น้อยกว่า 10
ปฏิบัติการ
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รหัสวิชา
4011102

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2
4(3-3-7)
Physics and Laboratory 2
ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า ตัวเก็บประจุและ
สารไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สนามแม่เหล็กและแรง
แม่เหล็ก การเหนี่ยวนาแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ การ
แทรกสอด การเลี้ ย วเบนและโพลาไรเซชั น สั ม พั ท ภาพ ฟิ สิ ก ส์ ข องอะตอม ฟิ สิ ก ส์ นิ ว เคลี ย ร์
ฝึกปฏิบัติการทดลองในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2 ไม่น้อยกว่า 10 ปฏิบัติการ
4012101

ดาราศาสตร์และอวกาศ
3(3-3-6)
Astronomy and Space
ธรรมชาติ แ ละสมบั ติ ข องแสงบางประการที่ จะน าไปสู่ ค วามเข้ าใจ ลั ก ษณะบาง
ประการของวัตถุท้องฟ้า ระบบพิกัดทางดาราศาสตร์ ทรงกลมท้องฟ้า ระบบสุริยะ ทัศนอุปกรณ์ทาง
ดาราศาสตร์ ศึกษาลักษณะและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของวัตถุในท้องฟ้าเริ่มตั้งแต่วัตถุท้องฟ้าที่อยู่
4012201

กลศาสตร์ 1
4(3-3 -7)
Mechanics 1
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4011101 และ 4011102
ปริภูมิและเวลา กลศาสตร์ของระบบอนุภาค การเคลื่อนที่เชิงเส้น กฎของนิวตัน
กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล สนามโน้มถ่วง การแกว่งกวัดแบบฮาร์มอนิก พลังงานและโมเมนตัมเชิงมุม
แรงอนุรักษ์แบบมีศูนย์กลาง กรอบอ้างอิงแบบหมุน กรอบอ้างอิงแบบจุด ศูนย์กลางมวล การเคลื่อนที่
รอบแกนหมุน กลศาสตร์ของของไหล หลักกลศาสตร์เบื้องต้นแบบลากรานจ์ และแบบแฮมิลตัน
ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชากลศาสตร์ 1 ไม่น้อยกว่า 10 ปฏิบัติการ
4021101

เคมีและปฏิบัติการ 1
4(3-3-7)
Chemistry and Laboratory 1
ปฏิ กิ ริย าเคมี แ ละมวลสารสั ม พั น ธ์ โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พั น ธะเคมี
เบื้ อ งต้ น สมบั ติ ข องสารในสถานะต่ าง ๆ อาทิ แก๊ ส ของแข็ ง ของเหลว สารละลาย คอลลอยด์
อุณหพลศาสตร์ และจลนพลศาสตร์เชิงเคมี
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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รหัสวิชา
4022201

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 1
4(3-3-7)
Inorganic Chemistry and Laboratory 1
การเกิดและสมบัติของสารประกอบเชิงไอออน วัฏ จักรบอร์น -ฮาเบอร์ พลั งงาน
แลตทิซและผลึกของสารประกอบเชิงไอออน ทฤษฎีพันธะโคเวเลนต์ แรงเชิงเคมีและผลของแรงเชิง
เคมี สมบัติและสารประกอบของธาตุรีพรีเซนเททีฟ โลหะ โลหะผสม สารกึ่งตัวนา เคมีของสารอนินท
รีย์ในตัวทาละลายที่ไม่ใช่น้า ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4022301

เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1
4(3-3-7)
Organic Chemistry and Laboratory
การจาแนก การเรียกชื่อสารอินทรีย์ พันธะในโมเลกุลอินทรีย์ สเตริโอเคมี
โครงสร้าง ความว่องไวของปฏิกิริยา การเปลี่ยนแปลงทางอินทรีย์เคมี การเตรียมสารอินทรีย์และการ
เกิดปฏิกิริยาของสารอินทรีย์
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023601

เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 1
4 (3-3-7)
Analytical Chemistry and Laboratory
หลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูลในเคมีวิเคราะห์ การใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปในการคานวณทางเคมีวิเคราะห์ การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ วิธีเบื้องต้นในการ
ทาคุณภาพวิเคราะห์แบบกึ่งจุลภาค การวิเคราะห์ไอออนบวกและไอออนลบในสารอนินทรีย์ การ
วิเคราะห์และการคานวณหาปริมาณสารเคมีในปฏิกิริยา กรด เบส ปฏิกิริยารีดอกซ์ และปฏิกิริยาการ
เกิดสารประกอบเชิงซ้อน
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4031301

ชีววิทยาทั่วไปและปฏิบัติการ
4(3-3-7)
General Biology and Experiments
สมบัติของสิ่งมีชีวิต สารเคมีของชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อ โครงสร้างและหน้าที่ของพืช
โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ พันธุศาสตร์ การจาแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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รหัสวิชา
4032401

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
พันธุศาสตร์
4(3-3-7)
Genetics
ความรู้ พื้ น ฐานทางพั น ธุ ศ าสตร์ หลั ก การถ่ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุก รรม การ
คาดคะเน ผลลัพธ์ที่เกิดในลูกผสม ความน่าจะเป็นของการทดสอบทางสถิติ ยีนและโครโมโซม การ
จาลองของสารพันธุกรรม ยีนลิงเกจและยีนรีคอมบิเนชัน เพศ และการกาหนดเพศ มัลติเปิลแอลลีสส์
การควบคุมของยีนเชิงปริมาณและคุณภาพ ความแปรปรวนของลูกผสม การกลายระดับยีนและระดับ
โครโมโซม พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตร์ประชากร การถ่ายทอดพันธุกรรมนอกนิวเคลียส
ปฏิบัติการทีเ่ กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4033201

สัตววิทยา
3(2-3-5)
Zoology
การจาแนกประเภท สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ การ
เจริญเติบโต นิเวศวิทยา วิวัฒนาการและพฤติกรรมของสัตว์ เริ่มตั้งแต่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวจนกระทั่งถึง
สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังชั้นสูง และมีการศึกษาภาคสนามโดยการรวบรวมและเก็บตัวอย่าง
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4033501

จุลชีววิทยา
4(3-3-7)
Microbiology
ความรู้พื้นฐานของจุลชีววิทยา การจาแนกประเภท สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา และ
การเพิ่มจานวนของแบคทีเรีย เห็ดรา โพรโตซัว สาหร่าย และไวรัส โภชนาการ เมแทบอลิซึม การ
ควบคุมความสาคัญของจุลินทรีย์ทางการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขและ
การแพทย์
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4061101

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Science Foundation
ขอบเขตของสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ สมดุลในธรรมชาติสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
โลก ภูมิภาคและท้องถิ่น ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมกับการแก้ไขและป้องกัน การพัฒนาเศรษฐกิจ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในแต่ละภูมิภาคที่กาลังประสบอยู่ในสภาวะปัจจุบัน การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ และระบบสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ
วิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการดิน น้า ป่าไม้ อากาศเบื้องต้น ปฏิบัติการของเสียเบื้องต้น
ปฏิบัติการเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก
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2.2.2. วิชาเอกเลือก เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
4
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1203507
สวนพฤกษศาสตร์เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา
3(2-2-5)
Botanical Garden in School
ชีววิทยาของพืช ความสาคัญและคุณค่าของพืชพรรณ ความหลากหลายของพรรณ
พืชภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การอนุรักษ์และการพัฒนาพืชพรรณ
ในสถานศึกษาเพื่อการศึกษา และเรียนรู้ ความเป็นมา องค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนการ
สร้างและการจัดปัจจัยพื้นฐานในโรงเรียนให้เป็นปัจจัยแห่งการเรียนรู้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นา
ตนไปสู่การดารงชีวิตที่เบิกบานจนเกิดเป็นบูรณาการแห่งชีวิต
4004209

วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
2(1-3-2)
Local Science
ศึกษาและวิเคราะห์บริบทของแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ฝึกปฏิบัติการสารวจทั่วไปเพื่อ
ค้นหาองค์ความรู้หรือสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ แบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เช่น ครู นักเรียน นักศึกษา
ปราชญ์ ช าวบ้ าน และ/หรื อ องค์ กรบริห ารส่ ว นท้ องถิ่น น าข้ อมู ล ที่ ได้ม าวางแผนการด าเนิ นงาน
ปฏิบัติการตามแผน ประเมินผล วิเคราะห์และสรุปผล นาผลที่ได้มาสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
นาบทเรียนไปทดลองใช้ ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขจนกระทั่งได้บทเรียนฉบับสมบูรณ์
4032102

อนุกรมวิธาน
4(3-3-7)
Taxonomy
ความรู้ พื้ น ฐานในการจั ด จ าแนกสิ่ ง มี ชี วิ ต หลั ก เกณฑ์ ก ารตั้ ง ชื่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต การ
ตรวจสอบหาชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง และการจาแนก จัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิต โดเมนของสิ่งมีชีวิต
อาณาจักรสิ่งมีชีวิต การจาแนกสิ่งมีชีวิตในปัจจุบัน ปฏิบัติการจาแนกสิ่งมีชีวิต การสร้างรูปวิธาน (ได
โคโทมัสคีย์) จากตัวอย่างในห้อง
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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2.2.3. วิชาการสอนวิชาเอก
6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1204502
การบูรณาการและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Integration and Learning Management for Science Teaching 1
การบูรณาการระหว่างองค์ความรู้วิชาชีพครูและวิทยาศาสตร์ศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลาง โดยศึกษาหลักสูตรการพัฒนาธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา จิตวิทยา ในการเรียนรู้
ทักษะและเทคนิคการออกแบบในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ศึกษา โดยยืดผู้เรียนเป็นสาคัญ
การจัดชั้นเรียนให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์และการ
วิเคราะห์หลักสูตร การวิเคราะห์ผู้เรียน เทคนิคการสอน วิธีการสอนวิทยาศาสตร์ ศิลปะการสอนเพื่อ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีแ ละแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การวัดและการประเมินผล การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
1204503

การบูรณาการและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Integration and Learning Management for Science Teaching 2
เทคนิ ค และทั ก ษะการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ การจั ด กิ จ กรรมเสริ ม ทาง
วิทยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาและการ
จัดการชั้นเรียน การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
การสอน การจัดการห้องปฏิบัติการ การจัดเก็บอุปกรณ์ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การทดลอง
ปฏิบัติการสอนหน้าชั้นเรียน การประเมินผลการจัดการเรียนรู้และการวิจัยในชั้นเรียน
2.2.4. วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
4
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1203506
เคมีสีเขียว
2(1-2-3)
Green Chemistry
การศึกษาหลักเคมีสะอาด ทางเลือกในการใช้วัสดุตั้งต้น การสังเคราะห์ รีเอเจนต์
และภาวะของปฏิกิริยาทดแทน เทคโนโลยีชีวเคมี ทาปฏิกิริยาที่ให้มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์สูงสุด การ
เปลี่ยนและการใช้วัสดุจากผลิตผลทางการเกษตรและวัสดุเหลือทิ้ง ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นพิษ
ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
4012202

แม่เหล็กไฟฟ้า 1
4(3-3-7)
Electricity and Magnetism 1
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4011101 และ 4011102
สนามไฟฟ้าสถิต อันตรกิริยาทางไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าสถิต สนามแม่เหล็ก อันตร
กิริยาทางแม่เหล็ก พลังงานแม่เหล็ก สนามไฟฟ้าในตัวนาและไดอิเล็กตริก กฎของ บิโอ-สวาตท์ กฎ
ของแอมแปร์ สนามไฟฟ้าที่ แปรค่าตามเวลา กฎของฟาราเดย์และกฎของเลนซ์ สมบัติทางแม่เหล็ก
ของสสาร สนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้าคงที่ การเหนี่ยวนาสนามแม่เหล็กไฟฟ้า สมการแมกซ์
เวลล์ การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใน ตัวกลาง
ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาแม่เหล็กไฟฟ้า 1 ไม่น้อยกว่า 10 ปฏิบัติการ
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รหัสวิชา
4012203

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ฟิสิกส์ของคลื่น
4(3-3-7)
Physics of Wave
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4011101 และ 4011102
กฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ของคลื่นเกี่ยวกับชนิด คุณสมบัติของคลื่น และการเคลื่อนที่ของ
คลื่นในตัวกลางที่เป็นของแข็ง ของเหลว และแก๊ส สมการคลื่นและผลเฉลยของสมการ ฟังก์ชั่นคลื่น
พลังงานและโมเมนตัมของคลื่น การรวมกันของคลื่น ปรากฏการณ์ ดอปเปลอร์ การแทรกสอดและ
การเลี้ยวเบนของคลื่น การโพลาไรซ์ของคลื่น อันตรกิริยาของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับสสาร ประโยชน์
และการประยุกต์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ของคลื่น ไม่น้อยกว่า 10 ปฏิบัติการ
4021102

เคมีและปฏิบัติการ 2
4(3-3-7)
Chemistry and Laboratory 2
สมดุลเคมี สมดุลเชิงไอออน เคมีไฟฟ้า สารอินทรีย์ สารพอลิเมอร์ สารประกอบโค
ออร์ดิเนชันเบื้องต้น เคมีนิวเคลียร์และเคมีสภาวะแวดล้อมเบื้องต้น
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4022501

ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1
4(3-3-7)
Biochemistry and Laboratory 1
ความสาคัญของบัฟเฟอร์ในสิ่งมีชีวิต เทคนิคการทาสารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์โดยวิธี
ต่างๆ เช่น การตกตะกอน การกรอง วิธีโครมาโทกราฟี การเคลื่อนย้ายสู่ขั้วไฟฟ้า การหมุนเหวี่ยง
ศึกษาองค์ประกอบของเซลล์โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที่ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด
โปรตีน เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก ฮอร์โมน วิตามิน เกลือแร่
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4032101

สรีรวิทยาทั่วไป
4(3-3-7)
General Physiology
ความรู้ พื้ น ฐานทางสรีรวิ ท ยาของสิ่ งมี ชี วิต กระบวนการต่ างๆที่ ส าคั ญ เช่ น การ
สังเคราะห์แสง การหายใจระดับเซลล์ การขนส่งและการลาเลียง ความสมดุลของน้าและเกลือแร่
กลไกการประสานงานและควบคุมการทางานของระบบต่างๆของร่างกาย
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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รหัสวิชา
4034302

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3(2-3-5)
Plant Tissue Culture
เทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะพืช รูปแบบของการเจริญและ
พัฒนาการของเนื้อเยื่อไปเป็นเอมบริโอและอวัยวะ ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การ
นาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปใช้ในการขยายพันธุ์พืช ปรับปรุงพันธุ์พืช
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเปิด
สอน แต่ต้องไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียน โดยไม่นับ
หน่วยกิต รวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554)
กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559)

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ใช้เป็นหลักสูตรปี 2554 ได้ดาเนินการครบ 5 ปี จึงดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาวการณ์ ซึ่ง
เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและ
จรรยาบรรณวิชาชีพของคุรุสภาเพื่อนาไปจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพและมาตรฐานมีความสามารถแข่งขันสู่ระดับสากล
หมวดวิชา
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
เหตุผล
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
30
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
53
46
-ปรับปรุง โครงสร้างหลักสูตร
2.1.1. วิชาครูบังคับ
จานวน 3532 หน่วยกิต
32
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
2.1.2. วิชาชีพครูเลือก
จานวน 4 2 หน่วยกิต
2
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
2.1.3 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จานวน 1412 หน่วยกิต
12
ครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
82
83
2.2.1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
จานวน69 69 หน่วยกิต
69
2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
13
4
2.2.3. วิชาการสอนวิชาเอก
จานวน - 6 หน่วยกิต
6
2.2.3. วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก
จานวน - 8 หน่วยกิต
4
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
6
หน่วยกิตรวม
171
165
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in
General Science
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: ครุศาสตรบัณฑิต
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (General Science)
ชื่อย่อ (ไทย)
: ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (General Science)
ปรัชญา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นหลักสูตรที่
จัดการเรียนรู้ภายใต้การดาเนินงานทางการศึกษาและการศึกษาที่
เหมาะสม เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาระบบการทางาน
โดยยึดหลักความเสมอภาค ความถูกต้อง ความชอบธรรม มุ่งผลิตครู
ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่
คณะกรรมการสภาวิชาวิชาชีพครูกาหนด

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in
General Science
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: ครุศาสตรบัณฑิต
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (General Science)
ชื่อย่อ (ไทย)
: ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (General Science)
ปรัชญา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มุ่งผลิตบัณฑิตให้
เป็นครูวิทยาศาสตร์ที่มี ความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และ
วิชาชีพ มีทักษะชีวิต ทักษะการจัดการเรียนรู้ที่อยู่บนพื้นฐานของเหตุ
และผลตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และมีความรู้อันลึกซึ้งจนนาไปสู่การ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนา
ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้บัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพครู และมีความสามารถพัฒนาทักษะในการตอบสนองต่อ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในอนาคตได้
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เหตุผลการปรับปรุง
คงเดิม

ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรห้าปี)

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้ บั ณ ฑิ ตมี ความรู้วิช าเฉพาะด้ านตามมาตรฐานการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์
3. เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
และสามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
4. เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต มี ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ก ารค้ น คว้ าและวิ จั ย
ทางด้านวิทยาศาสตร์และการเรียนการการสอนวิทยาศาสตร์
5 . เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต ส าม าร ถ ใช้ ร ะ บ บ ส าร ส น เท ศ แ ล ะ
ภ าษ าต่ า งป ระเท ศเพื่ อการสื่ อ สารและใฝ่ ห าความรู้ ใ ห้ ทั นกั บ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. เพื่อให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมและศรัทธาต่อวิชาชีพครู
7. เพื่อให้ บั ณ ฑิ ตมีส่ว นร่วมในการทากิจกรรมและการใช้การ
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม
8. เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร พัฒ นา
กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559

เหตุผลการปรับปรุง
วัตถุประสงค์
ปรับวัตถุประสงค์
1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู
ให้สอดคล้องกับ
2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และ
มาตรฐานคุณวุฒิ
สามารถทางานร่วมกับนักเรียน รวมทั้งผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม
ระดับปริญญาตรี
3) มีทักษะในการปฏิบัติ การค้นคว้า การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และมี
สาขาครุศาสตร์และ
ทักษะในการถ่ายทอดความรู้
สาขาศึกษาศาสตร์
4) มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน (หลักสูตรห้าปี)
วิทยาศาสตร์
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1. หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพครู
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
วิชาชีพครูบังคับ
1012101 การศึกษาและความเป็นครู
3(2-2-5)
Education and Self Actualization for Teachers
ศึกษาหลักการศึกษา ปรัช ญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา ความเป็นมา
และระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์ และแผนพัฒ นาการศึกษา
ไทย ความส าคั ญ ของวิ ช าชี พ ครู บทบาทหน้ า ที่ ภาระงานของครู
พัฒ นาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้และเป็นผู้นาทางวิชาการ การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การ
เสริ ม สร้ างศั ก ยภาพและสมรรถภาพความเป็ น ครู เกณฑ์ ม าตรฐาน
วิ ช าชี พ ครู จรรยาบรรณของวิ ช าชี พ ครู กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การศึกษา ฝึกปฏิบัติการพัฒนาความเป็นครูในสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่
สถานการณ์จาลอง ค่ายอาสาและอื่นๆ

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
วิชาชีพครูบังคับ
1012101 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
Philosophy and Self-actualization for teacher
ความเป็ น ครู คุ ณ ลั ก ษณะ และมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ก าร
ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพ
ครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและ
พัฒ นาวิช าชี พครุอย่ างต่อ เนื่อ ง ปรัช ญา แนวคิ ด และทฤษฎี ทางการ
ศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรมแนวคิด และกลวิธีการจัด
การศึ กษา เพื่ อเสริมสร้างการพั ฒ นาที่ ยั่งยื น หลั ก ธรรมาภิ บ าล และ
ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพที่คุรุสภากาหนด ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์
การสอน เพื่อให้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่ง ใหม่ๆ ได้
แสวงหาเลื อกใช้ข้ อมูล ข่าวสารความรู้เพื่ อให้ ทัน ต่อการเปลี่ ยนแปลง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มี
จิตวิญญาณความเป็นครู ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒ นาสถานศึกษาวิเคราะห์
เกี่ยวกับ การศึ กษาเพื่ อพั ฒ นาที่ ยั่งยืน ปฏิ บั ติต นเป็น แบบอย่างที่ ดี มี
จิตสานึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ
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เหตุผล
-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556 จานวน 3 มาตรฐาน
ความรู้ ดังนี้
- มาตรฐานที่ 1 ความเป็นครู
- มาตรฐานที่ 2 ปรัชญาการศึกษา
- มาตรฐานที่ 11 คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
1012103 ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
3(2-2-5)
Language and Culture for teacher
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู และการพัฒนา
วิชาชีพครู การใช้ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียนตามหลัก
ของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมายที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย รวม
ไปถึงวัฒ นธรรมประเพณี วิถีชีวิตของคนไทย เพื่อธารงไว้ในความเป็น
ไทยและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

1012104 ภาษาอังกฤษสาหรับครู
3(2-2-5)
1012104 ภาษาอังกฤษสาหรับครู
3(2-2-5)
English for Teachers
English for Teachers
การสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ทักษะการฟัง การพูด การ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ทักษะการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนสถานการณ์ต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนใน
อ่าน และการเขียนสถานการณ์ต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนและการจัดการในชั้นเรียนเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง ห้องเรียนและการจัดการในชั้นเรียนเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง
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เหตุผล
- เพิ่มรายวิชาบังคับและจัดทา
คาอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตามประกาศ
คณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระ
ความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556 จานวน 1 มาตรฐาน
ความรู้ ดังนี้
- มาตรฐานที่ 3 ภาษาและ
วัฒนธรรม
- คงเดิม

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Design and School Curriculum
Development
ศึ ก ษา แนวคิ ด ทฤษฎี ปรั ช ญาการศึ ก ษา ประวั ติ ค วาม
เป็ น มาและระบบการจั ด การศึ ก ษาไทย วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละแผนพั ฒ นา
การศึกษาไทย ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร รู ปแบบของ
หลั ก สู ต ร การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การสร้ า งหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
มาตรฐานการเรี ย นรู้ มาตรฐานการเรี ย นรู้ ช่ ว งชั้ น และตั ว ชี้ วั ด ของ
หลักสูตรอิงมาตรฐาน ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒ นาหลักสูตร ฝึก
ปฏิ บั ติก ารสร้ างหลั กสู ต รสถานศึ กษา การประเมิ น หลั ก สู ต ร การปรับ ปรุงและการพัฒ นาหลั กสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่น
การสร้างรายวิชาอิงมาตรฐาน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและอิงมาตรฐาน
1022002 การจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
Principle of Learning Management
ศึกษาทฤษฎี การเรีย นรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้
และการพั ฒ นารูป แบบการเรี ย นการสอน การออกแบบและการจัด
ประสบการณ์ การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ วัยของผู้เรียน การบูรณาการ
เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม
เทคนิคและวิทยาการการเรียนรู้ การใช้และการผลิตสื่อและการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
1022001 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
หลักการ แนวคิดในการจัดทาหลักสูตร การนาหลักสูตรไป
ใช้ การพัฒ นาหลั กสูตร การวิเคราะห์ ห ลั กสู ตรในการจัดทาหลั กสู ตร
สถานศึ ก ษา การวิ เคราะห์ ห ลั ก สู ต รและสามารถจั ด ท าหลั ก สู ต รได้
ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒ นา
หลักสูตร

เหตุผล
-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556จานวน 1 มาตรฐาน
ความรู้ ดังนี้
- มาตรฐานที่ 5 หลักสูตร

1022002 การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน
3(2-2-5)
Principle of Learning Management and
Classroom Management
หลั ก การ แนวคิ ด แนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การจั ด ท าแผนการ
เรีย นรู้ การจัด การเรียนรู้และสิ่ งแวดล้ อมเพื่ อการเรียนรู้ ทฤษฎี และ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้น

-ปรับปรุงชื่อรายวิชาและ
คาอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตามประกาศ
คณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระ
ความรู้ สมรรถนะ และประสบ
การณ์วิชาชีพของผู้ประกอบ
วิชาชีพครูตามข้อบังคับ
คุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
การจัดการการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ การประเมินผลการ
เรียนรู้และการจาแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล
ฝึกการออกแบบการเรียนรู้และทาแผนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียน การประมวลรายวิชามาจัดทาแผนการเรียนรู้รายภาคและ
ตลอดภาค
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Education Information
Technology
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่
ส่ งเสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นรู้ เทคโนโลยีส ารสนเทศ การ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้ นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ
แหล่ งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรีย นรู้ฝึกปฎิบัติการออกแบบการ
สร้ า งแบบการประยุ ก ต์ ใ ช้ น วั ต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่
เหมาะสมกั บ การเรี ย นการสอน การประเมิ น และการ-ปรั บ ปรุ ง
นวั ต กรรมเพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ที่ ดี แสวงหาแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่
หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้บน
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
เหตุผล
เรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การจัดทาแผนการเรียนรู้ พ.ศ. 2556
และนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้น - มาตรฐานที่ 6 การจัดการเรียนรู้
เรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และการจักการชั้นเรียน
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Education Information
Technology
หลั กการ แนวคิ ด การออกแบบ การประยุก ต์ ใช้ และการ
ประเมิ น สื่ อ นวั ต กรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่ อ การเรี ย นรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การประยุกต์ใช้และประเมินสื่ อ
นวั ต กรรม เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การเรี ย นรู้ และใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
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-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556จานวน 1 มาตรฐาน
ความรู้ ดังนี้
มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Measurement and Evaluation
ศึกษาหลักการและเทคนิ คการวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
การวัดและประเมินตามสภาพจริงและนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร การประเมินจากแฟ้มสะสม
งาน การประเมิน ภาคปฏิบั ติและประเมิน ผลแบบย่อยและแบบรวม
ศึ ก ษาระเบี ย บการประเมิ น ผลการเรี ย นของการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
วิเคราะห์ปั ญหาและแก้ปัญ หาการวัดและประเมินผลในโรงเรียน ฝึ ก
ปฏิบัติการวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การสร้าง
แบบทดสอบชนิดต่างๆ การวิเคราะห์ คุณ ภาพของแบบทดสอบ การ
แปลความหมายของคะแนนจากการสอบ
1052001 จิตวิทยาสาหรับครู
3(3-0-6)
Psychology for teacher
ศึ ก ษาจิ ต วิ ท ยาพื้ น ฐานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ พั ฒ นาการมนุ ษ ย์
จิ ต วิท ยาการศึ ก ษา จิ ต วิท ยาการแนะแนวและให้ ค าปรึก ษา การ
จัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา การให้คาปรึกษา และการช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
ที่มีต่อการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ ปัจจัยที่ส่ งผล
ต่อการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพและสามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
1043001 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
Learning Measurement and Evaluation
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัด และประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบย่อย
และแบบรวม การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การสร้างและ
การวิ เคราะห์ คุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ วั ด ผล การเรี ย นรู้ ระเบี ย บการ
ประเมินผลการเรียน การปฏิบัติการวัดและประเมินผล สามารถวัดและ
ประเมินได้ และการนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

เหตุผล
-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556จานวน 1 มาตรฐาน
ความรู้ ดังนี้
-มาตรฐานที่ 9 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้

1052001 จิตวิทยาสาหรับครู
3(3-0-6)
Psychology for teacher
จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒ นาการของมนุษย์ จิตวิทยา
การเรี ย นรู้ และจิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษา จิ ต วิ ท ยาแนะแนวและการให้
คาปรึกษา การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน สามารถให้คาแนะนา
ช่วยเหลื อผู้เรียนให้ มีคุณ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจ
และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556จานวน 1 มาตรฐาน
ความรู้ ดังนี้
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559

1043002 การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Research
ศึก ษาทฤษฎี แ ละกระบวนทั ศ น์ การวิจัย รูป แบบการวิจั ย
การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ การเสนอโครงร่างการวิจัย ฝึกปฏิบัติการวิจัย เขียนรายงาน
การวิจั ย และประเมิ น งานวิ จั ย น าเสนอผลงานวิจั ย ศึ ก ษาค้ น คว้ า
งานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ใช้กระบวนการวิจัยใน
การแก้ปัญหา การนาผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
ทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน

1043002 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Development
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การออกแบบการ
วิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การนาผลการวิจัยไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน ปฏิบัติการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และพัฒนาผู้เรียน

ไม่มี

1063005 การประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Quality Assurance
หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานศึกษา
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในสถานศึกษา การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่ างต่อเนื่อง การ
ดาเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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เหตุผล
-มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสาหรบครู
-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556จานวน 1 มาตรฐาน
ความรู้ ดังนี้ มาตรฐานที่ 7การ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
- เพิ่มรายวิชาบังคับและจัดทา
คาอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตามประกาศ
คณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระ
ความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556 จานวน
1 มาตรฐานความรู้ ดังนี้

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559

1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
1(90)
Practicum 1
การศึกษาสังเกตและฝึกการเป็นผู้ช่วยครู เกี่ยวกับธรรมชาติ
และพั ฒ นาการเรี ย นของนั ก เรี ย นการบริ ห ารจั ด การของนั ก เรี ย น
สถานศึ กษา การบริ ห ารสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในระดั บ
ประถมศึกษาหรือตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยให้ผู้เรียนได้ฝึก
การสังเกตและมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์

1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
1(90)
Practicum 1
สังเกตการณ์และฝึกการเป็นผู้ช่วยครู เรียนรู้งานในหน้าที่ครู
โดยศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การบริหาร
จั ด การในชั้ น เรี ย นตามหลั ก สู ต รในระดั บ การศึ ก ษาที่ เกี่ ย วข้ อ งและ
บทบาทหน้าที่ของความเป็นครู

1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
1(90)
Practicum 2
ศึกษา สังเกตและฝึกการเป็นครูผู้ช่วย วางแผนและจัดทา
แผนการเรี ย นรู้ วิเคราะห์ อภิ ป ราย แผนการเรีย นรู้ในระดับ ก่ อ น
ประถมศึกษาหรือตามกลุ่มสารการเรียนรู้สาขาวิชาในระดับการศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน น ามาใช้ ท ดลองใช้ ในสถานศึ ก ษาอย่างน้ อ ย 2 สั ป ดาห์

1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
1(90)
Practicum 2
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง การทดลองสอนในสถานการณ์ จ าลอง และสถานการณ์ จ ริ ง
ออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้
คะแนน และการตั ดสิ น ผลการเรียน การสอนภาคปฏิ บั ติแ ละการให้
-102-

เหตุผล
- มาตรฐานที่ 10 การประกัน
คุณภาพการศึกษา
-การบริหารการศึกษาและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
*เป็นไปตามกรอบความรู้วิชาชีพ
ครู
-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556 ว่าด้วยการฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่างเรียน
-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
แล้วนามา-ปรับปรุงแก้ไขภายใต้การนิเทศของผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพ คะแนน การวิ จัย แก้ ปั ญ หาผู้ เรีย น การพั ฒ นาความเป็ น ครูมื อ อาชี พ
ครู
ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ จุ ด ประสงค์ ก ารสอนที่
หลากหลาย สามารถปฏิ บั ติ ก ารสอน ออกแบบทดสอบ วั ด และ
ประเมินผลผู้เรียน
รายวิชาชีพครูเลือก
1012002 การจัดการค่ายวิชาการ
2(1-2-3)
1012002 การจัดการค่ายวิชาการ
2(1-2-3)
Academic Camp Management
Academic Camp Management
ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการ
ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการ
ตามกระบวนการ PDCA การวางแผน (Plan) การดาเนินการ (Do) การ ตามกระบวนการ PDCA การวางแผน (Plan) การดาเนินการ (Do) การ
ตรวจสอบ (Check) การ-ปรับ ปรุงแก้ไข (Act) การจัดทารายงานการ ตรวจสอบ (Check) การ-ปรับ ปรุงแก้ ไข (Act) การจัดทารายงานการ
ดาเนิ น งานการจั ด ค่ายและการฝึ กปฏิ บั ติ การจั ดการค่ายวิช าการใน ด าเนิ น งานการจั ด ค่ ายและการฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารจั ด การค่ ายวิช าการใน
สถานศึกษา
สถานศึกษา
ไม่มี
1063004 หลักการบริหารการศึกษา
2(1-2-3)
Principal of Educational Administration
บริบท ความเป็นมาของหลักการ ทฤษฎี แนวคิดทางการ
บริ ห ารการศึ ก ษา และการบริ ห ารสถานศึ ก ษา ระบบการศึ ก ษา
ความสามารถเชิงสมรรถนะของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ภาวะผู้นาและ
ผู้ตาม รวมทั้งวัฒ นธรรมและการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
องค์การ การพัฒนาองค์การแห่งนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
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เหตุผล
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556 ว่าด้วยการฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่างเรียน
- คงเดิม

- เพิ่มรายวิชาเลือกและจัดทา
คาอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
ความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
1013001 การบริหารจัดการในชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
ไม่มี
เรียนรู้
2(1-2-3)
Classroom Management and Environment for
Learning
แนวคิด หลั ก การและความส าคัญ การบริห าร จัด การชั้ น
เรี ย น ห้ อ งเรี ย นสร้ า งสรรค์ แ ละกลยุ ท ธ์ ก ารบริห ารจั ด การชั้ น เรี ย น
สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การเรี ย นรู้ ทั้ งใน และนอกสถานศึ ก ษา ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย แหล่งเรียนรู้ทั้งธรรมชาติและทางวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น และแหล่ งเรีย นรู้เศรษฐกิจ แบบพอเพี ยงและการพั ฒ นาที่
ยั่งยืน
ไม่มี
1022003 ทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 2(1-2-3)
Skills and Techniques of Learning Management
ความหมาย ขอบข่าย ความสาคัญของทักษะการสอนและ
เทคนิคการจัดการเรียนรู้
ไม่มี
1063005 ภาวะผู้นาทางการศึกษา
2(1-2-3)
Educational Administration Leadership
แนวคิด ทฤษฎี หลั กการของภาวะผู้ น า การเสริมสร้าง
ภาวะผู้ น าทางการศึ ก ษา การคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ การบริ ห าร
ความสั ม พั น ธ์ ทั้ ง ในระดั บ บุ ค คล ระดั บ องค์ ก ารและการสื่ อ สาร
สารสนเทศในยุคแห่ งการเรียนรู้ การจัดการและพัฒ นาทรัพยากรทาง
การศึ ก ษาในบริ บ ทของการเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมการเสริ ม สร้ า ง
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เหตุผล
- ตัดรายวิชา เพราะเนื้อหา
ซ้าซ้อนกับรายวิชาการจัดการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้น
เรียน

- เพิ่มรายวิชาเลือกและจัดทา
คาอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
ความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
- เพิ่มรายวิชาเลือกและจัดทา
คาอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
ความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
วัฒนธรรมองค์การสามารถบูรณาการกฎ ระเบียบ และองค์ความรู้ทาง
การศึกษานาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1023202 การสร้างสื่อและแบบเรียน
2(1-2-3)
1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน
2(1-2-3)
Medias Texts Construction
Medias Texts Construction
ศึ ก ษาและวิ เคราะห์ เกี่ ย วกั บ สื่ อ การเรี ย นการสอนและ
การผลิตสื่อและแบบเรียน โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น และการนา
แบบเรี ย นระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กสื่ อ และ เทคโนโลยีเข้า มามี ส่ว นร่วม ในการผลิ ต สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
แบบเรียน การตรวจสอบคุณภาพวิเคราะห์ การสร้างและการประเมิน ความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดการสร้างและการใช้สื่อ นวัตกรรม และ
คุณภาพของสื่อและแบบเรียน
แบบเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ไม่มี
1043003 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 2(1-2-3)
Statistics for Data Analysis in Education
หลั กการระเบี ยบวิธีก ารทางสถิ ติ ประเภทของสถิ ติ แ ละ
เทคนิคทางสถิติที่ใช้ในทางการศึกษา สถิติภาคบรรยาย สถิติอ้างอิง การ
เลื อกใช้ส ถิติ ที่ เหมาะสมกับ ข้อมูล ทางการศึกษาและการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล
ไม่มี
1053002 การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
2(2-0-4)
Guidance and Activities for Student
Development
ความหมาย ความส าคั ญ และปรั ช ญ าการแนะแนว
คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูแนะแนว หลักการและประเภทของ
การแนะแนว การจั ด กิ จ กรรมแนะแนวและบริ ก ารแนะแนวใน
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เหตุผล
-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

- เพิ่มรายวิชาตามความเหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน

- เพิ่มรายวิชาตามความเหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554

1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม
2(2-0-4)
Inclusive Education
ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท และความสาคัญของ
การศึกษาพิเศษ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ลั ก ษณะ ประเภทเด็ ก พิ เศษการปรั บ เปลี่ ย นเพื่ อ การจั ด การศึ ก ษา
แบบเรี ย นรวม เทคนิ ค การสอน การจั ด การพฤติ ก รรม และบริ การ
สนับสนุน
ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
สถานศึ ก ษาและความหมาย ความส าคั ญ จุ ด มุ่ งหมายของกิ จ กรรม
พัฒ นาผู้เรียนหลักการขอบข่าย และประเภทของกิจกรรม แนวทางใน
การจัดทาโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม
2(2-0-4)
Inclusive Education
ความหมาย ประวั ติ ปรั ช ญา บทบาท ความส าคั ญ และ
ความรู้พื้นฐานของการศึกษาแบบเรียนรวมลักษณะประเภทเด็กพิเศษ
การปรับเปลี่ ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน
การจัดการพฤติกรรม บริการสนับสนุน และการออกแบบสากล

เหตุผล

-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และเปลี่ยนรายวิชาชีพครู
บังคับเป็นราย วิชาชีพครูเลือก

1001002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
2(2-0-4)
- เพิ่มรายวิชาตามความเหมาะสม
Thai Language for Communication of Teachers
กับสถานการณ์ปัจจุบัน
ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การ
พูด การอ่านและการเขียนเพื่ อสื่ อความหมายอย่างถูกต้อง ตลอดจน
สามารถใช้ ภ าษาไทยเพื่ อ ปฏิ บั ติ งานในหน้ าที่ ค รูได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ งตาม
ระเบียบทางราชการ
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
เหตุผล
1005101 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารสาหรับครู
2(2-0-4)
- เพิ่มรายวิชาตามความเหมาะสม
English Language for Communication of
กับสถานการณ์ปัจจุบัน
Teachers
การใช้ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียน ตามหลัก
ของการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ เพื่ อ การสื่ อ สารเบื้ อ งต้ น ตลอดจนการใช้
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

ไม่มี

1024001 ภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สารสาหรับครู
2(2-0-4) - เพิ่มรายวิชาตามความเหมาะสม
Chinese Language for Communication of
กับสถานการณ์ปัจจุบัน
Teachers
การใช้ทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง
การพูด การอ่านและการเขียนภาษาจีน ตลอดจนการใช้ภาษาจีนในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

ไม่มี

1031101 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
- เพิ่มรายวิชาตามความเหมาะสม
Computers for Education
กับสถานการณ์ปัจจุบัน
ความหมาย ความสาคัญของคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การ
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการจัดทาเอกสาร การคานวณ การนาเสนอ
งาน และการสื บค้นข้อมูล การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการ
เรียนรู้ และการบริหารจัดการศึกษา
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
1031101 เทคโนโลยีสาหรับครู 1
1(0-2-1)
Technology for Teachers 1
ฝึกปฏิบัติการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
เพื่ อ การสื่ อ สาร และสร้ า งสรรค์ ง านด้ ว ยข้ อ ความ ภาพ กราฟและ
สัญลักษณ์ต่างๆ
1031102 เทคโนโลยีสาหรับครู 2
1(0-2-1)
Technology for Teachers 2
ฝึกปฏิบัติการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
เพื่อการสื่อสารและการสร้างสรรค์งานด้วยภาพเคลื่อนไหวและวีดิทัศน์
และอื่นๆ ด้วยโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ
1033203 นวัตกรรมการศึกษา
2(1-2-3)
Educational Innovation
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการและประเภทของ
นวัตกรรมการศึกษา การสร้าง การเลือกใช้นวัตกรรมเพื่อ-ปรับปรุงการ
เรียนการสอน ฝึกปฏิบัติการศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา นาเสนอรูป แบบนวัตกรรมที่เหมาะสม ทาการผลิตเพื่อ
นาไปทดลองใช้และ-ปรับปรุงแก้ไข
1044001 การวิจัยในชั้นเรียน
2(1-2-3)
Classroom Research
ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการวิจัยในชั้นเรียน อภิปราย
ความสาคัญและกระบวนการ วิจัยในชั้นเรียน ฝึกปฏิบัติการสังเกตเก็บ
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ไม่มี

เหตุผล
- ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

ไม่มี

- ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

ไม่มี

- ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

ไม่มี

- ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
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ข้อมูลเพื่อกาหนดปัญหาวิจัยในชั้นเรียน พัฒ นานวัตกรรมเทคโนโลยี
เพื่ อ แก้ ปั ญ หาทางการศึ ก ษา ออกแบบและเขี ย นโครงร่า งการวิ จั ย
ดาเนินการทดลองเก็บข้อมูล วิเ คราะห์และแปลผลความหมายข้อมูล
เขียนรายงานการวิจัย นาเสนอผลการวิจัย
1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 2(1-2-3)
Educational Innovation Research and
Development
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
ความต้องการของการปฏิบัติงานทางการศึกษา การออกแบบ สร้าง
และประเมินนวัตกรรมการศึกษา การทดลองใช้นวัตกรรมการศึกษา
การประเมิน และ-ปรับปรุงนวัตกรรมการศึกษา การเผยแพร่นวัตกรรม
การศึ ก ษา ประเภทของการวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมการศึ ก ษา
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เสนอโครงร่างการวิจัย
ฝึกปฏิบัติการวิจัย เขียนรายงานการวิจัยและประเมินคุณภาพงานวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
1052001 ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุ่ม
2(2-1-3)
Theories and Group Dynamics Practice
ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ย วกับ กระบวนการกลุ่ ม ทฤษฎี ส าคัญ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ทฤษฎี บุ ค ลิ ก ภาพของกลุ่ ม ทฤษฎี ก ารแลกเปลี่ ย น
ทฤษฎี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง บุ ค คล เป็ น ต้ น องค์ ป ระกอบของ
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เหตุผล

ไม่มี

- ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

ไม่มี

- ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
กระบวนการกลุ่ ม การสื่ อ ความหมาย กระบวนการท างานกลุ่ ม
วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้น ากลุ่ม และปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม
การประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาความเข้าใจตนเองและผู้อื่น
การเรียนรู้องค์กรและการแก้ปัญหากลุ่ม เน้นการฝึกปฏิบัติ
1052001 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น
2(2-0-4)
Adolescence Guidance Psychology
ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุ่นและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุ่น
พัฒนาการด้านต่างๆ ของวัยรุ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการ ปัญหา
เฉพาะวัย บทบาทของครูกับการแนะแนวเด็กวัยรุ่นในโรงเรียน การ
จัดบริการแนะแนวเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของวัยรุ่นด้านการศึกษา อาชีพ สังคม ส่วนตัวแนวทางการ
พัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการแนะ
แนว
1083002 การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
2(2-0-4)
Provision of Early Intervention Services
ความหมาย ความสาคัญของการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม ปัญหาและความต้องการเฉพาะของเด็กพิเศษแต่ละประเภท
กระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม หลักและวิธีการพัฒนา
เด็กพิเศษ การให้การปรึกษาและทางานร่วมกับพ่อแม่และครอบครัว
องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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เหตุผล

ไม่มี

- ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

ไม่มี

- ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
วิชาชีพครูปฏิบัติ
1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
Internship 1
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารสอนโดยการบู ร ณาการความรู้ ทั้ ง หมดใน
สาขาวิชามาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การ
เลื อกใช้ การผลิ ตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
การเรี ย นรู้ การน าผลการประเมิ น มาพั ฒ นาการจั ด การเรีย นรู้ แ ละ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การ
ปฏิบัติงานครูด้านต่างๆ ได้แก่ งานครูประจาชั้น งานธุรการชั้นเรียน
งานบริการ งานแนะแนว งานกิจกรรมนักเรียนและงานความสัมพันธ์
กับชุมชน
1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
Internship 2
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่อเนื่องจากการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1 จัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ
-ปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ให้ เหมาะสมกั บ
ศักยภาพของผู้เรียน นาปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนมา
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วิชาชีพครูปฏิบัติ
1005103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
Internship 1
การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลและผลนาไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การออกแบบ
ทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การตัดสินผลการ
เรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาระหว่างฝึก
และหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

เหตุผล
-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556 ว่าด้วยการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา
เฉพาะ

1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
Internship 2
การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดทาแผนการ
จัด การเรีย นรู้ การวัด และประเมิ น ผล และน าผลไปใช้ ในการพั ฒ นา
ผู้เรียน การพัฒ นาสื่ อการเรียนรู้ การวิจัยเพื่ อพัฒ นาผู้ เรียน และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสั มมนาระหว่างฝึ ก และ
หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การประเมิน -ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556 ว่าด้วยการปฏิบัติการ

-111-

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559

-112-

เหตุผล
สอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา
เฉพาะ

2. หมวดวิชาเอก
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
กลุม่ วิชาเอกบังคับ
ไม่มี

4052101

วิทยาศาสตร์ของโลก
3(2-2-5)
Earth Science
ศึกษาความส าคัญ ของธรณี วิทยาต่ อชีวิตประจาวัน
ธรณีประวัติ ตั้งแต่ยุคดึกดาบรรพ์ถึงยุคปัจจุบัน ธรณีวิทยา โครงสร้าง
และลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ การส ารวจทางธรณี วิ ท ยา การศึ ก ษาถึ ง
แหล่งกาเนิดของดิน หิน แร่ ธรณีประยุกต์และธรณีวิทยาของประเทศ
ไทย ดาราจักรของเราและเอกภพ ทรงกลม ท้องฟ้า นภา ระบบสุริยะ
และมิติที่แท้จริง โครงสร้างและวิวัฒนาการของดวงดาว รวมทั้งความรู้
ใหม่ ๆ เกี่ ย วกั บ ดาวเคราะห์ ห้ ว งใน ห้ ว งนอก ดวงจั น ทร์ข องดาว
เคราะห์ ประวัติการกาเนิดทะเลและมหาสมุทร ลักษณะทางกายภาพ
ส่วนประกอบทางเคมี ความสัมพันธ์ ทางด้านชีววิทยาของมหาสมุทร
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ ทั้งของไทยและโลก
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กลุม่ วิชาเอกบังคับ
1201101
คณิตศาสตร์สาหรับครูวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
Mathematics for Science
สมบัติของเลขยกกาลัง พหุนามและเศษส่วนพหุนาม
ระบบสมการเชิงเส้น การแยกตัวประกอบ กราฟ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับ อนุพันธ์ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันชนิดต่างๆ การประยุกต์
ของอนุพันธ์ และ อินทิกรัลฟังก์ชันชนิดต่างๆ การประยุกต์ของอินทิกรัล
1201501
วิทยาศาสตร์ของโลก
3(2-2-5)
Earth Science
ศึ ก ษาความส าคั ญ ของธรณี วิ ท ยาต่ อ ชี วิต ประจ าวั น
ธรณีประวัติ ตั้งแต่ยุคดึกดาบรรพ์ถึงยุคปัจจุบัน ธรณีวิทยา โครงสร้าง
และลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ การส ารวจทางธรณี วิ ท ยา การศึ ก ษาถึ ง
แหล่งกาเนิดของดิน หิน แร่ ธรณีประยุกต์และธรณีวิทยาของประเทศ
ไทย ดาราจักรของเราและเอกภพ ทรงกลม ท้องฟ้า นภา ระบบสุริยะ
และมิติที่แท้จริง โครงสร้างและวิวัฒนาการของดวงดาว รวมทั้งความรู้
ใหม่ ๆ เกี่ ย วกั บ ดาวเคราะห์ ห้ ว งใน ห้ ว งนอก ดวงจั น ทร์ ข องดาว
เคราะห์ ประวัติการกาเนิดทะเลและมหาสมุทร ลักษณะทางกายภาพ
ส่วนประกอบทางเคมี ความสัมพันธ์ ทางด้านชีววิทยาของมหาสมุทร ซึ่ง
จะก่อให้เกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ ทั้งของไทยและโลก
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เหตุผลการปรับปรุง
-เพิ่มรายวิชาเนื่องจาก
เพื่อให้มีความสอดคล้อง
และมีความเหมาะสมกับ
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป
-ปรับปรุงรหัสวิชาเนื่องจาก
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีปรับปรุงหลักสูตร
จึงยกเลิกรายวิชา โปรแกรม
วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปจึง
ปรับปรุงรหัสรายวิชาใหม่

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
ไม่มี

4003704

ภาษาอังกฤษสาหรับครูวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
English for Science Teachers
ศึ ก ษาและฝึ ก ทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การ
สื่อสารสาหรับ ครูวิทยาศาสตร์ในงานวิทยาศาสตร์จากสื่อสิ่งพิมพ์สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิทยาศาสตร์
คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่าน
ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้ง
การน าเสนอด้ว ยวาจาและลายลั กษณ์ อัก ษร โดยเน้ นกระบวนการ
ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
4003901
วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
Research for Science Teachers
ศึกษาความรู้พื้น ฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ
การวางแผนการค้ น คว้ า ข้ อ มู ล การเขี ย นโครงการวิ จั ย และการท า

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
1203501
สัมมนาวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Seminar in Science
ศึกษาความหมาย ขอบข่ายและรูปแบบของการ
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนค้นคว้าวิทยาการ ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการค้นคว้าตามความสนใจและนามา
อภิปราย ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งฝึกเขียนโครงการและ
เขียนรายงานทั้งวิธีการและปฏิบัติ
1203502

ภาษาอังกฤษสาหรับครูวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
English for Science Teachers
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ส าหรั บ ครู วิ ท ยาศาสตร์ ใ นงานวิ ทยาศาสตร์ จ ากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ สื่ อ
อิเล็ กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิทยาศาสตร์
คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่าน
ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้ง
การนาเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะ
สัมพันธ์ทางภาษา
1203503
วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
Scientific Research Methodology
ความรู้พื้นฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการวาง
แผนการค้นคว้าข้อมูล การเขียนโครงการวิจัยและการทาโครงการวิจัย
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เหตุผลการปรับปรุง
-เพิ่มรายวิชาเนื่องจากคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรับปรุงหลักสูตร จึงยกเลิก
รายวิชา โปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไปจึง
ปรับปรุงรหัสรายวิชาใหม่
และย้ายจากวิชาเอกเลือก
เป็นวิชาเอกบังคับ
-ปรับปรุงรหัสวิชา เป็นของ
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป เนื่องจากโปรแกรม
วิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยกเลิกรายวิชาในหลักสูตร
ปีการศึกษา 2555
-ปรับปรุงรหัสวิชาและชื่อ
รายวิชาภาษาอังกฤษ
เนื่องจากโปรแกรมวิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
โครงการวิจัยแก้ปั ญหาในท้องถิ่น อย่างน้อย 1 โครงการ โดยใช้ส ถิติ แก้ปัญหาในท้องถิ่น อย่างน้อย 1 โครงการ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ผลการ
วิเคราะห์ผลการทดลองหรือการค้น คว้า รวมทั้งวิธีการเขียนรายงาน
อย่างมีระเบียบ การเผยแพร่และการนาเสนอโครงการวิจัย
4003201
การผลิตอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และโครงงาน
ไม่มี
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
4(3-3-6)
Teaching Behavior on General Science in
Secondary Education level
หลั ก การออกแบบอุ ป กรณ์ ง านไม้ งานโลหะ งาน
พลาสติ ก งานแก้ ว อุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ ย่ า งง่ า ย วั ส ดุ อุ ป กรณ์
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ งานซ่ อมแซมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียน
ในสถานศึกษา การผลิตอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาทางเคมี ชีววิทยา และ
ฟิ สิ ก ส์ การผลิ ต อุ ป กรณ์ โ ดยใช้ วั ส ดุ ในท้ อ งถิ่ น เน้ น วั ส ดุ เหลื อ ใช้
กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ กระบวนการกลุ่ม หลั กการและแนวคิด
ในการท าโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ การเรี ย นรู้ ใ นสถานศึ ก ษา
ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ วิธีการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
การเขียนรายงาน การแสดงโครงงาน และการประเมินโครงงาน
วิทยาศาสตร์ โดยจัดให้มีการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ จัดแสดง และ
การประเมิ น โครงงานในโรงเรี ย นและจั ด แสดงนิ ท รรศการในระดั บ
โรงเรียน และระดับประเทศ
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เหตุผลการปรับปรุง
และเทคโนโลยี ยกเลิก
รายวิชาในหลักสูตร ปี
การศึกษา 2555
-ตัดรายวิชาเนื่องจาก
เนื้อหาในคาอธิบายรายวิชา
บางส่วนซ้าซ้อนกับรายวิชา
ทักษะสาหรับครู
วิทยาศาสตร์

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
ไม่มี

4003601

ทักษะสาหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
Teaching Skills for Science Teacher
วิ เค รา ะ ห์ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ งป ระ ส งค์ ข อ งค รู
วิ ท ยาศาสตร์ ทั ก ษะส าคั ญ และจ าเป็ น ส าหรั บ ครู วิ ท ยาศาสตร์
ความส าคั ญ ของทั ก ษะส าหรั บ ครู วิท ยาศาสตร์ ฝึ ก ทั ก ษะในการจั ด
กิจกรรม โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิง
เทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์ การออกแบบและการสร้างสื่อการ
สอนทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ทักษะอื่น ๆ ที่
จ าเป็ น การประเมิ น ทั ก ษะและแนวทางพั ฒ นาทั ก ษะส าหรั บ ครู
วิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
1203505
การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์
3(2-2-6)
Teaching Materials in Teaching Science
ศึ ก ษาเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา พื้ น ฐานเทคโนโลยี
การศึกษาเพื่อการผลิตสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ เช่น หน่วยการเรียน
บทเรียนสาเร็จรูป ฯลฯ การออกแบบ การสร้างนวัตกรรม สิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตรและสามารถผลิตอุปกรณ์การสอนทางวิทยาศาสตร์ที่นาไปใช้
สอนได้พร้อมกับการซ่อม บารุงรักษาอุปกรณ์การสอนทางวิทยาศาสตร์
เบื้องต้น
4003601

เหตุผลการปรับปรุง
-ปรับปรุงชื่อ รหัส และ
คาอธิบายรายวิชาเนื่องจาก
ซ้าซ้อนกับรายวิชาและ
เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

ทักษะสาหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
-คงเดิม
Teaching Skills for Science Teacher
วิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูวิทยาศาสตร์
ทักษะสาคัญและจาเป็นสาหรับครูวิทยาศาสตร์ ความสาคัญของทักษะ
สาหรับครูวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะในการจัดกิจกรรม โดยใช้กระบวนการ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ กิ จ กรรมวิ ท ยาศาสตร์ เชิ ง เทคโนโลยี โครงงาน
วิทยาศาสตร์ การออกแบบและการสร้างสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์
ทักษะการใช้ คอมพิว เตอร์พื้น ฐาน ทักษะอื่น ๆ ที่ จาเป็นการประเมิ น
ทักษะและแนวทางพัฒนาทักษะสาหรับครูวิทยาศาสตร์
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
4011103 หลักฟิสิกส์
4(3-3-7)
ไม่มี
Principles of Physics
ศึ ก ษาระบบหน่ ว ย การวั ด ความแม่ น ย าและความ
เที่ยงตรงในการวัด ปริมาณ สเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่
ของวัตถุแบบต่าง ๆ แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนตัม งาน
กาลั ง พลั งงาน เครื่ อ งกลอย่ างง่าย ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกับ คลื่ น
ความร้อน ไฟฟ้า แม่เหล็ กไฟฟ้า สมบั ติของสสาร โครงสร้างอะตอม
สารกั ม มั น ตรั งสี กั ม มั น ตภาพรั งสี แ ละการสลายตั ว ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร
ทดลองในเนื้ อหาการวัดและเครื่องมือการวัด เวกเตอร์และสมดุลกฎ
การเคลื่ อ นที่ ข องนิ ว ตั น แรง โมเมนตั ม เครื่ อ งกลอย่ า งง่ า ย ไฟฟ้ า
แม่เหล็ก คลื่นความร้อนและสมบัติของสาร
ไม่มี
4011101 ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1
4(3-3-7)
Physics and Laboratory 1
หลักการวัดปริมาณและระบบหน่วยมาตรฐาน ปริมาณทาง
ฟิสิกส์และหลักการของเวกเตอร์การเคลื่อนที่ของวัตถุใน 1 มิติและ 2
มิ ติ แรงและกฎการเคลื่ อ นที่ ข องนิ ว ตั น งาน ก าลั ง พลั ง งานและ
โมเมนตัม การเคลื่ อนที่ของระบบอนุภ าค วัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่
แบบหมุน การเคลื่อนที่แบบคาบ การเคลื่อนที่แบบคลื่นและคลื่นเสียง
สมบัติเชิงกายภาพของสสาร ปรากฏการณ์ทางความร้อนและหลักการ
เบื้องต้นทางอุณหพลศาสตร์
ฝึกปฏิบัติการทดลองในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ และปฏิบัติการ 1
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เหตุผลการปรับปรุง
-ตัดรายวิชาเนื่องจาก
เนื้อหามากทาให้ไม่สามารถ
สอนได้ครบตามคาอธิบาย
รายวิชาเปลี่ยน เป็นรายวิชา
ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1
และ ฟิสิกส์และปฏิบัติการ
2

-เพิ่มรายวิชาเนื่องจากวิชา
หลักฟิสิกส์ในหลักสูตร
2554 มีเนื้อหาที่มากทาให้
ไม่สามารถสอนได้ครบตาม
คาอธิบายรายวิชาดังนั้นจึง
ยกเลิกวิชาหลักฟิสิกส์ และ
เพิ่ม รายวิชา ฟิสิกส์และ
ปฏิบัติการ 1

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
ไม่น้อยกว่า 10 ปฏิบัติการ และปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 10 ปฏิบัติการ

ไม่มี

4011102

ดาราศาสตร์และอวกาศ
3(2-2-5)
Astronomy and Space
ธรรมชาติและสมบัติของแสงบางประการที่จะนาไปสู่
ความเข้าใจ ลักษณะบางประการของวัตถุท้องฟ้า ระบบพิกัดทางดารา
ศาสตร์ ทรงกลมท้องฟ้ า ระบบสุ ริยะ ทัศนอุปกรณ์ ทางดาราศาสตร์
ศึกษาลั กษณะและปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ของวัตถุในท้องฟ้าเริ่มตั้งแต่
วัตถุท้องฟ้าที่อยู่

4012101

4012101

ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2
4(3-3-7)
Physics and Laboratory 2
ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า
ความจุไฟฟ้า ตัวเก็บประจุและสารไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้าและความ
ต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สนามแม่เหล็กและแรง แม่เหล็ก การ
เหนี่ยวนาแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ทัศนศาสตร์ การแทรกสอด การเลี้ยวเบนและโพลาไรเซชัน สัมพัทภาพ
ฟิสิกส์ของอะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์
ฝึกปฏิบัติการทดลองในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์และ
ปฏิบัติการ 2 ไม่น้อยกว่า 10 ปฏิบัติการ

เหตุผลการปรับปรุง
-เพิ่มรายวิชาเนื่องจากวิชา
หลักฟิสิกส์ในหลักสูตร
2554 มีเนื้อหาที่มากทาให้
ไม่สามารถสอนได้ครบตาม
คาอธิบายรายวิชาดังนั้นจึง
ยกเลิกวิชาหลักฟิสิกส์ และ
เพิ่ม รายวิชา ฟิสิกส์และ
ปฏิบัติการ 2

ดาราศาสตร์และอวกาศ
3(2-2-5)
-คงเดิม
Astronomy and Space
ธรรมชาติ แ ละสมบั ติ ข องแสงบางประการที่ จ ะน าไปสู่
ความเข้าใจ ลักษณะบางประการของวัตถุท้องฟ้า ระบบพิกัดทางดารา
ศาสตร์ ทรงกลมท้ อ งฟ้ า ระบบสุ ริย ะ ทั ศนอุ ป กรณ์ ท างดาราศาสตร์
ศึกษาลักษณะและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของวัตถุในท้องฟ้าเริ่มตั้งแต่วัตถุ
ท้องฟ้าที่อยู่

-118-

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
4012201
กลศาสตร์ 1
4(3-3 -7)
Mechanics 1
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อนคือ หลักฟิสิกส์ (4011101)
ปริ ภู มิ แ ละเวลา กลศาสตร์ ข องระบบอนุ ภ าค การ
เคลื่อนที่เชิงเส้น กฎของนิ วตัน กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล สนามโน้ม
ถ่วง การแกว่งกวัดแบบฮาร์มอนิก พลังงานและโมเมนตัมเชิงมุม แรง
อนุรักษ์แบบมีศูนย์กลาง กรอบอ้างอิงแบบหมุน กรอบอ้างอิงแบบจุด
ศูนย์กลางมวล การเคลื่อนที่รอบแกนหมุน กลศาสตร์ของของไหลหลัก
กลศาสตร์เบื้องต้นแบบลากรานจ์ และแบบแฮมิลตัน และทาปฏิบัติการ
เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาไม่น้อยกว่า 10 ปฏิบัติการ

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
4012201

กลศาสตร์ 1
4(3-3 -7)
Mechanics 1
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อนคือ หลักฟิสิกส์ (4011101)
ปริ ภู มิ แ ละเวลา กลศาสตร์ ข องระบบอนุ ภ าค การ
เคลื่อนที่เชิงเส้น กฎของนิวตัน กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล สนามโน้มถ่วง
การแกว่ ง กวั ด แบบฮาร์ ม อนิ ก พลั ง งานและโมเมนตั ม เชิ งมุ ม แรง
อนุรักษ์แบบมีศูนย์กลาง กรอบอ้างอิงแบบหมุ น กรอบอ้างอิงแบบจุด
ศูนย์กลางมวล การเคลื่อนที่รอบแกนหมุน กลศาสตร์ของของไหลหลัก
กลศาสตร์เบื้องต้นแบบลากรานจ์ และแบบแฮมิลตัน และทาปฏิบัติการ
เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาไม่น้อยกว่า 10 ปฏิบัติการ

4013501

อิเล็กทรอนิกส์ 1
3(2-2-5)
Electronics 1
ท ฤ ษ ฎี แ ล ะก ารใช้ งาน อุ ป ก รณ์ พื้ น ฐ าน ท าง
อิเล็กทรอนิก คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนา ไดโอด
ทรานซิสเตอร์ วงจรรวมเชิงเส้น และการประยุกติใช้งาน แหล่งกาเนิด
พลังงานในวงจร วงจรกาเนิดความถี่ วงจรขยายสัญญาณ ออปแอมป์
และวงจร กรองความถี่ การตรวจวัดสัญญาณโดยใช้มัลติมิเตอร์และ
ออสซิลโลสโคป พร้อมฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสม

ไม่มี

-119-

เหตุผลการปรับปรุง
-คงเดิม

-ตัดรายวิชาเนื่องจาก
เนื้อหาของรายวิชาบางส่วน
อยู่ในวิชาฟิสิกส์และ
ปฏิบัติการ 2 และเนื้อหา
บางส่วนมีความยากและ
นักศึกษาไม่จาเป็นต้องรู้

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
4013701
ฟิสิกส์ของโลกและอวกาศ
3(2-2-6)
Physics of Earth and Space
ทฤษฏีการกาเนิดของโลก ระบบพิกัดบนโลก ทฤษฏี
การก าเนิ ด เอกภพ อิ ท ธิ พ ลของดวงอาทิ ต ย์ แ ละ ดวงจั น ทร์ ต่ อ
ปรากฏการณ์ บ นโลก ธรรมชาติและสมบั ติของแสงบางประการที่จะ
นาไปสู่ความเข้าใจลักษณะบางประการของวัตถุท้องฟ้า ดาวเทียม ยาน
อวกาศ การสื่อสารและระบบพลังงาน ระบบพิกัดทางดาราศาสตร์ ทรง
กลมท้องฟ้า ระบบสุริยะ กล้องโทรทรรศน์และทัศนูปกรณ์ ยานอวกาศ
กับความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์ในปัจจุบัน
4021101
หลักเคมี
4(3-3-7)
Principles of Chemistry
ศึกษามวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอมและตาราง
ธาตุ พั น ธะเคมี เบื้ อ งต้ น สมบั ติ ข องสารในสถานะต่ างๆ อาทิ แก๊ ส
ของแข็ ง ของเหลว สารละลาย คอลลอยด์ อุ ณ พลศาสตร์ และ
จลนพลศาสตร์ เ ชิ ง เคมี สมดุ ล เคมี สมดุ ล เชิ ง ไอออน เคมี ไ ฟฟ้ า
สารอินทรีย์ สารพอลิเมอร์ สารประกอบโคออร์ดิเนชันเบื้องต้น เคมี
นิ ว เคลี ย ร์ แ ละเคมี ส ภาวะแวดล้ อ มเบื้ อ งต้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ
เทคนิคเบื้องต้น และหลักปฏิบัติทั่วไปในการปฏิบัติการเคมี การจัด
จาแนกสารเคมี เกรดของสาร และการใช้สารเคมี ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการเคมี เทคนิ คการใช้เครื่องมือพื้นฐาน มวลสารสัมพันธ์
ความร้อนของปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฺกิริยา สมดุลเคมี ค่า pH

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
ไม่มี

เหตุผลการปรับปรุง
-ตัดรายวิชาเนื่องจากมี
ความซ้าซ้อนกับรายวิชา
ดาราศาสตร์และอวกาศ จึง
ตัดรายวิชาออก

ไม่มี

-ตัดรายวิชาเนื่องจาก
โปรแกรมวิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยกเลิกรายวิชาในหลักสูตร
ปีการศึกษา 2555
เปลี่ยนเป็นวิชาเคมีและ
ปฏิบัติการ 1

-120-

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
ค่ า คงตั ว ของการแตกตั ว ของกรดและเบส และความแตกต่ า งของ
สารอินทรีย์กับสารอนินทรีย์ สมบัติและปฏิกิริยาสารอินทรี ย์ที่สาคัญ
สมบั ติของสารชีวโมเลกุล สารประกอบ โคออร์ดิเนชัน เคมีสภาวะ
แวดล้อม
ไม่มี
4021101

4022201

เคมีอนินทรีย์1
4(3-3-7)
Inorganic Chemistry 1
ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดและสมบัติของสารประกอบเชิง
ไอออนวั ฏ จั ก รบอร์ น -ฮาเบอร์ พลั ง งานแลตทิ ซ และผลึ ก ของ
สารประกอบเชิงไอออน ทฤษฎีพันธะโคเวเลนต์ แรงเชิงเคมีและผลของ
แรงเชิงเคมี สมบัติและสารประกอบของธาตุรีพรีเซนเททีฟ โลหะ โลหะ
ผสม สารกึ่งตัวนา เคมีของสารอนินทรีย์ในตัวทาละลายที่ไม่ใช่น้า ฝึก
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติของสารประกอบเชิงไอออนและสารประกอบ
โคเวเลนต์ เช่น การนาไฟฟ้า การละลาย การจัดเรียงอนุภาคในโครง
ผลึ ก และความเป็ น ขั้ ว การเปลี่ ย นแปลงพลั งงานความร้อ น ความ

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559

เหตุผลการปรับปรุง

เคมีและปฏิบัติการ 1
4(3-3-7)
Chemistry and Laboratory 1
ปฏิกิริยาเคมีและมวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม
และตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น สมบัติของสารในสถานะต่าง ๆ อาทิ
แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย คอลลอยด์ อุณหพลศาสตร์ และ
จลนพลศาสตร์เชิงเคมี
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
ไม่มี

-เพิ่มรายวิชาเนื่องจาก
โปรแกรมวิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ปี
การศึกษา 2555

-121-

-ตัดรายวิชาเนื่องจาก
โปรแกรมวิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยกเลิกรายวิชาในหลักสูตร
ปีการศึกษา 2555
เปลี่ยนเป็นวิชาเคมีอนินท
รีย์และปฏิบัติการ 1

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
ว่องไวของการทาปฏิกิริยาของธาตุ รีพรีเซนเททีฟกับน้าและกรดเจือ
จาง
ไม่มี
4022201

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559

เหตุผลการปรับปรุง

เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 1
4(3-3-7)
Inorganic Chemistry and Laboratory 1
การเกิ ดและสมบัติของสารประกอบเชิงไอออน วัฏ
จั ก รบอร์ น -ฮาเบอร์ พลั ง งานแลตทิ ซ และผลึ ก ของสารประกอบเชิ ง
ไอออน ทฤษฎี พั น ธะโคเวเลนต์ แรงเชิ งเคมี แ ละผลของแรงเชิ งเคมี
สมบัติและสารประกอบของธาตุรีพรีเซนเททีฟ โลหะ โลหะผสม สารกึ่ง
ตัวนา เคมีของสารอนินทรีย์ในตัวทาละลายที่ไม่ใช่น้า
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี

-เพิ่มรายวิชาเนื่องจาก
โปรแกรมวิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ปี
การศึกษา 2555

ไม่มี

-ตัดรายวิชาเนื่องจาก
โปรแกรมวิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยกเลิกรายวิชา เคมีอินทรีย์
1 เปลี่ยนเป็น เคมีอินทรีย์
และปฏิบัติการ 1

4022301

เคมีอินทรีย์1
4(3-3-7)
Organic Chemistry 1
ศึกษาการจาแนก การเรียกชื่อสารอินทรีย์ พันธะใน
โมเลกุลอินทรีย์ สเตริโอเคมี โครงสร้าง ความว่องไวของปฏิกิริยา การ
แปลงทางอินทรีย์เคมี การเตรียมสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาการเติม
นิวคลีโอไฟล์ และปฏิกิริยาการแทนที่ด้วยนิวคลีโอไฟล์ ฝึกปฏิบัติการ
เกี่ ย วกั บ การท าสารให้ บ ริ สุ ท ธิ์ การแยกสารผสม การวิเคราะห์ ธ าตุ
องค์ป ระกอบในสารอิน ทรีย์ ทดสอบหมู่ฟั งก์ชัน การเตรียมอนุพั น ธ์
สารอินทรีย์ ปฏิกิริยาชนิดต่าง ๆ ของสารอินทรีย์
-122-

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
ไม่มี

ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
4022301
เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1
4(3-3-7)
Organic Chemistry and Laboratory
การจาแนก การเรียกชื่อสารอินทรีย์ พันธะในโมเลกุล
อินทรีย์ สเตริโอเคมี โครงสร้าง ความว่องไวของปฏิกิริยา การ
เปลี่ยนแปลงทางอินทรีย์เคมี การเตรียมสารอินทรีย์และการ
เกิดปฏิกิริยาของสารอินทรีย์
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี

เหตุผลการปรับปรุง
-เพิ่มรายวิชาเนื่องจาก
โปรแกรมวิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ปี
การศึกษา 2555

4023601

-เพิ่มรายวิชาเนื่องจาก
โปรแกรมวิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ปี
การศึกษา 2555

เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 1
4 (3-3-7)
Analytical Chemistry and Laboratory
หลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูล
ในเคมี วิ เคราะห์ การใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ในการค านวณทางเคมี
วิเคราะห์ การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ วิธีเบื้องต้นในการทาคุณภาพ
วิเคราะห์ แบบกึ่ งจุล ภาค การวิเคราะห์ ไอออนบวกและไอออนลบใน
สารอนิ น ทรี ย์ การวิ เคราะห์ แ ละการค านวณหาปริ ม าณสารเคมี ใน
ปฏิกิริยา กรด เบส ปฏิกิริยารีดอกซ์ และปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบ
เชิงซ้อน
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
4031301 หลักชีววิทยา
4(3-3-7)
Principles of Biology
ศึกษาหลักชีววิทยาพื้นฐาน สมบัติของสิ่งมีชีวิต สาร
โมเลกุลในสิ่งมีชีวิตเซลล์และเนื้อเยื่อการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ์
กรรม การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตการจาแนกประเภทของ
สิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา การฝึกปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับ
การใช้กล้องจุลทรรศน์ การศึกษาเซลล์และเนื้อเยื่อ พันธุ์ศาสตร์
เบื้องต้น การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต การสารวจและการเก็บ
รักษา ตัวอย่างสิ่งมีชีวิต วิวฒ
ั นาการ นิเวศวิทยา
ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
ไม่มี

4031301

ชีววิทยาทั่วไปและปฏิบัติการ
4(3-3-7)
General Biology and Experiments
สมบัติของสิ่งมีชีวิต สารเคมีของชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อ
โครงสร้างและหน้าที่ของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ พันธุศาสตร์
การจาแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4032401
พันธุศาสตร์
4(3-3-7)
4032401
พันธุศาสตร์
4(3-3-7)
Genetics
Genetics
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อนคือ หลักชีววิทยา (4031101)
ความรู้ พื้ น ฐานทางพั น ธุ ศ าสตร์ หลั ก การถ่ า ยทอด
ความรู้ พื้ น ฐานทางพั น ธุ ศ าสตร์ หลั ก การถ่ า ยทอดลั ก ษณะทาง ลักษณะทางพั นธุกรรม การคาดคะเน ผลลั พธ์ที่เกิดในลู กผสม ความ
พันธุกรรม การคาดคะเน ผลลัพธ์ที่เกิดในลูกผสม ความน่าจะเป็นของ น่าจะเป็นของการทดสอบทางสถิติ ยีนและโครโมโซม การจาลองของ
การทดสอบทางสถิติ ยีนและโครโมโซม การจาลองของสารพันธุกรรม สารพันธุกรรม ยีนลิงเกจและยีนรีคอมบิเนชัน เพศ และการกาหนดเพศ
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เหตุผลการปรับปรุง
-ตั ด ร า ย วิ ช า เนื่ อ งจ า ก
โปรแกรมวิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยกเลิ ก รายวิ ช าเนื่ อ งจาก
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รใหม่ ปี
การศึกษา 2555

-เพิ่มรายวิชาเนื่องจาก
โปรแกรมวิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ปี
การศึกษา 2555
-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
เนื่องจากโปรแกรมวิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ปรับปรุง
หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา
2555

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
ยีนเชื่อมโยงและคอมบิเนชัน เพศการกาหนดเพศ มัลติเปิลแอลลีส ส์
การควบคุ ม ของยี น เชิ งปริ ม าณและคุ ณ ภาพ ความแปรปรวนของ
ลูกผสม การกลายระดับยีนและระดับโครโมโซม พันธุวิศวกรรม พันธุ
ศาสตร์ประชากร การถ่ายทอดพันธุกรรมนอกนิวเคลียส
ไม่มี

4032601

จุลชีววิทยา
4 (3-3-6)
Microbiology
ศึ ก ษาค้ น คว้ า ความรู้ พื้ น ฐานจุ ล ชี ว วิ ท ยา ศึ ก ษา
เปรีย บเทีย บโพรคาริโอตและยู คาริโอต การจาแนกประเภทสั ณ ฐาน
วิทยา สรีรวิทยา การเจริญเติบ โต การสืบ พัน ธุ์ การควบคุมและการ
จาแนกจุลินทรีย์ ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ต่ออาหาร น้า ดิน อากาศ
การอุตสาหกรรม การสุขาภิบาล โรคติดต่อและภูมิต้านทาน

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
มัล ติเปิล แอลลีส ส์ การควบคุมของยีนเชิงปริมาณและคุณ ภาพ ความ
แปรปรวนของลู กผสม การกลายระดับ ยีนและระดับโครโมโซม พัน ธุ
วิศวกรรม พันธุศาสตร์ประชากร การถ่ายทอดพันธุกรรมนอกนิวเคลียส
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4031301
สัตววิทยา
3(2-3-5)
Zoology
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อนคือ หลักชีววิทยา (4031101)
ศึกษาการจาแนกประเภท สัณฐานวิทยา กายวิภาค
สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต นิเวศวิทยา วิวัฒนาการและ
พฤติกรรมของสัตว์ เริ่มตั้งแต่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวจนกระทั่งถึงสัตว์ที่มี
กระดูกสันหลังชั้นสูง และมีการศึกษาภาคสนามโดยการรวบรวมและ
เก็บตัวอย่าง
4033501
จุลชีววิทยา
4(3-3-7)
Microbiology
ความรู้พื้นฐานของจุลชีววิทยา การจาแนกประเภท
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา และการเพิ่มจานวนของแบคทีเรีย เห็ดรา โพร
โตซั ว สาหร่ า ย และไวรั ส โภชนาการ เมแทบอลิ ซึ ม การควบคุ ม
ความส าคั ญ ของจุ ลิ น ทรี ย์ ท างการเกษตร อาหาร อุ ต สาหกรรม
สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขและการแพทย์
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
-125-

เหตุผลการปรับปรุง

-เพิ่มรายวิชาเนื่องจาก
เนื่องจากโปรแกรมวิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ปรับปรุง
หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา
2555
-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
, หน่วยกิตและรหัสวิชา
ปรับปรุงจากโปรแกรมวิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ปรับปรุง
หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา
2555

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
4061101
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Fundamental of Environmental Science
and Environmental Science Laboratory
ศึกษาความหมายและขอบเขตของสิ่งแวดล้อม สมดุล
ธรรมชาติโลกทั้งระบบ (Earth as System) ปัญหามลพิษทาง
สิ่งแวดล้อมกับการแก้ไขปัญหา การป้องกัน การพัฒนาเศรษฐกิจ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยทั่วไป และเน้นปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ
โดยทั่วไป และเน้นปัญหาสิ่งแวดล้อมในแต่ละภาคที่กาลังประสบปัญหา
ในสภาวะปัจจุบัน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษา
ความสัมพันธ์ในระบบสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม โลกทั้งระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการเรื่องดิน น้า อากาศ สิ่งปกคลุมดิน
และสิ่งมีชีวิตในระบบสิ่งแวดล้อม
4091401
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3–0–6)
Calculus and Analytic Geometry 1
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ เรขาคณิ ต วิ เคราะห์ ร ะนาบ ว่ า ด้ ว ย
เส้ น ตรง วงกลมและภาคตัดกรวย ลิ มิ ตของฟั งก์ชัน ฟังก์ชันต่อเนื่อง
อนุพัน ธ์ การหาอนุพัน ธ์ของฟังก์ชัน พีชคณิต ฟังก์ชันอดิสั ย การ
ประยุกต์อนุพันธ์และอินทิกรัล

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
4061101 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Science Foundation
ขอบเขตของสิ่ งแวดล้ อม ระบบนิเวศ สมดุลในธรรมชาติ
สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลก ภูมิภาคและท้องถิ่น ปัญหามลพิษทาง
สิ่ ง แวดล้ อ มกั บ การแก้ ไขและป้ อ งกั น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ปั ญ หา
สิ่ งแวดล้ อม ปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อ มในแต่ล ะภู มิภ าคที่ กาลั งประสบอยู่ใน
สภาวะปั จ จุ บั น การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ และระบบสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการดิน น้า ป่าไม้
อากาศเบื้องต้น ปฏิบัติการของเสียเบื้องต้น ปฏิบัติการเกี่ยวกับความ
เคลื่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก

เหตุผลการปรับปรุง
-ปรับปรุงจากโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปรับปรุง
หลักสูตรใหม่

ไม่มี

-ตัดรายวิชาเนื่องจาก
เนื้อหารายวิชามีความยาก
และซับซ้อน
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1023001
ปฐมศึกษา

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไประดับ
3(2-2-5)
General School Teaching in Primary

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
ไม่มี

เหตุผลการปรับปรุง
-ตัดรายวิชาเนื่องจาก
เนื้อหารายวิชาเก่าไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

ไม่มี

-ตัดรายวิชาเนื่องจาก
เนื้อหารายวิชาเก่าไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

School
การศึ ก ษาจุ ด ประสงค์ เ นื้ อ หาวิ ช าและเอกสาร
หลักสูตรกลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2544 ระดั บ ช่ ว งชั้ น 1, 2 การวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต ร ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาในการสอน เทคนิคการสอน
วิธีการสอนวิท ยาศาสตร์ แบบต่ างๆ การจั ด การห้ อ งปฏิบั ติการ การ
จัด เก็บ อุป กรณ์ ความปลอดภัย ในห้ องปฏิ บั ติการ การเลื อกและการ
สร้างสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ การเลือกใช้ห นังสือเรียน และหนังสือ
อ่านเพิ่มเติม การเตรียมการสอน การใช้คู่มือครู การทาแผนการสอน
การประเมินการสอนภาคปฏิบัติ การสร้างข้อทดสอบวัดพฤติกรรม การ
ฝึกปฏิบัติการสอนในระดับประถมศึกษา
1023002
พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไประดับ
มัธยมศึกษา
3(2-2-5)
Teaching Behavior on General Science in
Primary Education level
การศึ ก ษาจุ ด ประสงค์ เ นื้ อ หาวิ ช าและเอกสาร
หลักสูตรกลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2544 ระดั บ ช่ ว งชั้ น 3, 4 การวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต ร ทั ก ษะ
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาในการสอน เทคนิคการสอน
วิธีการสอนวิท ยาศาสตร์ แบบต่ างๆ การจั ด การห้ อ งปฏิบั ติการ การ
จัด เก็บ อุป กรณ์ ความปลอดภัย ในห้ องปฏิ บั ติการ การเลื อกและการ
สร้างสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ การเลือกใช้ห นังสือเรีย น และหนังสือ
อ่านเพิ่มเติม การเตรียมการสอน การใช้คู่มือครู การทาแผนการสอน
การประเมินการสอนภาคปฏิบัติ การสร้างข้อทดสอบวัดพฤติกรรม การ
ฝึกปฏิบัติการสอนในระดับอุดมศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559

4003302

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
Science Learning Management
ศึ ก ษาหลั ก สู ต รและเอกสารหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์หลักสูตร เทคนิคการ
จัดประสบการณ์ เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้ เทคนิ คการใช้ห้องปฏิบัติการ
การใช้ สื่ อและแหล่ งการเรี ย นรู้ ในชุ ม ชนให้ เหมาะสมกั บ การจั ด การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทักษะในการผลิตและการใช้สื่อ ต่าง ๆ ในการ
จั ด การเรี ย นรู้ การวางแผนการจั ด การเรี ย นรู้ การท าหน่ ว ยและ
แผนการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติการจัดการ
เรียนรู้

ไม่มี

-128-

เหตุผลการปรับปรุง

-ตัดรายวิชาเนื่องจาก
เนื้อหารายวิชาเก่าไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
กลุ่มวิชาเอกเลือก
1044301
การสื่อสารและการศึกษาวิทยาศาสตร์ในท้องถิ่น
4(3-3-7)
Communication in Science and Local
science for Education
ภาษาและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ บทบาทและ
ความก้าวหน้ าของเทคโนโลยี สารสนเทศ การประยุกต์ใช้เพื่อพัฒ นา
และปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์ การใช้ แ ละพั ฒ นา
เครือข่ายสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ศึกษา ผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศต่ อการศึก ษาวิท ยาศาสตร์ กระบวนการเรียนรู้แ ละองค์
ความรู้แบบองค์รวมที่เกิดจากกระบวนการคิดแบบมีเหตุมีผล มีการ
บั น ทึก ใช้ทั กษะเช่น การสั งเกต ตั้งคาถาม ค้น คว้า ทดลอง ค้น หา
คาตอบ อธิบ าย วิเคราะห์ และสรุปผลอย่ างเป็นระบบโดยมี เนื้อหา
สาระเชื่อมโยงกับสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม รวมถึงปัจจัยภายนอก
ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการดาเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อมของ
แต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด ความเข้ า ใจในท้ อ งถิ่ น น าไปสู่ ก าร
แก้ปัญหา การพึ่งพาตนเอง การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการดาเนินชีวิต
ที่สอดคล้อง สมดุลกับธรรมชาติ

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
กลุ่มวิชาเอกเลือก
ไม่มี
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เหตุผลการปรับปรุง
-ตัดรายวิชาเนื่องจาก
รายวิชาไม่มีในหลักสูตรของ
สาขาวิชาสังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์ จึงตัดรายวิชา

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
4062422
สวนพฤกษศาสตร์เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา
3(2-2-5)
Botanical Garden in School
ศึ ก ษาความส าคั ญ และคุ ณ ค่ าของพื ช พรรณ ความ
หลากหลายของพรรณพืชภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืช
พรรณ โครงการอนุ รั กษ์ พั น ธุก รรมพื ช อัน เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การอนุรักษ์และ
การพัฒ นาพืชพรรณ ในสถานศึกษาเพื่อการศึกษา และเรียนรู้ ความ
เป็นมา องค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนการสร้างและการจัด
ปัจจัยพื้นฐานในโรงเรียนให้เป็ นปั จจัยแห่งการเรียนรู้ ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม น าตนไปสู่การดารงชีวิตที่เบิกบานจนเกิดเป็นบู รณาการ
แห่งชีวิต
4004209
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
2(1-3-2)
Local Science
ศึกษาและวิเคราะห์บริบทของแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
ฝึกปฏิบัติการสารวจทั่วไปเพื่อค้น หาองค์ความรู้หรือสาระการเรียนรู้
ต่าง ๆ แบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เช่น ครู นักเรียน นักศึกษา ปราชญ์
ชาวบ้ าน และ/หรือ องค์กรบริ ห ารส่ว นท้องถิ่ น นาข้อมูลที่ได้มาวาง
แผนการดาเนิ น งาน ปฏิบั ติการตามแผน ประเมินผล วิเคราะห์ และ
สรุปผล นาผลที่ได้มาสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น นาบทเรียนไป

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
1203507
สวนพฤกษศาสตร์เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา
3(2-2-5)
Botanical Garden in School
ศึ ก ษาความส าคั ญ และคุ ณ ค่ า ของพื ช พรรณ ความ
หลากหลายของพรรณพืชภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืช
พรรณ โครงการอนุ รัก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การอนุรักษ์และการ
พัฒนาพืชพรรณ ในสถานศึกษาเพื่อการศึกษา และเรียนรู้ ความเป็นมา
องค์ ประกอบสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ย นการสร้ า งและการจั ด
ปัจจัยพื้น ฐานในโรงเรียนให้ เป็ นปั จจัยแห่ งการเรียนรู้ ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม นาตนไป สู่การดารงชีวิตที่เบิกบานจนเกิดเป็นบูรณาการ
แห่งชีวิต
4004209
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
2(1-3-2)
Local Science
ศึกษาและวิเคราะห์บริบทของแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
ฝึกปฏิบัติการสารวจทั่วไปเพื่อค้นหาองค์ความรู้หรือสาระการเรียนรู้ต่าง
ๆ แบบมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ฝ่ าย เช่ น ครู นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ปราชญ์
ชาวบ้ าน และ/หรือ องค์ กรบริห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น น าข้อ มูล ที่ ได้ม าวาง
แผนการด าเนิ น งาน ปฏิ บั ติ การตามแผน ประเมิ น ผล วิเคราะห์ แ ละ
สรุปผล นาผลที่ได้มาสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น นาบทเรียนไป

ทดลองใช้ ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขจนกระทั่งได้บทเรียนฉบับสมบูรณ์

ทดลองใช้ ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขจนกระทั่งได้บทเรียนฉบับสมบูรณ์
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เหตุผลการปรับปรุง
-ปรับปรุงรหัสวิชาเนื่องจาก
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีปรับปรุงหลักสูตร
จึงยกเลิกรายวิชา โปรแกรม
วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปจึง
ปรับปรุงรหัสรายวิชาใหม่

-คงเดิม

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
4033103
อนุกรมวิธาน
3(2-3-4)
Taxonomy
ศึกษาความรู้พื้นฐานในการจาแนกประเภทสิ่งมีชีวิ
หลักเกณฑ์การจาแนกประเภท ปฏิบัติการจาแนก ประเภทสิ่งมีชีวิตทั้ง
พืชและสัตว์ การสร้างไดโคโทมัสคีย์ (Dichotomous Key) จาก
ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม การรวบรวมและเก็บตัวอย่าง
การศึกษาภาคสนาม
ไม่มี

ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
4032102
อนุกรมวิธาน
4(3-3-7)
Taxonomy
ความรู้พื้นฐานในการจัดจาแนกสิ่งมีชีวิต หลักเกณฑ์
การตั้งชื่อสิ่งมีชีวิต การตรวจสอบหาชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง และการ
จาแนก จัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิต โดเมนของสิ่งมีชีวิต อาณาจักรสิ่งมีชีวิต
การจาแนกสิ่งมีชีวิตในปัจจุบัน ปฏิบัติการจาแนกสิ่งมีชีวิต การสร้างรูป
วิธาน (ไดโคโทมัสคีย์) จากตัวอย่างในห้อง
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
1203506
เคมีสีเขียว
2(1-2-3)
Green Chemistry
การศึกษาหลักเคมีสะอาด ทางเลือกในการใช้วัสดุตั้ง
ต้น การสังเคราะห์ รีเอเจนต์และภาวะของปฏิกิริยาทดแทน เทคโนโลยี
ชีวเคมี ทาปฏิกิริยาที่ให้มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์สูงสุด การเปลี่ยนและ
การใช้วัสดุจากผลิตผลทางการเกษตรและวัสดุเหลือทิ้ง ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นพิษ ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
4012202
แม่เหล็กไฟฟ้า 1
4(3-3-7)
Electricity and Magnetism 1
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4011101 และ 4011102
สนามไฟฟ้าสถิต อันตรกิริยาทางไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า
สถิ ต สนามแม่ เ หล็ ก อั น ตรกิ ริ ย าทางแม่ เ หล็ ก พลั ง งานแม่ เ หล็ ก
สนามไฟฟ้ า ในตั ว น าและไดอิ เล็ ก ตริก กฎของ บิ โ อ-สวาตท์ กฎของ
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เหตุผลการปรับปรุง
-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
, หน่วยกิตและรหัสวิชา
ปรับปรุงจากโปรแกรมวิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ปรับปรุง
หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา
2555
-เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน

-เพิ่มรายวิชาเนื่องจากคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรับปรุงหลักสูตรจึงเพิ่ม
เนื้อหาให้มีความครอบคลุม
มากขึ้น

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554

ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
แอมแปร์ สนามไฟฟ้าที่ แปรค่าตามเวลา กฎของฟาราเดย์และกฎของ
เลนซ์ สมบั ติ ท างแม่ เ หล็ ก ของสสาร สนามแม่ เ หล็ ก เนื่ อ งจาก
กระแสไฟฟ้าคงที่ การเหนี่ยวนาสนามแม่เหล็กไฟฟ้า สมการแมกซ์เวลล์
การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใน ตัวกลาง
ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อ หาวิชาแม่เหล็กไฟฟ้า 1 ไม่
น้อยกว่า 10 ปฏิบัติการ
4012203

ฟิสิกส์ของคลื่น
4(3-3-7)
Physics of Wave
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4011101 และ 4011102
กฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ของคลื่นเกี่ยวกับชนิด คุณสมบัติของคลื่น และการ
เคลื่อนที่ของคลื่นในตัวกลางที่เป็นของแข็ง ของเหลว และแก๊ส สมการ
คลื่นและผลเฉลยของสมการ ฟังก์ชั่นคลื่น พลังงานและโมเมนตัมของ
คลื่น การรวมกันของคลื่น ปรากฏการณ์ ดอปเปลอร์ การแทรกสอด
และการเลี้ยวเบนของคลื่น การโพลาไรซ์ของคลื่น อันตรกิริยาของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ากับสสาร ประโยชน์และการประยุกต์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ของคลื่น ไม่
น้อยกว่า 10 ปฏิบัติการ
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เหตุผลการปรับปรุง

-เพิ่มรายวิชาเนื่องจากคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรับปรุงหลักสูตรจึงเพิ่ม
เนื้อหาให้มีความครอบคลุม
มากขึ้น

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
ไม่มี

ไม่มี

4032101

สรีรวิทยาทั่วไป
4(3-3-6)
General Physiology
ศึกษาและวิเคราะห์ความรู้พื้นฐานทาง สรีรวิทยาของ
สิ่งมีชีวิต กระบานการต่างๆ ที่สาคัญ เช่น การสังเคราะห์แสง การ
หายใจ การขนส่งและการลาเลียง ความสมดุลของน้าและเกลือแร่
กลไกการประสานงานและการควบคุมการทางานของระบบต่างๆ

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
4021102
เคมีและปฏิบัติการ 2
4(3-3-7)
Chemistry and Laboratory 2
สมดุลเคมี สมดุลเชิงไอออน เคมีไฟฟ้า สารอินทรีย์
สารพอลิเมอร์ สารประกอบโคออร์ดิเนชันเบื้องต้น เคมีนิวเคลียร์และ
เคมีสภาวะแวดล้อมเบื้องต้น
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4022501
ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1
(3-3-7)
Biochemistry and Laboratory 1
ความส าคัญ ของบัฟ เฟอร์ในสิ่ งมีชีวิต เทคนิค การท า
สารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์โดยวิธีต่างๆ เช่น การตกตะกอน การกรอง
วิธีโครมาโทกราฟี การเคลื่ อ นย้ ายสู่ ขั้ ว ไฟฟ้ า การหมุน เหวี่ย ง ศึ กษา
องค์ประกอบของเซลล์โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที่ทางชีวภาพของ
คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก ฮอร์โมน วิตามิน
เกลือแร่
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4032101 สรีรวิทยาทั่วไป
4(3-3-7)
General Physiology
ความรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต กระบวนการ
ต่างๆที่สาคัญเช่น การสังเคราะห์แสง การหายใจระดับเซลล์ การขนส่ง
และการลาเลียง ความสมดุลของน้าและเกลือแร่ กลไกการประสานงาน
และควบคุมการทางานของระบบต่างๆของร่างกาย
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เหตุผลการปรับปรุง
-เพิ่มรายวิชาเนื่องจากคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรับปรุงหลักสูตรจึงเพิ่ม
เนื้อหาให้มีความครอบคลุม
มากขึ้น
-เพิ่มรายวิชาเนื่องจากคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรับปรุงหลักสูตรจึงเพิ่ม
เนื้อหาให้มีความครอบคลุม
มากขึ้น

-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
และหน่วยกิตวิชาปรับปรุง
จากโปรแกรมวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปรับปรุง
หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
4034201

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
3(2-3-6)
Plant Tissue Culture
การศึ ก ษาเทคนิ ค และวิธีก ารเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่อ พื ช
โดยใช้ อ าหารสั งเคราะห์ และฮอร์ โ มนในสภาวะปลอดเชื้ อ การน า
เทคนิ คการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อพืชไปใช้ในการขยายพันธุ์พืช ปรับปรุง
พันธุ์พืช การเก็บรักษา

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3(2-3-5)
Plant Tissue Culture
เทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะ
พืช รูปแบบของการเจริญและพัฒนาการของเนื้อเยื่อไปเป็นเอมบริโอ
และอวัยวะ ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การนา
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปใช้ในการขยายพันธุ์พืช ปรับปรุงพันธุ์พืช
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี

เหตุผลการปรับปรุง
2555

4034302

4003903

สัมมนาวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Seminar in Science
ศึ ก ษาความหมาย ขอบข่ า ยและรู ป แบบของการ
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนค้นคว้าวิทยาการ ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการค้นคว้าตามความสนใจและนามา
อภิปราย ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งฝึกเขียนโครงการและ
เขียนรายงานทั้งวิธีการและปฏิบัติ

ไม่มี
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-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
, หน่วยกิตและรหัสวิชา
ปรับปรุงจากโปรแกรมวิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ปรับปรุง
หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา
2555
-ตัดรายวิชาเนื่องจากคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรับปรุงหลักสูตร จึงยกเลิก
รายวิชา โปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไปจึง
ปรับปรุงรหัสรายวิชาใหม่
และย้ายจากวิชาเอกเลือก
เป็นวิชาเอกบังคับ

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก
ไม่มี

ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก
1204502
การบูรณาการและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Integration and Learning Management for
Science Teaching 1
การบู ร ณาการระหว่ า งองค์ ค วามรู้ วิ ช าชี พ ครู แ ละ
วิท ยาศาสตร์ศึก ษา ตามหลั ก สู ต รแกนกลาง โดยศึก ษาหลั ก สู ต รการ
พั ฒ นาธรรมชาติ ของวิช าวิท ยาศาสตร์ศึก ษา จิต วิท ยา ในการเรีย นรู้
ทักษะและเทคนิคการออกแบบในการจัดการเรียนรู้วิช าวิทยาศาสตร์
ศึกษา โดยยืดผู้เรียนเป็นสาคัญ การจัดชั้นเรียนให้เหมาะสมกับสภาพ
ผู้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์และการวิเคราะห์
หลักสูตร การวิเคราะห์ผู้เรียน เทคนิคการสอน วิธีการสอนวิทยาศาสตร์
ศิลปะการสอนเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี
และแหล่ งเรีย นรู้ ในการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ การวั ด และการ
ประเมินผล การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
1204503
การบูรณาการและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Integration and Learning Management for
Science Teaching 2
เทคนิคและทักษะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การ
จั ด กิ จ กรรมเสริ ม ทางวิ ท ยาศาสตร์ ค่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ โครงงาน
-135-

เหตุผลการปรับปรุง
-เพิ่มรายวิชารายวิชาให้
สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

-เพิ่มรายวิชารายวิชาให้
สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและเหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554

หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ กาแพงเพชรเปิ ดสอน แต่ต้องไม่ซ้ากับ รายวิช าที่เคยเรียนมาแล้ ว
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียน โดยไม่นับหน่วยกิต รวมใน
เกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
วิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาและการจัดการชั้น
เรียน การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่ อ การสอน การจั ด การห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร การจั ด เก็ บ
อุปกรณ์ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การทดลองปฏิบัติการสอน
หน้าชั้นเรียน การประเมินผลการจัดการเรียนรู้และการวิจัยในชั้นเรียน

เหตุผลการปรับปรุง

-คงเดิม
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชรเปิดสอน แต่ต้องไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และ
ต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียน โดยไม่นับหน่วยกิต รวมในเกณฑ์
การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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ภาคผนวก ค
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งต่างๆ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
--------------------------------------------โดยที่เป็ นการสมควรให้ มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลั ย
เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกับ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บ อุ ด มศึ กษาแห่ งชาติ แ ละเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับ อุดมศึกษาของส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอานาจตามมาตรา 18(2) แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554"
ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ข้ อ 5 ให้ ม หาวิท ยาลั ย จั ด การศึ ก ษาในสาขาวิช าต่ า งๆ ตามหลั ก สู ต รที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากสภา
มหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึ กษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อ
หนึ่ งภาคการศึกษาปกติ ส าหรั บ การจั ดการเรียนการสอนรายวิช าใดๆ ที่เป็ นหลั กสู ตรอิส ระระยะสั้ น
ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร
นั้นๆ
มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรี ยนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่าแปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจานวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
สาหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาสาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน
ข้อ 6 ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้อ งสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องสาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ ประกาศนี ย บั ต รอื่ น ๆ ที่ เที ย บเท่ า และต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 7 การรั บ นั ก ศึ ก ษาเข้ าศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ด าเนิ น การโดยการสอบคั ด เลื อ ก หรื อ
คัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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ข้อ 8 นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนใน
เวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้
ข้อ 9 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอน
หน่วยกิตรายวิชา โดยนาประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้
ข้อ 10 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการ
จัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้
ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจานวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต
การกาหนดหน่ ว ยกิตรวมและระยะเวลาของหลั กสู ตรแต่ล ะสาขาวิช า ให้ เป็น ไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ข้อ 12 มหาวิท ยาลั ย ต้อ งจั ดให้ มี อาจารย์ที่ ปรึกษาของนั กศึกษา เพื่ อท าหน้ าที่ ให้ ค าปรึก ษา
แนะนาแนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา
ข้อ 13 การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9
หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต สาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วย
กิต
ในกรณีที่มีความจาเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึก ษาลงทะเบียนเรียนตาม
เกณฑ์ที่แตกต่างไปจากที่กาหนดในวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ 14 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
การลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว
ข้อ 15 ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็ นนักศึกษา แก่
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้
ข้อ 16 อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ
ของรายวิชาที่ตนสอน
ข้อ 17 ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดทา
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการของรายวิชานั้น
ข้อ 18 ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการทาหน้าที่ กากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดทารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย
ข้อ 19 ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้
อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน
ข้อ 20 การวัด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา ให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ ของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ข้อ 21 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่
มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด
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ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2548
------------------------------------------------------โดยที่ เป็ น การสมควรให้ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชรมี ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการ
ประเมิ น ผลการศึ ก ษาในระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริญ ญาตรี เพื่ อ ก ากั บ มาตรฐานเชิ งคุ ณ ภาพในการ
ดาเนินการประเมินผลการศึกษาสาหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับ ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ข้ อ บั ง คั บ เรี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ว่ า ด้ ว ยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548”
ข้ อ 2 บรรดาข้ อ บั ง คั บ ประกาศ หรื อ ค าสั่ ง อื่ น ใด ในส่ ว น ที่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 3 ให้ใช้ข้อบังคับนี้สาหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษา
ภาคพิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549
เป็นต้นไป
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“งานทะเบี ย นและประมวลผล” หมายความว่า หน่ ว ยงานในส านั ก ส่ งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ทาหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“ภาคเรี ย นถัด ไป” หมายความว่า ภาคเรีย นที่ถั ดจากภาคเรียนที่ นั กศึ กษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ จัด
การศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน หรือนักศึก ษาที่เข้าศึกษาตาม
โครงการอื่นที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกติ
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ข้อ 5 ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องทาตลอด
ภาคเรียนอย่างสม่าเสมอด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกต
พฤติกรรม เพื่อทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และ
ต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิช าที่กาหนดให้ ประเมินลั กษณะอื่น ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี
การอนุมัติผลเป็นอานาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ 6 ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้
6.1 สาหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรกาหนดให้ประเมินผลการเรียนในระบบ
ค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่กาหนด ดังต่อไปนี้
ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
+
B
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
+
C
ดีพอใช้ (Fair Good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก (Fail)
0.0
ระดั บ คะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้
ระดับ คะแนนเป็ น “E” ในรายวิช าใด ต้องลงทะเบี ยนและเรียนวิช านั้ นใหม่ จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้น
รายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้
สาหรับรายวิชาเตรีย มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและ
เรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา
6.2 สาหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียน เพิ่มเติม
ตามข้อกาหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
ระดับการประเมิน
ผลการเรียน
PD (Pass with Distinction)
ผ่านดีเยี่ยม
P (Pass)
ผ่าน
F (Fail)
ไม่ผ่าน
ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได้
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ข้อ 7 ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอื่นๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน
สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้
Au (Audit)
ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วม
ฟังโดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนกาหนด
W (Withdraw) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นกาหนด 15 วัน นับแต่วันเปิด
ภาคเรียน
(2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากที่ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น
แล้วและได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนกาหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์
(3) นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต
และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนกาหนด
I (Incomplete) ใช้ บั น ทึ ก ผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาในกรณี ใ ดกรณี ห นึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังทางานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่งนักศึกษา
จะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป
(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่น
คาร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้สอบ
ในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้
การให้ “I” แก่ นั ก ศึ ก ษาคนใด อาจารย์ ผู้ ส อนจะต้ องส่ ง บั น ทึ ก
รายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย
ข้อ 8 กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ทางานไม่เสร็จภายใน
เวลาที่กาหนด ให้อาจารย์ผู้สอนทาการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ ผลงานที่ค้างอยู่
เป็น”ศูนย์” และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและ
ประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 9 ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์
ผู้สอน และกาหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์
ผู้ส อนไม่รายงานผลการประเมิน เป็ น ค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสั ญ ลั กษณ์ อื่นใด และมิใช่รายวิช าที่
นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน รายวิชานั้นเป็น “E”
หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 10 ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 สาหรับบันทึกผลการประเมินสาหรับรายวิชาที่
ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน
ข้อ 11 กรณีนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
สถาบั น ราชภั ฏ หรื อ หลั ก สู ต รที่ อ นุ มั ติ โดยสภาการฝึ ก หั ด ครู เข้ าศึ ก ษาในหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (หลั ง
อนุ ป ริ ญ ญา) จะลงทะเบี ย นรายวิช าซ้าหรือรายวิช าเที ยบเท่ ากั บ รายวิช าที่ เคยศึ กษามาแล้ ว ในระดั บ
อนุปริญญาไม่ได้ และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่กาลั งศึกษาอยู่
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ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน 5 ปี
ข้อ 12 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ
12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตก
เป็นตัวหารด้วย
12.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียน
รายวิช าที่ เป็ น วิช าเที ย บเท่ าตามที่ ห ลั ก สู ต รก าหนดให้ นั บ หน่ว ยกิต และค่าระดับ คะแนนเฉพาะวิช าที่
ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น
ข้อ 13 นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่ มหาวิทยาลัย
กาหนดนักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของเวลาเรี ย นทั้ ง หมด หรื อ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 แต่ ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 60 และคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้
ข้อ 14 นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้า
ชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่กาหนด
ในข้อ 13. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 15 นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผล
การประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจาเป็นอื่นที่เป็น
เหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นคาร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น
ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และ
ให้อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ทาการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้
และให้บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้
ข้อ 16 ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
16.2 สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือ
สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่ม
16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
16.4 สาหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ากว่า 5 ภาคเรียน
และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร 3 ปี และไม่ต่า
กว่า 6 ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียน
หลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน
ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี
16.5 สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 ปี กรณีเรียนหลักสูตร 2 ปี และไม่ต่ากว่า 9 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน 7 ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 3 ปี และไม่ต่ากว่า 12 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
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นักศึกษาไม่เกิน 9 ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน 11 ปี กรณีที่
เรียนหลักสูตร 5 ปี
ข้อ 17 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้น
ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
(2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 ในภาค
เรียนปกติที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 14 และที่ 16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
(3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนดแล้ว แต่ยังได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80
(4) มีสภาพเป็น นักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณี เรียน
หลักสูตร 2 ปี ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี ครบ 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 5 ปี
และขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2
17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 2 ปี สิ้น
ภาคเรียนที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
กรณีหลักสูตร 4 ปี สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่านการประเมิน
ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2
ข้อ 18 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จานวนหน่วยกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลั กสูตรแล้ว ถ้าได้
ค่าระดับ คะแนนเฉลี่ ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้ เลื อกเรียนรายวิช าเพิ่มเติม เพื่อทาค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00 ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย
ข้อ 19 นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษ
ตามควรแก่กรณีดังนี้
19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ
19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ
19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 20 ผู้ ส าเร็ จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี ที่ จะได้ รับ เกี ยรติ นิ ยม ต้อ งมี คุ ณ สมบั ติ
ครบถ้วนดังต่อไปนี้
20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่อ
เรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ สาหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ถึง3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
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สาหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่
ได้ค่าระดับ คะแนนเฉลี่ย สะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า
3.25 ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง
20.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือ
ไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน สาหรับผู้สาเร็ จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)
จะพิจารณาผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน
20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร
2 ปี ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่
เกิน 10 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 5 ปี
นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน สาหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน
11 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน สาหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 17 ภาค
เรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 5 ปี
ข้อ 21 การนับกาหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด เป็นวัน
สุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน
ข้อ 22 ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา
ข้อ 23 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีเกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2548
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550
---------------------------------------โดยที่ เป็ น การสมควรที่ จ ะให้ มี ระเบี ย บว่าด้ ว ยการโอนผลการเรีย นและการยกเว้น การเรีย น
รายวิ ช าระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรีในหลั ก สู ต รมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร เพื่ อ อ านวย
ประโยชน์ ให้ แก่นั กศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่ งพระราชบัญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
บรรดาระเบียบ คาสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชา ซึ่งได้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่น ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนใน
ระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูต รไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง
“การศึกษาโดยระบบอื่น” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
การฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการทางานด้วย
“การโอนผลการเรีย น” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุ ก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้น การเรี ย นรายวิ ช า” หมายความว่า การยกเว้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาไม่ ต้ อ งเรี ย น
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยกาหนด โดยนาหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ
ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการนาผลการศึกษาและหน่วยกิต
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ของรายวิช าตามหลั ก สู ต รในระดั บ เดี ยวกั น จากสถาบั น อุด มศึ ก ษาอื่ น และผลการศึ ก ษาที่ ได้ รับ จาก
การศึกษาโดยระบบอื่น ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชา
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน
ข้อ 4 ผลการเรียน รายวิชาที่จะนามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน รายวิชา
ต้องเป็ น ผลการเรีย นที่ นั กศึกษาได้รับ มาแล้ ว ไม่เกิน 10 ปี นั บจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียน
สุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่
กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่นามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่กาหนดใน
วรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจาหลักสูตรของรายวิชาที่จะนามาขอ
โอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ทาการสอบประเมินความรู้ และนาผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่าน
เกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้
ข้อ 5 ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็ น นั ก ศึ ก ษาในระดั บ อนุ ป ริญ ญาหรือ ปริญ ญาตรี แล้ ว แต่ ก รณี ที่ เคยศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา
(2) เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น
(3) เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอื่นที่
ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาค
ปกติ
(4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 6 การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(1) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(2) นั ก ศึ ก ษาที่ ข อโอนผลการเรี ย น ต้ อ งไม่ เคยถู ก สั่ งให้ อ อกจากมหาวิท ยาลั ย ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
(3) การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จากัดจานวน
หน่วยกิตที่ขอโอน
(4) ผลการเรียนรายวิชาที่จะนามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กาหนดใน
ข้อ 4 ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 7 ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
(2) เป็นนักศึกษาที่ สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(3) เป็ น นั ก ศึ ก ษาที่ ผ่ า นการศึ ก ษาอบรมในรายวิ ช าใดรายวิ ช าหนึ่ ง ตามหลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัย
(4) เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น
ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(4) ที่นาผลการเรียนมาขอยกเว้น
การเรียนรายวิช า จะต้องเป็น การอบรมหรือ การศึกษาโดยระบบอื่นที่จัดขึ้น สาหรับผู้มีความรู้พื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ข้อ 8 การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(1) รายวิชาที่นามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ากว่า C
(2) การนาผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้
ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
(3) สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาการศึก ษาทั่วไปจานวน 16 หน่วยกิต สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้
บังคับ
(4) ให้ ย กเว้น การเรีย นรายวิช าในหมวดวิช าการศึกษาทั่ วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง
โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ
(5) จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วย
กิตรวมขั้นต่าที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(6) ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
(7) รายวิชาที่ได้รับ การยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน สาหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา โดยไม่ต้อง
บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา
ข้อ 9 นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 10 การนั บ จ านวนภาคเรี ยนของนั กศึกษาที่ได้รับ โอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้
(1) ส าหรับ นั กศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
(2) สาหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน 12 หน่วยกิต เป็น
หนึ่งภาคเรียน
(3) การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้ อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคย
ศึกษาและได้รับผลการเรียน สาหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจานวนภาคเรียน
ต่อเนื่องกัน
ข้อ 11 การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องชาระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดโดยความเห็นชอบของสภา
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน
หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา
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ข้อ 13 นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 14 ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความ และวินิจฉัย ชี้
ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ 1940/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
………………………………………
เพื่อ ให้ ห มวดวิช าศึกษาทั่ วไป มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ กาแพงเพชร ได้ มีการพั ฒ นาและ
ปรับปรุงทุกๆ 5 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และมีการดาเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา 31 แห่ งพระราชบั ญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาและปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ดังนี้
อธิการบดี
ประธาน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธาน
คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการและเลขานุการ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ ค ณะกรรมการมี ห น้าที่ พั ฒ นาและปรับ ปรุงหมวดวิช าศึกษาทั่ ว ไป (ฉบับ ปรับ ปรุง
พ.ศ. 2559) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ ๑๐๙/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๙
คณะครุศาสตร์
........................................................................
เพื่ อให้ การพั ฒ นา/ปรั บปรุ งหลั กสู ตร พ.ศ.๒๕๕๙ ของคณะครุศาสตร์ ด าเนิ นไปด้ วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร คณะครุ
ศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
๒๕๔๘ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
ดร. ชัยรัตน์ บุมี
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังสุรีย์ พันธุ์แก้ว
กรรมการ
อาจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่า
กรรมการ
อาจารย์บุญล้อม ด้วงวิเศษ
กรรมการ
อาจารย์ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
กรรมการ
ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล
กรรมการ
มีหน้าที่ให้คาปรึกษา กากับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ และอานวยความสะดวกในการพัฒนาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย
๒.๑ สาขาวิชาพลศึกษา
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ล.ปัทมาวดี สิงหจารุ
รองศาสตราจารย์ธวัช วีระศิริวัฒน์
อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย
อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว
อาจารย์ธัชนิติ วีระศิริวัฒน์
อาจารย์ภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม
อาจารย์วัลลภ ทิพย์สุคน
อาจารย์สุพล เพ็ชรบัว
อาจารย์ฤทัยวรรณ มีบ้านหลวง
อาจารย์เรืองศักดิ์ แสงทอง
อาจารย์ประทวน เข็มเพชร
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อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต

อาจารย์ประจักสิน บึงมุม

ศิษย์เก่า

รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ กระบวนรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัย บุญณรงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ล.ปัทมาวดี สิงหจารุ
รองศาสตราจารย์ธวัช วีระศิริวัฒน์
อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย
อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว
อาจารย์ธัชนิติ วีระศิริวัฒน์
อาจารย์ภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม
อาจารย์วัลลภ ทิพย์สุคน
อาจารย์สุพล เพ็ชรบัว
อาจารย์ฤทัยวรรณ มีบ้านหลวง
อาจารย์เรืองศักดิ์ แสงทอง
อาจารย์ประทวน เข็มเพชร
อาจารย์ประจักสิน บึงมุม

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า

๒.๒ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร. ยุภาดี ปณะราช
อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด
อาจารย์อุไรวรรณ ปานทโชติ
อาจารย์จิรพงศ์ พวงมาลัย
อาจารย์วันวิสา รักพ่วง
ศึกษานิเทศก์ ประจักษ์ ศรสาลี
ดร.บรรจบ ภูโสดา

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า

รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพร ริมชลการ
รองศาสตราจารย์ ดร. บุญญา เพียรสวรรค์
รองศาสตราจารย์ ดร. ยุภาดี ปณะราช
อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด
อาจารย์อุไรวรรณ ปานทโชติ
อาจารย์จิรพงศ์ พวงมาลัย
อาจารย์วันวิสา รักพ่วง
ศึกษานิเทศก์ ประจักษ์ ศรสาลี
ดร.บรรจบ ภูโสดา

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า
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๒.๓ โปรแกรมวิชาภาษาไทย
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
อาจารย์มานพ ศรีเทียม
อาจารย์นันทิพัฒน์ เพ็งแดง
อาจารย์ศุภรดา สุขประเสริฐ
อาจารย์กษมา สุรเดชา
อาจารย์อมรา ทองใส
อาจารย์รุ่งณภา บุญธรรมมี
อาจารย์รัชฎาภรณ์ โพธิ์พฤกษ์
อาจารย์อังคณา พึ่งพัก

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต

รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาษ เพ็งพุ่ม
ดร.สุชาดา เจียพงษ์
ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ
อาจารย์มานพ ศรีเทียม
อาจารย์นันทิพัฒน์ เพ็งแดง
อาจารย์ศุภรดา สุขประเสริฐ
อาจารย์กษมา สุรเดชา
อาจารย์อมรา ทองใส
อาจารย์รุ่งณภา บุญธรรมมี
อาจารย์รัชฎาภรณ์ โพธิ์พฤกษ์
อาจารย์อังคณา พึ่งพัก

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต

๒.๔ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
อาจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่า
อาจารย์ชลชลิตา แตงนารา
อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ
อาจารย์พิมพ์ชนก เนยพลับ
อาจารย์ถิรวิท ไพรมหานิยม
อาจารย์สุกัญญา ธรรมธีระศิษฎ์
อาจารย์วิชานนท์ ผ่องจิตต์
อาจารย์วารุณี วงษ์ศิลป์
อาจารย์กนกวรรณ อินทสูต

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า
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อาจารย์พันตรี สีขาว

ศิษย์เก่า

รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกล เกิดผล
ดร.ทวีศักดิ์ ขันยศ
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
อาจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่า
อาจารย์ชลชลิตา แตงนารา
อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ
อาจารย์พิมพ์ชนก เนยพลับ
อาจารย์ถิรวิท ไพรมหานิยม
อาจารย์สุกัญญา ธรรมธีระศิษฎ์
อาจารย์วิชานนท์ ผ่องจิตต์
อาจารย์วารุณี วงษ์ศิลป์
อาจารย์กนกวรรณ อินทสูต
อาจารย์พันตรี สีขาว

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า

๒.๕ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
อาจารย์อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี บุญพิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์
อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง
อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
อาจารย์เกชา เดชา
อาจารย์สุภาพร อินทา
อาจารย์เชาวลา สุขโข

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า

รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วไลพร เมฆไตรรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร กุศลส่ง
อาจารย์อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี บุญพิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์
อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง
อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
อาจารย์เกชา เดชา

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
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อาจารย์สุภาพร อินทา
อาจารย์เชาวลา สุขโข
๒.๖ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
อาจารย์บุญล้อม ด้วงวิเศษ
อาจารย์ปาริชาต เตชะ
อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช
ดร.สามารถ กมขุนทด
ดร.มีชัย พลทองมาก

ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า
ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า

รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร. ธานี เกสทอง
อาจารย์ยอดชาย สายกลิ่น
อาจารย์ณัฏฐณิชา บัวคลี่
อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
อาจารย์บุญล้อม ด้วงวิเศษ
อาจารย์ปาริชาต เตชะ
อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช
ดร.สามารถ กมขุนทด
ดร.มีชัย พลทองมาก

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า
ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า

๒.๗ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
อาจารย์ชูวิทย์ ไชยเบ้า
รองศาสตราจารย์ ดร. พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
อาจารย์รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล
อาจารย์สิริวรรณ สิรวณิชย์
อาจารย์วรพรรณ ขาวประทุม
อาจารย์เลเกีย เขียวดี
อาจารย์ศรวัส ศิริ
อาจารย์จิรภาส กล้ากสิการ
อาจารย์นภากูล ธาตุ

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า

รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
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อาจารย์เยาวเรศ ภักดีจิตร
อาจารย์พัชรี ดินฟ้า
อาจารย์นิสรา วงษ์บุญมาก
อาจารย์ชูวิทย์ ไชยเบ้า
รองศาสตราจารย์ ดร. พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
อาจารย์รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล
อาจารย์สิริวรรณ สิรวณิชย์
อาจารย์วรพรรณ ขาวประทุม
อาจารย์เลเกีย เขียวดี
อาจารย์ศรวัส ศิริ
อาจารย์จิรภาส กล้ากสิการ
อาจารย์นภากูล ธาตุ

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า

๒.๘ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
อาจารย์ศรินญา หวาจ้อย
ดร.ชัยรัตน์ บุมี
อาจารย์ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
อาจารย์วิวัฒน์ ทวีทรัพย์
อาจารย์เฉลิม ทองจอน
อาจารย์ภคมน ตะอูบ
อาจารย์เมธี มธุรส
อาจารย์ยลดา กระต่ายทอง
อาจารย์ประเสริฐ ทิพย์พิมพ์วงศ์
อาจารย์เผ่าชาย ชาญเชี่ยว
อาจารย์อนุสร อุดเถิน

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า

รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสกร เรืองรอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล
อาจารย์ศรินญา หวาจ้อย
ดร.ชัยรัตน์ บุมี
อาจารย์ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
อาจารย์วิวัฒน์ ทวีทรัพย์
อาจารย์เฉลิม ทองจอน
อาจารย์ภคมน ตะอูบ
อาจารย์เมธี มธุรส
อาจารย์ยลดา กระต่ายทอง

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
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อาจารย์ประเสริฐ ทิพย์พิมพ์วงศ์
อาจารย์เผ่าชาย ชาญเชี่ยว
อาจารย์อนุสร อุดเถิน

ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า

๒.๙ โปรแกรมวิชาภาษาจีน
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
อาจารย์ชลธิชา สว่างไตรภพ
อาจารย์สมหญิง กัลป์เจริญศรี
อาจารย์เทพกาญจนา เทพแก้ว
อาจารย์แสงระวี สังมณีโชติ
อาจารย์นันท์นภัส ชิตนุรัตน์
อาจารย์Deng Fei
ดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง
อาจารย์ชาติชาย ระวังภัย
อาจารย์ศาวพา บัวศรี

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า

รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสัณห์ ชินอัครพงศ์
อาจารย์ภัทราพร โชคไพบูลย์
อาจารย์ชลธิชา สว่างไตรภพ
อาจารย์สมหญิง กัลป์เจริญศรี
อาจารย์เทพกาญจนา เทพแก้ว
อาจารย์แสงระวี สังมณีโชติ
อาจารย์นันท์นภัส ชิตนุรัตน์
อาจารย์Deng Fei
ดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง
อาจารย์ชาติชาย ระวังภัย
อาจารย์ศาวพา บัวศรี

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า

๒.๑๐ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี ชัยมงคล
อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
อาจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
อาจารย์ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
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อาจารย์ปราณี เลิศแก้ว
นางสาววิสากุล กองทองนอก
นางสาวสุมามาลย์ ฉลาด

อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า

รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล
ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี
ดร.ภาษกร แจ่มหม้อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี ชัยมงคล
อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
อาจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
อาจารย์ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร
นางสาววิสากุล กองทองนอก
นางสาวสุมามาลย์ ฉลาด

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ภาคผนวก ง
ประวัติ ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ นางดรุณี ชัยมงคล
ประวัติการศึกษา
ปี
2535
2516

ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อปริญญา
การบริหารการศึกษา
ชีววิทยา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

ภาระงานสอน
ภาระงานสอนปัจจุบัน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4003601
ทักษะสาหรับครูวิทยาศาสตร์
4004209
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4003601
ทักษะสาหรับครูวิทยาศาสตร์
4004209
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
4003302
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4032102
อนุกรมวิธาน
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/ตารา
- หลักชีววิทยา
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
- วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตประจาวัน
- ทักษะสาหรับครูวิทยาศาสตร์
- การจัดการเรียนรู้
- พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประสบการณ์สอน
- หลักชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยา
- พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
- การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
2(1-3-2)
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
2(1-3-2)
3(2-2-5)
3(2-3-4)

ชื่อ นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
ประวัติการศึกษา
ปี
2550
2548

ตาแหน่งทางวิชาการ -

ชื่อปริญญา
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ครุศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

ภาระงานสอน
ภาระงานสอนปัจจุบัน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4052101
วิทยาศาสตร์ของโลก
1012002
การจัดการค่ายวิชาการ
1023001
พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
1005002
ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ
ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4052101
วิทยาศาสตร์ของโลก
1012002
การจัดการค่ายวิชาการ
1023001
พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
1005002
ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ
1023002
พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
4003201
การผลิตอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และโครงงาน
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
4(3-3-6)

ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบคาสอน
- เอกสารประกอบการสอนวิทยาศาสตร์ของโลก
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมประกอบการสอนรายวิชาหลักชีววิทยา เรื่อง ระบบ
นิเวศวิทยา. 2556
2. การศึกษาปัญหาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2558. งานประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ชื่อ ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
ประวัติการศึกษา
ปี
2533-2537
2547-2549
2551-2555

ตาแหน่งทางวิชาการ -

ชื่อปริญญา
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ชีวเคมี)

ภาระงานสอน
ภาระงานสอนปัจจุบัน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4021102
เคมีและปฏิบัติการ 2
4022501
ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1
ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4021101
เคมีและปฏิบัติการ 1
4021102
เคมีและปฏิบัติการ 2
4022501
ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1
4022201
เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 1
4023711
เคมีสภาวะสิ่งแวดล้อม
4023141
ภาษาอังกฤษสาหรับนักเคมี
4024902
โครงการวิจัยทางเคมี
4024729
การควบคุมการตรวจสอบและ
การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์เคมี

น(ท-ป-อ)
4 (3-3-7)
4 (3-3-7)
น(ท-ป-อ)
4 (3-3-7)
4 (3-3-7)
4 (3-3-7)
4 (3-3-7)
4 (3-3-7)
3 (2-2-5)
2 (0-4-2)
1 (0-3-1)

ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบคาสอน
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
ผลงานวิจัย
1. ศึกษาชนิดพืชผักพื้นบ้านจังหวัดกาแพงเพชรที่เหมาะสมในการผลิตข้าวเสริมธาตุเหล็ก,
2555, สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร, หัวหน้าโครงการ
2. คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์จากน้าแร่จากบ่อน้าพุร้อนจังหวัดกาแพงเพชร, 2555, ผู้ร่วม
วิจัย
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3. Montha Meepripruk and Kenneth J. Haller (2011). Rerefinement of tricyclic
acyclovir.
4. Montha Meepripruk and Kenneth J. Haller. “Side chain disorder in 3-[(2Hydroxyethoxy)-methyl]-6-methyl-3H-imidazolo [1,2-a]Purin-9(5H)-one
dihydrate; C11H13N5O3•2H2O”. International Annual Symposium for
Computational Science and Engineering, ANSCSE15. March 30 – April 2, 2011,
Bangkok, Thailand.
5. Montha Meepripruk and Kenneth J. Haller (2013). Reinvestigation of tricyclic
acyclovir: characterization of a ‘proton-wire’ model. ActaCryst. C69, 10771080.
6. ศึกษาชนิดพืชผักพื้นบ้านจังหวัดกาแพงเพชรที่เหมาะสมในการผลิตข้าวเสริมธาตุเหล็ก.
(2555), หัวหน้าโครงการ, ตีพิมพ์บทความที่วารสาร Rajabhat Journal of Science,
Humanities & Social Sciences, 2557
7. การตกผลึกร่วมของไซโครเวียรกับสารธรรมชาติที่ใช้สาหรับรักษาเชื้อไวรัสเฮอร์พีทซิมเพล็กช์
, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร, หัวหน้าโครงการม, 2557,
8. วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การเสริมทักษะปฏิบัติการทางเคมีให้กับนักศึกษาเคมี ชั้นปีที่ 2 ปี
การศึกษา 1/2556, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร, หัวหน้า
โครงการ, 2557, ตีพิมพ์ที่วารสารพิกุล
9. ผลิตภัณฑ์สีผสมอาหารจากรงควัตถุของพืชผักพื้นบ้านจังหวัดกาแพงเพชร. (2557), หัวหน้า
โครงการ
10. Density Functional Theory Investigations on the Geometric and Electronic
Structures of 4–Azidomethyl–6–Isopropyl–2H–Chromen–2–One, Oral
presentation, Advanced Materials Research (AMR, ISSN: 1022-6680), Penang,
Malaysia.
11. Spectrophotometric Method to Studying the Reaction of Acyclovir and
Acyclovir with Ascorbic Acid and Zinc Chloride in Different Solvents, Submit
full paper at the 7th International Science, Social Sciences, Engineering and
Energy Conference (I-SEEC 2015), November 24th - 26th, 2015, Phitsanulok,
Thailand.
12. First Principles Density Functional Theory Investigation on the Structural,
Energetic, and Electronic properties of 6–Bromo–4–Oxo–4H–Chromene–3–
Carbaldehyde, Submit full paper at 2nd International Conference Advance
Engineering and Technology in National University, South Korea (2nd ICAET
2015 CONFERENCE), December 11th -13th , 2015, Incheon National University,
South Korea.
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13. First principles Studies on the Geometrical Structures and Electronic
Properties of 7,8–dichloro–4–oxo–4H–chromene–3–carbaldehyde, Submit full
paper at 2nd International Conference on Solid State Science and Technology
(ICSSST2015), December 13th -15th, 2015, Langkawi, Malaysia.
14. พันธุ์ข้าวและอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมในการผลิตข้าวกล้องงอกเพื่อการบริโภค: กลุ่ม
ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวดีปทุมธานี 1 ไทรงาม จ.กาแพงเพชร, สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร, หัวหน้าโครงการวิจัยลุลว่ งแล้ว 90 % อยู่ในระหว่างการ
เขียนเล่มวิจัย
15. การศึกษาความหลากหลายของพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ในอาเภอเมืองและอาเภอไทรงาม จังหวัด
กาแพงเพชร, สกอ. Herp, หัวหน้าโครงการวิจัยลุล่วงแล้ว 90 % อยู่ในระหว่างการเขียนเล่ม
วิจัย, ส่งบทคัดย่อนาเสนอแบบปากเปล่าที่งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ประเทศลาว
(Botanical research in Tropical Asia) วันที่ 6-11 ธันวาคม 2558, หัวหน้าโครงการ
16. การศึกษาความหลากหลายของพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ในจังหวัดกาแพงเพชร, 2559, ทุนวิจัยจาก
สกอ. (Herp), หัวหน้าโครงการวิจัย
17. สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดอะไซโคลเวียร์จากพืชสมุนไพร 5 ชนิด
18. กาบาและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องงอก 5 สายพันธุ์
19. สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตข้าวกล้องงอกหอมมะลิ 105
20. การศึกษาปฏิกิริยาร่วมของ Acyclovir กับ Caffeine และ Zinc chloride ใน Solvent ที่
แตกต่างกัน ด้วยวิธี Spectrophotometric
21. การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตเส้นบุก
22. Computational calculation on the geometrical and electronic structures of
1,4–dinitro–1H–imidazole
23. Computational Analysis of on the Energetics and Electronic Properties of the
Herpes Antiviral Agent Acyclovir Framework
บทความตีพิมพ์
1. Montha Meepripruk and Kenneth J. Haller (2011). Rerefinement of tricyclic
acyclovir: C11H13N5O3•2H2O. ActaCryst. A67, C761-C762.
2. Montha Meepripruk and Kenneth J. Haller. “Side chain disorder in 3-[(2Hydroxyethoxy)-methyl]-6-methyl-3H-imidazolo [1,2-a]Purin-9(5H)-one
dihydrate; C11H13N5O3•2H2O”. International Annual Symposium for
Computational Science and Engineering, ANSCSE15. March 30 – April 2, 2011,
Bangkok, Thailand.
3. Montha Meepripruk and Kenneth J. Haller (2013). Reinvestigation of tricyclic
acyclovir: characterization of a ‘proton-wire’ model. Acta Cryst. C69, 10771080.
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4. มณฑา หมีไพรพฤกษ์และคณะ (2557) ศึกษาชนิดพืชผักพื้นบ้านจังหวัดกาแพงเพชรที่
เหมาะสมในการผลิตข้าวเสริมธาตุเหล็ก. Rajabhat Journal of Science, Humanities &
Social Sciences, 2557
5. มณฑา หมีไพรพฤกษ์ (2557) กิจกรรมเสริมทักษะด้านเทคนิคการใช้อุปกรณ์ทางเคมีให้กับ
นักศึกษาปริญญาตรีเคมี ชั้นปีที่ 2, วารสารพิกุล 12(1).49-64.
6. Pek–Lan Toh, Montha Meepripruk, Lee Sin Ang, Shukri Sulaiman and
Mohamed Ismail Mohamed–Ibrahim (2015). Density Functional Theory
Investigations on the Geometric and Electronic Structures of 4–Azidomethyl–
6–Isopropyl–2H–Chromen–2–One, Oral presentation, MATEC Web of
Conferences, 27/01003, p. 1-5. Penang, Malaysia.
7. Montha Meepripruk, Ratree Bumee, Weenawan Somphon and Pek-Lan Toh.
(2015). Crystal Growth and Physical Characterization of Acyclovir Crystallized
with Ascorbic Acid and Zinc Chloride. ICEIM 2015 Conference, September 3-4,
2015. Penang, Malaysia
8. Montha Meepripruk, Pek-lan Toh, Spectrophotometric Method to Studying
the Reaction of Acyclovir and Acyclovir with Ascorbic Acid and Zinc Chloride
in Different Solvents. The 7th International Science, Social Sciences,
Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2015), p.299-304, November 24th 26th, 2015, Phitsanulok, Thailand.
9. มณฑา หมีไพรพฤกษ์ และคณะ (2558) พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสาหรับการผลิตข้าวกล้องงอก
ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
10. คณิศร เอมทิพย์ กิติยา จันทบิล ผาณิต เลื่อนลอย วรัญญา บุญมาตย์ มณฑา หมีไพร
พฤกษ์ และวสุนธรา รตโนภาส ผลการใช้ลูกอมหญ้าดอกขาวลดอาการอยากบุหรี่ (2558)
วารสารสักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2(2)
11. Pek–Lan Toh, Montha Meepripruk, Lee Sin Ang, Shukri Sulaiman and
Mohamed Ismail Mohamed–Ibrahim. Computational calculation on the
geometrical and electronic structures of 1,4–dinitro–1H–imidazole. 2559, อยู่ใน
ระหว่างดาเนินการส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ (Proceeding).
12. ชารีรัตน์ ทองทา มณฑา หมีไพรพฤกษ์และสุรชัย รัตนสุข สภาวะที่เหมาะสมในการ
สกัดอะไซโคลเวียร์จากพืชสมุนไพร 5 ชนิด (2559, อยู่ในระหว่างดาเนินการส่งตีพิมพ์ที่
วารสารสักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
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ชื่อ นายศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
ประวัติการศึกษา
ปี
2554
2549

ตาแหน่งทางวิชาการ -

ชื่อปริญญา
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ภาระงานสอน
ภาระงานสอนปัจจุบัน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4011101
หลักฟิสิกส์
4013501
อิเล็กทรอนิกส์
ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4011103
ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ
4012201
กลศาสตร์ 1
4013501
อิเล็กทรอนิกส์ 1
4012101
ดาราศาสตร์และอวกาศ

น(ท-ป-อ)
4(3-3-7)
3(2-2-5)
น(ท-ป-อ)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบคาสอน
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
1. ศุภวัฒน์ วิสฐิ ศิริกุล. (2559). การวิเคราะห์แนวโน้มความยาวนานแสงแดดระหว่างปี 1958
และ 2012 สาหรับจังหวัดนครสวรรค์. การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 54. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร.
2. ศุภวัฒน์ วิสฐิ ศิริกุล และคณะ. (2558). การศึกษาสมบัติทางกายภาพของข้าวพื้นเมือง
บ้านเมืองน้อย อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. กาประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
3. ศุภวัฒน์ วิสฐิ ศิริกุล และคณะ. (2558). การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและเส้นใยของข้าว
พื้นเมืองบ้านเมืองน้อย อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. กาประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
4. ศุภวัฒน์ วิสฐิ ศิริกุล และคณะ. (2558). การศึกษาค่าความชื้นในข้าวเปลือกที่เหมาะสมกับ
การแปรรูปเป็นข้าวสาร. กาประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2. สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
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5. ศุภวัฒน์ วิสฐิ ศิริกุล และคณะ. (2557). การพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุและผล ของ
นักศึกษาวิชาชีพครู โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
6. ศุภวัฒน์ วิสฐิ ศิริกุล และคณะ. (2557). การศึกษาแนวโน้มของอุณหภูมิในจังหวัด
กาแพงเพชรกาประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1. สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร.
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ชื่อ นายปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร
ประวัติการศึกษา
ปี
2552
2555

ตาแหน่งทางวิชาการ -

ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

ภาระงานสอน
ภาระงานสอนปัจจุบัน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4004209
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
1024601
ทักษะสาหรับครูวิทยาศาสตร์
ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4003704
ภาษาอังกฤษสาหรับครูวิทยาศาสตร์
4004209
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
1024601
ทักษะสาหรับครูวิทยาศาสตร์

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาลัยนเรศวร

น(ท-ป-อ)
2(1-3-2)
3(2-2-5)
น(ท-ป-อ)
3(3-0-3)
2(1-3-2)
3(2-2-5)

ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบคาสอน
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
1. ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร และคณะ. (2558). ปริมาณเอทานอลในไวน์ผลไม้ 5 ชนิด. งานประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ชื่อ นางสาวธิดารัตน์ พรหมมา
ประวัติการศึกษา
ปี
2556
2551

ตาแหน่งทางวิชาการ -

ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี)
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์การแพทย์)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาระงานสอน
ภาระงานสอนปัจจุบัน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4003901
วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์
4003903
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์
1262401
วิทยาศาสตร์สาหรับครูประถม
1005001
ประมวลสาระความรู้วิชาชีพครู
ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4031101
หลักชีววิทยา
4032401
พันธุศาสตร์
4032101
สรีรวิทยาทั่วไป
4003901
วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์
4003903
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
น(ท-ป-อ)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
4(3-3-6)
3(2-2-5)
2(2-0 -4)

ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบคาสอน
- เอกสารประกอบการสอนหลักชีววิทยา
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
1. ธิดารัตน์ พรหมมา และคณะ. (2558). การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของถั่วมะแฮะงอก.
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
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