
  

 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร�ท่ัวไป(5 ป") 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 

จังหวัดปทุมธานี 
  



 ข 
 

สารบัญ 
  หน2า 
   

หมวดท่ี 1 ข2อมูลท่ัวไป 1 
 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3.วิชาเอก 1 
 4. จํานวนหน�วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5.รูปแบบของหลักสูตร 2 
 6.สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7.ความพร2อมในการเผยแพร�หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8.อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสําเร็จการศึกษา 2 
 9.ชื่อ ตําแหน�งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และป=ท่ีจบของอาจารย>

ผู2รับผิดชอบหลักสูตร 
 
3 

 10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 4 
 11.สถานการณ>ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป@นต2องนํามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 
 
4 

 12. ผลกระทบจาก ข2อ 11ต�อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข2องกับ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
6 

 13. ความสัมพันธ>กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปBดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของ 
มหาวิทยาลัย 

 
6 

หมวดท่ี 2 ข2อมูลเฉพาะของหลักสูตร 8 
 1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค>ของหลักสูตร 8 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 10 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษาการดําเนินการและโครงสร2างของหลักสูตร 13 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 13 
 2. การดําเนินการหลักสูตร 13 
 3. หลักสูตรและอาจารย>ผู2สอน 17 
 4. องค>ประกอบเก่ียวกับประสบการณ>ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝEกงาน) 54 
 5. ข2อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 55 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู2กลยุทธ�การสอนและการประเมินผล 57 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 57 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู2ในแต�ละด2าน 57 
 3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2จาก 

หลักสูตรรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

58 
   



 ค 
 

 สารบัญ (ต<อ)  
  หน2า 
   

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ�ในการประเมินผลนักศึกษา 76 
 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ> ในการให2ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 76 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 76 
 3. เกณฑ>การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 77 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย� 78 
 1. การเตรียมการสําหรับอาจารย>ใหม� 78 
 2. การพัฒนาความรู2และทักษะให2แก�คณาจารย> 78 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 80 
 1. การบริหารหลักสูตร 80 
 2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 81 
 3. การบริหารคณาจารย> 84 
 4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 84 
 5. การสนับสนุนและการให2คําแนะนํานักศึกษา 85 
 6. ความต2องการของตลาดแรงงานสังคมและหรือความพึงพอใจของ 

ผู2ใช2บัณฑิต 
 

85 
 7. ตัวบ�งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 86 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 88 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 88 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 89 
 3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 89 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 89 

ภาคผนวก  98 
 ภาคผนวก ก ข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 

จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 

 
 

91 
 ภาคผนวก ข ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 

จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว2น
การเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549 

 
 

107 
 ภาคผนวก ค ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 

จังหวัดปทุมธานีว�าด2วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร2อนสําหรับ
นักศึกษาระดับอนุปริญญาปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ. 2549 

 
 

112 
 ภาคผนวก ง หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 115 

   



 ง 
 

สารบัญ (ต<อ)  
  หน2า 
   

 ภาคผนวก จ คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 
จังหวัดปทุมธานีท่ี 024/2553 เรื่อง แต�งต้ังคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร> 

 
 

132 
 ภาคผนวก ฉ รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร> 
 

135 
 ภาคผนวก ช รายงานการวิพากษ>หลักสูตร 146 
 ภาคผนวก ซ ผลงานทางวิชาการของอาจารย>ประจําหลักสูตร 173 
 ภาคผนวก ฌ ผลวิจัยการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร> 
 

181 
 ภาคผนวก ญ รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค>ตามความต2องการ

ของผู2ใช2บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติและความ
ต2องการและปgจจัยท่ีมีผลต�อการเลือกศึกษาต�อในหลักสูตร  
ครุศาสตรบัณฑิตคณะครุศาสตร>มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 

 
 
 
 

210 
 ภาคผนวก ฎตารางเปรียบเทียบข2อแตกต�างระหว�างหลักสูตรเดิมกับ 

หลักสูตรท่ีปรับปรุง 
 

217 



 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร�ทั่วไป(5 ป") 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา :มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ>จังหวัดปทุมธานี 
คณะ   :ครุศาสตร> 

 
หมวดท่ี 1ข2อมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย  : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร>ท่ัวไป 
ภาษาอังกฤษ  :Bachelor of Education Program in Chemistry and General  
   Science 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :ครุศาสตรบัณฑิต (เคมีและวิทยาศาสตร>ท่ัวไป) 
ชื่อย�อ:ค.บ. (เคมีและวิทยาศาสตร>ท่ัวไป) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :Bachelor of Education (Chemistry and General Science) 
ชื่อย�อ :B.Ed. (Chemistry and General Science) 

 
3. วิชาเอก  

ภาษาไทย วิชาเอก :  เคมีและวิทยาศาสตร>ท่ัวไป 
ภาษาอังกฤษ      Major :  Chemistry and General Science 
 

4. จํานวนหน<วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
จํานวนหน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม�น2อยกว�า 173 หน�วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป@นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป= 
5.2 ภาษาท่ีใช2  

ภาษาไทย 
5.3 การรับเข2าศึกษา  

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต�างชาติท่ีสามารถใช2ภาษาไทยได2เป@นอย�างดี  
5.4 ความร<วมมือกับสถาบันอ่ืน  

เป@นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ>จังหวัดปทุมธานี 



 2 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

5.5 การให2ปริญญาแก<ผู2สําเร็จการศึกษา 
ให2ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
� หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555 

เริ่มใช2หลักสูตรนี้ตั้งแต�ภาคการศึกษาท่ี 1ป=การศึกษา2556 
� สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี

เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต�อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 7/2555 
เม่ือวันท่ี16สิงหาคม พ.ศ. 2555 

� สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งท่ี 10/ 2555เม่ือวันท่ี6กันยายน พ.ศ. 2555 

 
7. ความพร2อมในการเผยแพร<หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ป=การศึกษา 2559 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสําเร็จการศึกษา 
8.1 ครู อาจารย>และบุคลากรทางการศึกษา 
8.2 เจ2าหน2าท่ีหรือพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม/บริษัท หรือหน�วยงานท่ีเก่ียวข2อง 



 3 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

9. ช่ือ ตําแหน<งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และป"ท่ีจบของอาจารย�ผู2รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหน<ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ป"ท่ี

จบ 
1 นางสาวจิตตรี  พละกุล อาจารย> วท.ม. (วิทยาศาสตร>

สิ่งแวดล2อม)  
จุฬาลงกรณ>มหาวิทยาลัย 2552 

   กศ.บ. (เคมี) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2547 
2 นางสาวชลลดา กุลวัฒน> อาจารย> วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลยัเชียงใหม� 2529 
   กศ.บ. (วิทยาศาสตร>-

เคมี) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
บางแสน 

2524 

3 นายชาตรี  เกิดธรรม ผู2ช�วย
ศาสตราจารย> 

กศ.ด. (วิทยาศาสตร>
ศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  2542 

   วท.ม. (การสอน
ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม� 2525 

   กศ.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
บางแสน 

2519 

4 นายสุธี  พรรณหาญ ผู2ช�วย 
ศาสตราจารย> 

ศษ.ด. (วิทยาศาสตร>
ศึกษา) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร> 2547 

   ค.ม. (การศึกษา
วิทยาศาสตร>) 

จุฬาลงกรณ>มหาวิทยาลัย 2531 

   กศ.บ. (ฟBสิกส>) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
บางเขน 

2524 

5 นายวรายุทธ> อัครพัฒนพงษ> ผู2ช�วย วท.ม. (การสอนฟBสิกส>) มหาวิทยาลยัเชียงใหม� 2537 
  ศาสตราจารย> ศษ.บ. (ฟBสิกส>-

คณิตศาสตร>) 
มหาวิทยาลยัขอนแก�น 2530 

      
 
10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

ในสถานท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 
 

11.  สถานการณ�ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปJนต2องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ�หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) ท่ีสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต2แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร2างสรรค>โดยใช2วิทยาศาสตร>เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการสร2างมูลค�าเพ่ิมและทรัพย>สินทางปgญญาให2กับผลผลิตชุมชน กอปรกับภายในป=   
พ.ศ. 2558 จะเกิดการขับเคลื่อนและรวมตัวเป@นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต2ให2มีความม่ันคงม่ังค่ังและสามารถแข�งขันกับ
ภูมิภาคอ่ืนๆได2 เกิดการไหลเวียนอย�างเสรีของสินค2า บริการ การลงทุน เงินทุน จึงจําเป@นต2องเตรียม
ความพร2อมเพ่ือท่ีจะปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงและสร2างโอกาสจากวิกฤติต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนได2อย�าง
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เหมาะสม อนึ่ง เพ่ือให2เกิดสมดุลต�อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตามวิถีทุนนิยมท่ีเกิดข้ึนอย�าง
รวดเร็วในอนาคต ความพอเพียงในการดําเนินชีวิตตาม“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จึงเป@นทางออก
สําคัญท่ีทําให2คนไทยสามารถพ่ึงพาตนเองและมีภูมิคุ2มกันในการดํารงชีวิต ส�งผลให2เศรษฐกิจมี
คุณภาพ สังคมมีเสถียรภาพ และสิ่งแวดล2อมและทรัพยากรธรรมชาติมีความยั่งยืนดังนั้นการผลิตครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพท้ังความรู2ด2านวิทยาศาสตร> การจัดการเรียนรู2วิทยาศาสตร> การ
มีคุณธรรมของครู และการมีความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล2อม ย�อมสามารถปลูกฝgงค�านิยม
ทางวิทยาศาสตร>ให2แก�เด็กและเยาวชน มุ�งเน2นการสร2างองค>ความรู2 ควบคู�กับการดําเนินชีวิตตามวิถี
ไทย และการใส�ใจสิ่งแวดล2อม ให2เป@นผู2มีคุณธรรม รู2เท�าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก นํามาสู�การ
พัฒนาองค>ความรู2และนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือสร2างเสริมเศรษฐกิจท่ีมีคุณภาพและเสถียรภาพ
รวมถึงการสร2างความสมดุลระหว�างการใช2ประโยชน>และการอนุรักษ>ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล2อมได2อย�างยั่งยืน 

11.2 สถานการณ�หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สถานการณ>หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีจําเป@นในการวางแผนหลักสูตรได2

คํานึงถึงโลกยุคศตวรรษท่ี 21 เป@นโลกแห�งยุคสังคมแห�งความรู2และข2อมูลสารสนเทศ โลกไร2พรมแดน 
ผู2ท่ีจะดํารงชีวิตอยู�ในสังคมดังกล�าวได2อย�างสมดุลต2องเป@นผู2ท่ีมีเครื่องมือในการจัดกระทํากับข2อมูลใน
โลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเรียนรู2โลกท้ังในปgจจุบันและอนาคต ดังนั้นการจัดการศึกษาจึง
มีบทบาทสําคัญเป@นอย�างยิ่งในการหล�อหลอมให2ผู2เรียนมีทักษะท่ีจําเป@นในศตวรรษท่ี 21 (21st 
Century Skills) ได2แก� ทักษะการสื่อสาร ความคิดสร2างสรรค>และความใฝyรู2ใฝyเรียน การคิดอย�างมี
วิจารณญาณและคิดอย�างเป@นระบบ ทักษะการใช2ข2อมูลสารสนเทศและสื่อ ทักษะระหว�างบุคคลและ
ทักษะการทํางานร�วมกัน การระบุ กําหนด และแก2ปgญหา การกํากับตนเอง และความรับผิดชอบต�อ
สังคม เป@นต2น เพ่ือเตรียมผู2เรียนให2ก2าวเข2าสู�สังคมแห�งความรู2และข2อมูล พร2อมท้ังสามารถดํารงชีวิต
อยู�ในสังคมท่ีมีความซับซ2อนได2อย�างสง�างาม นอกจากด2านทักษะท่ีจําเป@นในการดํารงชีวิตสําหรับยุค
ศตวรรษท่ี 21 แล2ว ท้ังนี้ยังต2องคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด2านสังคมและวัฒนธรรม อาทิเช�น 
ประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ASEAN Socio-cultural Community, ASCC) ซ่ึงมีจุดมุ�งหมายใน
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนส�งเสริมการใช2ทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืนและ
เสริมสร2างอัตลักษณ>ทางวัฒนธรรมของอาเซียน เป@นต2น ความต่ืนตัวด2านสุขภาพอนามัยและ
สิ่งแวดล2อม การขาดแคลนพลังงานและปgญหาโลกร2อน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดังกล�าวส�งผลกระทบต�อ
สังคมและวัฒนธรรมเป@นอย�างมาก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี การ
ติดต�อสื่อสารท่ีไร2พรมแดน ทําให2สังคมไทยได2รับอิทธิพลจากสังคมและวัฒนธรรมจากต�างประเทศ โดย
เน2นวัตถุนิยมและบริโภคนิยม จนละเลยวัฒนธรรม ค�านิยมท่ีดีงาม และภูมิปgญญาท2องถ่ิน จึง
จําเป@นต2องพัฒนาทรัพยากรมนุษย>ทางด2านวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี โดยเฉพาะครูทางวิทยาศาสตร>
ท่ีมีความรู2 ความเข2าใจในวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร>รวมท้ังจิตวิทยา
ศาสตร> ภูมิปgญญาท2องถ่ิน และความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู2ท่ีเน2นผู2เรียนเป@นสําคัญโดย
คํานึงถึงการสร2างองค>ความรู2ในบริบทสังคมไทย และนําความรู2ไปใช2อย�างมีเหตุผล พัฒนา องค>ความรู2
หรือพัฒนาสิ่งใหม�ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและปรับตัวรับกับสถานการณ>ทางสังคมและวัฒนธรรมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปได2อย�างเหมาะสม 
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12.  ผลกระทบจาก ข2อ 11ต<อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข2องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากสถานการณ>ทางด2านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมส�งผลให2เกิดการพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาด2านวิทยาศาสตร>ศึกษาท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงเป@นผู2มีความรู2 
ความสามารถ มีความรู2คู�คุณธรรม รักและผูกพันต�อท2องถ่ินสํานึกในความเป@นไทยใส�ใจสภาพแวดล2อม
มีมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป@นวิชาชีพชั้นสูง เป@นครูดีและครูเก�งท่ีสามารถปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาได2อย�างมีประสิทธิภาพและมีพ้ืนฐานความรู2ท่ีสามารถนําไปพัฒนาตนเองสําหรับการ
จัดการเรียนรู2ในระดับสูงได2 

12.2 ความเก่ียวข2องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ>  ในพระบรมราชูปถัมภ>  จังหวัดปทุมธานี เป@น

สถาบันอุดมศึกษาท่ีมุ�งความเป@นเลิศทางด2านการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู2คู�คุณธรรม มีมาตรฐานวิชาชีพ
ครูท่ีเหมาะสมกับการเป@นวิชาชีพชั้นสูงท่ีสอดคล2องกับความต2องการของสังคมไทย มีความสามารถ
บูรณาการความรู2ในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยีและภูมิปgญญาท2องถ่ิน มีทักษะในการ
จัดการเรียนรู2 และมีจิตวิทยาศาสตร> เพ่ือธํารงปณิธานในการสร2างบัณฑิตท่ีดีและเก�ง มีความรู2ท่ี
สามารถนําไปพัฒนาเด็กและเยาวชนให2ทันต�อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของโลก และ
สามารถนําความรู2ทางด2านวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยีไปพัฒนาตนเอง สังคม และชุมชนท2องถ่ินต�อไป 

 
13. ความสัมพันธ�กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปKดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

13.1 กลุ<มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปKดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
�หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
�หมวดวิชาเฉพาะ 
�หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ<มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปKดสอนให2สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
ไม�มี 

13.3 การบริหารจัดการ  
13.3.1 แต�งต้ังผู2ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือทําหน2าท่ีประสานงานกับสาขา/คณะ 

อาจารย>ผู2สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข2อกําหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการดําเนินการ 

13.3.2 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําหน2าท่ีกํากับดูแล โดยประสานงานกับสํานัก
ส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และ
ควบคุมการดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให2เป@นไปตามข2อกําหนดรายวิชา 
  



 6 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

หมวดท่ี 2 ข2อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค�ของหลักสูตร 
 

1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร>ท่ัวไป มุ�งผลิตครูวิชาชีพชั้นสูงท่ีมี

ความสามารถด2านองค>ความรู2ทางวิชาชีพ ทักษะการจัดการเรียนรู2 จิตวิทยาศาสตร> คุณธรรมจริยธรรม 
และดําเนินชีวิตด2วยความดีและปgญญา สามารถบูรณาการองค>ความรู2แห�งวิชาชีพครูเคมีและ
วิทยาศาสตร>ท่ัวไป ไปสู�การจัดการศึกษาและพัฒนาผู2เรียนให2เป@นคนดี มีสติปgญญา ความสามารถ 
และอยู�ร�วมกับบุคคลอ่ืนได2อย�างมีความสุข รู2เท�าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเผชิญปgญหาหรือวิกฤต
ได2ด2วยสติปgญญา และมีความสามารถประยุกต>ใช2วิทยาศาสตร>และเทคโนโลยีไปพัฒนาตนเอง สังคม 
สิ่งแวดล2อม และชุมชนท2องถ่ิน ตลอดจนการสร2างองค>ความรู2และกระบวนการเรียนรู2ทางเคมีและ
วิทยาศาสตร>ท่ัวไป มุ�งสู�การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยให2เป@นสังคมแห�งภูมิปgญญาและการ
เรียนรู2ตลอดชีวิต 

1.2  ความสําคัญ   
การผลิตบัณฑิตครูให2เป@นผู2ท่ีมีคุณธรรมและความรู2 สามารถเป@นผู2นําทางจิตวิญญาณของ

สังคมท่ีจะสร2างให2เป@นสังคมแห�งการเรียนรู2วิทยาศาสตร>จําเป@นต2องอาศัยศาสตร>การผลิตครู และ
ศาสตร>ท่ีเก่ียวข2อง รวมท้ังทักษะการวิเคราะห>และการสื่อสารท่ีมีคุณภาพ การจัดการศึกษาทางด2านครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีดีและเก�ง จึงต2องเน2นผู2เรียนเป@นสําคัญและให2ผู2เรียนมี
การค2นคว2าหาความรู2นอกห2องเรียนอยู�เสมอ รวมถึงการจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาผู2เรียนให2มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมมีความรู2 ทักษะทางปgญญา ทักษะความสัมพันธ>ระหว�างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห>เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเป@นสากลแต�
ไม�ท้ิงความเป@นไทยมีความรักและผูกพันต�อท2องถ่ินใส�ใจสภาพแวดล2อม ตลอดจนมีความคิดสร2างสรรค> 
สามารถพัฒนาตนเองและรู2เท�าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

1.3 วัตถุประสงค� 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร>ท่ัวไป มีวัตถุประสงค>ในการผลิต

บัณฑิตครูสอดคล2องกับผลลัพธ>การเรียนรู2ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดยบัณฑิตครู
เป@นผู2ท่ีมีคุณลักษณะดังต�อไปนี้ 

1.3.1 มีทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนรู2ทางวิทยาศาสตร>และสามารถนําความรู2ความ
เข2าใจในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร>พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร>ท่ัวไป และเคมี กระบวนการทางวิทยาศาสตร> 
ร ว ม ท้ั งจิ ต วิ ท ย าศ าส ต ร> ไป ใช2 ใน ก าร เรี ย น ก ารส อ น วิ ช า วิ ท ย าศ าส ต ร> ห รื อ วิ ช า อ่ื น ๆ  
ท่ีเก่ียวข2องได2อย�างมีประสิทธิภาพ 

1.3.2 มีทักษะและเทคนิควิธีการในการแสวงหาความรู2 การแก2ปgญหาโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร> สามารถวิเคราะห> สังเคราะห> เพ่ือนําไปใช2ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร>ใน
สถานศึกษาตลอดจนสามารถนําไปใช2พัฒนาและ/หรือแก2ปgญหาของท2องถ่ินอย�างเหมาะสม 
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1.3.3 ศรัทธาต�อวิชาชีพครู สามารถดํารงชีวิตร�วมกับผู2อ่ืนได2อย�างมีความสุข ตลอดจนมีความ
สนใจและใฝyหาความรู2ให2ทันกับความก2าวหน2าทางวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลง
ของโลก มีความคิดริเริ่มสร2างสรรค> และประกอบวิชาชีพอย�างมีจรรยาบรรณและจริยธรรม 
 1.3.4 สามารถใช2เทคโนโลยีและการสื่อสารเป@นเครื่องมือในการแสวงหาความรู2และสร2าง
ความรู2 ตลอดจนมีทักษะในการปฏิบัติการ การค2นคว2าและวิจัยทางวิทยาศาสตร>และการวิจัยทาง
การศึกษา 

1.3.5 มีภาวะผู2นําในการทํากิจกรรมด2านต�างๆ ของโรงเรียน 
1.3.6 มีความรู2และสามารถบูรณาการความรู2ระหว�างวิชาเคมีและวิทยาศาสตร>ท่ัวไปกับวิชาอ่ืนและนํา

ความรู2ความสามารถทางด2านการศึกษาวิทยาศาสตร>ไปพัฒนาตนเอง สังคม ชุมชนท2องถ่ิน และ
สิ่งแวดล2อม รวมถึงมีพ้ืนฐานท่ีดีในการศึกษาต�อทางสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร>และสาขาวิชา
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข2องได2 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ� หลักฐาน/ตัวบ<งช้ี 
1. การประเมินและปรับปรุง

หลักสูตร 
1.มีการพัฒนาหลักสูตร      

ครุศาสตรบัณฑิตให2มี
มาตรฐานตามท่ีคุรุสภา
และสกอ. กําหนดเป@น
อย�างน2อย  

2.มีการติดตามประเมิน
หลักสูตรอย�างต�อเนื่อง 

1. มีการประเมินหลักสูตรระหว�างใช2
หลักสูตรโดยคณะกรรมการภายใน
สาขาวิชาประชุมร�วมกันเป@นระยะ
อย�างต�อเนื่อง 

2. มีการประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษา
ปgจจุบัน บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา
จากหลักสูตร และผู2ใช2บัณฑิต 

3. ประเมินโดยผู2ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก 

2. การพัฒนามาตรฐานการ
ฝEกปฏิบัติการวิชาชีพ 

1. การฝEกปฏิบัติการ
วิชาชีพระหว�างเรียน 

2. การปฏิบัติการสอนใน
ส ถ า น ศึ ก ษ า ข อ ง
ส า ข า วิ ช า เค มี แ ล ะ
วิทยาศาสตร>ท่ัวไป 

1. มีเครือข�ายระหว�างคณะครุศาสตร>กับ
สถานศึกษาสําหรับการปฏิบัติการ
วิชาชีพระหว�างเรียน และการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

2.มีการคัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐาน
ตามท่ีคุรุสภากําหนด สําหรับการ
ปฏิบัติการวิชาชีพระหว�างเรียน และ
การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาใน
หลักสูตร 

3.มีเอกสารรายงานผลการผ�านเกณฑ>
การฝEกประสบการณ>วิชาชีพ 

4.มีเอกสารรายงานผลการผ�านเกณฑ>
การปฏิบัติการสอนในสาขาวิชา
เฉพาะ 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ� หลักฐาน/ตัวบ<งช้ี 
3.การพัฒนาคุณลักษณะทาง

วิชาชีพให2นักศึกษา 
1.กิจกรรมเสริม

คุณลักษณะทาง
วิชาชีพท่ีจําเป@น 

1.มีการจัดโครงการเสริมคุณลักษณะทาง
วิชาชีพในระหว�างศึกษาในหลักสูตร
และเอกสารรายงานผลการดําเนิน
โครงการ 

2.มีการประเมินและติดตามผลการ
พัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพ 

4. การพัฒนาจิตวิญญาณ
ความเป@นครูให2นักศึกษา 

1. กิจกรรมพัฒนาจิต
วิญญาณความเป@นครู 

1.มีโครงการพัฒนาจิตวิญญาณความ
เป@นครูและเอกสารรายงานผลการ
ดําเนินโครงการ 

2.มีการประเมินและติดตามผลโครงการ
พัฒนาจิตวิญญาณความเป@นครู 

5. การพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค>ด2านทักษะการ
สื่อสาร และการใช2
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู2
ให2นักศึกษา 

1. กิจกรรมเสริมสร2าง
คุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค>ด2านทักษะ
การสื่อสาร และการ
ใช2เทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู2 

1.มีโครงการและเอกสารรายงานผลการ
ดําเนินโครงการเสริมคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค>ด2านทักษะการสื่อสาร และ
การใช2เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู2ใน
ระหว�างศึกษาในหลักสูตร 

2. มีการประเมินและติดตามผล การ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร และการใช2
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู2ของ
นักศึกษาในระหว�างศึกษาในหลักสูตร 

6.การพัฒนาคณาจารย> 1. การพัฒนาคณาจารย>
ผู2สอนในด2านการ
จัดการเรียนรู2ท่ีเน2น
ผู2เรียนเป@นสําคัญและ
เสริมสร2างคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค> 

2. การพัฒนาวิชาการแก�
อาจารย>ในหลักสูตร 

3. การบริการวิชาการแก�
องค>กรภายนอก 

4.การเพ่ิมพูน
ประสบการณ>วิชาชีพ 

1. มีโครงการและเอกสารรายงานผลการ
ดําเนินโครงการอบรมการจัดการ
เรียนรู2ท่ีเน2นผู2เรียนเป@นสําคัญ และ
เสริมสร2างคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค> 

2. มีการประเมินและติดตามผลการสอน
ท่ีเน2นผู2เรียนเป@นสําคัญและเสริมสร2าง
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค> 

3.มีโครงการพัฒนาอาจารย>เข2าสู�
ตําแหน�งทางวิชาการ 

4.มีปริมาณงานบริการวิชาการต�อ
อาจารย>ในหลักสูตรเพ่ิมข้ึน 

5.มีการศึกษาดูงานอย�างน2อยป=ละ 2 
ครั้ง 

 



 9 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร2างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ 
ระบบทวิภาค โดย1 ป=การศึกษาแบ�งออกเป@น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต�ละภาคการศึกษา

เรียนไม�น2อยกว�า 15 สัปดาห> หรือเทียบเท�า กรณีท่ีมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร2อน ให2เป@นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานีว�าด2วยการจัด
การศึกษาในภาคฤดูร2อนสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ. 2549(ภาคผนวก 
ค) 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร2อน 
ไม�มี 

1.3  การเทียบเคียงหน<วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม�มี 
 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการ เริ่มเปBดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ป=การศึกษา 2556 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ> 

2.2  คุณสมบัติของผู2เข2าศึกษา  
2.2.1 เป@นผู2สําเร็จการศึกษาไม�ต่ํากว�ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท�าสายวิทยาศาสตร>-

คณิตศาสตร> 
2.2.2ผ�านการคัดเลือกตามเกณฑ>การประเมินตามข2อกําหนดของคณะกรรมการคัดเลือก

นักศึกษาและ/หรือเป@นไปตามข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 
จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551(ภาคผนวก ก) 

2.2.3 ผ�านการคัดเลือกบุคคลเข2าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Central 
University Admission System, CUAS) 

2.2.4 ผ�านเกณฑ>การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพครู 
2.3  ปMญหาของนักศึกษาแรกเข2า  

นักศึกษายังไม�สามารถปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา 
2.4  กลยุทธ�ในการดําเนินการเพ่ือแก2ไขปMญหา / ข2อจํากัดของนักศึกษาในข2อ 2.3 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร�วมกับคณาจารย>ผู2สอนได2เตรียมแนวทางการแก2ไขปgญหาของ
นักศึกษาแรกเข2า ดังต�อไปนี้ 

2.4.1 จัดปฐมนิเทศในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา โดยจัดระบบการแนะแนว
และให2คําปรึกษา โดยมีอาจารย>ท่ีปรึกษาเป@นผู2ดูแลนักศึกษา และประสานระหว�างคณาจารย>ผู2สอน
และผู2ปกครองในกรณีท่ีมีปgญหา 
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2.4.2จัดโครงการพบผู2ปกครอง เพ่ืออธิบายลักษณะการเรียน การทํากิจกรรม และอัตลักษณ>
ของนักศึกษาครู 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู2สําเร็จการศึกษา  
 

จํานวนนักศึกษา 
ป=การศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 
ชั้นป=ท่ี 1 40 40 40 40 40 40 

ชั้นป=ท่ี 2 - 40 40 40 40 40 
ชั้นป=ท่ี 3 - - 40 40 40 40 
ชั้นป=ท่ี 4 - - - 40 40 40 
ชั้นป=ท่ี  5 - - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 200 200 
คาดว<าจะสําเร็จการศึกษา - - - - 40 40 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน<วย บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ป=งบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

1. ค�าลงทะเบียน 560,000 1,120,000 1,680,000 2,240,000 2,800,000 3,360,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
   2.1 งบบุคลากร 
   2.2 งบดําเนินการ* 
   2.3 งบลงทุน 
        2.3.1 ค�าท่ีดินและ  
                สิ่งก�อสร2าง 
        2.3.2 ค�าครุภัณฑ> 

 
1,740,000 

28,000 
 

460,000 
 

50,000 

 
1,750,000 

56,000 
 

460,000 
 

100,000 

 
1,760,000 

84,000 
 

460,000 
 

150,000 

 
1,770,000 
112,000 

 
460,000 

 
200,000 

 
1,780,000
140,000 

 
460,000 

 
250,000 

 
1,790,000 
168,000 

 
460,000 

 
300,000 

รวมรายรับ 2,838,000 3,486,000 4,134,000 4,782,000 5,430,000 6,078,000 
* สายวิทยาศาสตร> 1,000/คน สายสังคมศาสตร> 700/คน 
 

2.6.2 งบประมาณรายจ<าย (หน<วย บาท) 
 

หมวดเงิน 
ป=งบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

1. งบบุคลากร 1,740,000 1,750,000 1,760,000 1,770,000 1,780,000 1,790,000 
2. งบดําเนินการ 
    2.1 ค�าตอบแทน 
    2.2 ค�าใช2สอย 
    2.3 ค�าวัสดุ 
    2.4 ค�าสาธารณูปโภค 

 
103,200 
32,000 
56,000 
72,000 

 
206,400 
64,000 
112,000 
72,000 

 
309,600 
96,000 
168,000 
72,000 

 
412,800 
128,000 
224,000 
72,000 

 
516,000 
160,000 
280,000 
72,000 

 
619,200 
192,000 
336,000 
72,000 

3. งบลงทุน 
    2.1 ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร2าง 
    2.2 ค�าครุภัณฑ> 

 
460,000 
50,000 

 
460,000 
100,000 

 
460,000 
150,000 

 
460,000 
200,000 

 
460,000 
250,000 

 
460,000 
250,000 

4. เงินอุดหนุน 
   4.1 การทําวิจัย 
   4.2 การบริการวิชาการ 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

รวมรายจ�าย 2,588,200 2,839,400 3,090,600 3,341,800 3,593,000 3,794,200 
ประมาณการค�าใช2จ�ายต�อหัวในการผลิตบัณฑิต 19,316.25 บาท/คน/ป= 
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2.7 ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษาเป@นแบบชั้นเรียนและเป@นไปตามข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> 

ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก)  

2.8. การเทียบโอนหน<วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข2ามสถาบันอุดมศึกษา 
การเทียบโอนเป@นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ>จังหวัด

ปทุมธานีว�าด2วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว2นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ข) 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย�ผู2สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหน<วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม�น2อยกว�า 173 หน<วยกิต 
3.1.2 โครงสร2างหลักสูตร แบ�งเป@นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไม�น2อยกว�า 30 หน<วยกิต 
1.1) กลุ�มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน�วยกิต 
1.2) กลุ�มวิชามนุษยศาสตร>และสังคมศาสตร> 13 หน�วยกิต 
1.3) กลุ�มวิชาคณิตศาสตร> วิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี 8 หน�วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะด2านจํานวนไม�น2อยกว�า 137 หน<วยกิต 
2.1) กลุ�มวิชาชีพครู 55 หน�วยกิต 

2.1.1) วิชาชีพบังคับ 35 หน�วยกิต 
2.1.2) วิชาชีพเลือก 6 หน�วยกิต 
2.1.3) ฝEกประสบการณ>วิชาชีพ 14 หน�วยกิต 

2.2) วิชาเอก 82 หน�วยกิต 
2.2.1) วิชาเอกคู� 68 หน�วยกิต 

(1) วิชาเอกวิทยาศาสตร>ท่ัวไป 34 หน�วยกิต 
(2) วิชาเอกเคมี 34 หน�วยกิต 

2.2.2) วิชาการสอนวิชาเอก 8 หน�วยกิต 
2.2.3) วิชาเอกเลือก 6 หน�วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม�น2อยกว�า 6 หน<วยกิต 
3.1.3รายวิชาในหมวดต<าง ๆ   

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไม�น2อยกว�า 30 หน<วยกิต 
ใช2หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ง) 

   

2) หมวดวิชาเฉพาะด2าน  จํานวนไม�น2อยกว�า 137 หน<วยกิต 
2.1) วิชาชีพครูจํานวนไม�น2อยกว�า 55 หน<วยกิต 

2.1.1) กลุ<มวิชาชีพบังคับบังคับเรียนไม�น2อยกว�า 35 หน<วยกิต 
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รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

1002001 ภาษาไทยสําหรับครู 2(1-2-3) 
 Thai Language for Teachers  
1002002 ภาษาอังกฤษสําหรับครู 2(1-2-3) 
 English Language for Teachers  
1011101 การศึกษาและการพัฒนาความเป@นครูวิชาชีพ 3(2-2-5) 
 Education and Development of Professional Teachers  
1021001 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Curriculum and Instruction Development  
1022002 หลักการจัดการเรียนรู2 3(2-2-5) 
 Principles of Learning Management  
1022003 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู2เรียน 2(1-2-3) 
 Management of Student Development Activities  
1032001 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู 2(1-2-3) 
 Information Technology for Teachers  
1032002 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) 
 Innovation and Educational Technology  
1042001 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 
 Education Measurement and Evaluation   
1043002 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 EducationalResearch   
1051001 จิตวิทยาพัฒนาการ 2(1-2-3) 
 Developmental Psychology  
1052002 จิตวิทยาประยุกต>สําหรับครู 2(1-2-3) 
 Applied Psychology for Teachers  
1053003 การแนะแนวและการให2คําปรึกษาสําหรับครู 2(1-2-3) 
 Guidance and Counseling for Teachers  
1061001 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3(3-0-6) 
 School Management  
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2.1.2) วิชาชีพเลือกเลือกเรียนไม�น2อยกว�า 6 หน<วยกิต 
   

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

1004007 การสัมมนาทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Seminar in Education  
1023004 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู2 3(2-2-5) 
 Skills and Techniques of Learning Management  
1023101 การพัฒนาทักษะการคิด 3(3-0-6) 
 Thinking Skill Development  
1024105 การจัดการเรียนรู2วิทยาศาสตร> 3(2-2-5) 
 Science Learning Management  
1024106 การจัดการเรียนรู2คอมพิวเตอร> 3(2-2-5) 
 Computer Learning Management  
1032101 การใช2แหล�งเรียนรู2ในชุมชนเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
 Utilization of Community Resources for Education  
1033102 การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร>ช�วยสอน 3(2-2-5) 
 Production and Development of Computer Assisted Instruction 
1043101 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 2(1-2-3) 
 Classroom  Action Research  
1064002 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา 3(3-0-6) 
 Planning and Educational Project Management  
   
 2.1.3)วิชาฝPกประสบการณ�วิชาชีพ14 หน<วยกิต 

   

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

1004003 การฝEกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 2(90) 
 Practicum 1  
1004004 การฝEกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 2(90) 
 Practicum 2  
1005005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 5(450) 
 Internship 1  
1005006 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 5(450) 
 Internship 2  
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2.2) วิชาเอกจํานวนไม�น2อยกว�า     82 หน<วยกิต 
 2.2.1) วิชาเอกคู< บังคับเรียนไม�น2อยกว�า68 หน<วยกิต 
 (1) วิชาเอกวิทยาศาสตร�ท่ัวไป บังคับเรียนไม�น2อยกว�า34 หน<วยกิต 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
4011305 ฟBสิกส> 1  3(3-0-6) 
 Physics 1  
4011306 ฟBสิกส> 2  3(3-0-6) 
 Physics 2  
4011601 ปฏิบัติการฟBสิกส> 1 1(0-3-2) 
 Physics Laboratory 1  
4011602 ปฏิบัติการฟBสิกส> 2 1(0-3-2) 
 Physics Laboratory 2  
4013201 ไฟฟ�าและพลังงาน 2(2-0-4) 
 Electricity and Energy  
4021105 เคมี 1  3(3-0-6) 
 Chemistry 1  
4021106 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-2) 
 Chemistry Laboratory 1  
4022102 เคมี 2  3(3-0-6) 
 Chemistry 2  
4022103 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-2) 
 Chemistry Laboratory 2  
4031101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
 Biology 1  
4031102 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
 Biology 2  
4031103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-2) 
 Biology  Laboratory 1  
4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-2) 
 BiologyLaboratory 2  
4043201 ดาราศาสตร>และอวกาศ 

Astronomy and Space 
2(1-2-3) 

4053101 วิทยาศาสตร>เก่ียวกับโลก 3(3-0-6) 
 Earth Sciences  
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห> 1 3(3-0-6) 
 Calculus and Analytic Geometry 1  
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        (2) วิชาเอกเคมี บังคับเรียนไม�น2อยกว�า 34 หน<วยกิต 
   

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

4022203 เคมีอนินทรีย> 4(4-0-8) 
 Inorganic Chemistry  
   
รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

4022309 หลักเคมีอินทรีย> 4(4-0-8) 
 Concepts of Organic Chemistry  
4022310 ปฏิบัติการหลักเคมีอินทรีย>และการวิเคราะห> 1(0-3-2) 
 Practical in Concepts of Organic Chemistry and Analysis  
4022406 เคมีเชิงฟBสิกส> 4(4-0-8) 
 Physical Chemistry  
4022505 หลักชีวเคมี 3(2-2-5) 
 Principle of Biochemistry  
4022616 เคมีวิเคราะห> 3(3-0-6) 
 Analytical Chemistry  
4022617 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห> 1(0-3-2) 
 Analytical Chemistry Laboratory  
4023102 เคมีกับความปลอดภัย 1(1-0-2) 
 Chemical Safety  
4023708 เคมีสภาวะแวดล2อม 3(3-0-6) 
 Environmental Chemistry  
4023709 ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล2อม 1(0-3-2) 
 Environmental ChemistryLaboratory  
4024306 เคมีของผลิตภัณฑ>ธรรมชาติ 3(2-2-5) 
 Chemistry of Natural Products   
4024712 พอลิเมอร>และอุตสาหกรรมเคมีปBโตรเลียม 3(3 -0- 6) 
 Polymer and Petrochemical Industry  
4022617 เคมีประยุกต> 3(2-2-5) 
 Applied Chemistry  
   
  

 
 
 

 



 17 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 2.2.2) การสอนวิชาเอก บังคับเรียน                                8 หน<วยกิต 
   

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

1084002 สัมมนาวิทยาศาสตร>ศึกษา 2(1-2-3) 
 Seminar in Science Education  
1084004 การสอนวิทยาศาสตร>ท่ัวไป 3(2-2-5) 
 Teaching in General Science  
1084006 การสอนเคมี 3(2-2-5) 
 Teaching in Chemistry  
   

 2.2.3) วิชาเอกเลือกเลือกเรียนไม�น2อยกว�า6 หน<วยกิต 
   

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

1083001 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี 2(1-2-3) 
 The Nature of Science and Technology  
1083101 วิทยาศาสตร>ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Science in Daily Life  
1083102 วิทยาศาสตร>ท2องถ่ิน 3(2-2-5) 
 Local Science  
4022622 การวิเคราะห>ด2วยเครื่องมือ 3(3-0-6) 
 Instrumental Analysis  
4022627 ปฏิบัติการวิเคราะห>ด2วยเครื่องมือ 1(0-3-2) 
 Instrumental Analysis Laboratory  
4023612 เทคนิคการแยก 2(2-0-4) 
 Separation Techniques  
4023613 ปฏิบัติการเทคนิคการแยก 1(0-3-2) 
 Practical in Separation Techniques  
4024206 เคมีชีวอนินทรีย> 2(2-0-4) 
 Bioinorganic Chemistry  
4061101 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร>สิ่งแวดล2อม 3(2-2-5) 
 Environmental Science Foundation  

 
3)หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม�น2อยกว�า   6 หน<วยกิต 

ให2 เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> 
ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี โดยไม�ซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล2วและต2องไม�เป@นรายวิชาท่ี
กําหนดให2เรียนโดยไม�นับหน�วยกิตรวมในเกณฑ>การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
 รหัสรายวิชาประกอบด2วยเลข 7 ตัว 
 เลข 3 ตัวแรกเป@นหมวดวิชาและหมู�วิชา 
 เลขตัวท่ี 4 บ�งบอกถึงระดับความยากง�ายหรือชั้นป= 
 เลขตัวท่ี 5 บ�งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
 เลขตัวท่ี 6 และ 7 บ�งบอกถึงลําดับก�อนหลังของวิชา 

 
ความหมายของหมวดวิชาและหมู<วิชาในหลักสูตร 

  100 หมู�วิชาท่ีไม�สามารถจัดเข2าหมู�วิชาใดได2 
  101 หมู�วิชาหลักการศึกษา 
  102 หมู�วิชาหลักสูตรและการสอน 
  103 หมู�วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
  104 หมู�วิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
  105 หมู�วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
  106 หมู�วิชาการบริหารการศึกษา 

108 หมู�วิชาการสอนวิทยาศาสตร> 
401 หมู�วิชาฟBสิกส> 
402 หมู�วิชาเคมี 
403 หมู�วิชาชีววิทยา 
404 หมู�วิชาดาราศาสตร> 
405 หมู�วิชาวิทยาศาสตร>เก่ียวกับโลก 
406 หมู�วิชาวิทยาศาสตร>สิ่งแวดล2อม 
409 หมู�วิชาคณิตศาสตร> 
900 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 
 

ช้ันป"ท่ี  1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน<วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
9000203 ตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
9000303 การคิดและการตัดสินใจ 2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาชีพบังคับ) 

1011001 การศึกษาและการพัฒนาความเป@นครูวิชาชีพ 3(2-2-5) 
1021001 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเอกวิทยาศาสตร>ท่ัวไป) 

4021105 เคมี 1 3(3-0-6) 
4021106 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-2) 
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห> 1  3(3-0-6) 

รวมหน<วยกิต 21  

 
ช้ันป"ท่ี  1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน<วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 9000102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

9000201 มนุษย>กับการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 
9000204 ความรู2พ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
9000301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาชีพบังคับ) 

1051001  จิตวิทยาพัฒนาการ 2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเอกวิทยาศาสตร>ท่ัวไป) 

4011305 ฟBสิกส> 1 3(3-0-6) 
4011601 ปฏิบัติการฟBสิกส> 1 1(0-3-2) 
4031101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
4031103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-2) 

รวมหน<วยกิต 21  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

ช้ันป"ท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน<วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 9000101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
9000206 สุนทรียภาพของชีวิต 2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะด2าน 
(วิชาชีพบังคับ) 

1002002 ภาษาอังกฤษสําหรับครู 2(1-2-3) 
1022002 หลักการจัดการเรียนรู2 3(2-2-5) 
1042001 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเอกวิทยาศาสตร>ท่ัวไป) 

4022102 เคมี 2 3(3-0-6) 
4022103  ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-2) 
4031102 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-2) 

รวมหน<วยกิต 21 

 
ช้ันป"ท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน<วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 9000103 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 

9000302 วิทยาศาสตร>เพ่ือคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาชีพบังคับ) 

1002001 ภาษาไทยสําหรับครู 2(1-2-3) 
1022003 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู2เรียน 2(1-2-3)  
1032001 เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับครู 2(1-2-3) 
1052002 จิตวิทยาประยุกต>สําหรับครู 2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเอกวิทยาศาสตร>ท่ัวไป) 

4011306 ฟBสิกส> 2 3(3-0-6) 
4011602 ปฏิบัติการฟBสิกส> 2 1(0-3-2) 
4053101 วิทยาศาสตร>เก่ียวกับโลก  3(3-0-6)  

รวมหน<วยกิต 21 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

ช้ันป"ท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน<วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาชีพบังคับ) 

1032002 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) 
1061001 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3(3-0-6) 
1053003 การแนะแนวและการให2คําปรกึษาสําหรับคร ู 2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเอกวิทยาศาสตร>ท่ัวไป) 

4013201 ไฟฟ�าและพลังงาน 2(2-0-4) 
4043201 ดาราศาสตร>และอวกาศ 2(1-2-3)  

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเอกเคมี) 

4022309 หลักเคมีอินทรีย> 4(4-0-8) 
4022310 ปฏิบัติการหลักเคมีอินทรีย>และการวิเคราะห> 1(0-3-2) 
4023102 เคมีกับความปลอดภัย 1(1-0-2) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเสรี (ให2นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ) 3 หน�วยกิต 
รวมหน<วยกิต 21 

 
ช้ันป"ท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน<วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาชีพบังคับ) 

1043002 การวิจัยเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาชีพเลือก) 

1032101 การใช2แหล�งเรียนรู2ในชุมชนเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเอกเคมี) 

4022203 เคมีอนินทรีย> 4(4-0-8) 
4022505 หลักชีวเคมี 3(2-2-5) 
4024306 เคมีของผลิตภัณฑ>ธรรมชาติ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(การสอนวิชาเอก) 

1084004 การสอนวิทยาศาสตร>ท่ัวไป 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด2าน 
(เนื้อหาเลือก) 

ให2เลือกเรียนรายวิชาเลือกของวิชาเอกเคมี 3 หน�วยกิต 

รวมหน<วยกิต 22 
  



 22 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

ช้ันป"ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน<วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(ฝEกประสบการณ>วิชาชีพ) 

1004003 การฝEกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 2(90)  

หมวดวิชาเฉพาะ  
(การสอนวิชาเอก) 

1084006 การสอนเคมี 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเอกเคมี) 

4022406 เคมีเชิงฟBสิกส> 4(4-0-8) 
4022616 เคมีวิเคราะห> 3(3-0-6) 
4022617 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห> 1(0-3-2) 

หมวดวิชาเฉพาะด2าน 
(เนื้อหาเลือก) 

ให2เลือกเรียนรายวิชาเลือกของวิชาเอกเคมี ไม�น2อยกว�า3 
หน�วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเสรี (ให2นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ) 3 หน�วยกิต 
รวมหน<วยกิต 19 

 
ช้ันป"ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน<วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

(ฝEกประสบการณ>วิชาชีพ) 
1004004 การฝEกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 2(90)  

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาชีพเลือก) 

1004007 การสัมมนาทางการศึกษา 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(การสอนวิชาเอก) 

1084002 สัมมนาวิทยาศาสตร>ศึกษา 2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเอกเคมี) 

4023708 เคมีสภาวะแวดล2อม 3(3-0-6) 
4023709 ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล2อม 1(0-3-2) 
4024712 พอลิเมอร>และอุตสาหกรรมเคมีปBโตรเลียม 3(3-0-6) 
4022617 เคมีประยุกต> 3(2-2-5) 

รวมหน<วยกิต 17 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

ช้ันป"ท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน<วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด2าน 
(ฝEกประสบการณ>วิชาชีพ) 

1005005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 5(450) 

รวมหน<วยกิต 5 

 
ช้ันป"ท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน<วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด2าน 

(ฝEกประสบการณ>วิชาชีพ) 
1005006 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 5(450) 

รวมหน<วยกิต 5 
 
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา  

 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

   
1002001 ภาษาไทยสําหรับครู 2(1-2-3) 
 Thai Language for Teachers  

ทักษะทางภาษาไทยสําหรับครู การปฏิบัติการฟgง การพูด การอ�าน และการเขียน
โดยท่ัวไปเก่ียวกับข�าวในชีวิตประจําวัน สารจากสื่ออิเล็กทรอนิกส> สารจากสื่อบุคคล การอ�านสารใน
ชีวิตประจําวัน การเลือกสารจากวารสาร นิตยสาร บทความ งานวิจัยท่ีเก่ียวข2องกับสาขาวิชาและ
หนังสือพิมพ> การสื่อความหมาย การฝEกทักษะการถ�ายทอดความรู2 ความคิด ด2วยการพูด บรรยาย 
อธิบายและการเขียนอย�างเป@นทางการสําหรับครูใช2ภาษาไทยในการสื่อสารได2อย�างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานตามหน2าท่ีของตน 

   
1002002 ภาษาอังกฤษสําหรับครู 2(1-2-3) 
 English  Language for Teachers  

ทักษะทางภาษาอังกฤษสําหรับครู การใช2ภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข2องกับสาขาวิชาของ
ผู2เรียน การเข2าใจรากฐานทางวัฒนธรรมของเจ2าของภาษา การอ�านและสรุปความจากตํารา งานวิจัย 
เอกสารทางวิชาการ และสื่อต�างๆ การสื่อความหมายของครูด2านการฟgงการพูดการอ�าน และการเขียน 
ใช2ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได2อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามหน2าท่ีของ
ตนและพัฒนาตนเพ่ือเข2าสู�ประชาคมอาเซียน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
1004003 การฝPกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 2(90) 
 Practicum 1  

การศึกษาสังเกตสภาพท่ัวไปของโรงเรียน งานในหน2าท่ีครูผู2สอน งานครูประจําชั้น 
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู2 สภาพท่ัวไปของนักเรียนในโรงเรียน สภาพชุมชน และความสัมพันธ>
ระหว�างโรงเรียนกับชุมชน งานบริหารและบริการของโรงเรียนเป@นผู2ช�วยครูทางด2านธุรการชั้นเรียน 
พัฒนาชั้นเรียน วิเคราะห>ผู2เรียน การจัดทํารายงานการศึกษาสังเกต และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู2 
   
1004004 การฝPกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 2(90) 
 Practicum 2  

การฝEกปฏิบัติการวางแผนการจัดการเรียนรู2ท่ีเน2นผู2เรียนเป@นสําคัญ การจัดทําแผน   
การจัดการเรียนรู2 การผลิตสื่อ การวัดผลประเมินผล การทดลองสอนบทเรียนในรายวิชาเฉพาะด2านใน
โรงเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู2เรียน วิเคราะห>ผลการเรียนและปgญหาของผู2เรียน ตลอดจนหาทาง
แก2ไขและพัฒนา การรายงานผลการปฏิบัติงานอย�างต�อเนื่อง และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู2 
   
1004007 การสัมมนาทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Seminar in Education  

ความมุ�งหมาย รูปแบบกระบวนการของการสัมมนา การวางแผนการจัดการสัมมนา 
การวิเคราะห>สภาพปgญหาและแนวโน2มของการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังในระดับท2องถ่ินและระดับชาติการ
ฝEกทักษะการวิเคราะห>ปgญหาด2วยกระบวนการกลุ�ม การอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นการวาง
แผนการพัฒนาแนวทางแก2ปgญหาด2วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร> แสวงหาแนวคิดใหม�จาก
แหล�งข2อมูลต�างๆ 

   
1005005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 5(450) 
 Internship 1  

การฝEกปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในวิชาเฉพาะโดยใช2ระบบ
นิเทศ การบูรณาการความรู2ภาคทฤษฎีสู�การปฏิบัติจริงในทุกด2าน การจัดทําแผนการเรียนรู2ท่ีเน2น
ผู2เรียนเป@นสําคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนรู2โดยคํานึงถึงความแตกต�างระหว�างบุคคล เพ่ือส�งเสริมการ
เรียนรู2ของผู2เรียนเต็มศักยภาพ การมีส�วนร�วมในกิจกรรมทางวิชาการในสถานศึกษา การมีส�วนร�วมใน
การพัฒนากิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู2เรียน/ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและการนําไปใช2 การจัดทํา
โครงการ การมีส�วนร�วมในกิจกรรมของชุมชนร�วมกับสถานศึกษา การประชุมสัมมนาการฝEก
ประสบการณ>วิชาชีพครู 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
1005006 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 5(450) 
 Internship 2  

การฝEกปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในวิชาเฉพาะ การบูรณาการ
ความรู2ภาคทฤษฎีสู�การปฏิบัติจริงในทุกด2าน การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู2ท่ีเน2นผู2เรียนเป@นสําคัญ
ให2สามารถปฏิบัติให2เกิดผลได2จริง การเลือกใช2 ปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู2ของ
ผู2เรียนโดยใช2กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนท่ีสอดคล2องกับธรรมชาติของกลุ�มสาระการเรียนรู2
วิชาท่ีรับผิดชอบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู2โดยคํานึงถึงความแตกต�างระหว�างบุคคลเพ่ือส�งเสริมการ
เรียนรู2ของผู2เรียนเต็มตามศักยภาพ การมีส�วนร�วมในกิจกรรมทางวิชาการในสถานศึกษา การจัดทํา
โครงงานวิชาการ การมีส�วนร�วมในกิจกรรมของชุมชนร�วมกับสถานศึกษา การประชุมสัมมนาการฝEก
ประสบการณ>วิชาชีพครู 
   
1011001 การศึกษาและการพัฒนาความเปJนครูวิชาชีพ 3(2-2-5) 
 Education and Development of Professional Teachers 

ศึกษาความหมายและความสําคัญของการศึกษา แผนการศึกษา ปรัชญาการศึกษา 
ความรู2พ้ืนฐานเก่ียวกับครู ความเป@นครู และลักษณะของครูท่ีดี พัฒนาการของครูวิชาชีพ การสร2าง
ทัศนคติท่ีดีต�อวิชาชีพครู การเสริมสร2างศักยภาพ สมรรถภาพความเป@นครูและศรัทธาในวิชาชีพครู 
เกณฑ>มาตรฐานวิชาชีพครู การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ การจัดการศึกษา
สําหรับเด็กพิเศษ คุณธรรมจริยธรรมของครูการศึกษาพิเศษ กฎหมายและองค>กรเก่ียวข2องกับ
การศึกษาพิเศษ กฎหมายเก่ียวกับการศึกษาและการเป@นผู2นําทางวิชาการ แนวทางการประเมิน
คุณภาพครู ตลอดจนเทคนิคการประเมินตนเอง 

   
1021001 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Curriculum and Instruction Development  

ประวัติความเป@นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน>และแผนพัฒนา
การศึกษาไทย  ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร องค>ประกอบของหลักสูตร 
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
แบบเรียนรวมโดยปรับให2เอ้ือสําหรับเด็กพิเศษ การจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล2องกับสภาพท2องถ่ิน
และแหล�งเรียนรู2ในท2องถ่ิน การจัดประสบการณ> และกิจกรรมให2สอดคล2องกับหลักสูตรการพัฒนา
หลักสูตร การบริหารและการประเมินหลักสูตรปgญหาและแนวโน2มการพัฒนาหลักสูตร 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
1022002 หลักการจัดการเรียนรู2 3(2-2-5) 
 Principles of Learning Management  

ความหมายและความสําคัญของการจัดการเรียนรู2 ทฤษฎีการเรียนรู2และทฤษฎีการสอน 
ระบบการจัดการเรียนรู2 จุดประสงค>การเรียนรู2 กระบวนการจัดการเรียนรู2 รูปแบบการจัดการเรียนรู2ท่ี
เน2นผู2เรียนเป@นสําคัญ  ยุทธศาสตร>และวิธีการจัดการเรียนรู2แบบต�างๆ การบูรณาการเนื้อหาในกลุ�ม
สาระการเรียนรู2 การจัดการศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวมการจัดการเรียนรู2ท่ีเน2นผู2เรียนเป@น
สําคัญ การวางแผน การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู2 และการวิเคราะห>ผลการจัดการเรียนรู2 
การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล2อมการเรียนรู2 การจัดบรรยากาศการเรียนรู2 สื่อและแหล�งการเรียนรู2 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู2 ฝEกปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู2และการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู2 

   
1022003 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู2เรียน 2(1-2-3) 
 Management of Student Development Activities 

หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข2องกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู2เรียน ชมรม การจัดการ
ถานศึกษา การวางแผนและเขียนโครงการจัดกิจกรรม การดําเนินการจัดกิจกรรม และการชมรมในส

ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู2เรียน กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมรู2จักเข2าใจและ
เห็นคุณค�าตนเองและผู2 อ่ืน กิจกรรมแสวงหาและใช2ข2อมูลสารสนเทศ กิจกรรมการตัดสินใจและ
แก2ปgญหา กิจกรรมการปรับตัวและดํารงชีวิต กิจกรรมลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดผู2บําเพ็ญประโยชน> 
รักษาดินแดน กิจกรรมสร2างสรรค>สังคม กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมอ่ืนๆ ตามความถนัดและ
ความสนใจ 
   
1023004 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู2 3(2-2-5) 
 Skills and Techniques of Learning Management  

ความหมายขอบข�ายและความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอนทักษะการนําเข2า
สู� บ ท เรี ยน ก าร เร2 าค วามสน ใจก าร ต้ั ง คํ าถามการใช2 สื่ อ ก าร เรี ยน ก ารสอนการ เล� า เรื่ อ ง  
การเสริมแรงการใช2กิริยาท�าทางและวาจาการใช2กระดานดําการอธิบายยกตัวอย�างและสรุปบทเรียน 
การสอนกลุ�มใหญ�การสอนกลุ�มย�อยการสอนรายบุคคลการใช2เพลงประกอบการเรียน การสอนบทบาท
สมมติเทคนิคการสอนแบบมีส�วนร�วมเทคนิคการสอนโดยเน2นกระบวนการคิด เทคนิคการสอนสําหรับ
ชั้นเรียนรวม เทคนิคการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลฝEกปฏิบัติการสอนโดยใช2ทักษะและ
เทคนิคการสอนท่ีจําเป@นสําหรับครู 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
1023101 การพัฒนาทักษะการคิด 3(3-0-6) 
 Thinking Skill  Development  

ความหมายและความสําคัญของการคิด และการพัฒนาการทางสติปgญญา แนวคิด 
ทฤษฎีและหลักการเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการคิดแบบต�างๆ ลักษณะการคิด การ
นําเสนอความคิดและแผนผังความคิด การส�งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด การออกแบบ และวางแผน
การจัดการเรียนรู2เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด เครื่องมือและการประเมินผลทักษะการคิดฝEกปฏิบัติการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู2 เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 

   
1024105 การจัดการเรียนรู2วิทยาศาสตร� 3(2-2-5) 
 ScienceLearning Management  

วิเคราะห>วัตถุประสงค> เนื้อหาวิชาวิชาวิทยาศาสตร> ตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน การวิเคราะห>หลักสูตร การวางแผนและการจัดทําแผนการเรียนรู2วิทยาศาสตร>ท่ีเน2นผู2เรียนเป@น
สําคัญ เทคนิคการจัดการเรียนรู2 เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร>แบบต�างๆ ท่ีเน2นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร> จิตวิทยาการเรียนรู2 การจัดห2องปฏิบัติการ การจัดเก็บอุปกรณ>เพ่ือความปลอดภัยใน
ห2องปฏิบัติการ การเลือกและการผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร> การเลือกใช2หนังสือเรียน และหนังสือ
อ�านเพ่ิมเติม การประเมินผลการเรียนรู2 การปฏิบัติการสอน 
   
1024106 การจัดการเรียนรู2คอมพิวเตอร� 3(2-2-5) 
 Computer Learning Management  

วิเคราะห>จุดประสงค> เนื้อหาและเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุ�มสาระการ
เรียนรู2การงานอาชีพและเทคโนโลยีในทุกระดับชั้น การวิเคราะห>หลักสูตร การจัดทําแผนการเรียนรู2
กลุ�มสาระการเรียนรู2การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เทคนิคการจัดการเรียนรู2 การจัดทําแผนการเรียนรู2
การเลือก การผลิต และการใช2สื่อการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร> การประเมินการ
สอนภาคปฏิบัติ การปฏิบัติการสอน 
   
1032001 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู 2(1-2-3) 
 Information Technology for Teachers  

ความรู2และทักษะการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู2 การวางแผน การ
บริหารจัดการสถานศึกษา สามารถใช2เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู2และการสื่อสารได2อย�างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานตามหน2าท่ีของตน 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

1032002 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) 
 Innovation and Educational Technology  

ความสําคัญของนสัตกรรม ความหมาย แนวคิด ทฤษฏี หลักการ พัฒนาการ 
ประเภท และเทคโนโลยีการศึกษา วิธีการและกระบวนการสื่อความหมาย ประเภทองสื่อการสอน    
การเลือก การผลิต การใช2 การประเมินผลและการเก็บรักษาสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษาร�วมสมัย การนําไปใช2 และการประเมินนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การ
เลือกนวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู2ในชั้นเรียนปกติและ
ชั้นเรียนรวมท่ีมีเด็กพิเศษอยู�ด2วย ฝEกปฏิบัติการออกแบบนวัตกรรมท่ีใช2การจัดการเรียนรู2 

   
1032101 การใช2แหล<งเรียนรู2ในชุมชนเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
 Utilization of Community Resources for Education  

ความหมาย ขอบข�ายและคุณค�าของแหล�งเรียนรู2ในชุมชน การสํารวจแหล�งเรียนรู2
และการใช2แหล�งเรียนรู2ในชุมชน การจัดระบบฐานข2อมูลและการบริหารจัดการแหล�งเรียนรู2เพ่ือพัฒนา
การศึกษา 

   
1033102 การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร�ช<วยสอน 3(2-2-5) 
 Production and Development of Computer Assisted Instruction 

ความหมาย ความสําคัญ หลักการและการนําคอมพิวเตอร>มาประยุกต>ใช2ใน การ
เรียนการสอน กระบวนการสร2างบทเรียนคอมพิวเตอร>ช�วยสอน วิเคราะห>ข2อดีข2อจํากัดของ
โปรแกรมที่ใช2ในการสร2างบทเรียนต�างๆ การนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาสร2างบทเรียนวิจัยและ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร>ช�วยสอน ฝEกปฏิบัติการผลิตบทเรียนและวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร>ช�วยสอน 
   
1042001 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 
 Education  Measurement  and  Evaluation  

ความหมาย จุดมุ�งหมาย หลักการและธรรมชาติของการวัดและประเมินผลการเรียนรู2 
ระดับของการวัดการจําแนกจุดมุ�งหมายทางการศึกษาและการวิเคราะห>ผลการเรียนรู2ท่ีคาดหวัง 
ระเบียบวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู2ตามสภาพจริงตามกลุ�มสาระการเรียนรู2 แนวปฏิบัติในการ
วัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เทคนิคการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
แบบเรียนรวม เทคนิคการสร2างและการใช2เครื่องมือวัดแบบต�างๆ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
วัดผล การนําสถิติเบ้ืองต2นมาใช2ในการวัดและการประเมินผล การวิเคราะห>และการแปลความหมาย
ของคะแนน 
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1043002 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Research  

ความหมายและความสําคัญของการวิจัยทางการศึกษา ทฤษฎี รูปแบบและเทคนิค
การวิจัยทางการศึกษา จรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายท่ีเก่ียวข2องระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบวิจัย
ทางการศึกษา การจัดทําโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู2เพ่ือแก2ปgญหาและพัฒนา
ผู2เรียนท่ีมีระดับความสามารถแตกต�างกันหรือแก2ปgญหาต�างๆ ในชั้นเรียน การวิเคราะห>ปgญหาและ
ความต2องการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู2 รูปแบบและเทคนิคการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู2 การวิจัยในชั้น
เรียนการค2นคว2า ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู2 การฝEกปฏิบัติการวิจัย วิธีการ
หรือนวัตกรรมในการแก2ปgญหาหรือพัฒนาการเรียนรู2สถิติเพ่ือการวิจัยการกําหนดกลุ�มตัวอย�าง การ
สร2างเครื่องมือการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู2 การเก็บรวบรวมข2อมูลและการวิเคราะห>ข2อมูล การแปล
ความหมาย การเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัย การเขียนบทความวิจัยและแนว
ทางการนําผลการวิจัยไปใช2พัฒนาการเรียนรู2หรือพัฒนาชั้นเรียน 
   
1043101 การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 2(1-2-3) 
 Classroom Action Research  

ความหมายของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนความสําคัญและความจําเป@นของการ
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการวิจัยปฏิบัติการกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น
เรียนการบูรณาการการจัดกระบวนการเรียนรู2กับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนการวางแผนการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน แนวทางการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและการเขียนรายงานการวิจัยการ
ประเมินงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนการนําผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนไปใช2พัฒนาการเรียนการ
สอน 
   
1051001 จิตวิทยาพัฒนาการ 2(1-2-3) 
 Developmental Psychology  

ความสําคัญของจิตวิทยาพัฒนาการ หลักการท่ัวไปของพัฒนาการมนุษย>วิธีการศึกษา
พัฒนาการ ทฤษฎีพัฒนาการ พัฒนาการมนุษย>ต้ังแต�วัยเด็กถึงวัยชรา ลักษณะงานท่ีเหมาะสมในแต�ละวัย 
ความแตกต�างระหว�างบุคคล อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล2อมต�อพัฒนาการมนุษย>ปgญหา
พัฒนาการมนุษย>ช�วงวัยเรียน 
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1052002 จิตวิทยาประยุกต�สําหรับครู 2(1-2-3) 
 Applied Psychology for Teachers  

ความสําคัญของจิตวิทยาในการเรียนการสอน กระบวนการทางจิตวิทยาเพ่ือสืบค2น
ความรู2ทฤษฏีท่ีสําคัญๆ ทางจิตวิทยาและการนําไปใช2 ทฤษฎีการเรียนรู2 เป�าหมายการเรียนรู2และการ
ประเมินผลในชั้นเรียน ปgจจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการเรียนรู2 การปรับพฤติกรรม การจัดสภาพแวดล2อมเพ่ือ
การเรียนรู2ท่ีมีประสิทธิภาพ การใช2นวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน 
   
1053003 การแนะแนวและการให2คําปรึกษาสําหรับครู 2(1-2-3) 
 Guidance and Counseling for Teachers  

 ความหมาย ความสําคัญ หลักการ ปรัชญาและทฤษฎีต�างๆ ในการแนะแนวและการ
ให2คําปรึกษา การจัดบริการแนะแนวและการให2คําปรึกษาในโรงเรียน เทคนิคในการแนะแนวและการ
ให2คําปรึกษา บทบาทของครูกับการแนะแนวในโรงเรียน การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จัดบริการ    
แนะแนว การให2คําปรึกษาเป@นรายบุคคล และการให2คําปรึกษากลุ�ม 
   
1061001 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3(3-0-6) 
 School  Management  

ความหมาย ความสําคัญ ทฤษฎี และหลักการบริหารจัดการ การคิดอย�างเป@นระบบ 
ภาวะผู2นําทางการศึกษา การทํางานเป@นทีม การเรียนรู2วัฒนธรรมองค>กร มนุษยสัมพันธ>ในองค>กร  
การติดต�อสื่อสารในองค>กร การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การบริหารจัดการในชั้น
เรียน ลักษณะชั้นเรียนท่ีพึงประสงค> พฤติกรรมของผู2เรียนและการปรับพฤติกรรม การสร2างบรรยากาศ
เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู2 การเขียนโครงการ การบริหารจัดการโครงการเพ่ือพัฒนานักเรียน สถานศึกษา
และชุมชน และการประกันคุณภาพการศึกษา 
   
1064002 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา 3(3-0-6) 
 Planning and Educational Project Management  

หลักการเบ้ืองต2นเก่ียวกับการวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษาอย�าง
เป@นระบบ แนวการเขียนโครงการพัฒนาทางวิชาการ การจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน และการประเมินผลโครงการ 
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1083001 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 2(1-2-3) 
 The Nature of Science and Technology  

 ความหมาย ลักษณะของวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี ธรรมชาติของวิทยาศาสตร> 
และเทคโนโลยีความรู2ทางวิทยาศาสตร>แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการหรือวิธีการได2มาซ่ึงความรู2ทาง
วิทยาศาสตร> ขอบเขตและข2อจํากัดของวิทยาศาสตร> ความหมายและความสําคัญของจริยธรรมทาง
วิทยาศาสตร> กระบวนการแสวงหาความรู2ทางวิทยาศาสตร> ความสัมพันธ>ระหว�างวิทยาศาสตร>และ
เทคโนโลยีและมนุษย>สิ่งแวดล2อมอิทธิพลและผลกระทบจากการใช2เทคโนโลยีที่มีต�อมนุษย>และ
สิ่งแวดล2อมในระดับโลกและภูมิภาคอาเซียน กระบวนการสืบเสาะหาความรู2 การสํารวจ ตรวจสอบ 
สืบค2นข2อมูล และการอภิปราย เพ่ือให2เกิดความรู2 ความคิด ในการตัดสินใจท่ีจะกระทําต�อสถานการณ>
บุคคลและสิ่งแวดล2อม 

   
1083101 วิทยาศาสตร�ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Science in DailyLife  

 ประเด็นปgญหาด2านวิทยาศาสตร>ท่ีเก่ียวข2องกับวิชาฟBสิกส> เคมี และชีววิทยา แหล�ง
พลังงาน และปgญหาการขาดแคลนพลังงาน พร2อมท้ังบทบาทของวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยีต�อ
ชีวิตประจําวัน 
   
1083102 วิทยาศาสตร�ท2องถ่ิน 3(2-2-5) 
 Local Science  

 ศึกษา วิเคราะห> และสํารวจตรวจสอบภูมิปgญญาท2องถ่ิน สภาพภูมิศาสตร> สภาพ
เศรษฐกิจ สภาพสังคมสิ่งแวดล2อม ปgญหามลพิษท่ีทําให2เกิดการเปลี่ยนแปลงในท2องถ่ิน การแก2ไขมลพิษ
ในท2องถ่ิน ศึกษาและวิเคราะห>หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สํารวจตรวจสอบการใช2หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใช2เทคโนโลยี และการอนุรักษ>ทรัพยากรธรรมชาติ โดยนําความรู2ด2าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร> และการประยุกต>ใช2วิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี เป@นเครื่องมือในการ
เรียนรู2 โดยมีจุดมุ�งหมายเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาและท2องถ่ินแบบบูรณาการ 
   
1084002 สัมมนาวิทยาศาสตร�ศึกษา 2(1-2-3) 
 Seminar in Science Education  

 การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นท่ีมีความสําคัญ แนวโน2มและพัฒนาการของ
วิทยาศาสตร>ศึกษาในประเทศชั้นนําด2านการศึกษาวิทยาศาสตร>และประเทศเพ่ือนบ2านในประชาคม
อาเซียน โดยการค2นคว2าตามความสนใจและนํามาอภิปราย พร2อมท้ังฝEกเขียนโครงการการเขียน
รายงานและการนําเสนอ 
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1084004 การสอนวิทยาศาสตร�ท่ัวไป 3(2-2-5) 
 Teaching in General Science    

ความมุ�งหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร> ความหมายและความสําคัญ
ของรูปแบบ วิธีสอน และเทคนิคการสอนสําหรับครูวิทยาศาสตร>ท่ัวไป ฝEกทักษะในการจัดกิจกรรม 
การนําเข2าสู�บทเรียนการเร2าความสนใจการต้ังคําถามการใช2สื่อการเรียนการสอนและสื่อเทคโนโลยีการ
เสริมแรงการใช2กิริยาท�าทางและวาจาการใช2กระดานดําการอธิบายยกตัวอย�างและสรุปบทเรียน การ
ออกแบบและการผลิตสื่อการเรียนรู2ทางด2านวิทยาศาสตร>ท่ัวไป การออกแบบการจัดการเรียนรู2และฝEก
ปฏิบัติการสอนในวิชาวิทยาศาสตร>ท่ัวไปการประเมินการเรียนรู2ตามสภาพจริงในวิชาวิทยาศาสตร>ท่ัวไป 
การประเมินการสอนและแนวทางพัฒนาการสอนศึกษาและเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนด2าน
วิทยาศาสตร>ท่ัวไปในภูมิภาคอาเซียน 

   
1084006 การสอนเคมี 3(2-2-5) 
 Teaching in Chemistry  

ความมุ�งหมายของการจัดการเรียนการสอนเคมี ความหมายและความสําคัญของ
รูปแบบ วิธีสอน และเทคนิคการสอนสําหรับครูเคมี ฝEกทักษะในการจัดกิจกรรม การนําเข2าสู�บทเรียน
การเร2าความสนใจการต้ังคําถามการใช2สื่อการเรียนการสอนและสื่อเทคโนโลยีการเสริมแรงการใช2กิริยา
ท�าทางและวาจาการใช2กระดานดําการอธิบายยกตัวอย�างและสรุปบทเรียน การออกแบบและการผลิต
สื่อการเรียนรู2ทางด2านเคมี การออกแบบการจัดการเรียนรู2และฝEกปฏิบัติการสอนในวิชาเคมีการ
ประเมินการเรียนรู2ตามสภาพจริงในวิชาเคมี การประเมินการสอนและแนวทางพัฒนาการสอนศึกษา
และเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนเคมีในภูมิภาคอาเซียน 

   
4011305 ฟKสิกส� 1 3(3-0-6) 
 Physics 1  

 การวัด ความแม�นยําและความเท่ียงตรงในการวัด หน�วย ปริมาณสเกลาร>และ
เวกเตอร> ตําแหน�งและการเคลื่อนท่ีของวัตถุ กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน งาน กําลัง พลังงาน กฎการ
อนุรักษ>ของพลังงานและโมเมนตัม ความยืดหยุ�นของวัตถุ คลื่นกล ปรากฏการณ>ทางความร2อน 
หลักการเบ้ืองต2นทางอุณหพลศาสตร> การขยายตัว การเปลี่ยนสถานะ และการถ�ายเทความร2อน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

4011306 ฟKสิกส� 2 3(3-0-6) 
 Physics 2  

รายวิชาท่ีต2องเรียนมาก<อน: 4011305 ฟKสิกส� 1 
 ประจุไฟฟ�า กฎของคูลอมบ> สนามไฟฟ�า กฎของเกาส> ศักย>ไฟฟ�า ความจุไฟฟ�า 

กระแสไฟฟ�า กฎของโอห>ม กฎของเคอร>ชอพฟ� แรงของลอเรนซ> สนามแม�เหล็กอันเนื่องมาจาก
กระแสไฟฟ� า  แรงเคลื่ อน ไฟฟ� า เหนี่ ยวนํ า  สารแม� เหล็ ก  การแกว� งกวัดของสนามไฟฟ� า                       
แสงเชิงเรขาคณิต สเปกตรัมของคลื่นแม�เหล็กไฟฟ�า ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ โครงสร2างอะตอม 
กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียสและการสลายนิวเคลียส 
   
4011601 ปฏิบัติการฟKสิกส� 1 1(0-3-2) 
 Physics Laboratory 1  

 ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาฟBสิกส> 1 จํานวน 10 ปฏิบัติการ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ การ
วัด ความแม�นยําและความเท่ียงตรงในการวัด หน�วย ปริมาณสเกลาร>และเวกเตอร> ตําแหน�งและการ
เคลื่อนท่ีของวัตถุ กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน งาน กําลัง พลังงาน กฎการอนุรักษ>ของพลังงานและ
โมเมนตัม ความยืดหยุ�นของวัตถุ คลื่นกล ปรากฏการณ>ทางความร2อน หลักการเบ้ืองต2นทาง          
อุณหพลศาสตร> การขยายตัว การเปลี่ยนสถานะ และการถ�ายเทความร2อน 
   
4011602 ปฏิบัติการฟKสิกส� 2 1(0-3-2) 
 Physics Laboratory 2  

รายวิชาท่ีต2องเรียนมาก<อน: 4011601 ปฏิบัติการฟKสิกส� 1 
 ปฏิ บั ติการเก่ียวกับเนื้อหาฟBสิกส>  2 จํานวนไม�น2อยกว�า 10 ปฏิ บั ติการ ซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี้ ประจุไฟฟ�า กฎของคูลอมป� สนามไฟฟ�า กฎของเกาส> ศักย>ไฟฟ�า กระแสไฟฟ�า กฎ
ของโอห>ม กฎของเคอร>ชอพพ> แรงของลอเรนซ>  สนามแม� เหล็กอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ�า 
แรงเคลื่อนไฟฟ�าเหนี่ยวนํา สารแม�เหล็ก การแกว�งกวัดของสนามไฟฟ�า แสงเชิงเรขาคณิต สเปกตรัม
ของคลื่นแม�เหล็กไฟฟ�า ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ โครงสร2างอะตอม กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียสและ
การสลายนิวเคลียส 
   
4013201 ไฟฟxาและพลังงาน 3(3-0-6) 
 Electicity and Energy  

 ไฟฟ�ากระแสตรง ไฟฟ�ากระแสสลับ แหล�งกําเนิดไฟฟ�า วงจรไฟฟ�าและการออกแบบ
วงจรไฟฟ�า พลังงานไฟฟ�าและการคิดค�าพลังงาน การเปลี่ยนรูปพลังงาน พลังงานทดแทน วิธีการใช2
พลังงานอย�างประหยัดและปลอดภัย การใช2ประโยชน>จากพลังงานไฟฟ�า 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

4021105 เคมี 1 3(3-0-6) 
 Chemistry 1  

 มวลสารสัมพันธ> โครงสร2างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบ้ืองต2น สมบัติต�างๆ ของ
แก�ส ของเหลวและของแข็ง สารละลายสมดุลเคมี กรด เบส เกลือ บัฟเฟอร> อุณหพลศาสตร> 

   
4021106 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-2) 
 Chemistry Laboratory 1  

 ปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคและหลักปฏิบัติท่ัวไปในการใช2ห2องปฏิบัติการ การเตรียม
สารละลาย การอ�านและทําความเข2าใจฉลากข2างขวดสารเคมี เกรดของสาร และปฏิบัติการอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข2องกับเนื้อหาในรายวิชาข2างต2น 
   
4022102 เคมี 2 3(3-0-6) 
 Chemistry 2  
 รายวิชาท่ีต2องเรียนมาก<อน: 4021105 เคมี 1  

 จลน>พลศาสตร>ไฟฟ�าเคมี บทนําเคมีอินทรีย> การจําแนกสารประกอบเคมีอินทรีย> 
ไฮบริไดเซชัน พันธะเวเลนซ>ในสารประกอบอินทรีย> เคมีอินทรีย>เบ้ืองต2น เคมีสิ่งแวดล2อม 

   
4022103 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-2) 
 Chemistry Laboratory 2  

รายวิชาท่ีต2องเรียนมาก<อน: 4021106 ปฏิบัติการเคมี 1 
 การหาจุดเดือด จุดหลอมเหลว ค�าคงท่ีของสมดุล ไฟฟ�าเคมี เทคนิคการสกัดสารเคมี 

การแยกสารด2วยวิธีโครมาโตกราฟ= เคมีอินทรีย>เบ้ืองต2น เช�น การหาจุดหลอมเหลว จุดเดือด การตก
ผลึก ความแตกต�างระหว�างสารอินทรีย>กับสารอนินทรีย> เคมีสิ่งแวดล2อม 
   
4022203 เคมีอนินทรีย� 4(4-0-8) 
 Inorganic Chemistry  

 สถานะของพลังงานเชิงอะตอมและสัญลักษณ>เทอม สมมาตร ความสัมพันธ>ของ
โครงสร2าง พลังงานและพันธะเคมี สารประกอบโคออร>ดิเนชัน ทฤษฎีคริสตัลฟBลด> ทฤษฎีออร>บิทัล      
เชิงโมเลกุล ทฤษฎีลิแกนด>ฟBลด>สมบัติและการประยุกต>ของของแข็งอนินทรีย> 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

4022309 หลักเคมีอินทรีย� 4(4-0-8) 
 Concepts of Organic Chemistry  

ปgจจัยการเกิดปฏิ กิริยาเคมีอินทรีย>  แผนภาพพลังงานของการเกิดปฏิ กิริยา            
การแตกหักพันธะ อินเตอร>มีเดียตสภาวะทรานซิชัน สเตอริโอเคมี สารประกอบเคมีอินทรีย>ประเภทต�างๆ 
ปฏิกิริยาการเตรียมสารประกอบเคมีอินทรีย> ปฏิกิริยาแบบนิวคลีโอฟBลิท่ีคาร>บอนอ่ิมตัว ปฏิกิริยาการ
กําจัด กลไกการเกิดปฏิกิริยากําจัดแบบ E1 E2และ E1CBและสเตอริโอเคมีของปฏิกิริยา ปฏิกิริยาการ
เพ่ิมกลุ�มแบบอิเลคโตรฟBลิกท่ีคาร>บอนไม�อ่ิมตัว ปฏิกิริยาการเพ่ิมกลุ�มแบบนิวคลีโอฟBลิกท่ีคาร>บอนิล
ของอัลดีไฮด>คีโตน กรดคาร>บอกซิลิก อนุพันธ> ปฏิกิริยาการแทนท่ีในสารประกอบอะโรมาติก ความรู2
เบ้ืองต2นของสารเฮทเทอโรไซคลิก 
   
4022310 ปฏิบัติการหลักเคมีอินทรีย�และการวิเคราะห� 1(0-3-2) 
 Practical in Concepts of Organic Chemistryand Analysis 

 ปฏิบัติการท่ีเก่ียวกับวิชาหลักเคมีอินทรีย> และการใช2เครื่องมือทางสเปกโตรสโกป=          
ท่ีเก่ียวข2องในการวิเคราะห>สารท่ีเตรียมได2 และปฏิบัติการสังเคราะห> การทําสารให2บริสุทธิ์ คุณภาพ
วิเคราะห>และปริมาณวิเคราะห>ของสารอินทรีย>ท่ีสังเคราะห>ได2 สามารถบอกชนิดของสารอินทรีย>
ตัวอย�างได2 ไม�น2อยกว�า 9 ปฏิบัติการ 
   
4022406 เคมีเชิงฟKสิกส� 4(4-0-8) 
 Physical Chemistry  

รายวิชาท่ีต2องเรียนมาก<อน : 401309 ฟKสิกส�พ้ืนฐาน และ 4021102 เคมีพ้ืนฐาน 
แก�สอุดมคติ แก�สจริง เฟสและสมดุลเฟส เฟสทรานซิชั่นอุณหเคมี วัฏจักรบอร>น-      

ฮาเบอร> อุณหพลศาสตร> กฎข2อ 1, 2 และ 3 ของเทอร>โมไดนามิกส> พลังงานอิสระกิบส> องศาของความ
อิสระ จลนพลศาสตร> โฟโตเคมี 

   
4022505 หลักชีวเคมี 3(2-2-5) 
 Principles of Biochemistry  

เซลล> องค>ประกอบของเซลล> บทบาทและหน2าท่ีของเซลล> ความสําคัญของบัฟเฟอร>   
ในสิ่งมีชีวิต   โมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิต ชีวโมเลกุลของคาร>โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด กรดนิวคลีอิก 
ฮอร>โมน เอนไซม> วิตามินและเกลือแร� เมตะบอลิซึมของคาร>โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน และของเหลว      
ในร�างกาย การย�อยและการดูดซึมอาหาร 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

4022616 เคมีวิเคราะห� 3(3-0-6) 
 Analytical Chemistry  

การสุ�มตัวอย�าง การคํานวณปริมาณสารสัมพันธ> สมดุลเคมี ทฤษฎีการแตกตัวเป@น
ไอออน การแยกสลายด2วยน้ํา การวิเคราะห>ก่ึงจุลภาค คุณภาพวิเคราะห>ของไอออน อนินทรีย>และ
หลักการทดสอบโดยเปลวไฟการไทเทรตแบบต�างๆ ท้ังกรด-เบส ตกตะกอน เชิงซ2อน หรือรีดอกซ> 
หลักการตกตะกอน ค�าคงท่ีของสมดุลแบบต�างๆ 

   
4022617 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห� 1(0-3-2) 
 Analytical Chemistry Laboratory  

วิเคราะห>หาแคทไอออน แอนไอออน การทดลองเก่ียวกับการวิเคราะห>ปริมาณของ
สารตัวอย�าง โดยน้ําหนักและ โดยปริมาตรในแบบต�างๆ   
   
4022622 การวิเคราะห�ด2วยเครื่องมือ 3(3-0-6) 
 Instrumental Analysis  

ความรู2 เบ้ื องต2นของเครื่องมือทางสเปกโตรสโกป=  เครื่องอินฟาเรด เครื่อ ง
อัลตราไวโอเลต และเครื่องอะตอมมิกแอบซอฟซัน อะตอมมิกอีมิสชัน เฟลมอิมิสซันสเปกโตรโฟโต
มิเตอร>ฟลูออเรสเซนต>แมสสเปกโตรสโกป=และนิวเคลียร>แมกเนติกเรโซแนนสเปกโตรสโกป=  การทํา
กราฟมาตรฐานเครื่องสแกนนิ่งอิเลคตรอนไมโครสโคปเครื่องเอกซ>เรย> เครื่องไอซีพี เครื่องวัดความหนืด
และเครื่องมืออ่ืนๆท่ีเก่ียวข2อง 
   
4022627 ปฏิบัติการวิเคราะห�ด2วยเครื่องมือ 1(0-3-2) 
 Instrumental Analysis Laboratory  

ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาวิชาการวิเคราะห>ด2วยเครื่องมือไม�น2อยกว�า 9 ปฏิบัติการ 
   
4022701 เคมีประยุกต� 3(2-2-5) 
 Applied Chemistry  

สารเคมีท่ีใช2ในบ2านบางชนิด เช�น การทําสบู� ยาสีฟgน เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ>
พลาสติกชนิดต�างๆ ศึกษาสมบัติของสารผสมแต�ละชนิดท่ีจะนําไปใช2ในการผลิตสารต�างๆ ปริมาณสาร
ปลอมปนในหัวแชมพู ศึกษากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมของสารบางชนิด เทคนิคต�างๆ ทาง
อุตสาหกรรม เพ่ือให2ได2ผลผลิตท่ีมีคุณภาพดีและมีผลผลิตสูง การประยุกต>อุณหพลศาสตร>ในทาง
อุตสาหกรรม การนําวัสดุท่ีใช2แล2วกลับมาใช2ใหม� 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

4023102 เคมีกับความปลอดภัย 1(1-0-2) 
 Chemical Safety  

หลักการของความปลอดภัยในการใช2สารเคมีเบ้ืองต2นเสถียรภาพของสารเคมี 
การเก็บรักษาการใช2และการทําลายสารเคมีท่ีอันตรายการเกิดไฟและการป�องกันอันตรายจาก
กัมมันตรังสีความปลอดภัยในการใช2เครื่องไฟฟ�าอุปกรณ>การป�องกันอันตรายความปลอดภัยใน
ห2องปฏิบัติการการบริหารงานเพ่ือความปลอดภัย 
   
4023612 เทคนิคการแยก 2(2-0-4) 
 Separation Techniques  

ทฤษฎีการแยกการปฏิบัติและการประยุกต>ของวิธีเชิงกายภาพและเชิงเคมีท่ีนิยมใช2
สําหรับการแยกสารรวมถึงการกลั่นการระเหิดการสกัดและวิธีโครมาโทกราฟ= 

   
4023613 ปฏิบัติการเทคนิคการแยก 1(0-3-2) 

 Practical in Separation Techniques  
ปฏิบัติการเก่ียวกับการกลั่นธรรมดา กลั่นลําดับส�วน และการกลั่นด2วยไอน้ํา           

การระเหิด  การสกัดด2วยตัวทําละลาย โครมาโทกราฟ= 
   

4023708 เคมีสภาวะแวดล2อม 3(3-0-6) 
 Environmental Chemistry  

มลพิษทางน้ํา ดิน อากาศ แนวทางการป�องกันและแก2ไข การสุ�มตัวอย�างน้ํ า            
ดิน การวิเคราะห>น้ําเสีย ดิน พืช และโลหะหนักใน ดิน น้ํา และอากาศ สารมลพิษ เช�น ยาฆ�าแมลง 

   
4023709 ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล2อม 1(0-3-2) 

 Environmental Chemistry Laboratory  
ปฏิบัติการเก่ียวกับการวิเคราะห>หาค�าออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา ค�าความต2องการ

ออกซิเจนทางชีวเคมี การวิเคราะห>หาไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และกํามะถันในดิน ไม�น2อยกว�า 9 
ปฏิบัติการ 

   
4024206 เคมีชีวอนินทรีย� 2(2-0-4) 

 Bioinorganic Chemistry  
บทบาทและหน2าท่ีของไอออนโลหะในระบบชีวภาพ บทบาทและความสําคัญของโลหะ

ต�อการทํางานของโปรตีนในระบบชีวภาพและต�อกระบวนการเมแทบอลิก ไอออนของโลหะคีเลตในทางยา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

4024306 เคมีของผลิตภัณฑ�ธรรมชาติ 3(2-2-5) 
 Chemistryof Natural Products  

การบรรยายเก่ียวกับการแยก ลักษณะโครงสร2าง และชีวสังเคราะห>ของสารประกอบ
ท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติ 

   
4024712 พอลิเมอร�และอุตสาหกรรมเคมีปKโตรเลียม 3(3-0-6) 

 Polymer and Petrochemical Industry  
โครงสร2างของอุตสาหกรรมเคมีปBโตรเลียม ผลิตภัณฑ>ท่ีได2จากการแยกปBโตรเลียมและ

อุตสาหกรรมจากส�วนต� างๆ ของปB โตรเลียม โครงสร2างของพอลิ เมอร>  พอลิ เมอร> ไรเซชัน                   
การจัดตัวทางเรขาคณิตของโมเลกุล ชนิดของพอลิเมอร> โครงสร2างของพอลิเมอร>แต�ละชนิด                
โคพอลิเมอไรเซชันและเฮทเทอโรพอลิเมอไรเซชัน พอลิเมอร>สังเคราะห> พอลิเมอร>จากธรรมชาติ            
เค มีของพอลิ เมอร> ใยสั งเคราะห>  พอลิ เมอร> ใน อุตสาหกรรมพลาส ติกและอุตสาหกรรมสี                    
กาววิทยาศาสตร> พอลิเมอร>ทนไฟชนิดต�างๆ พอลิเมอร>ท่ีใช2ทําปุ�ยซิลิโคน ยางสังเคราะห> 

   
4031101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 

 Biology 1  
หลักชีววิทยาพ้ืนฐาน สารประกอบทางเคมีในสิ่ งมีชีวิต สมบัติของสิ่ งมีชีวิต 

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลล>และเนื้อเยื่อการสืบพันธุ>และการเจริญเติบโต การจําแนกประเภทของ
สิ่งมีชีวิต 

   
4031102 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 

 Biology 2  
เมตาบอลิซึม การแลกเปลี่ยนสาร เอนไซม> การสังเคราะห>ด2วยแสง การหายใจระดับเซลล> 

การขนส�งและการคายน้ํา สมดุลภายในเซลล> การทํางานของระบบต�างๆ พันธุศาสตร> พฤติกรรม และ
การปรับตัว สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล2อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม 

   
4031103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-2) 

 Biology Laboratory1  
ปฏิบัติการเรื่องคุณสมบัติของคาร>โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน กรดนิวคลีอิก วิตามิน การ

ใช2กล2องจุลทรรศน> การแบ�งเซลล> เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ>ของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโตและการจําแนก
ประเภทสิ่งมีชีวิต   
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-2) 
 Biolog Laboratory2  

ปฏิบัติการเรื่องการแลกเปลี่ยนสาร เช�น การแพร� ออสโมซิส เอนไซม> การสังเคราะห>
ด2วยแสง การหายใจ การขนส�ง การคายน้ํา การทํางานของระบบต�างๆ เช�นระบบกล2ามเนื้อ ระบบ
หมุนเวียนเลือด ระบบประสาท ฮอร>โมนสัตว> ฮอร>โมนพืช พันธุศาสตร> พฤติกรรม การปรับตัว ระบบ
นิเวศ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม 

   
4043201 ดาราศาสตร�และอวกาศ 2(1-2-3) 

 Astronomy and Space  
ธรรมชาติและสมบัติของแสงบางประการท่ีจะนําไปสู�ความเข2าใจลักษณะบางประการ

ของวัตถุบนท2องฟ�า ระบบพิกัดทางดาราศาสตร> ทรงกลมท2องฟ�า ระบบสุริยะ ทัศนอุปกรณ>ทางดาราศาสตร> 
ศึกษาลักษณะและปรากฏการณ>ต�างๆ ของวัตถุในท2องฟ�า เริ่มต้ังแต� วัตถุในท2องฟ�าท่ีอยู�ใกล2โลกท่ีสุดไป
ยังจุดท่ีไกลท่ีสุดของเอกภพ ยานอวกาศกับความก2าวหน2าทางดาราศาสตร>ในปgจจุบัน 

   
4053101 วิทยาศาสตร�เก่ียวกับโลก 3(3-0-6) 
 Earth Sciences  

 ความสําคัญของธรณีวิทยาต�อชีวิตประจําวัน ธรณีประวัติ โดยเริ่มศึกษาต้ังแต�ยุคดึก
ดําบรรพ>ถึงยุคปgจจุบัน ธรณีวิทยา โครงสร2างและลักษณะภูมิประเทศ การสํารวจทางธรณีวิทยา ธรณี
ประยุกต>และธรณีวิทยาของประเทศไทย ดาราจักรของเราและเอกภพ ทรงกลม ท2องฟ�า นภา ระบบ
สุริยะ และมิติท่ีแท2จริง โครงสร2างและวิวัฒนาการของดวงดาว รวมท้ังความรู2ใหม�ๆ เก่ียวกับดาว
เคราะห> ห2วงในห2วงนอก ดวงจันทร>ของดาวเคราะห> ประวัติการกําเนิดทะเลและมหาสมุทร ลักษณะ
ทางกายภาพ ส�วนประกอบทางเคมี ความสัมพันธ> ทางด2านชีววิทยาของมหาสมุทร ซ่ึงจะก�อให2เกิด
ผลผลิตทางเศรษฐกิจด2านต�างๆ ท้ังของไทยและโลก 
   
4061101 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล2อม 3(2-2-5) 
 Environmental Science Foundation  

 ความหมายและขอบเขตของวิทยาศาสตร>สิ่งแวดล2อม มิติสิ่งแวดล2อม ระบบนิเวศ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ สมดุลในธรรมชาติ สถานการณ>สิ่งแวดล2อมในปgจจุบัน การใช2
ทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืน 
   
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห� 1 3(3-0-6) 
 Calculus and Analytic Geometry 1  

 เรขาคณิตวิเคราะห>ว�าด2วยเส2นตรงภาคตัดกรวยลิมิตของฟgงก>ชันฟgงก>ชันต�อเนื่อง
อนุพันธ>และอนุพันธ>ของฟgงก>ชันพีชคณิตฟgงก>ชันอดิศัยการประยุกต>และอินทิกรัล 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

3.2.1 อาจารย�ประจําหลักสูตร 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน<งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ป"ที่จบ ภาระงานสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห�) 

2556 2557 2558 2559 
1 นางสาวจิตตรี  พละกุล อาจารย> วท.ม.(วิทยาศาสตร>ส่ิงแวดล2อม)  จุฬาลงกรณ>มหาวิทยาลัย 2552 12 12 12 12 
   กศ.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547     

2 นางสาวชลลดา กุลวัฒน> อาจารย> วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 2529 12 12 12 12 
   กศ.บ.(วิทยาศาสตร>-เคมี) 

 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บางแสน 

2524     

3 นายชาตรี  เกิดธรรม ผู2ช�วย 
ศาสตราจารย> 

กศ.ด.(วิทยาศาสตร>ศึกษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมติร 

2542 12 12 12 12 

  วท.ม.(การสอนชีววิทยา) มหาวิทยาลยัเชียงใหม� 2525     

  กศ.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ บางแสน 

2519     

4 นายวรายุทธ> อัครพัฒนพงษ> ผู2ช�วย
ศาสตราจารย> 

วท.ม.(การสอนฟBสิกส>) มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 2537 12 12 12 12 
  ศษ.บ.(ฟBสิกส>-คณิตศาสตร>) มหาวิทยาลัยขอนแก�น 2530     
5 นายสุธ ี พรรณหาญ ผู2ช�วย

ศาสตราจารย>. 
ศษ.ด.(วิทยาศาสตร>ศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร> 2547 12 12 12 12 

   ค.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร>) จุฬาลงกรณ>มหาวิทยาลัย 2531     
   กศ.บ.(ฟBสิกส>) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บางเขน 
2524     
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

3.2.2 อาจารย�ประจํา 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน<ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ป"ที่จบ ภาระการสอน(ชม./สปัดาห�) 
2555 2556 2557 2558 

1 นายจิตเจริญ ศรขวัญ อาจารย> วท.ม.(วิทยาศาสตร>ส่ิงแวดล2อม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร> 2544 12 12 12 12 
   วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537     
   กศ.บ.(วิทยาศาสตร>-คณิตศาสตร>) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2532     
2 นางสาวชลลดา กุลวัฒน> อาจารย> วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 2529 12 12 12 12 
   กศ.บ.(วิทยาศาสตร>-เคมี) 

 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางแสน 

2524     

3 นายฐาปนา  จ2อยเจริญ อาจารย> วท.ม.(สัตววิทยา) จุฬาลงกรณ>มหาวิทยาลัย 2552 12 12 12 12 
   ค.บ.(มัธยศึกษา-ชีววิทยา) จุฬาลงกรณ>มหาวิทยาลัย 2549     
4 นางสาวณพัฐอร  บัวฉุน อาจารย> วท.ม.(วิทยาศาสตร>ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย

อลงกรณ>ในพระบรม
ราชูปถัมภ> 
จังหวัดปทุมธานี 

2547 12 12 12 12 

   ค.บ.(วิทยาศาสตร>ทั่วไป) สถาบันราชภฏัเพชรบุรี   
วิทยาลงกรณ>ในพระบรม
ราชูปถัมภ> 
จังหวัดปทุมธานี 

2544     

5 นางสาวดวงเดือน วัฏฏานุรักษ> อาจารย> วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล2าเจ2าคุณทหารลาดกระบัง 

2544 12 12 12 12 

   วท.บ.(ชีววิทยา)               
เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ 2536     

6 นางสาวธัญวรัตน>  ปB�นทอง อาจารย> วท.ม.(วิทยาศาสตร>ส่ิงแวดล2อม) จุฬาลงกรณ>มหาวิทยาลัย 2552 12 12 12 12 
   ค.บ.(มัธยมศึกษา-ชีววิทยาและ

วิทยาศาสตร>ทัว่ไป) 
จุฬาลงกรณ>มหาวิทยาลัย 2549     

7 นางนฤมล ธนานันท> > ผู2ช�วย วท.ด.(พันธุศาสตร>) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร> 2547 12 12 12 12 
  ศาสตราจารย> วท.ม.(พันธุศาสตร>) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร> 2540     
   วท.บ.(เกษตรศาสตร>) สถาบันราชภฏัอุดรธานี 2535     
8 นายบุญเรือง ศรีเหรัญ อาจารย> กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนา

หลักสูตร) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2542 12 12 12 12 

   กศ.ม.(ฟBสิกส>) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2527     
   กศ.บ.(ฟBสิกส>-คณิตศาสตร>) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2520     
9 นายปgณณ>รภัส  ถกลภกัดี อาจารย> Ph.D. (Polymer Chemistry 

and engineering) 
University of Leeds, 
Leeds, UK 

2548 12 12 12 12 

   วท.ม.(พอลิเมอร>) จุฬาลงกรณ>มหาวิทยาลัย 2543     
   วท.บ.(เคมี) จุฬาลงกรณ>มหาวิทยาลัย 2540     

10 นางยุพดี  เส2นขาว ผู2ช�วย กศ.ด.(วิทยาศาสตร>ศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548 12 12 12 12 
  ศาสตราจารย> ค.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร>) จุฬาลงกรณ>มหาวิทยาลัย 2532     
   กศ.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2525     

11 นายโยธิน กัลยาเลิศ อาจารย> กศ.ม.(วิทยาศาสตร>ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2548 12 12 12 12 
   ค.บ.(ฟBสิกส>) มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย> 2543     

12 นายวรายุทธ> อัครพัฒนพงศ> ผู2ช�วย วท.ม.(การสอนฟBสิกส>) มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 2537 12 12 12 12 
  ศาสตราจารย> ศศ.บ.(ฟBสิกส>) มหาวิทยาลัยขอนแก�น 2530     

13 นางศศมลผาสุข ผู2ช�วย กศ.ด.(วิทยาศาสตร>ศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2543 12 12 12 12 
  ศาสตราจารย> กศ.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร>) จุฬาลงกรณ>มหาวิทยาลัย 2524     
   กศ.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2518     
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ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน<ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ป"ที่จบ ภาระการสอน(ชม./สปัดาห�) 
2555 2556 2557 2558 

14 นายศักด์ิ สุวรรณฉาย อาจารย> ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร> 2551 12 12 12 12 
   ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร>-การสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร> 2535     
   ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

(บัณฑิตอาสาสมัคร) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร> 2520     

   กศ.บ.(ฟBสิกส>-คณิตศาสตร>) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตปทุมวัน 

2520     

15 นางสุทธิพร  สุวรรณโฉม ผู2ช�วย กศ.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2518 12 12 12 12 
  ศาสตราจารย> กศ.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2516     

16 นายสุธ ี พรรณหาญ ผู2ช�วย ศศ.ด.(วิทยาศาสตร>ศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร> 2547 12 12 12 12 
  ศาสตราจารย> ค.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร>) จุฬาลงกรณ>มหาวิทยาลัย 2539     
   กศ.บ.(ฟBสิกส>) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บางเขน 
2524     

17 นางสาวสุธาสินี นิลแสง 
 

อาจารย> Ph.D. (Food engineering and 
bioprocess Technology)  

สถาบันเทคโนโลยีแห�งเอเชีย 2550 12 12 12 12 

   วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล 2545     
   วม.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล 2539     

18 นางสาวสําเนียงอภิสันติยาคม ผู2ช�วย วท.ด.(เคมีอินทรีย>) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2548 12 12 12 12 
  ศาสตราจารย> วท.ม.(เคมีอินทรีย>) จุฬาลงกรณ>มหาวิทยาลัย 2535     
   วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2529     

 
3.2.3 อาจารย�พิเศษ 

ไม�มี 
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4. องค�ประกอบเก่ียวกับประสบการณ�ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝPกประสบการณ�วิชาชีพ)  
จากความต2องการท่ีบัณฑิตควรมีประสบการณ>ในวิชาชีพก�อนเข2าสู�การทํางานจริง ดังนั้นหลักสูตร

ได2กําหนดกลุ�มวิชาปฏิบัติการและฝEกประสบการณ>วิชาชีพเป@นวิชาบังคับและให2มีแผนการเรียนสําหรับ
รายวิชาการฝEกประสบการณ>วิชาชีพสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร>ท่ัวไป ดังนี้ 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู2ของประสบการณ�ภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู2ประสบการณ>ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
4.1.1มีการบูรณาการความรู2จากวิชาท่ีได2ศึกษามาตลอดหลักสูตรเพ่ือออกแบบการจัดการ

เรียนรู2ในรายวิชาการจัดการเรียนรู2วิทยาศาสตร> 
4.1.2มีทักษะการฝEกปฏิบัติวิชาชีพระหว�างเรียน มีประสบการณ>ตรงด2านการประกอบวิชาชีพ

ครูในสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 
4.1.3มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร> มีการสอนใน

สถานศึกษาเต็มเวลาไม�น2อยกว�า 1 ป=การศึกษา 
4.2 ช<วงเวลา  

4.2.1 การฝEกบูรณาการจากวิชาท่ีเรียนมาตลอดหลักสูตรเพ่ือออกแบบการจัดการเรียนรู2ใน
รายวิชาการจัดการเรียนรู2วิทยาศาสตร> ในภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นป=ท่ี 4 

4.2.2 การฝEกปฏิบัติวิชาชีพระหว�างเรียน มีประสบการณ>ตรงด2านการประกอบวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ในภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นป=ท่ี 4 

4.2.3 การฝEกปฏิบั ติการสอนในสถานศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร> มีการสอนใน
สถานศึกษาเต็มเวลา ในภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นป=ท่ี 5 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
4.3.1 การฝEกบูรณาการจากวิชาท่ีเรียนมาตลอดหลักสูตรเพ่ือออกแบบการจัดการเรียนรู2ใน

รายวิชาการจัดการเรียนรู2วิทยาศาสตร> จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นป=ท่ี 4 
4.3.2 การฝEกปฏิบัติวิชาชีพระหว�างเรียนมีแนวทางการจัดดังนี้ 

1) การฝEกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 จัดในภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นป=ท่ี 4 โดยนักศึกษาต2อง
เรียนทฤษฎีหลักการในชั้นเรียนไม�น2อยกว�า 6 สัปดาห> (4 คาบต�อสัปดาห>) ศึกษาและสังเกต 
ในสถานศึกษาเป@นเวลา 10 สัปดาห> สัปดาห>ละ 5 วัน วันละ 8 ชั่วโมง 

2) การฝEกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 จัดในภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นป=ท่ี 4 โดยนักศึกษาเข2า
ชั้นเรียนเพ่ือพบอาจารย>ประจําสาขาวิชา ตลอดภาคการศึกษา และปฏิบัติงานวิชาชีพ (ทดลองสอน) 
ในสถานศึกษาท่ีเป@นเครือข�ายประสบการณ>วิชาชีพครู เป@นเวลา 4 สัปดาห> กิจกรรมในขณะปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษา ได2แก� การสังเกตการสอนในวิชาเฉพาะด2าน การทดลองสอน ไม�น2อยกว�า 3 คาบต�อ
สัปดาห> 

4.3.3 การฝEกปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษาในสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร> รวมถึง
การทําวิจัยในชั้นเรียน การศึกษารายกรณี การทําโครงการพัฒนาผู2เรียนและพัฒนาสถานศึกษา 
ในภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นป=ท่ี 5 
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4.4 การเตรียมการ 
งานวิชาการ ศูนย>ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะครุศาสตร> เป@นผู2วางแผน

ร�วมกับผู2ท่ีเก่ียวข2อง ดําเนินการตลอดกระบวนการต้ังแต�การคัดเลือกโรงเรียนท่ีได2มาตรฐาน รูปแบบ
การนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
5. ข2อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

5.1 คําอธิบายโดยย<อ  
การทําวิจัยในชั้นเรียน การศึกษารายกรณี การทําโครงการพัฒนาผู2 เรียน และพัฒนา

สถานศึกษาจัดทําข้ึนเพ่ือนําผลการศึกษามาพัฒนาการเรียนการสอน ผู2เรียน และสถานศึกษา 
ดําเนินการโดยให2นักศึกษาทําการศึกษารายกรณี ทําโครงการพัฒนาผู2เรียน และโครงการพัฒนา
สถานศึกษาในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ในชั้นป=ท่ี 5 และทําการ
วิจัยในชั้นเรียน และทําการศึกษารายกรณี ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาค
การศึกษาท่ี 2 ในชั้นป=ท่ี 5 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู2  
5.2.1 มีความรู2ความเข2าใจในกระบวนการวิจัย สามารถทําวิจัยเบ้ืองต2น และเขียนรายงาน

ผลการวิจัยเพ่ือการสื่อสารได2 
5.2.2 มีทักษะในการสังเกตและหาแนวทางแก2ไขปgญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน 
5.2.3 นําผลการศึกษามาพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาผู2เรียนและพัฒนาสถานศึกษา 

5.3 ช<วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ของชั้นป=ท่ี 5 

5.4จํานวนหน<วยกิต 
10 หน�วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
5.5.1 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาเพ่ือทําความเข2าใจในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
5.5.2 มีการแต�งต้ังอาจารย>นิเทศ ให2คําแนะนําช�วยเหลือตลอดระยะเวลาการฝEกปฏิบัติการ 
5.5.3 มีการอบรมนักศึกษาเพ่ือทําความเข2าใจเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลโดยอาจารย>นิเทศ ครูพ่ีเลี้ยง และผู2บริหารสถานศึกษาตามเกณฑ>ท่ีกําหนดใน

รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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หมวดท่ี 4ผลการเรียนรู2กลยุทธ�การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ�หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1  ความสามารถด2านการสอน สอน ให2 นั ก ศึกษ าสามารถสอนนั ก เรียน ให2 ทั น

เหตุการณ>ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยสามารถใช2
โปรแกรมคอมพิวเตอร>พ้ืนฐานมาประยุกต>ใช2กับ   การ
เรียนการสอนได2  มี ทักษะการฟg ง พูด อ� าน  เขียน 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาต�างประเทศ 
เป@นอย�างดีและสอนให2นักศึกษาเกิดความสนใจใฝyรู2    
ใฝyเรียน เข2าใจธรรมชาติของนักเรียน ซ่ึงสอดแทรกไป  
ในรายวิชาท่ีเก่ียวข2อง เช�น ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับ
ครู และสามารถบูรณาการองค>ความรู2 ท่ีได2ศึกษามา    
ในการวิเคราะห> ออกแบบ วิธีการสอนให2เหมาะสมกับ
สภาพชั้นเรียน โดยสอดแทรกในรายวิชาการจัดการ
เรียนรู2วิทยาศาสตร> 

1.2 ความสามารถด2านวิชาการ สอนให2นักศึกษาใฝyหาความรู2ใหม�ๆ มีความสามารถใน
การวิจัย การวัด การประเมิน วิเคราะห>หลักสูตรและ
พัฒนาหลักสูตรนําความรู2ไปประยุกต>กับสาขาวิชาท่ี
นักศึกษาเชี่ยวชาญได2 ซ่ึงสอดแทรกไปในรายวิชาท่ี
เก่ียวข2อง เช�นการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู2  การ
ประเมินผลการเรียนรู2 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน เป@นต2น 

1.3ด2านคุณธรรมจริยธรรม ความพอเพียง
และลักษณะความเป@นไทย 

ส�งเสริมให2นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความ
อดทน อดกลั้น ซ่ือสัตย>สุจริต และมีศีลธรรม โดย
สอดแทรกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และวิชาอ่ืนๆ ใน
หลักสูตร รวมท้ังจัดเป@นกิจกรรมเสริมให2กับนักศึกษา 

1.4ด2านบุคลิกภาพ สอดแทรกทักษะทางสังคมให2นักศึกษามีมนุษย
สัมพันธ>ท่ีดี ให2คําปรึกษาแก�นักเรียนได2 สอนให2นักศึกษา 
เป@นคนดี มีน้ําใจ เอ้ืออาทรต�อศิษย> รักงานสอน ใฝy
ความก2าวหน2า รับฟgงความคิดเห็น     ของนักเรียน แต�ง
กายเหมาะสมมีจิตสาธารณะมีความเสมอต2นเสมอปลาย 
และสอนให2นักศึกษาสามารถบริหารจัดการงานของ
ตนเองได2 ซ่ึงสอดแทรกไปในรายวิชาต�างๆ ของหลักสูตร 

1.5มีจิตวิญญาณความเป@นครู ส�งเสริมและสอดแทรกให2นักศึกษามีจิตวิญญาณความ
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ�หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
เป@นครูในแต�ละรายวิชาในหลักสูตร และจัดโครงการ
พัฒนาจิตวิญญาณความเป@นครู 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู2ในแต<ละด2าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 การเรียนรู2ด2านคุณธรรม จริยธรรม 

1)  แสดงออกถึงความมีวินัย ความมีระเบียบ ตรงต�อเวลา ความซ่ือสัตย>สุจริต มีความ
รับผิดชอบต�อตนเอง วิชาชีพและสังคมอย�างสมํ่าเสมอ  

2)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู  
3)  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู2อ่ืนเคารพในคุณค�าและศักด์ิศรีของความเป@น

มนุษย>สามารถทํางานเป@นทีมและสามารถแก2ไขข2อขัดแย2งได2 
4)  แสดงออกหรือมีพฤติกรรมการมีจิตอาสาและพัฒนาท2องถ่ิน 
5)  จัดการกับปgญหาอย�างผู2รู2มีภาวะความเป@นผู2นําและปฏิบัติตนเป@นแบบอย�าง 

2.1.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช2พัฒนาการเรียนรู2ด2านคุณธรรม จริยธรรม 
1)  จัดกิจกรรมให2นักศึกษาอภิปรายกลุ�ม (Group Discussion) เก่ียวกับสถานการณ>ต�างๆ 

และประสบการณ>ท่ีนักศึกษาได2เผชิญในการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครู โดยเน2นให2นักศึกษา
วิเคราะห>และสะท2อนพฤติกรรมของตนเองและของผู2อ่ืนในสถานการณ>เหล�านั้น หรืออภิปรายเก่ียวกับ
ความขัดแย2งทางความคิดเพ่ือให2เห็นค�านิยมของตนเองได2ชัดเจนข้ึน  

2)  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนในแต�
ละรายวิชาตามหลักสูตร และจัดเป@นกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยปลูกฝgงให2นักศึกษาตระหนักถึง
ความสํ าคัญของการดํารงชี วิตและการประกอบวิชาชีพครูตามหลัก คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ซ่ึงดําเนินการโดยจัดให2มีการประเมินทุกภาคการศึกษา โดยใช2การสังเกต
พฤติกรรมระหว�างทํากิจกรรมท่ีกําหนด มีสมุดบันทึกความดีและมีการกําหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม ให2เป@นส�วนหนึ่งของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา 

3)  เสริมสร2างวัฒนธรรมองค>กร เพ่ือปลูกฝgงให2นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน2นการเข2า
ชั้นเรียนให2ตรงเวลา ตลอดจนการแต�งกายท่ีเป@นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา          
ต2องมีความรับผิดชอบ โดยในการทํางานกลุ�มให2รู2บทบาทและหน2าท่ีของการเป@นผู2นํากลุ�ม  
และการเป@นสมาชิกกลุ�ม มีความซ่ือสัตย> โดยต2องไม�กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ2าน  
ของผู2อ่ืน เป@นต2น 

4)  ส�งเสริมให2นักศึกษาเข2าร�วมกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะ มีความเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ�
ผ�านกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช�น กิจกรรมค�ายอาสา กิจกรรมพ่ีสอนน2อง กิจกรรมการจัดฐาน
วิทยาศาสตร> กิจกรรมชมรม เพ่ือบูรณาการความรู2พ้ืนฐานกับคุณธรรม จริยธรรม และภูมิปgญญา
ท2องถ่ิน  

5)  อาจารย>ผู2สอน ต2องเป@นแบบอย�างท่ีดีในการมีคุณธรรม จริยธรรม และดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในฐานะครูวิทยาศาสตร> 
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2.1.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู2ด2านคุณธรรม จริยธรรม 
1)  ประเมินจากความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ�ม (Group Discussion) เก่ียวกับเผชิญ

ในการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครู และสถานการณ>ต�างๆ และประสบการณ>ท่ีนักศึกษาได2ผล
สะท2อนพฤติกรรมของนักศึกษาขณะท่ีมีการอภิปรายกลุ�ม 

2)  ประเมินความตรงต�อเวลาของนักศึกษาจากการเข2าชั้นเรียน การส�งงานตามกําหนด
ระยะเวลาท่ีมอบหมาย และการเข2าร�วมกิจกรรม  

3)  ประเมินจากสภาพจริงในด2านของความมีจิตวิญญาณของความเป@นครูในขณะท่ีฝEก
ประสบการณ>วิชาชีพครู 

4)  ประเมินจากการมีวินัยและพร2อมเพรียงของนักศึกษาในการเข2าร�วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

5)  ประเมินจากพฤติกรรมความซ่ือสัตย>สุจริตในการทํางานและการสอบ 
6)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน2าท่ีท่ีได2รับมอบหมาย 

2.2 ความรู2 
2.2.1 การเรียนรู2ด2านความรู2 

1)  สามารถอธิบายถึงความรู2ในหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในรายวิชาหรือศาสตร>ท่ี
เรียน  

2)  สามารถบูรณาการความรู2พ้ืนฐานในรายวิชาต�างๆท่ีเรียนกับการเรียนในสาขา
วิทยาศาสตร>ศึกษา 

3)  สามารถติดตามความก2าวหน2าทางวิชาการในรายวิชาท่ีเรียน 
4)  ใช2ความรอบรู2ในศาสตร>ต�างๆท่ีเรียนไปประยุกต>กับการดํารงชีวิตและการประกอบ

วิชาชีพครู 
2.2.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช2พัฒนาการเรียนรู2ด2านความรู2 

1) จัดการเรียนการสอนโดยการเชื่อมโยงเนื้อหาหรือข2อมูลใหม� กับความรู2และ
ประสบการณ>เดิมของนักศึกษาโดยใช2วิธีการสอนในหลากหลายรูปแบบ 

2) จัดกิจกรรมการเรียนรู2ผ�านแหล�งเรียนรู2 ท้ังในและนอกห2องเรียน ด2วยการเชิญ
วิทยากรหรือผู2เชี่ยวชาญสาขาต�างๆ มาถ�ายทอดความรู2และประสบการณ>ในห2องเรียน หรือจัดกิจกรรม
ศึกษานอกสถานท่ีเพ่ือให2นักศึกษาได2เรียนรู2จากแหล�งเรียนรู2ในชุมชน ตลอดจนฝEกปฏิบัติการวิชาชีพครูใน
สภาพแวดล2อมจริง 

3)  จัดกิจกรรมการเรียนรู2ผ�านกระบวนการวิจัย โดยให2นักศึกษาได2ศึกษาค2นคว2าข2อมูล
โดยใช2กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู2ด2วยตนเอง 

2.2.3กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู2ด2านความรู2 
1)  ประเมินจากการทดสอบย�อย 
2)  ประเมินจากการสอบกลางภาคและ/หรือปลายภาคเรียน 
3)  ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
4)  ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 
5)  ประเมินจากโครงการวิจัย 



 48 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

6)  ประเมินจากการฝEกประสบการณ>วิชาชีพครู 
7)  ประเมินจากแบบสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 
8)  ประเมินจากการทําแฟ�มสะสมงาน 
9)  ประเมินจากการบันทึกการเรียนรู2 

2.3 ทักษะทางปMญญา 
2.3.1 การเรียนรู2ด2านทักษะทางปMญญา 

1)  สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห> และการคิดอย�างมีวิจารณญาณอย�างเป@น
ระบบ มีเหตุผล และสรุปประเด็นปgญหา พร2อมแก2ไขปgญหาอย�างสร2างสรรค> 

2) นําความรู2ทางสาขาไปประยุกต>ใช2กับการจัดการเรียนในสาขาวิชาชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร>ท่ัวไปได2อย�างถูกต2องเหมาะสม และสร2างสรรค> 

3)  มีความใฝyรู2 สามารถวิเคราะห> และสังเคราะห>ความรู2จากแหล�งต�างๆ ท่ี
หลากหลายได2อย�างถูกต2องนําไปสู�การต�อยอดองค>ความรู2 

2.3.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช2ในการพัฒนาการเรียนรู2ด2านทักษะทางปMญญา 
1)  จัด กิจกรรมให2นัก ศึกษาได2ฝEกทักษะการคิดวิ เคราะห>  การคิดสังเคราะห>  

การคิดอย�างมีวิจารณญาณ การคิดสร2างสรรค> และการแก2ปgญหา โดยใช2การอภิปรายกลุ�ม กรณี
ตัวอย�าง สถานการณ>จําลอง และการสะท2อนกระบวนการคิดของตนเอง 

2)  จัดเวทีสัมมนาวิชาการ /เรียนเชิญผู2มีประสบการณ>ท่ีเก่ียวข2องกับวิชาชีพครูมา
ถ�ายทอดประสบการณ>การทํางานให2นักศึกษาได2เรียนรู2 

3)  จัดให2นักศึกษาได2เรียนรู2ผ�านประสบการณ>ตรงโดยให2นักศึกษาฝEกปฏิบัติการสอน
จริงในสถานศึกษาเพ่ือเป@นการเรียนรู2วิธีการแก2ปgญหาในสถานการณ>จริง  

4)  การเรียนรู2จากต2นแบบ (Role Model) 
5)  การเรียนรู2โดยใช2ปgญหาเป@นฐาน (Problem-based Learning) 
6)  การวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

2.3.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู2ด2านทักษะทางปMญญา 
1)  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช�น ประเมินจาก

การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การประเมินจากชิ้นงาน 
2)  ประเมินจากบันทึกสะท2อนความคิด 
3)  ประเมินจากแบบทดสอบหรือการสัมภาษณ>  
4) ประเมินจากการฝEกประสบการณ>วิชาชีพครู 

2.4. ทักษะความสัมพันธ�ระหว<างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 การเรียนรู2ด2านทักษะความสัมพันธ�ระหว<างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)  สามารถทํางานร�วมกับผู2อ่ืนในฐานะผู2นํา และสมาชิกท่ีดีของกลุ�ม พร2อมท้ังแสดง
จุดยืนอย�างพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ�ม 

2)  มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง รับผิดชอบต�อกลุ�ม สังคม และองค>กร 
3)  สามารถปรับตัวให2เข2ากับสถานการณ> และวัฒนธรรมองค>กร  
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4)  มีความรับผิดชอบต�อการพัฒนาการเรียนรู2ท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอย�าง
ต�อเนื่องและปฏิบัติต�อผู2เรียนด2วยความเข2าใจและเป@นมิตร 

2.4.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช2ในการพัฒนาการเรียนรู2ด2านทักษะความสัมพันธ�ระหว<างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

ใช2การสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมให2มีการทํางานเป@นกลุ�ม การทํางานท่ีต2องประสานงาน
กับผู2อ่ืนข2ามหลักสูตร หรือต2องค2นคว2าหาข2อมูลจากการสัมภาษณ>บุคคลอ่ืน หรือการสังเกตจากครูหรือ
บุคลากรทางการศึกษา ฝEกทักษะการมีปฏิสัมพันธ>กับผู2เรียนในระหว�างการฝEกประสบการณ>วิชาชีพ 
และฝEกทักษะการมีปฏิสัมพันธ>กับผู2ร�วมงานในบทบาทของผู2นําและผู2ร�วมทีม โดยมีความคาดหวังในผล
การเรียนรู2ด2านทักษะความสัมพันธ>ระหว�างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบดังนี้ 

1)  สามารถทํางานกับผู2อ่ืนได2เป@นอย�างดี 
2)  มีความรับผิดชอบต�องานท่ีได2รับมอบหมาย 
3)  สามารถปรับตัวเข2ากับสถานการณ>และวัฒนธรรมองค>กรท่ีไปปฏิบัติงานได2เป@นอย�างดี 
4)  มนุษยสัมพันธ>ท่ีดีกับผู2ร�วมงานในองค>กรและกับบุคคลท่ัวไป 
5)  มีภาวะผู2นํา 

2.4.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู2ด2านทักษะความสัมพันธ�ระหว<างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอ
รายงานกลุ�มในชั้นเรียน  

2)  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร�วมกิจกรรมต�างๆและความ
ครบถ2วนชัดเจนตรงประเด็นของข2อมูล 

2.5 ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 การเรียนรู2ด2านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช2เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1)  สามารถประยุกต>ความรู2ทางคณิตศาสตร>เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช2

เทคโนโลยีสารสนเทศ การแก2ปgญหาและการนําเสนอได2อย�างเหมาะสมและสร2างสรรค> 
2)  สามารถใช2ภาษาไทยในการสื่อสารได2อย�างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการเลือก

รูปแบบการสื่อสารได2อย�างเหมาะสม 
3)  ใช2ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและค2นคว2าข2อมูลเพ่ือประกอบการจัดทํารายงาน

และการนําเสนอได2 
4)  สามารถใช2เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม สืบค2น และนําเสนอ

ข2อมูลได2อย�างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ> 
2.5.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช2ในการพัฒนาการเรียนรู2ด2านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  จัดให2นักศึกษาได2ฝEกปฏิบัติการใช2สถิติพ้ืนฐานและสถิติเพ่ือการวิจัย การใช2ภาษา

พูด เขียน และการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการให2ข2อมูลป�อนกลับและการให2ความช�วยเหลือ 
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2)  เรียนรู2จากประสบการณ>ตรงในชั้นเรียนและห2องปฏิบัติการ โดยใช2เทคโนโลยีต�างๆ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร>ต�างๆ การสื่อสารแบบ On-line และการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค2น
ข2อมูล 

3)  เรียนรู2ผ�านการแก2ปgญหา (Problem-based Learning) จากการวิเคราะห>กรณีศึกษา
สถานการณ>จําลอง และการวิจัยในชั้นเรียน 

4)  สร2างชิ้นงานโดยใช2เทคโนโลยีในรูปแบบต�างๆ 
2.5.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู2ด2านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอรายงานหรือทํางานวิจัย โดยใช2ทฤษฎีหรือ

งานวิจัยท่ีเก่ียวข2องรองรับ 
2)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย และเลือกใช2สถิติวิเคราะห>ในการทํางาน

วิจัย 
3)  ประเมินจากชิ้นงานการอภิปรายกรณีศึกษาต�าง ๆ ท่ีมีการนําเสนอต�อชั้นเรียน 

2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู2 
2.6.1 ผลการเรียนรู2ด2านทักษะการจัดการเรียนรู2 

1)  แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู2วิชาเคมีและวิทยาศาสตร>ท่ัวไปท่ีมี
รูปแบบท่ีหลากหลายท้ังท่ีเป@นทางการ (formal) ก่ึงทางการ (non-formal) และไม�เป@นทางการ 
(informal) อย�างสร2างสรรค> 

2)  แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู2 โดยใช2ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร>
และการวิจัยทางวิทยาศาสตร> 

3)  แสดงความเชี่ยวชาญในการบูรณาการการจัดการเรียนรู2ในศาสตร>สาขาวิชาอย�าง
มืออาชีพ 

2.6.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช2พัฒนาการเรียนรู2ด2านการจัดการเรียนรู2 
1)  จัดให2นักศึกษาได2ฝEกการเขียนแผนการจัดการเรียนรู2และนําแผนการจัดการเรียนรู2

นั้นไปฝEกปฏิบัติสอนกับเพ่ือนร�วมชั้นเรียน (Peer-teaching) 
2)  จัดให2นักศึกษาได2สังเกตการสอนของครูประจําการในโรงเรียนเพ่ือให2นักศึกษาได2

นําประสบการณ>มาปรับใช2ในการวางแผนการสอน 
3)  จัดให2นักศึกษาได2เรียนรู2โดยใช2การวิจัยเป@นฐาน (Research-based Learning) 

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู2ของนักเรียนและปรับปรุงการสอนของตนเอง  
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู2ด2านการจัดการเรียนรู2 

1)  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการทดลองสอน จากการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียน รวมถึงการสอบประมวลความรู2เก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีด2านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
จิตวิทยาการศึกษา การวัดและประเมินผล และการวิจัยทางการศึกษา 

2)  สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู2และการพัฒนาตนเอง จากการสะท2อนความคิดใน
ห2องเรียนผ�านเครือข�ายสังคม เว็บไซด>และจากการสังเกตการจัดการเรียนรู2ระหว�างทดลองจัดการ
เรียนรู2 
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3)  ตรวจประเมินแผนการจัดการเรียนรู2 
4)  นิเทศการจัดการเรียนรู2และประเมินทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนรู2และ

คุณลักษณะความเป@นครู 
5)  ตรวจประเมินแฟ�มสะสมงานและชิ้นงาน 

 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2จากหลักสูตรสู<รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2จากหลักสูตรสู<รายวิชา (Curriculum Mapping) 
�ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู2 
3. ทักษะทาง

ปMญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ�ระหว<าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะในการ
วิเคราะห�เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู2 

หมวดวิชาเฉพาะด2าน: วิชาชีพครู 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1. 1002001 ภาษาไทยสําหรับครู �     � �  � �        �      

2. 1002002 ภาษาอังกฤษสําหรับครู �     �             �     

3. 1004003 การฝEกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 � �     �  � �      �    �    

4. 1004004 การฝEกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 � �   �  �  � �   � �  �  �  � �   

5. 1004007 การสัมมนาทางการศึกษา � �     � � �   �  �    �  �    

6. 1005005 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1 

� �   �  �  � � � � � � � �  �  � � � � 

7. 1005006 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2 

� �   �  �  � � � � � � � �  �  � � � � 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 

 

  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2จากหลักสูตรสู<รายวิชา (Curriculum Mapping) 
� ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู2 
3. ทักษะทาง

ปMญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ�ระหว<าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะในการ
วิเคราะห�เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู2 

หมวดวิชาเฉพาะด2าน: วิชาชีพครู 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

8.  1011101 การศึกษาและการพัฒนาความ 
     เป@นครูวิชาชีพ 

� �   � � �  � � �  � �  �  � � �    

9.  1021001 การพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน 

� �   � �     �  � �  �        

10. 1022002 หลักการจัดการเรียนรู2 � �   � � �  �  �  �        �   

11. 1022003 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู2เรียน � �  � � � �  � �   � � �         

12. 1023004 ทักษะและเทคนิคการจัดการ
เรียนรู2 

�  �    �  �  � � �  �   �   � � � 

13. 1023101 การพัฒนาทักษะการคิด �    �  �  �  � � �        �   

14. 1024105 การจัดการเรียนรู2วิทยาศาสตร> �     � �  �  � � � �       � � � 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2จากหลักสูตรสู<รายวิชา (Curriculum Mapping) 
� ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

  

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู2 
3. ทักษะทาง

ปMญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ�ระหว<าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะในการ
วิเคราะห�เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู2 

หมวดวิชาเฉพาะด2าน: วิชาชีพครู 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

15. 1024106 การจัดการเรียนรู2คอมพิวเตอร> �     � �  � � �  �    �   � �   

16. 1032001 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
ครู 

�     � � �  � �  �   � �   � �   

17. 1032002 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา 

�     � � �  �  � �    �  �     

18. 1033102 การใช2แหล�งเรียนรู2ในชุมชน
เพื่อการศึกษา 

�  � �   �  �  � � � � �     �   � 

19. 1033102 การผลิตและพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร>ช�วยสอน 

�     � �  �    �    �   �   � 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2จากหลักสูตรสู<รายวิชา (Curriculum Mapping) 
� ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู2 
3. ทักษะทาง

ปMญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ�ระหว<าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะในการ
วิเคราะห�เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู2 

หมวดวิชาเฉพาะด2าน: วิชาชีพครู 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

20. 1042001 การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

� � �   � �  � �   � �   �       

21. 1043002 การวิจัยทางการศึกษา �  �   � �   �  � � �  � � �  �    

22. 1043101 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน �    � � �  � � �  � �   � �  �    

23. 1051001 จิตวิทยาพัฒนาการ �     �          �        

24. 1052002 จิตวิทยาประยุกต>สําหรับครู �    � � �    �     �        

25. 1053003 การแนะแนวและการให2
คําปรึกษาสําหรับครู 

� �   � � �  � �   �   �  �      

 



56 

 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. 1061101 การบริหารจัดการสถานศึกษา   �      �   � � �    �   �   

27. 1064002 การวางแผนและการบริหาร
โครงการพัฒนาการศึกษา 

�   � � � �  �   � � �   �       
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2จากหลักสูตรสู<รายวิชา (Curriculum Mapping) 
�ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

 
  

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู2 
3. ทักษะทาง

ปMญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ�ระหว<าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะในการ
วิเคราะห�เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู2 

หมวดวิชาเฉพาะด2าน:วิชาเอก 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

28. 1084003 สัมมนาวิทยาศาสตร>ศึกษา � � �   � � �  � � � �     � � �  �  

29. 1084004 การสอนวิทยาศาสตร>ทั่วไป � � �    � � �  � �  �  �  �   � � � 

30.1084005 การสอนชีววิทยา � � �    � � �  � �  �  �  �   � � � 

31. 1083001 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร>และ
เทคโนโลยี 

�  �   �  �  �  �      � � �    
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2จากหลักสูตรสู<รายวิชา (Curriculum Mapping) 
�ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู2 
3. ทักษะทาง

ปMญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ�ระหว<าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะในการ
วิเคราะห�เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู2 

หมวดวิชาเฉพาะด2าน:วิชาเอก 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

32. 1083101 วิทยาศาสตร>ในชีวิตประจําวัน �     �    �   �  �     �    

33. 1083102 วิทยาศาสตร>ท2องถิ่น �   � � �      �  � �     �    

34. 4011305 ฟBสิกส> 1 � �    � �   �    �   � �      

35.4011306 ฟBสิกส> 2 �  �   � �   �    �   � �      

36.4011601ปฏิบัติการฟBสิกส> 1 �  �    �   �  � � �   � �      

37. 4011602ปฏิบัติการฟBสิกส> 2 �  �    �   �  � � �   � �      

38.4013201ไฟฟ�าและพลังงาน �     � � �  �  �        �    

57 
 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2จากหลักสูตรสู<รายวิชา (Curriculum Mapping) 
�ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 

แ
ผ
น
ที่
แ
ส
ด
ง
ก
า
ร
ก
แ
ผ
น
       

รายวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู2 
3. ทักษะทาง

ปMญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ�ระหว<าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะในการ
วิเคราะห�เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู2 

หมวดวิชาเฉพาะด2าน:วิชาเอก 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

39.4021105เคมี 1 ����  ����   ���� �   ����       ���� �      

40. 4021106 ปฏิบัติการเคมี 1 ����  ����  ����  �   ����  ���� ���� ����   ����       

41.4022102เคมี 2 ����  ����   ���� �   ����       ���� �      

42. 4022103 ปฏิบัติการเคมี 2 ����  ����  ����  �   ����  ���� ���� ����   ����       

43. 4031101ชีววิทยา 1 ����     ���� �   ����        �      

44. 4031102ชีววิทยา 2 ����     ���� �   ����        �      

45. 4031103ปฏิบัติการชีววทิยา 1 ����      �   ����  ���� ����     �      
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2จากหลักสูตรสู<รายวิชา (Curriculum Mapping) 
�ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 

แ
ผ
น
ที่
แ
ส
ด
ง
ก
า
ร
ก
ร
แ
ผ
น

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู2 
3. ทักษะทาง

ปMญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ�ระหว<าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะในการ
วิเคราะห�เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู2 

หมวดวิชาเฉพาะด2าน:วิชาเอก 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

46. 4031104ปฏิบัติการชีววทิยา 2 ����      �   ����  ���� ����     �      

47. 4022309 หลักเคมีอินทรีย> ����    ���� ����  ����   ����  ����      ���� ����    

48. 4022310 ปฏิบัติการหลักเคมีอินทรีย>
และการวิเคราะห> 

����    ���� ����    ����   ����    ����   ����    

49. 4022616 เคมีวิเคราะห> ����  ����   ����  ����  ����   ����      ���� ����    

50. 4022617 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห> ����     ����    ����   ����    ����       

51. 4022203 เคมีอนินทรีย> ����  ����   ����  ����  ����   ����       ����    

52. 4022406 เคมีเชิงฟBสิกส> ����     ����    ����   ����    ����       
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

ที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2จากหลักสูตรสู<รายวิชา (Curriculum Mapping) 
�ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู2 
3. ทักษะทาง

ปMญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ�ระหว<าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะในการ
วิเคราะห�เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู2 

หมวดวิชาเฉพาะด2าน:วิชาเอก 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

53. 4024712 พอลิเมอร>และอุตสาหกรรม
เคมีปBโตรเลียม 

����  ����   ����  ����    ���� ���� ����      ����    

54. 4022505 หลักชีวเคมี 
����    ���� ����  ����   ����  ����      ���� ����    

55. 4022701 เคมีประยุกต> ����     ����   ����   ����        ����    

56. 4023708 เคมีสภาวะแวดล2อม ����     ����  ����  ����    ����      ����    

57. 4023709 ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล2อม ����     ����    ����    ����   ����       

58. 4024306 เคมีของผลิตภัณฑ>ธรรมชาติ ����  ����     ����    ���� ����       ����    

59. 4022622 การวิเคราะห>ด2วยเครื่องมือ ����  ����     ����    ���� ����       ����    
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2จากหลักสูตรสู<รายวิชา (Curriculum Mapping) 
�ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 

แผน
ที่

แสด
ง

การ
กรแ
ผ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู2 
3. ทักษะทาง

ปMญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ�ระหว<าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะในการ
วิเคราะห�เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู2 

หมวดวิชาเฉพาะด2าน:วิชาเอก 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

60. 4022627 ปฏิบัติการวิเคราะห>ด2วย
เครื่องมือ 

����     ����    ����   ����    ����       

61. 4023612 เทคนิคการแยก ����  ����     ����    ���� ����       ����    

62. 4023613 ปฏิบัติการเทคนิคการแยก ����     ����    ����   ����           

63. 4024206 เคมีชีวอนินทรีย> ����  ����   ����      ���� ����     ���� ���� ����    

64. 4023102 เคมีกับความปลอดภัย ����  ����   ����      ���� ���� ����    ����  ����    

65. 4061101 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร>
สิ่งแวดล2อม 

���� ����    ���� ����   ����  ���� ����    ����   ����    

66. 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิต
เคราะห> 1 

����     ����   ���� ���� ����  ����     ����      
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2จากหลักสูตรสู<รายวิชา (Curriculum Mapping) 
�ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู2 
3. ทักษะทาง

ปMญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ�ระหว<าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะในการ
วิเคราะห�เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู2 

หมวดวิชาเฉพาะด2าน:วิชาเอก 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

67. 4053101 วิทยาศาสตร>เกี่ยวกับโลก ����     ����  ����  ����  ����        ����    

68. 4043201 ดาราศาสตร>และอวกาศ ����     ����  ����  ����  ����        ����    

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

หมวดท่ี 5หลักเกณฑ�ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ� ในการให2ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป@นไปตามข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> 

ในพระบรมราชูปถัมภ>ว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
(ภาคผนวก ก) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู2ขณะนักศึกษายังไม<สําเร็จการศึกษา 
กําหนดให2มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู2ของนักศึกษาเป@นส�วนหนึ่งของระบบ      

การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัด
ปทุมธานี ซ่ึงผู2ประเมินภายในจะต2องสามารถตรวจสอบได2 ดังนี้ 

2.1.1 การทวนสอบในระดับหลักสูตร โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร/สาขาวิชาตรวจสอบ
ความสอดคล2องระหว�าง มคอ.2 มคอ.3 และการปฏิบัติโดยพิจารณาจากแผนท่ีการกระจายความ
รับผิดชอบผลการเรียนรู2สู�รายวิชากับการปฏิบัติ พร2อมพิจารณาควบคู�ไปกับการเรียนการสอนใน
ห2องเรียน 

2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยอาจารย>ประจําวิชาตรวจสอบความสอดคล2อง
ระหว�าง มอค.2 มอค.3 และการปฏิบัติโดยพิจารณาจากแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบผลการ
เรียนรู2สู�รายวิชากับการปฏิบัติ 

2.1.3 การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
ผ�านเว็บไซด>หรือแบบสอบถามของคณะ 

2.1.4 การพิจารณาความเหมาะสมของข2อสอบให2เป@นไปตามแผนการสอนโดยคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร/สาขาวิชาและผู2ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู2หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

กําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู2ของนักศึกษา เน2นการทําวิจัยและ
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยทําอย�างต�อเนื่องและนําผลวิจัยท่ีได2ย2อนกลับมา
ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน�วยงานโดยองค>กรระดับชาติ โดยการวิจัยอาจจะดําเนินการดังตัวอย�างต�อไปนี้ 

2.2.1 ภาวการณ>มีงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต�ละรุ�นท่ีสําเร็จการศึกษาในด2าน
ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต�อความรู2ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การสํารวจความพึงพอใจของผู2ใช2บัณฑิตทําโดยการสัมภาษณ>หรือส�งแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาและเข2าทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ และการ
ประเมินตําแหน�ง หรือความก2าวหน2าในสายงานของบัณฑิต 
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2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส�งแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในด2านความรู2 ความพร2อม และสมบัติด2านอ่ืนๆ ของบัณฑิตจะสําเร็จการศึกษา
และศึกษาต�อในระดับปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้นๆ 

2.2.4การประเมินจากศิษย>เก�าท่ีไปประกอบอาชีพครู ในด2านของความพร2อมและความรู2จาก
สาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ังสาขาอ่ืนๆท่ีกําหนดในหลักสูตร ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมท้ังเปBดโอกาสให2เสนอข2อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให2ดียิ่งข้ึนด2วยความเห็นจากผู2ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตร หรืออาจารย>พิเศษ ต�อความพร2อมของนักศึกษาในการเรียนรู2 
คุณสมบัติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข2องกับกระบวนการเรียนรู2 และการพัฒนาองค>ความรู2ของนักศึกษา 

 
3. เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ>การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให2เป@นไปตามข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานีว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
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หมวดท่ี 6การพัฒนาคณาจารย� 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย�ใหม< 
1.1 กําหนดให2อาจารย>ใหม�เข2าโครงการปฐมนิเทศ เรื่อง บทบาท หน2าท่ี ความรับผิดชอบ คุณค�า

ความเป@นอาจารย> รายละเอียดของหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
(TQF) ตลอดจนให2มีความรู2และเข2าใจนโยบายของคณะและของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ>ใน
พระบรมราชูปถัมภ>จังหวัดปทุมธานี รวมท้ังเข2าโครงการพัฒนาอาจารย>ของคณะครุศาสตร>  

1.2 สําหรับอาจารย>ใหม�ท่ีต2องทําหน2าท่ีอาจารย>ท่ีปรึกษา ให2มีการจัดประชุมอาจารย>ท่ีปรึกษาเป@น
ประจําทุกป=การศึกษาเพ่ือทําความเข2าใจในจุดมุ�งหมาย โครงสร2างหลักสูตรและรายวิชา และการ
พัฒนานักศึกษา เพ่ือให2สามารถให2คําแนะนํานักศึกษาและการพัฒนานักศึกษาได2อย�างมีประสิทธิภาพ 

1.3 การกําหนดให2อาจารย>ใหม�เข2าร�วมสังเกตวิธีการสอนของอาจารย>ผู2มีประสบการณ>ในหลักสูตร 
 

2.  การพัฒนาความรู2และทักษะให2แก<คณาจารย� 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 กําหนดให2อาจารย>ต2องเข2ารับการอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในหัวข2อต�างๆ ท่ีเก่ียวข2อง
กับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู2 การวิจัย และการผลิตผลงานทาง
วิชาการ  

2.1.2 สนับสนุนด2านการศึกษาต�อ ฝEกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ เก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู2 การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ 
ในองค>กรต�างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต�างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ> 

2.1.3 ส�งเสริมหรือสร2างโอกาสให2มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู2ประสบการณ>ด2านการจัดการเรียน
การสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู2 การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ ระหว�าง
อาจารย>ในหลักสูตร 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด2านอ่ืน ๆ 
2.2.1 พัฒนาอาจารย>ด2านวิชาการและวิชาชีพ และตําแหน�งทางวิชาการ ได2แก� ด2านการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการทําผลงานเพ่ือกําหนดตําแหน�งทาง
วิชาการ 

2.2.2 ส�งเสริมให2อาจารย>เข2าร�วมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในสถานศึกษาหรือองค>กรต�างๆ ท่ีเก่ียวข2อง ท้ังในประเทศ และต�างประเทศ  

2.2.3 ส�งเสริมให2อาจารย>ผลิตและนําเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต�างๆ ในการประชุม
วิชาการท้ังในประเทศและต�างประเทศ  
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หมวดท่ี7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร2างคณะ โดยรองคณบดีฝyายวิชาการและประธาน

หลักสูตรทําหน2าท่ีจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให2เป@นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหน2าท่ีดังต�อไปนี้ 

1.1 กําหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ  
  1.1.1มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ>มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) 
  1.1.2 ร�วมกันกําหนดปรัชญาและวัตถุประสงค>ของหลักสูตรให2สอดคล2องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพใน
ระดับอุดมศึกษา 

  1.1.3กําหนดคุณสมบัติผู2เข2าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให2มีคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีต2องการ 
  1.1.4ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให2สอดคล2องกับสภาพสังคมและมาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพแปลงหลักสูตรให2สอดคล2องกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ
แปลงหลักสูตรสู�กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช2หลักสูตร  
  1.1.5เสนออาจารย>ผู2สอนในแต�ละรายวิชาท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา จัดทํา
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
  1.1.6ส�งเสริม สนับสนุนอาจารย>ในหลักสูตรให2พัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง 
  1.1.7รับผิดชอบในการกําหนดแหล�งฝEกประสบการณ>วิชาชีพท่ีเหมาะสมจัดอาจารย>นิเทศ 
เตรียมความพร2อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝEกประสบการณ>วิชาชีพ 
  1.1.8จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ในการสร2างปรับปรุงห2องปฏิบัติการสอน
วิทยาศาสตร>ศึกษา วัสดุอุปกรณ> ครุภัณฑ>และอ่ืนๆ อันจะเอ้ือต�อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  

1.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน  
  1.2.1 การเตรียมความพร2อมก�อนการเปBดการเรียนการสอน 
   1) แต�งต้ังอาจารย>ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ>กับสาขาวิชา 
   2) หลักสูตรมีการประชุมคณาจารย>ผู2สอนเพ่ือยืนยันการจัดตารางสอนและมอบหมาย
ให2ผู2สอนเตรียมความพร2อมในเรื่องอุปกรณ>การเรียนการสอนสื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน
และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 
  1.2.2  การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
   1) สาขาวิชาจัดทําระบบสังเกตการณ>จัดการเรียนการสอนเพ่ือให2ทราบปgญหาอุปสรรค
และขีดความสามารถของผู2สอน 
   2) สาขาวิชาสนับสนุนให2ผู2สอนจัดกระบวนการเรียนรู2ท่ีเน2นความใฝyรู2ของผู2เรียน  
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  1.2.3  เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนในหนึ่งภาคการศึกษา สาขาวิชาจัดให2มีการประเมินผล
ผู2เรียนอย�างน2อยสองครั้ง คือ ระหว�างภาคและปลายภาคการศึกษา 
  1.2.4 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดทําระบบการประเมินผลผู2สอน
โดยผู2เรียนผู2สอนประเมินการสอนของตนเองและผู2สอนประเมินผลรายวิชา 

1.2.4 เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาสาขาวิชาติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  1.2.5 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต�ละป=สาขาวิชาจัดทําร�างรายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตรประจําป=ซ่ึงประกอบด2วยผลการประเมินคุณภาพการสอนรายงานรายวิชาผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเสนอต�อคณบดี 
  1.2.6 สาขาวิชาจัดประชุมอาจารย>ประจําหลักสูตรวิเคราะห>ผลการดําเนินงานหลักสูตร
ประจําป=และใช2ข2อมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ>การสอนทักษะของอาจารย>ผู2สอนในการใช2กลยุทธ>การ
สอนและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีส�งผลกระทบต�อคุณภาพของหลักสูตรและจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

1.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
  1.3.1 จัดทํามาตรฐานข้ันตํ่าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให2บังเกิดประสิทธิผล 
  1.3.2  มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค>ของบัณฑิตก�อนสําเร็จการศึกษา 
  1.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย>ชัดเจน และแจ2งผลการประเมินให2 อาจารย>ผู2สอนทราบ 
เพ่ือทําการปรับปรุงต�อไป 
  1.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต�อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทุก
ภาคการศึกษา 
  1.3.5  เม่ือครบรอบ5ป=สาขาวิชาเสนอแต�งต้ังผู2ทรงคุณวุฒิประเมินผลการดําเนินงานหลักสูตร
โดยประเมินจากการเยี่ยมชมร�างรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรและจัดประเมินคุณภาพหลักสูตร
โดยนักศึกษาชั้นป=สุดท2ายก�อนสําเร็จการศึกษาและผู2ใช2บัณฑิต 

1.3.6 แต�งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีจํานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ>ของ
สกอ.เพ่ือให2มีการปรับปรุงหลักสูตรอย�างน2อยทุก 5 ป=โดยนําความคิดเห็นของผู2ทรงคุณวุฒิบัณฑิตใหม�
ผู2ใช2บัณฑิตการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลกระทบต�อลักษณะท่ีพึงประสงค>ของบัณฑิต
มาประกอบการพิจารณา 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะฯ มีการประมาณการรายจ�ายต�อนักศึกษาหนึ่งคนต�อป= และจัดสรรงบประมาณประจําป= 

จากการคํานวณรายรับจากงบประมาณแผ�นดิน และเงินรายได2จากค�าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
ให2เพียงพอต�อการดําเนินการจัดซ้ือตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ> และ วัสดุครุภัณฑ>
คอมพิวเตอร>อย�างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร2างสภาพแวดล2อมให2
เหมาะสมกับการเรียนรู2ด2วยตนเองของนักศึกษา 
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู<เดิม 
 คณะฯ มีความพร2อมด2านหนังสือตําราและการสืบค2นผ�านฐานข2อมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางท่ีมี
หนังสือด2านการบริหารจัดการและด2านอ่ืน ๆรวมถึงฐานข2อมูลท่ีจะให2สืบค2นนอกจากนี้คณะฯ มี
อุปกรณ>ท่ีใช2สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย�างพอเพียง 
 2.2.1 สถานท่ีและอุปกรณ�การสอน 

การสอน การปฏิบัติการและการทําวิจัย ใช2สถานท่ีของคณะครุศาสตร>มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ>  ในพระบรมราชูปถัมภ>  จังหวัดปทุมธานีและโรงเรียนสําหรับการฝEก
ประสบการณ>วิชาชีพ รายละเอียดเก่ียวกับอุปกรณ>การสอน การปฏิบัติการ และการทําวิจัย มีดังนี้ 
  



70 

 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

ลําดับ รายการ จํานวน 
1 อาคารสถานท่ีสําหรับการเรียน การสอน 26 

2 
สถานศึกษาเครือข�ายสําหรับการฝEกประสบการณ>วิชาชีพท่ีผ�านตามเกณฑ>
ของคุรุสภา 

188 

3 ห2องคอมพิวเตอร> 2 
4 ห2องปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร>ศึกษา 1 
5 เครื่องฉายสไลด> 10 
6 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร> 13 
7 คอมพิวเตอร>โน2ตบุ�ค 13 
8 เครื่องถ�ายทอดภาพ 3 มิติ 7 

 
2.2.2 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมีแหล�งความรู2ท่ีสนับสนุน
วิชาการทางชีววิทยา วิทยาศาสตร>ท่ัวไป และสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข2อง ซ่ึงมีหนังสือทางด2านวิทยาศาสตร>
และเทคโนโลยีท่ัวไปมากกว�า 140,000 เล�ม และมีวารสารวิชาการต�างๆ กว�า 1,800 รายการ มีตําราท่ี
เก่ียวข2องกับศาสตร>การสอนและการจัดการเรียนรู2ไม�น2อยกว�า 2,000 เล�ม และวารสารท่ีเก่ียวข2องกับ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร>อีกไม�น2อยกว�า80 รายการ 

2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซ้ือหนังสือ และตํารา

เฉพาะทาง และท่ีเก่ียวข2อง เพ่ือบริการให2อาจารย>และนักศึกษาได2ค2นคว2าอย�างต�อเนื่อง และใช2
ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซ้ือหนังสือนั้น อาจารย>ผู2สอนแต�ละรายวิชาจะมี
ส�วนร�วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ท่ีจําเป@น นอกจากนี้อาจารย>พิเศษท่ีเชิญมา
สอนบางรายวิชาและบางหัวข2อ ก็มีส�วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับให2หอสมุดกลางจัดซ้ือ
หนังสือด2วย 

ในส�วนของสาขาวิชาวิทยาศาสตร> จะมีห2องปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร>ศึกษา เพ่ือจัดพ้ืนท่ี
ส�งเสริมกิจกรรมการเรียนรู2 เช�น บอร>ดประชาสัมพันธ> มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู2ทางวิชาการ มุมสื่อ
ประกอบการสอน และคณะฯ จะต2องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช2ประกอบการสอนของอาจารย> เช�น 
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร> คอมพิวเตอร> เครื่องถ�ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด>  

2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีนักวิชาการประจําคณะ ซ่ึงจะประสานงาน

การจัดซ้ือจัดหาหนังสือเพ่ือเข2าหอสมุดกลาง และทําหน2าท่ีประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา 
นอกจากนี้มีเจ2าหน2าท่ีด2านโสตทัศนูปกรณ> ซ่ึงจะอํานวยความสะดวกในการใช2สื่อของอาจารย>แล2วยัง
ต2องประเมินความเพียงพอและความต2องการใช2สื่อของอาจารย>ด2วย  
 
3. การบริหารคณาจารย� 
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3.1 การรับอาจารย�ใหม< 
มีการคัดเลือกอาจารย>ใหม�ตามระเบียบและหลักเกณฑ>ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย>ใหม�

จะต2องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข2อง 
3.2 การมีส<วนร<วมของคณาจารย�ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย>ผู2รับผิดชอบหลักสูตร และผู2สอนต2องประชุมร�วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลและให2ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวมรวมข2อมูลเพ่ือเตรียมไว2
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําให2บรรลุตามหลักสูตร และได2
บัณฑิตเป@นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค> 

3.3 การแต<งตั้งคณาจารย�พิเศษ 
คณะฯ มีการจัดทําคําสั่งแต�งต้ังอาจารย>พิเศษ โดยจะต2องเป@นผู2มีประสบการณ>ตรงหรือมีวุฒิ

การศึกษาอย�างตํ่าปริญญาโท ทําหน2าท่ีถ�ายทอดประสบการณ>ตรงจากการปฏิบัติมาให2กับนักศึกษา ใน
รายวิชาท่ีเก่ียวข2องกับหลักสูตร โดยมีระบบกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังในระดับ
สาขาวิชาและระดับคณะ 
 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน<ง 
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรให2ตรงตามภาระหน2าท่ีท่ีต2องรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ

คัดเลือกบุคลากร ก�อนรับเข2าทํางาน และต2องผ�านการสอบแข�งขันท่ีประกอบไปด2วยการสอบข2อเขียน
และการสอบสัมภาษณ> โดยข2อสอบให2ความสําคัญต�อความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหน�ง 
และทัศนคติต�องาน 
  



72 

 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

4.2 การเพ่ิมทักษะความรู2เพ่ือการปฏิบัติงาน 
บุคลากรต2องเข2าใจโครงสร2างและธรรมชาติของหลักสูตร และต2องสามารถบริการให2อาจารย>

สามารถใช2สื่อการเรียนรู2ได2อย�างสะดวก ซ่ึงจําเป@นต2องมีการฝEกอบรม เช�น การจัดทําสื่อการสอนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป@นต2น 

 
5.  การสนับสนุนและการให2คําแนะนํานักศึกษา 

5.1 การให2คําปรึกษาด2านวิชาการและอ่ืน ๆ แก<นักศึกษา 
คณะฯ มีการแต�งต้ังอาจารย>ท่ีปรึกษาทางวิชาการให2แก�นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาท่ีมี

ปgญหาในการเรียนสามารถปรึกษาอาจารย>ท่ีปรึกษาทางวิชาการได2 โดยอาจารย>ของสาขาวิชาทุกคน
จะต2องทําหน2าท่ีอาจารย>ท่ีปรึกษาทางวิชาการให2แก�นักศึกษา โดยกําหนดชั่วโมงให2คําปรึกษา (Office 
hours)เพ่ือให2นักศึกษาเข2าปรึกษาได2นอกจากนี้ต2องมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือให2คําแนะนําในการจัดทํา
กิจกรรมของนักศึกษา 

5.2 การอุทธรณ�ของนักศึกษา 
กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดวิชาหนึ่งสามารถยื่นคําร2อง

ขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย>ในแต�ละรายวิชา
ได2 ท้ังนี้ให2เป@นไปตามข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> ว�าด2วยการ
ประเมินผลการศึกษา 

 
6.  ความต2องการของตลาดแรงงานสังคมและหรือความพึงพอใจของผู2ใช2บัณฑิต 

จัดให2มีการสํารวจของความต2องการกําลังคนในสาขาวิชาเพ่ือนํามาใช2ประกอบในการวางแผนการ
รับนักศึกษา พบว�า 

6.1  ความต2องการบุคลากรด2านวิชาชีพครูในตลาดแรงงานของสังคมมีมาก อัตราการมีงานทํา/
การศึกษาต�อของบัณฑิตในระยะเวลา 1 ป= หลังสําเร็จการศึกษาเท�ากับร2อยละ 96.67  

6.2  ระดับความพึงพอใจของผู2ใช2บัณฑิตในภาพรวม เพ่ือนํามาใช2ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร
พบว�าระดับความพึงพอใจของผู2ใช2บัณฑิตโดยเฉลี่ยอยู�ในระดับ 4.17 จากระดับ 5  

6.3 จากผลสํารวจเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร พบว�าผู2 ใช2บัณฑิตต2องการบัณฑิตท่ีมีทักษะด2าน
ภาษาต�างประเทศ 

 
7.  ตัวบ<งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินการบรรลุตามเป�าหมายตัวบ�งชี้ท้ังหมดอยู�ในเกณฑ>ดีต�อเนื่อง 2 ป=การศึกษาเพ่ือ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ต�อไป ท้ังนี้เกณฑ>การประเมินผ�าน คือ มีการดําเนินงานตามข2อ 1–5 
และอย�างน2อยร2อยละ 80 ของตัวบ�งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว2ในแต�ละป= 

 

ดัชนีบ<งช้ีผลการดําเนินงาน 
ป"ท่ี 
1 

ป"ท่ี 
2 

ป"ท่ี 
3 

ป"ท่ี 
4 

ป"ท่ี 
5 

ป"ท่ี 
6 
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ดัชนีบ<งช้ีผลการดําเนินงาน 
ป"ท่ี 
1 

ป"ท่ี 
2 

ป"ท่ี 
3 

ป"ท่ี 
4 

ป"ท่ี 
5 

ป"ท่ี 
6 

1. อาจารย>ประจําหลักสูตรอย�างน2อยร2อยละ 80 มีส�วนร�วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล2องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา  

X X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ>ภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย�างน2อยก�อนการเปBดสอนในแต�
ละภาคการศึกษาให2ครบทุกรายวิชา 

X X X X X X 

4. จั ด ทํ าราย งาน ผ ล การ ดํ า เนิ น ก ารขอ งราย วิ ช า  แล ะ
ประสบการณ>ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ.6 
ภายใน 30วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปBดสอนให2ครบทุก
รายวิชา 

X X X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 
7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดป=การศึกษา 

X X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู2 ท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ.4 อย�างน2อยร2อยละ 25 
ของรายวิชาท่ีเปBดสอนในแต�ละป=การศึกษา 

X X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ>การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู2 จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ป=ท่ีแล2ว 

 X X X X X 

8. อาจารย>ใหม� (ถ2ามี) ทุกคน ได2รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ด2านการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X X 

9. อาจารย>ประจําทุกคนได2รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย�างน2อยป=ละหนึ่งครั้ง 

X X X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ2ามี) ได2รับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม�น2อยกว�าร2อยละ 50ต�อป= 

X X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป=สุดท2าย/บัณฑิตใหม�ท่ีมีต�อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม�น2อยกว�า 3.5 จากคะแนน 5.0 

    X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู2ใช2บัณฑิตท่ีมีต�อบัณฑิตใหม� เฉลี่ย 
ไม�น2อยกว�า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     X 

 



74 

 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ�การสอน 

1.1.1 ช�วงก�อนการสอนให2มีการประเมินกลยุทธ>การสอนโดยทีมผู2สอนหรือระดับภาควิชา
และ/หรือ การปรึกษา หารือกับผู2เชี่ยวชาญด2านหลักสูตรหรือวิธีการสอน และกําหนดให2คณาจารย>
เขียน มคอ.3 ทุกรายวิชาท่ีสอน และให2ปรับปรุงให2ปgจจุบันทุกภาคการศึกษา 

1.1.2 ส�วนช�วงหลังการสอน คณะจัดให2มีการวิเคราะห>ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
และการวิเคราะห>ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และให2มีการประเมินรายวิชา และประเมิน
การสอน โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับต2นแบบมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาครุศาสตร>/ศึกษาศาสตร> รายละเอียดหลักสูตร และรายวิชา 

1.1.3 การนําผลการประเมินไปปรับปรุง ทําโดยรวบรวมปgญหา/ข2อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
และกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผู2สอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลต�อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย�ในการใช2แผนกลยุทธ�การสอน 
 การประเมินทักษะดังกล�าวสามารถทําโดยการ 
1.2.1 ผู2เรียนประเมินการสอนของอาจารย>ทุกคน เม่ือสิ้นสุดรายวิชา และส�งต�อฝyายวิชาการ

โดยใช2แบบประเมินการสอนตามท่ีกําหนดหรือนักศึกษาทําการประเมินผ�านทางเว็บไซด>ของ
มหาวิทยาลัย และนําผลการประเมินส�งต�ออาจารย>และหัวหน2ากลุ�มวิชาเพ่ือปรับปรุงต�อไป 

1.2.2 การสังเกตการณ>ของผู2รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู2สอน  
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินท่ีเป@นความต2องการในการปรับปรุงทักษะการสอน และ

วางแผนการพัฒนาให2สอดคล2องกับกลยุทธ>การสอน หรือปรับปรุงให2เหมาะสมกับรายวิชาและ
สถานการณ>ของคณะ 
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2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสํารวจข2อมูลจาก 
2.1 นักศึกษาป=สุดท2าย/ บัณฑิตใหม� 
2.2 ผู2ใช2บัณฑิต 
2.3 ผู2ทรงคุณวุฒิภายนอก 
2.4 ผลสัมฤทธิของผู2เรียนในปgจจุบันทุกชั้นป= 
 

3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป= ตามดัชนีบ�งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ข2อ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินอย�างน2อย 3 คน ประกอบด2วยผู2ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย�างน2อย 1 คน ท่ี
ได2รับการแต�งต้ังจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑ>การประเมิน 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมข2อเสนอแนะ/ข2อมูลจากการประเมินจากนักศึกษา ผู2ใช2บัณฑิต ผู2ทรงคุณวุฒิและ
จาก มคอ.7 พร2อมท้ังวิเคราะห>ทบทวนโดยผู2รับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตรจะทําให2ทราบ
ปgญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวม และในแต�ละรายวิชากรณีท่ีพบปgญหาของรายวิชาก็
สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได2ทันที ซ่ึงก็จะเป@นการปรับปรุงย�อย ในการปรับปรุง
ย�อยนั้นควรทําได2ตลอดเวลาท่ีพบปgญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้น จะกระทําทุก 5 ป= 
ท้ังนี้เพ่ือให2หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล2องกับความต2องการของผู2ใช2บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 

ว<าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. 2551 
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ข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 
ว<าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 
............................................. 

 เพ่ือให2การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเป@นไป
อย�างมีประสิทธิภาพอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 10/2551เม่ือวันท่ี 19ธันวาคม 2551 
จึงตราข2อบังคับไว2ดังต�อไปนี้ 
 ข2อ 1 ข2อบังคับนี้เรียกว�า “ข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 
จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551” 
 ข2อ 2  ข2อบังคับนี้ให2ใช2บังคับต้ังแต�ภาคเรียนท่ี 1 ป=การศึกษา 2551 เป@นต2นไป  
 ข2อ 3 ให2ยกเลิกข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ>
จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548  
 ข2อ 4  ในข2อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว�า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ>
จังหวัดปทุมธานี 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว�าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> 
ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 
  “อธิการบดี” หมายความว�าอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> 
ในพระบรมราชูปถัมภ>  จังหวัดปทุมธานี 
  “คณบดี” หมายความว�า คณบดีทุกคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> 
ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 
  “คณะกรรมการผู2รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยแต�งต้ังให2รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาหลักสูตร 
  “นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว�านักศึกษาท่ีเรียนในเวลาราชการเป@นสําคัญ 
  “นักศึกษาภาคพิเศษ”หมายความว�านักศึกษาท่ีเรียนนอกเวลาราชการเป@นสําคัญ 
  “การศึกษาภาคปกติ” หมายความว�าการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน
ในเวลาราชการเป@นสําคัญ 
  “การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว�าการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน
นอกเวลาราชการเป@นสําคัญ 
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  “หน�วยกิต” หมายถึง มาตราท่ีใช2แสดงปริมาณการศึกษาท่ีนักศึกษาได2รับแต�ละ
รายวิชา  
 ข2อ 5  ผู2ใดเป@นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอยู�ก�อนท่ีข2อบังคับนี้ใช2บังคับ ให2ผู2นั้นเป@น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยตามข2อบังคับนี้ต�อไป 
 ข2อ 6 บรรดากฎ ระเบียบข2อบังคับประกาศ คําสั่ง หรือมติอ่ืนในส�วนท่ีกําหนดไว2แล2วใน
ข2อบังคับนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย2งกับข2อบังคับนี้ ให2ใช2ข2อบังคับนี้แทน   
 ข2อ 7  ให2อธิการบดีรักษาการให2เป@นไปตามข2อบังคับนี้และให2มีอํานาจออกระเบียบ 
ประกาศหรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการตามข2อบังคับนี้ 
  ในกรณี ท่ี มีปgญหาเก่ียวกับการปฏิ บั ติตามข2อบั งคับนี้  ให2อธิการบดี เสนอให2 
สภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยชี้ขาด 

หมวด 1 
ระบบการศึกษา 

 
 ข2อ 8  การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีใช2ระบบทวิภาคโดยป=การศึกษาหนึ่ง
แบ�งออกเป@นภาคการศึกษาปกติ 2 ภาคคือ ภาคการศึกษาท่ี 1และภาคการศึกษาท่ี 2 มีระยะเวลา
เรียนแต�ละภาคไม�น2อยกว�า 15 สัปดาห> และมหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร2อนต�อจาก 
ภาคการศึกษาท่ี 2 โดยให2มีจํานวนชั่วโมงการเรียนในแต�ละรายวิชาเท�ากับจํานวนชั่วโมงการเรียน 
ท่ีจัดให2สําหรับรายวิชานั้นในภาคการศึกษาปกติก็ได2 
 ข2อ 9 การกําหนดหน�วยกิตแต�ละวิชา ให2กําหนดโดยใช2เกณฑ> ดังนี้ 
  9.1 วิชาภาคทฤษฎีท่ีใช2เวลาบรรยายหรืออภิปรายปgญหาไม�น2อยกว�า15ชั่วโมงต�อ
ภาคการศึกษาปกติ ให2มีค�าเท�ากับ 1 หน�วยกิตระบบทวิภาค 
  9.2 วิ ช าภ าคป ฏิ บั ติ ท่ี ใช2 เวล าฝE กห รือทดลองไม� น2 อยกว� า30ชั่ ว โม งต� อ 
ภาคการศึกษาปกติให2มีค�าเท�ากับ 1 หน�วยกิตระบบทวิภาค 
  9.3  ก ารฝE ก งาน ห รื อฝE กภ าคส น าม ท่ี ใช2 เว ล า ไม� น2 อย กว� า45ชั่ ว โม งต� อ 
ภาคการศึกษาปกติ ให2มีค�าเท�ากับ 1 หน�วยกิตระบบทวิภาค 
  9.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได2รับมอบหมายท่ีใช2เวลา
ทําโครงงานหรือกิจกรรมไม�น2อยกว�า 45 ชั่วโมงต�อภาคการศึกษาปกติ ให2มีค�าเท�ากับ 1 หน�วยกิต 
ระบบทวิภาค 

 
หมวด 2 

หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 
 
 ข2อ 10  หลักสูตรการศึกษาจัดไว2 2 ระดับ ดังนี้ 
  10.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ป= ให2มีจํานวนหน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม�น2อยกว�า 90 หน�วยกิต 
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  10.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซ่ึงจัดไว2 3 ประเภท ดังนี้ 
   10.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) ให2มีจํานวนหน�วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตรไม�น2อยกว�า 72 หน�วยกิต 
   10.2.2  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป= ให2มีจํานวนหน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม�น2อยกว�า 120 หน�วยกิต 
   10.2.3  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป= ให2มีจํานวนหน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม�น2อยกว�า 150 หน�วยกิต 
 ข2อ 11  ระยะเวลาการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน ให2เป@นไปตามท่ีกําหนด ดังนี้ 
  11.1 ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ 
   11.1.1 สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให2ใช2เวลาการศึกษา ดังนี้ 
    (1) หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า  
5ภาคการศึกษาปกติและไม�เกินกว�า 6 ป=การศึกษา  
    (2) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) ใช2เวลาในการศึกษา 
ไม�น2อยกว�า 4ภาคการศึกษาปกติและไม�เกินกว�า 4 ป=การศึกษา  
    (3) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป= ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า 
6 ภาคการศึกษาปกติและไม�เกินกว�า 8 ป=การศึกษา  
    (4) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป= ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า 
8 ภาคการศึกษาปกติและไม�เกินกว�า 10 ป=การศึกษา 
   11.1.2  การลงทะเบียนเรียนบางเวลาให2ใช2เวลาการศึกษา ดังนี้  
    (1) หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า 
10ภาคการศึกษาปกติและไม�เกินกว�า 9 ป=การศึกษา   
    (2) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) ใช2เวลาในการศึกษา 
ไม�น2อยกว�า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม�เกินกว�า 6 ป=การศึกษา  
    (3) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป= ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า
14ภาคการศึกษาปกติและไม�เกินกว�า 12 ป=การศึกษา  
    (4)  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป= ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า
17ภาคการศึกษาปกติและไม�เกินกว�า 15 ป=การศึกษา 
  11.2 ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ  
   การลงทะเบียนเรียนให2ใช2เวลาการศึกษาดังนี้  
   11.2.1  หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช2 เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า  
8ภาคการศึกษาและไม�เกินกว�า 6 ป=การศึกษา  
   11.2.2  หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต�อเนื่อง)ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า
6ภาคการศึกษาปกติและไม�เกินกว�า 4 ป=การศึกษา  
   11.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป= ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า  
11ภาคการศึกษาปกติและไม�เกินกว�า 8 ป=การศึกษา  
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   11.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป= ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า 
14ภาคการศึกษาปกติและไม�เกินกว�า 10 ป=การศึกษา 
 ข2อ 12 มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ 2ปริญญาก็ได2 

 
 

หมวด 3 
การข้ึนทะเบียนเปJนนักศึกษา การโอนย2ายคณะ การเปล่ียนหลักสูตร 

การพ2นและการขอคืนสภาพนักศึกษา 
 
 ข2อ 13 ผู2มีสิทธิสมัครเข2าเป@นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต2องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  13.1 สําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท�า สําหรับ
หลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี หรือสําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าข้ันอนุปริญญาหรือเทียบเท�า 
สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต�อเนื่อง)  
  13.2  เป@นผู2มีความประพฤติดี  
  13.3  ไม�เป@นโรคท่ีเป@นอุปสรรคต�อการศึกษา  
  13.4  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ2วนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 ข2อ 14 การรับนักศึกษา  
  14.1 การรับเข2าเป@นนักศึกษา ให2ใช2วิธีการคัดเลือกด2วยวิธีสอบหรือการคัดเลือก
ด2วยวิธีพิจารณาความเหมาะสม วิธีการคัดเลือกและเกณฑ>การตัดสินให2เป@นไปตามข2อเสนอแนะของ
คณะกรรมการระดับคณะและดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย  
  14.2 มหาวิทยาลัยอาจรับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเข2าเรียนบางรายวิชา
และนําหน�วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีผู2นั้นสังกัดได2 โดยลงทะเบียนเรียนและ
ชําระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ท่ีว�าด2วยการรับและจ�ายเงินค�าบํารุงการศึกษาเพ่ือการจัด
การศึกษา 
 ข2อ 15 การข้ึนทะเบียนเป@นนักศึกษา  
  15.1 ผู2ท่ีได2รับคัดเลือกให2เข2าเป@นนักศึกษา ต2องมารายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียน
เป@นนักศึกษาโดยส�งหลักฐานและชําระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีว�าด2วยการรับจ�ายเงิน 
ค�าบํารุงการศึกษาเพ่ือการจัดการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
  15.2 ผู2ท่ีได2รับการคัดเลือกให2เข2าเป@นนักศึกษาแต�ไม�มารายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียน
เป@นนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ให2ถือว�าผู2นั้นหมดสิทธิ์ท่ีจะข้ึนทะเบียนเป@นนักศึกษาเว2นแต�
จะได2รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย  
  15.3  ผู2ท่ีได2รับการคัดเลือกให2เป@นนักศึกษาจะมีสภาพเป@นนักศึกษาก็ต�อเม่ือ 
ได2ข้ึนทะเบียนเป@นนักศึกษาแล2ว  
  15.4 ผู2 ท่ีได2รับการคัดเลือกให2เข2าเป@นนักศึกษาในหลักสูตรใดและประเภท
การศึกษาใดต2องข้ึนทะเบียนเป@นนักศึกษาในหลักสูตรนั้นและประเภทการศึกษานั้น  
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 ข2อ 16 ประเภทการศึกษา แบ�งออกเป@น 2 ประเภท ได2แก�  
  16.1 การศึกษาภาคปกติ  
  16.2  การศึกษาภาคพิเศษ  
 ข2อ 17 ประเภทนักศึกษา แบ�งออกเป@น 2 ประเภท ได2แก�  
  17.1 นักศึกษาภาคปกติ  
  17.2 นักศึกษาภาคพิเศษ  
 ข2อ 18 การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา    
  ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเป@นมหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให2นักศึกษา เปลี่ยน
ประเภทนักศึกษาได2 ท้ังนี้ นักศึกษาต2องปฏิบัติตามข2อบังคับและระเบียบต�างๆ สําหรับนักศึกษา
ประเภทนั้น 
 ข2อ 19  การเปลี่ยนหลักสูตร   
  19.1 นักศึกษาอาจเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะเดียวกันโดยได2รับความเห็นชอบ
จากคณบดี ส�วนการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรข2ามคณะให2ได2รับความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับ
คณะท่ีเก่ียวข2องและให2ได2รับเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย   
  19.2  นักศึกษาท่ีเปลี่ยนหลักสูตรจะต2องมีเวลาเรียนในหลักสูตรเดิมมาแล2ว 
ไม�น2อยกว�า 1 ภาคการศึกษา   
 ข2อ 20  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน   
  20.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมี
วิทยฐานะเทียบเท�ามหาวิทยาลัยและกําลังศึกษาในหลักสูตรท่ีมีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได2กับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาเป@นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได2โดยได2รับอนุมัติจากคณบดีและ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับคณะท่ีขอเข2าศึกษานั้น   
  20.2 คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีจะได2รับการพิจารณารับโอน  
   20.2.1 มีคุณสมบัติครบถ2วนตามข2อ 13    
   20.2.2 ไม�เป@นผู2ท่ีพ2นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิม  
   20.2.3 ได2 ศึกษาอยู� ในสถาบัน อุดมศึกษาเดิมมาแล2ว ไม� น2 อยกว� า 
1ภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้ไม�นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกสั่งให2ถูกพักการเรียน 
  20.3  การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว2นการเรียนรายวิชาให2เป@นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีว�าด2วยการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว2นการเรียนรายวิชา 
(ภาคผนวก ข) 
 ข2อ 21 นักศึกษาพ2นจากสภาพนักศึกษา เม่ือ 
  21.1  ตาย 
  21.2  ได2รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให2ลาออก 
  21.3  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได2รับปริญญาตามข2อ 33 
  21.4 ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย 
   การคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย ให2กระทําได2ในกรณีดังต�อไปนี้ 
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   21.4.1 ไม�ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเป@นนักศึกษา 
   21.4.2  เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาแล2วไม�ชําระค�าบํารุงและค�าธรรมเนียม
การศึกษาต�างๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดโดยไม�มีหลักฐานการขาดแคลนทุนทรัพย>อย�างแท2จริง เว2นแต�
ได2รับการผ�อนผันจากมหาวิทยาลัย 
   21.4.3  ขาดคุณสมบัติตามข2อ 13 อย�างใดอย�างหนึ่ง 
   21.4.4 ได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว�า 1.60 เม่ือลงทะเบียนเรียน 
และมีผลการเรียนแล2ว2 ภาคการศึกษาปกติหรือได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว�า1.80 
เม่ือลงทะเบียนเรียน และมีผลการเรียนแล2ว 4 ภาคการศึกษาปกตินับแต�วันเข2าเรียนและในทุกๆ 
สองภาคการศึกษาปกติถัดไป สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษให2นับการศึกษาภาคฤดูร2อนเป@นภาค
การศึกษารวมเข2าด2วย 
   21.4.5 เม่ือได2ลงทะเบียนเรียนครบกําหนดระยะเวลาการศึกษาตามข2อ 11 
   21.4.6 นักศึกษาไม�ผ�านการเตรียมฝEกประสบการณ>วิชาชีพและการฝEก
ประสบการณ>วิชาชีพเป@นครั้งท่ี 2  
 ข2อ 22 นักศึกษาท่ีพ2นสภาพการเป@นนักศึกษาโดยไม�ได2กระทําผิดทางวินัยหรือไม�ได2 
พ2นสภาพนักศึกษาเพราะมีผลการเรียนตํ่ากว�าเกณฑ>ท่ีกําหนดในข2อ 21.4.4 อาจขอคืนสภาพนักศึกษา
ได2โดยได2รับอนุมัติจากอธิการบดี โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับคณะ 
 

หมวด 4 
การลงทะเบียนเรียน 

 
 ข2อ 23 การลงทะเบียนเรียน   
  23.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาด2วยตนเองหรือมอบฉันทะให2บุคคลอ่ืน
ดําเนินการแทนโดยความเห็นชอบของอาจารย>ท่ีปรึกษาก็ได2     
   วิธีการลงทะเบียนเรียน วัน เวลา และสถานท่ี  ให2เป@นไปตามท่ีมหาวิทยาลัย
ประกาศกําหนด    
   นักศึกษาท่ีลงทะเบียนล�าช2าต2องจ�ายค�าปรับตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัย
ประกาศกําหนด   
  23.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ>ก็ต�อเม่ือนักศึกษาได2ชําระเงิน 
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีว�าด2วยการรับจ�ายเงินค�าบํารุงการศึกษาพร2อมท้ังยื่นหลักฐาน 
การลงทะเบียนต�อมหาวิทยาลัย   
  23.3 ผู2ท่ี ข้ึนทะเบียนเป@นนักศึกษาในภาคการศึกษาใดต2องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาในภาคการศึกษานั้นเป@นจํานวนตามเกณฑ>มาตรฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
  23.4 นักศึกษาท่ีไม�ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ>ในภาคการศึกษาใด
ภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยประกาศกําหนดจะไม�มีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เว2นแต�จะได2รับ 
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การอนุมัติเป@นกรณีพิเศษจากคณบดี แต�ท้ังนี้จะต2องลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ>ภายใน 
3 สัปดาห>แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ ภายในสัปดาห>แรกของภาคฤดูร2อน   
  23.5 นักศึกษาจะเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดในแต�ละภาคการศึกษาจะต2อง
ได2รับอนุมัติจากอาจารย>ท่ีปรึกษาก�อน ถ2ารายวิชาท่ีนักศึกษาต2องการลงทะเบียนเรียนมีข2อกําหนดว�า
ต2องเรียนรายวิชาอ่ืนก�อน นักศึกษาต2องเรียนและสอบได2รายวิชาท่ีกําหนดนั้นก�อนจึงจะมีสิทธิ์
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีประสงค> นั้นได2เว2นแต�ได2รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  23.6 นักศึกษาภาคปกติมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติ 
ภาคการศึกษาละไม�เกิน 22 หน�วยกิตและนักศึกษาภาคพิเศษมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน 
ภาคการศึกษาภาคการศึกษาละไม�เกิน 12 หน�วยกิต    
   ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเป@น นักศึกษาอาจยื่นคําร2องขออนุมัติต�อคณบดี
เพ่ือลงทะเบียนเรียนรายวิชาแตกต�างจากท่ีกําหนดไว2ในวรรคก�อนได2 แต�เม่ือรวมกันแล2วต2องไม�เกิน
ภาคการศึกษาละ25หน�วยกิตสําหรับนักศึกษาภาคปกติ และไม�เกินภาคการศึกษาละ16หน�วยกิต
สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ    
  23.7 ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเป@นคณบดีอาจอนุมัติให2นักศึกษาภาคพิเศษ
ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาท่ีจัดสําหรับนักศึกษาภาคปกติหรือให2นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียน 
บางรายวิชาท่ีจัดสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษได2 แต�ท้ังนี้นักศึกษาจะต2องชําระค�าลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นเช�นเดียวกับนักศึกษาภาคพิเศษ 
 ข2อ 24 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป@นพิเศษโดยไม�นับหน�วยกิต(Audit)  
  24.1 การลงทะเบียนรายวิชาเป@นพิเศษโดยไม�นับหน�วยกิต หมายถึงการลงทะเบียน
เรียนรายวิชาโดยไม�นับหน�วยกิตรวมเข2ากับจํานวนหน�วยกิตในภาคการศึกษาและจํานวนหน�วยกิต 
ตามหลักสูตร   
  24.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดเป@นพิเศษโดยไม�นับหน�วยกิตได2 
ก็ต�อเม่ือได2รับความเห็นชอบจากอาจารย>ผู2สอนวิชานั้น แต�ท้ังนี้นักศึกษาต2องชําระค�าหน�วยกิต 
รายวิชาท่ีเรียนนั้นและนักศึกษาต2องระบุในบัตรลงทะเบียนด2วยว�าเป@นการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
เป@นพิเศษโดยไม�นับหน�วยกิต   
  24.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให2บุคคลภายนอกท่ีไม�ใช�นักศึกษาเข2าเรียน 
บางรายวิชาเป@นพิเศษได2 แต�ผู2นั้นจะต2องมีคุณสมบัติและพ้ืนความรู2การศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรและจะต2องปฏิบัติตามข2อบังคับและระเบียบต�างๆ ของมหาวิทยาลัย กับต2องเสีย
ค�าธรรมเนียมการศึกษาเช�นเดียวกับนักศึกษาภาคพิเศษ  
 ข2อ 25 การขอถอน ขอเพ่ิม หรือขอยกเลิกรายวิชาท่ีจะเรียน   
  25.1 การขอถอน ขอเพ่ิม และการขอยกเลิกรายวิชาท่ีเรียน ต2องได2รับอนุมัติ
จากคณบดีโดยความเห็นชอบของอาจารย>ท่ีปรึกษาและอาจารย>ผู2สอนก�อน   
  25.2 การขอถอนหรือขอเพ่ิมรายวิชาท่ีจะเรียนต2องกระทําภายใน 3 สัปดาห>
แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห>แรกของภาคฤดูร2อน หากมีความจําเป@นอาจขอถอน
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หรือขอเพ่ิมรายวิชาได2ภายใน 6 สัปดาห>แรกของภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้ต2องเป@นไปตามข2อ23.5 และ
ข2อ 23.6   
  25.3 การขอยกเลิกรายวิชาใด ต2องดําเนินการให2แล2วเสร็จก�อนการสอบประจํา 
ภาคการศึกษานั้นๆ ไม�น2อยกว�า 1 สัปดาห>   
 ข2อ 26 การขอคืนค�าลงทะเบียนรายวิชา ให2เป@นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีว�าด2วย
การรับและจ�ายเงินบํารุงการศึกษา   
 ข2อ 27 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา   
  27.1 นักศึกษาท่ีลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให2พักการเรียนตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยท่ีว�าด2วยวินัยนักศึกษาจะต2องชําระเงินค�าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามท่ี
มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด มิฉะนั้นจะพ2นสภาพนักศึกษา   
  27.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให2ดําเนินการให2แล2วเสร็จภายใน 
3 สัปดาห>แรก นับจากวันเปBดการศึกษาภาคปกติหรือภายในสัปดาห>แรกนับจากวันเปBดการศึกษา 
ภาคฤดูร2อน มิฉะนั้นจะต2องเสียค�าปรับตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 ข2อ 28 การลาพักการเรียน   
  28.1 นักศึกษาอาจยื่นคําขอลาพักการเรียนได2ในกรณีดังต�อไปนี้  
   28.1.1 ถูกเกณฑ>หรือถูกเรียกระดมพลเข2ารับราชการทหารกองประจําการ 
   28.1.2 ได2 รับทุนแลกเปลี่ ยนนักศึกษาระหว�างประเทศหรือทุนอ่ืนใด 
ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน    
   28.1.3 เจ็บปyวยจนต2องพักรักษาตัวเป@นเวลานานเกินกว�าร2อยละ 20  
ของเวลาเรียนท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย>จากสถานพยาบาลของทางราชการ
หรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว�าด2วยสถานพยาบาล  
   28.1.4 เม่ือนักศึกษามีความจําเป@นส�วนตัวอาจยื่นคําร2องขอลาพักการเรียนได2 
ถ2าได2ลงทะเบียนเรียนมาแล2วอย�างน2อย 1 ภาคการศึกษา   
  28.2 นักศึกษาท่ีต2องการลาพักการเรียนให2ยื่นคําร2องภายในสัปดาห>ท่ี 3 ของ
ภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน    
   การอนุมัติให2นักศึกษาลาพักการเรียนให2เป@นอํานาจของคณบดี  
   นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุ มัติต�อคณบดีได2ไม� เกิน  
1ภาคศึกษา ถ2านักศึกษามีความจําเป@นท่ีจะต2องลาพักการเรียนมากกว�า 1 ภาคการศึกษา หรือเม่ือ
ครบกําหนดพักการเรียนแล2วยังมีความจําเป@นท่ีจะต2องพักการเรียนต�อไปอีกให2ยื่นคําร2องขอลาพัก 
การเรียนใหม�และต2องได2รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย   
  28.3 ในกรณีท่ีนักศึกษาได2รับอนุมัติให2ลาพักการเรียนให2นับระยะเวลาท่ีลาพัก
การเรียนรวมเข2าในระยะเวลาการศึกษาด2วย   
  28.4 นักศึกษาท่ีได2รับอนุมัติให2ลาพักการเรียน เม่ือจะกลับเข2าเรียนจะต2องยื่น
คําร2องขอกลับเข2าเรียนก�อนวันเปBดภาคเรียนไม�น2อยกว�า 2 สัปดาห> และเม่ือได2รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล2วจึงจะกลับเข2าเรียนได2  
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 ข2อ 29 นักศึกษาท่ีประสงค>ขอลาออกจากความเป@นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให2ยื่น
หนังสือขอลาออก และต2องได2รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก�อนการลาออกจะสมบูรณ> 
 

หมวด 5 
การวัด และประเมินผลการศึกษา 

 
 ข2อ 30 นักศึกษาต2องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ไม�น2อยกว�าร2อยละ 60 ของเวลาเรียน
ท้ังหมดของรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิ์เข2าสอบ แต�ท้ังนี้นักศึกษาท่ีมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ต้ังแต� 
ร2อยละ 60 ข้ึนไป แต�ไม�ถึงร2อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของวิชานั้นจะมีสิทธิเข2าสอบได2ต�อเม่ือ
ได2รับอนุมัติจากกรรมการระดับคณะก�อน   
 ข2อ 31 ให2มีการวัดผลการเรียนเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาและหรือมีการวัดผลระหว�าง 
ภาคการศึกษา โดยให2เป@นไปตามหลักเกณฑ>ของการวัดผลและประเมินผลของแต�ละหลักสูตร  
 ข2อ 32 การประเมินผลการศึกษา ให2ผู2สอนเป@นผู2ประเมินและโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการระดับคณะ   
  32.1 เกณฑ>การประเมินผลการศึกษา แบ�งเป@น 8 ระดับ และมีค�าระดับ ดังนี้ 
   ระดับข้ันผลการเรียนความหมาย ค�าระดับ 
    A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
    B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
    B ดี (Good) 3.0 
    C+ ดีพอใช2 (Fairly Good) 2.5 
    C พอใช2 (Fair) 2.0 
    D+ อ�อน (Poor) 1.5 
    D อ�อนมาก (Very Poor)  1.0 
    F ตก (Failed)  0.0 
  32.2 ในกรณีทีไม�สามารถประเมินผลเป@นค�าระดับได2ให2ประเมิน โดยใช2สัญลักษณ> 
ดังนี้   สัญลักษณ> ความหมาย    
 
    P  ผลการประเมินผ�านเกณฑ> (Pass)    
    NP  ผลการประเมินไม�ผ�านเกณฑ>  (No Pass)   
    I  ผลการประเมินยังไม�สมบูรณ> (Incomplete) 
    W  การยกเลิกการเรียนโดยได2รับอนุมัติ (Withdrawn) 
    Au  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป@นพิเศษโดยไม�นับหน�วยกิต(Audit) 
  32.3 การให2  F กระทําในกรณีต�อไปนี้    
   32.3.1 นักศึกษาสอบตก    
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   32.3.2 นักศึกษาขาดสอบปลายภาคโดยไม�ได2รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ระดับคณะ    
   32.3.3 นักศึกษามีเวลาเรียนไม�เป@นไปตามเกณฑ>ในข2อ 30 
   32.3.4 นักศึกษาทุจริตในการสอบ   
  32.4 การให2  P กระทําได2ในการให2คะแนนรายวิชาเรียนท่ีไม�นับหน�วยกิตหรือ
ในรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินจากจํานวนหน�วยกิตท่ีกําหนดไว2และผลการเรียนในรายวิชานั้น
ผ�านเกณฑ>การประเมิน   
  32.5 การให2  I  ในรายวิชาใดกระทําได2ในกรณีต�อไปนี้   
   32.5.1 นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑ>ในข2อ 30 แต�ไม�ได2สอบ 
เพราะปyวยหรือเหตุสุดวิสัยและได2รับอนุมัติจากคณบดี    
   32.5.2  ผู2สอนและคณบดีเห็นสมควรให2รอผลการศึกษา เนื่องจาก
นักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเป@นส�วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม�สมบูรณ>   
    นั ก ศึกษาท่ี ได2  I จะต2องดําเนินการขอรับการประเมินผล 
เพ่ือเปลี่ยน  I  ให2เสร็จภายในภาคการศึกษาถัดไป หากพ2นกําหนดดังกล�าวให2ผู2สอนประเมินผลจาก
คะแนนท่ีมีอยู�และดําเนินการส�งผลการเรียนภายในสองสัปดาห>นับแต�สิ้นสุดภาคการศึกษานั้น 
ในกรณีท่ีผู2สอนไม�ดําเนินการภายในเวลาท่ีกําหนดและเป@นเหตุอันเนื่องมาจากความบกพร�องของ
นักศึกษาให2มหาวิทยาลัยเปลี่ยน  I  เป@น  F  หรือไม�ผ�านเกณฑ>ตามท่ีหลักสูตรกําหนด ในกรณีท่ีไม�ใช�
ความบกพร�องของนักศึกษาอธิการบดีอาจอนุมัติให2ขยายเวลาต�อไปได2   
  32.6 การให2  W  ในรายวิชาใดจะกระทําได2ในกรณีต�อไปนี้  
   32.6.1 นักศึกษาได2รับอนุมัติให2ยกเลิกการเรียนวิชานั้น ตามข2อ 25.3 
   32.6.2 นักศึกษาได2รับอนุมัติให2ลาพักการเรียนตามข2อ 28 
   32.6.3 นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น  
   32.6.4  นักศึกษาท่ีได2ระดับผลการเรียนI เพราะเหตุตามข2อ 32.5.1และ
ได2รับอนุมัติจากคณบดีให2ทําการสอบเพ่ือประเมินผลการเรียนและครบกําหนดเวลาท่ีกําหนดให2สอบแล2ว 
แต�เหตุตามข2อ 32.5.1 นั้นยังไม�สิ้นสุด   
  32.7 การให2Au ในรายวิชาใดจะกระทําได2ในกรณีท่ีนักศึกษาได2รับอนุมัติให2
ลงทะเบียนเรียนเป@นพิเศษโดยไม�นับหน�วยกิตตามข2อ 24   
  32.8 ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนซํ้าเพ่ือแก2ผลการเรียนท่ีตกหรือเรียนแทน
เพ่ือเพ่ิมผลการเรียนในรายวิชาใด  ให2นําจํานวนหน�วยกิตและค�าระดับท่ีได2รับของทุกรายวิชาท่ีมี
ระบบการให2คะแนนเป@นค�าระดับมารวมคํานวณหาค�าระดับเฉลี่ยด2วย    
  32.9 การนับจํานวนหน�วยกิตสะสมของนักศึกษาตามหลักสูตรให2นับเฉพาะ
หน�วยกิตของรายวิชาท่ีสอบได2เท�านั้น    
  32.10 ค�าระดับเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให2คํานวณจากผลการเรียนของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหน�วยกิตกับค�าระดับของแต�ละ
รายวิชาเป@นตัวต้ังและหารด2วยจํานวนหน�วยกิตรวมของภาคการศึกษานั้นการคํานวณดังกล�าวให2ต้ังหาร
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ถึงทศนิยม3ตําแหน�งและให2ปgดเศษเฉพาะทศนิยมท่ีมีค�าต้ังแต�5ข้ึนไปเฉพาะตําแหน�งท่ี3เพ่ือให2เหลือ
ทศนิยม2ตําแหน�ง    
  32.11 ค�าระดับเฉลี่ยสะสมให2คํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาต้ังแต�เริ่ม 
เข2าเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดท2าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหน�วยกิตกับค�าระดับของ
แต�ละรายวิชาท่ีเรียนท้ังหมดตามข2อ32.8เป@นตัวต้ังหารด2วยจํานวนหน�วยกิตรวมท้ังหมด การคํานวณ
ดังกล�าวให2ต้ังหารถึงทศนิยม3ตําแหน�ง และให2ปgดเศษเฉพาะทศนิยมท่ีมีค�าต้ังแต�5ข้ึนไปเฉพาะ
ตําแหน�งท่ี3เพ่ือให2เหลือทศนิยม2ตําแหน�ง    
  32.12 ในภาคการศึกษาใดท่ีนักศึกษาได2 I ให2 คํานวณค�าระดับเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาท่ีไม�ได2 I เท�านั้น   
 ข2อ 33 การเรียนซํ้าหรือเรียนแทน   
  รายวิชาใดท่ีนักศึกษาได2F หรือไม�ผ�านเกณฑ>ตามท่ีหลักสูตรกําหนด ถ2าเป@นวิชา
บังคับนักศึกษาจะต2องลงทะเบียนเรียนซํ้าหรือถ2าเป@นวิชาเลือกนักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซํ้าหรือ
เลือกเรียนรายวิชาอ่ืนในกลุ�มเดียวกันแทนก็ได2   
 

หมวด 6 
การสําเร็จการศึกษา 

 
 ข2อ 34 นักศึกษาท่ีถือว�าสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต2องมีคุณสมบัติครบถ2วนดังนี้ 
  34.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม    
  34.2 สอบได2รายวิชาครบตามหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
  34.3 ได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ต่ํากว�า 2.00   
  34.4 มีเวลาเรียนเป@นไปตามข2อ 9  
 ข2อ 35 กรณีนักศึกษาเรียนได2จํานวนหน�วยกิตครบตามท่ีกําหนดไว2ในหลักสูตรแล2ว และ
ได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต�1.80 ข้ึนไปแต�ไม�ถึง 2.00 ให2นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 
เพ่ือทําค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให2ถึง 2.00แต�ท้ังนี้ต2องอยู�ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามข2อ 11 
 ข2อ 36 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได2รับเกียรตินิยมต2องมีคุณสมบัติ
ดังนี้    
  36.1  หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) ได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
ระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดท่ีเทียบเท�าไม�น2อยกว�า 
3.60 และเรียนครบหลักสูตรได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม�น2อยกว�า 
3.60 จะได2รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมและของ
มหาวิทยาลัยแต�ละแห�งไม�น2อยกว�า 3.25 แต�ไม�ถึง3.60 จะได2รับเกียรตินิยมอันดับสอง  
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี4ป= สอบได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�น2อยกว�า 
3.60จะได2รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�น2อยกว�า3.25แต�ไม�ถึง3.60
จะได2รับเกียรตินิยมอันดับสอง    
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   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป= สอบได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�น2อยกว�า
3.60จะได2รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�น2อยกว�า3.25แต�ไม�ถึง 3.60 
จะได2รับเกียรตินิยมอันดับสอง   
  36.2 สอบได2ในรายวิชาใดๆ ไม�ตํ่ากว�า C ตามระบบค�าระดับคะแนน หรือไม�ได2 
NP ตามระบบไม�มีค�าระดับคะแนน  
  36.3 มีระยะเวลาการศึกษา ดังนี้    
   36.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) สําหรับนักศึกษาภาคปกติ 
ใช2เวลาในการศึกษา 4 ภาคการศึกษาปกติ และสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษใช2เวลาในการศึกษา 6หรือ 
7ภาคการศึกษา ท้ังนี้ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด    
   36.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป= สําหรับนักศึกษาภาคปกติใช2เวลา
ในการศึกษา 6 ถึง 8 ภาคการศึกษาปกติ และสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษใช2เวลาในการศึกษา 11 หรือ
12 ภาคการศึกษา ท้ังนี้ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด    
   36.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป= สําหรับนักศึกษาภาคปกติใช2เวลา
ในการศึกษา9 หรือ 10 ภาคการศึกษาปกติ และสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษใช2เวลาในการศึกษา14หรือ 15 
ภาคการศึกษา ท้ังนี้ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 ข2อ 37  นักศึกษาท่ีเทียบโอนหน�วยกิตและยกเว2นรายวิชาไม�มีสิทธิ์ได2รับเกียรตินิยม  
 ข2อ 38 ในภาคการศึกษาใดท่ีนักศึกษาคาดว�าจะสําเร็จการศึกษาให2ยื่นคําร2องขอรับอนุปริญญา
หรือปริญญาต�อสํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 ข2อ 39 มหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาท่ียื่นความจํานงขอรับอนุปริญญาหรือปริญญา
ต�อสํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีมีคุณสมบัติตาม ข2อ 34 เพ่ือเสนอชื่อขออนุมัติอนุปริญญา
หรือปริญญาต�อสภามหาวิทยาลัย  
 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี22 ธันวาคม 2551 
 

 
                             (นายมีชัย ฤชุพันธุ>) 

 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ>  
ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 

ว<าด2วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว2นการเรียนรายวิชา  
พ.ศ. 2549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 

ว<าด2วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว2นการเรียนรายวิชา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

พ.ศ. 2549 
----------------------------------------- 

 เพ่ือให2การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเป@นไปอย�างมีระบบ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547และ 
โดยมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี3/2549เม่ือวันท่ี17มีนาคม 2549จึงวางระเบียบไว2
ดังต�อไปนี้  
 ข2อ 1 ระเบียบนี้เรียกว�า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ>
จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว2นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549” 
 ข2อ 2 บรรดาระเบียบคําสั่งประกาศหรือข2อบังคับอ่ืนใด ในส�วนท่ีกําหนดไว2แล2วในระเบียบนี้
หรือซ่ึงขัดหรือแย2งกับระเบียบนี้ ให2ใช2ระเบียบนี้แทน 
 ข2อ 3 ในระเบียบนี้   
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว�ามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ>ในพระบรมราชูปถัมภ> 
จังหวัดปทุมธานี   
  “อธิการบดี”หมายความว�าอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ>ใน
พระบรมราชูปถัมภ>  จังหวัดปทุมธานี  
  “นักศึกษา” หมายความว�านักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ>
ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี   
  “รายวิชา”หมายความว�าวิชาต�างๆ ท่ีเปBดสอนในระดับอนุปริญญาปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาและเป@นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น   
  “สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน” หมายความว�าสถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรไม�ต่ํากว�าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท�า 
 ข2อ 4 ผู2มีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว2นการเรียนรายวิชาต2องเป@นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  
 ข2อ 5 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนและยกเว2นการเรียนรายวิชา 
  5.1 การเรียนจากสถาบันการศึกษา 
   5.1.1 ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี     
    (1)  เป@นรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือ
เทียบเท�าท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน�วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย
รับรอง     
    (2)  เป@นรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม�น2อยกว�า
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาท่ีขอเทียบโอน     
    (3)  เป@นรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาท่ีได2ระดับคะแนนไม�ตํ่ากว�า C หรือ
เทียบเท�าในรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเป@นค�าระดับ และได2ระดับผลการประเมินผ�านในรายวิชา 
ท่ีไม�ประเมินผลเป@นค�าระดับ ท้ังนี้ต2องเป@นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรของสาขาวิชานั้นกําหนด  

 



93 

 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

    (4)  นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหน�วยกิตได2ไม�เกิน
สามในสี่ของจํานวนหน�วยกิตรวมของหลักสูตรท่ีรับโอน     
    (5)  รายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาท่ีได2รับอนุมัติให2เทียบโอนได2จากต�าง
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม�นํามาคํานวณแต2มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
    (6)  กรณีการยกเว2นในระดับปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) รายวิชาท่ีขอยกเว2น
ต2องไม�เป@นรายวิชาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท�าหรือรายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนดไว2ว�าควรจัด 
ให2เรียน2 ป=แรกในระดับปริญญาตรี เว2นแต�รายวิชานั้นหลักสูตรได2กําหนดไว2เป@นอย�างอ่ืน  
    (7)  รายวิชาท่ีได2รับการยกเว2น ให2บันทึกในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช2อักษร P     
   5.1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา     
    (1) เป@นรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือ
เทียบเท�าท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง     
    (2) เป@นรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม�น2อยกว�า
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาท่ีขอเทียบ     
    (3) เป@นรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาท่ีได2ระดับคะแนนไม�ตํ่ากว�า B หรือ
เทียบเท�าหรือระดับคะแนนตัวอักษร S     
    (4)  นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน�วยกิตได2ไม�เกินหนึ่งในสาม
ของจํานวนหน�วยกิตรวมของหลักสูตรท่ีรับโอน     
    (5) รายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาท่ีเทียบโอนจากต�างสถาบันอุดมศึกษา
จะไม�นํามาคํานวณแต2มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม     
    (6) นักศึกษาจะต2องใช2เวลาศึกษาอยู� ในมหาวิทยาลัยอย�างน2อย 
หนึ่งป=การศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ>ตามหลักสูตรท่ีเข2าศึกษาไม�น2อยกว�า 
12 หน�วยกิต   
  5.2 การเรียนรู2จากประสบการณ>    
   5.2.1 การเทียบความรู2จากประสบการณ>จะเทียบเป@นรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชา
ตามหลักสูตรและระดับการศึกษาท่ีเปBดสอนในมหาวิทยาลัย    
   5.2.2 การประเมินเพ่ือเทียบโอนความรู2ในแต�ละรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชา 
ทําได2โดยวิธีต�อไปนี้     
    (1) เสนอเอกสารทางการศึกษาหรือผลงาน และทดสอบความรู2 
    (2) อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร  
 ข2อ 6 กําหนดเวลาการเทียบโอนและยกเว2นการเรียนรายวิชา   
  นักศึกษาท่ีประสงค>จะเทียบโอนและยกเว2นการเรียนรายวิชาท่ีได2เรียนจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน จะต2องยื่นคําร2องขอเทียบโอนรายวิชาต�อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห>นับจาก
วันเปBดภาคการศึกษาแรกท่ีเข2าศึกษา เว2นแต�ได2รับอนุมัติจากอธิการบดี แต�ท้ังนี้ต2องไม�เกิน 2 ภาคการศึกษา 
สําหรับการขอเทียบโอนจากประสบการณ>สามารถทําได2ในทุกภาคการศึกษา   
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

  นักศึกษามีสิทธิขอเทียบโอนและยกเว2นการเรียนรายวิชาได2เพียงครั้งเดียว  
 ข2อ 7 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาการนับจํานวนภาค
การศึกษาของผู2ท่ีได2รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว2นการเรียนรายวิชาให2ถือเกณฑ>ดังนี้
   
  7.1 นักศึกษาอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี ภาคปกติให2นับจํานวนหน�วยกิตได2 
ไม�เกิน 22 หน�วยกิต เป@น 1 ภาคการศึกษา   
  7.2 นักศึกษาอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี ภาคพิเศษให2นับจํานวนหน�วยกิต 
ไม�เกิน 12 หน�วยกิต เป@น 1 ภาคการศึกษา   
  7.3  นักศึกษาบัณฑิตศึกษาให2นับจํานวนหน�วยกิตได2ไม�เกิน 12 หน�วยกิต เป@น 
1 ภาคการศึกษา 
 ข2อ 8 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว2นการเรียนรายวิชา ต2องชําระค�าธรรมเนียม
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยท่ีว�าด2วยการรับจ�ายเงินค�าบํารุงการศึกษา   
 ข2อ 9 ให2คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต�งต้ังพิจารณามีความเห็นการเทียบโอนผลการเรียน
และการยกเว2นรายวิชาแล2วเสนออธิการบดีเป@นผู2พิจารณาอนุมัติ  
 ข2อ 10 ให2ใช2ระเบียบนี้ กับนักศึกษาท่ีเข2าศึกษาต้ังแต�ป=การศึกษา2549เป@นต2นไป  
 ข2อ11 ให2อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีเกิดปgญหา
จากการใช2ระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ  วันท่ี18  มีนาคม 2549                   
 
 

 
          (นายมีชัย ฤชุพันธุ>) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> 
ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ค 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�ในพระบรมราชูปถัมภ�จังหวัดปทุมธานี 

ว<าด2วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร2อนสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาปริญญาตรีภาคปกติ 
พ.ศ. 2549 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

 
 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�ในพระบรมราชูปถัมภ�จังหวัดปทุมธานี 
ว<าด2วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร2อนสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาปริญญาตรีภาคปกติ 

พ.ศ. 2549 
-------------------------------------- 

เพ่ือให2การจัดการศึกษาในภาคฤดูร2อนสําหรับนักศึกษาภาคปกติเป@นไปอย�างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ.2547และโดย
มติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 3/2549 เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2549 จึงวางระเบียบไว2
ดังต�อไปนี้ 
 ข2อ 1 ระเบียบนี้เรียกว�า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ>ในพระบรมราชูปถัมภ>
จังหวัดปทุมธานีว�าด2วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร2อนสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาปริญญาตรี
ภาคปกติพ.ศ.2549”  
 ข2อ 2 ให2ใช2ระเบียบนี้ตั้งแต�ภาคฤดูร2อนป=การศึกษา 2549 เป@นต2นไป  
 ข2อ 3 บรรดาระเบียบคําสั่ งประกาศหรือข2อบังคับอ่ืนใดในส�วนท่ี กําหนดไว2แล2ว 
ในระเบียบนี้หรือซ่ึงขัดหรือแย2งกับระเบียบนี้ให2ใช2ระเบียบนี้แทน  
 ข2อ 4 ในระเบียบนี้   
  “ภาคฤดูร2อน”หมายความว�าช�วงเวลาในการจัดการเรียนการสอนในระหว�างเวลา
หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 2 ของป=การศึกษานั้นจนถึงเปBดภาคการศึกษาท่ี 1 ของป=การศึกษาใหม� 
  “นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว�านักศึกษาท่ีศึกษาเต็มเวลาในวันทําการปกติ
ของมหาวิทยาลัยเรียนในวันราชการตามปกติต้ังแต�วันจันทร>ถึงวันศุกร>ในภาคการศึกษาท่ี1และ 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ของแต�ละป=    
  “อาจารย>ท่ีปรึกษา” หมายความว�าบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยแต�งต้ังให2ทําหน2าท่ี
อาจารย>ท่ีปรึกษาดูแลสนับสนุนทางด2านวิชาการวิธีการเรียนควบคุมการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ 
 ข2อ 5 การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร2อนของนักศึกษาภาคปกติให2ลงทะเบียนเรียนได2 
ไม�เกิน 9 หน�วยกิตและไม�นับเป@นภาคการศึกษาปกติ  
 ข2อ 6 เวลาการจัดการศึกษาให2จัดเวลาการเรียนการสอน 8 สัปดาห>ในกรณีมีความจําเป@น 
ให2จัด 6 สัปดาห>และต2องจัดให2มีชั่วโมงเรียนไม�ต่ํากว�า 16 คาบต�อหนึ่งหน�วยกิต  
 ข2อ 7 การเปBดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร2อนให2เป@นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยกําหนด 
 ข2อ 8 นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร2อนตามรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
หรือลงทะเบียนเรียนร�วมกับนักศึกษาภาคพิเศษก็ได2   
  นักศึกษาอาจลงทะเบียนในภาคฤดูร2อนได2ในรายวิชาดังต�อไปนี้ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

(1) วิชาปรับพ้ืนฐาน (Prerequisite) 
(2) วิชาท่ีผลการเรียนเป@นF หรือไม�ผ�าน 
(3) วิชาท่ีต2องเรียนเป@นภาคเรียนสุดท2ายเพ่ือให2ครบตามโครงสร2างหลักสูตร 
(4) วิชาอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 ข2อ 9 ให2อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีเกิดปgญหา
จากการใช2ระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี18  มีนาคม พ.ศ. 2549 
 
 

 
      (นายมีชัย ฤชุพันธุ>) 

 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ>  
        ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

  



98 

 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 

(ปรับตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห<งชาติ พ.ศ. 2552) 
พ.ศ. 2553 

 
1.  ช่ือหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ>
จังหวัดปทุมธานี 

ภ าษ า อั งกฤษ  General Education, ValayaAlongkornRajabhat University under the Royal 
Patronage 

 
2. หน<วยงานท่ีรับผิดชอบ  

งานวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 
 

3. หลักการและเหตุผล  
3.1 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดให2มีการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา โดยได2จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ เพ่ือประกันคุณภาพ
ของบัณฑิตในแต�ละระดับคุณวุฒิ และสาขาวิชา ให2มุ�งสู�เป�าหมายเดียวกัน คือ ผลิตบัณฑิตได2อย�างมีคุณภาพ
โดยกําหนดให2คุณภาพของบัณฑิตต2องเป@นไปตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู2ท่ีคณะกรรมการอุดมศึกษา
กําหนดอย�างน2อย 5 ด2าน ดังนี้ 

1) ด2านคุณธรรม จริยธรรม 
2) ด2านความรู2 
3) ด2านทักษะทางปgญญา 
4) ด2านทักษะความสัมพันธ>ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5) ด2านทักษะการวิเคราะห>เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี จึงนํารายวิชาเดิม

ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มาพิจารณาผลการเรียนรู2ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติ พ.ศ. 2552 โดยวิธีการจัดประชุมอาจารย>ผู2สอนเพ่ือวางแผนจัดทําหลักสูตร ตามแนวทางการ
จัดทํารายละเอียดหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือสรุปภาพรวมของหมวดวิชาว�าสามารถตอบสนอง
มาตรฐานผลการเรียนรู2 5 ด2าน ดังกล�าวข2างต2นได2 ประกอบกับในปgจจุบันหลักสูตรต�าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยได2ดําเนินการปรับปรุง และมีการพัฒนาหลักสูตรใหม� ๆ เพ่ิมเติมอยู�เสมอ การจัดทํา
รายละเอียดหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปก็จะเป@นประโยชน>ให2ผู2รับผิดชอบหลักสูตร/สาขาวิชาสามารถนํา
เอกสารนี้ไปแนบกับหมวดวิชาชีพในแต�ละหลักสูตรได2 

3.2  คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค>ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ>
จังหวัดปทุมธานี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

1)  เป@นผู2มีความรู2ความสามารถ มีทักษะในวิชาชีพ สามารถคิดวิเคราะห>อย�างมีเหตุผล
สามารถนําความรู2และทักษะไปประยุกต>ใช2ในการดํารงชีวิต 

2)  มีทักษะพ้ืนฐานด2านภาษาและคอมพิวเตอร>เพ่ือสื่อสารได2อย�างมีประสิทธิภาพ สามารถศึกษา
ค2นคว2าหาความรู2ด2วยตนเองจากแหล�งข2อมูลต�างๆ ด2วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

3) มีคุณธรรม จริยธรรม ขยันหม่ันเพียรในการประกอบการงานอาชีพด2วยใจรัก ดํารงชีวิตได2
อย�างเหมาะสม 

4) มีความรักความผูกพันต�อท2องถ่ิน ภาคภูมิใจในคุณค�าของความเป@นไทย ภูมิปgญญาไทย 
ศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ>สิ่งแวดล2อม 

5) มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ> ท้ังร�างกายและจิตใจ 
3.3 ปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 เป@นวิชาท่ีมุ�งพัฒนาผู2เรียนให2มีความรู2อย�างกว2างขวาง มีคุณธรรม มีโลกทัศน>ท่ีกว2างไกล 

มีความเข2าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู2อ่ืน และสังคม เป@นผู2มีความรู2 คิดอย�างมีเหตุผลสามารถใช2ภาษา 
ในการติดต�อสื่อสารความหมายได2ดี ตระหนักในคุณค�าของศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทย และประชาคม
นานาชาติ เพ่ือเป@นบัณฑิตท่ีสมบูรณ>ท้ังร�างกายและจิตใจ สามารถนําความรู2ไปใช2ในการดําเนินชีวิต 
และดํารงตนอยู�ในสังคมได2เป@นอย�างดี 

 
3.4 วัตถุประสงค>ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 1) เพ่ือพัฒนาทักษะของผู2เรียนให2มีคุณธรรม จริยธรรม เป@นพลเมืองดี ยึดม่ันในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย>เป@นประมุข และปฏิบัติตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท 
 2) เพ่ือเสริมสร2างความสามารถในการใช2ภาษา การคิด การแก2ปgญหา ความเข2าใจตนเองและ 

ผู2อ่ืนการรู2เท�าทันการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาและปรับตัวอยู�ในสังคมได2อย�างมีความสุข 
 3)  เพ่ือสร2างความตระหนักในคุณค�าของศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ>ทรัพยากรและสิ่งแวดล2อม 
 4) เพ่ือพัฒนาทักษะการใช2วิทยาศาสตร>และเทคโนโลยีการเรียนรู2และการดํารงชีวิต 
 

4. กําหนดการเปKดสอน 
 เปBดสอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 ต้ังแต�ภาคการศึกษาท่ี 1 ป=การศึกษา 
2554 เป@นต2นไป  
 
5. อาจารย�ผู2สอน 
 อาจารย>ผู2สอนมีท้ังอาจารย>ประจําจากคณะต�างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> 
ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี และอาจารย>พิเศษท่ีมหาวิทยาลัยเชิญมา ท้ังนี้อาจารย>ผู2สอน
จะต2องเป@นผู2มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให2นักศึกษาสําเร็จไปเป@นบัณฑิตท่ีเป@นไป
ตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ท้ังนี้อาจารย>ผู2สอนวิชาเดียวกันจะต2องร�วมกันจัดทํา
รายละเอียดของวิชา เพ่ือให2การสอนเป@นไปในแนวเดียวกัน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

6. นักศึกษา 
 นักศึกษาท่ีเข2าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร ท่ีนํารายวิชาศึกษาท่ัวไป 
ตามหลักสูตรนี้บรรจุไว2ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 

 
7. หลักสูตร 
 การจัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 
จังหวัดปทุมธานี มีแนวคิดดังนี้ 
 7.1 โครงสร2างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ครอบคลุมสาระของกลุ�มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ�มวิชา
มนุษยศาสตร>และสังคมศาสตร> และกลุ�มวิชาวิทยาศาสตร>คณิตศาสตร>และเทคโนโลยี รวมกันไม�น2อยกว�า 
30 หน�วยกิต ซ่ึงเป@นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ>มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548   
 7.2 โครงสร2างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตอบสนองต�อคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค>ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี  
 
8. โครงสร2างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 โครงสร2างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปประกอบด2วย 3 กลุ�มวิชา ดังต�อไปนี้ 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หน�วยกิต 
   - กลุ�มวิชาภาษาและการสื่อสาร                              9 หน�วยกิต 
   - กลุ�มวิชามนุษยศาสตร>และสังคมศาสตร>                13 หน�วยกิต 
     บังคับเรียน            11   หน�วยกิต 
     เลือกเรียน                                              2 หน�วยกิต 
   - กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร>คณิตศาสตร>และเทคโนโลยี   8  หน�วยกิต 
     บังคับเรียน                6 หน�วยกิต 
     เลือกเรียน               2 หน�วยกิต 
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 กระบวนวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
   - กลุ<มวิชาภาษาและการส่ือสาร    9 หน<วยกิต 
 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
    9000101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
   Thai for Communication 
    9000102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
   English for Communication 
    9000103  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน        3(3-0-6) 
      English for Study Skills Development 
 
   -  กลุ<มวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   13  หน<วยกิต 
 
    บังคับเรียน  11 หน<วยกิต 
 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
    9000201  มนุษย>กับการดําเนินชีวิต    3(3-0-6) 
     Man and Life Enhancement 
    9000202  พลวัตทางสังคม    3(3-0-6) 
     Social Dynamics 
    9000203  ตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท             3(3-0-6) 
    To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 
    9000204  ความรู2เบ้ืองต2นเก่ียวกับกฎหมาย        2(2-0-4) 
    Fundamental Knowledge of Law 
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    เลือกเรียน   2 หน<วยกิต 
 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
    9000205  สิ่งแวดล2อมกับการดํารงชีวิต    2(2-0-4) 
    Environment and Living  
    9000206  สุนทรียภาพของชีวิต                             2(2-0-4)  
     Aesthetics for Life 
 
   -  กลุ<มวิชาวิทยาศาสตร�คณิตศาสตร�และเทคโนโลยี   8   หน<วยกิต 
 
    บังคับเรียน    6   หน<วยกิต 
 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
    9000301  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต    3(2-2-5) 
    Information Technology for Living 
    9000302 วิทยาศาสตร>เพ่ือคุณภาพชีวิต          3(3-0-6) 
    Science for Quality of Life 
 
    เลือกเรียน    2 หน<วยกิต 
 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
    9000303  การคิดและการตัดสินใจ              2(2-0-4) 
    Thinking and Decision Making 
    9000304  การออกกําลังกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต     2(1-2-3) 
     Exercise for Quality of Life Development 
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9. การพัฒนาผลการเรียนรู2ในแต<ละด2าน  
ผลการเรียนรู2ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เป@นดังนี้ 
 9.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  9.1.1 ผลการเรียนรู2ด2านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) สามารถจัดการปgญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช2ดุลยพินิจ ทางค�านิยม และ
ความรู2สึกของผู2อ่ืน  
    2)  แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางด2านคุณธรรมและจริยธรรม เช�น มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
ซ่ือสัตย>สุจริต เสียสละ 
    3) ประพฤติตนเป@นแบบอย�างท่ีดีต�อผู2อ่ืนท้ังทางกาย วาจา และใจปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และข2อบังคับต�างๆ ขององค>กรและสังคม 
  9.1.2  กลยุทธ>การสอนท่ีใช2พัฒนาการเรียนรู2ด2านคุณธรรม จริยธรรม  
    1) สอนคุณธรรมจริยธรรม สอดแทรกในรายวิชาท่ีเก่ียวข2อง  
    2) บรรยายพิเศษโดยผู2มีประสบการณ> หรือผู2นําในแต�ละศาสนา 
    3) สอนโดยใช2กรณีศึกษาและอภิปรายร�วมกัน 
    4)  ผู2สอนแสดงแบบอย�างท่ีดี 
  9.1.3 กลยุทธ>การประเมินผลการเรียนรู2ด2านคุณธรรม จริยธรรม  
    1) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
    2) ให2ทํางานเป@นกลุ�มและรายงานผลงาน  
    3) กําหนดหัวข2อทางคุณธรรมและจริยธรรมให2ผู2เรียนอภิปราย  
    4) สร2างแบบสอบถามให2ผู2เรียนแสดงความคิดเห็น 
 9.2 ความรู2 
  9.2.1 ผลการเรียนรู2ด2านความรู2 
    1)  มีองค>ความรู2พ้ืนฐานท่ัวไปอย�างกว2างขวางและเป@นระบบ และเข2าใจหลักการในการ
ดํารงชีวิต 
    2)  มีความเข2าใจเก่ียวกับความก2าวหน2าของความรู2เฉพาะด2าน และตระหนักถึงงานวิจัย 
ในปgจจุบันท่ีเก่ียวข2องกับการแก2ปgญหา 
    3)  ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข2อบังคับ ท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ> 
  9.2.2  กลยุทธ>การสอนท่ีใช2พัฒนาการเรียนรู2ด2านความรู2 
    1) อภิปรายเป@นกลุ�มโดยให2ผู2สอนต้ังคําถาม ตามเนื้อหาโดยยึดผู2เรียนเป@นศูนย>กลาง 
    2) บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ  
    3) ให2ค2นคว2าทํารายงาน 
    4) ศึกษานอกสถานท่ี  
    5) การสาธิตและฝEกภายในห2องปฏิบัติการ 
  9.2.3 กลยุทธ>การประเมินผลการเรียนรู2ด2านความรู2 
    1) ทดสอบทฤษฎีโดยการสอบและให2คะแนน 
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    2) ประเมินจากรายงานท่ีให2ค2นคว2า 
    3) ประเมินจากงานท่ีได2รับมอบหมาย 
    4)  ประเมินความสนใจจากการศึกษานอกสถานท่ี  
 9.3 ทักษะทางปgญญา 
  9.3.1  ผลการเรียนรู2ด2านทักษะทางปgญญา 
    1) สามารถค2นหาข2อเท็จจริง ทําความเข2าใจและประเมินข2อมูล แนวคิดและหลักฐานใหม�ๆ 
จากแหล�งข2อมูลท่ีหลากหลาย และใช2ข2อมูลท่ีได2ในการแก2ไขปgญหาและงานอ่ืนๆ ด2วยตนเอง 
    2)  สามารถศึกษาปgญหาท่ีค�อนข2างซับซ2อน และเสนอแนะแนวทางในการแก2ไขได2อย�าง
สร2างสรรค> โดยคํานึงถึงความรู2ทางภาคทฤษฎ ีประสบการณ>ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ 
    3) สามารถใช2ทักษะและความเข2าใจในเนื้อหาสาระในการแก2ไขปgญหาได2อย�างเหมาะสม 
  9.3.2 กลยุทธ>การสอนท่ีใช2ในการพัฒนาการเรียนรู2ด2านทักษะทางปgญญา 
    1) ศึกษาโดยการใช2กรณีศึกษา  
    2) อภิปรายเป@นกลุ�ม 
    3)  พัฒนางานท่ีได2รับมอบหมาย 
    4) กําหนดให2มีรายวิชาท่ีต2องใช2ทักษะในการคํานวณ  
  9.3.3 กลยุทธ>การประเมินผลการเรียนรู2ด2านทักษะทางปgญญา 
    1) ประเมินโดยการสอบ 
    2)  ประเมินโดยการเขียนรายงาน  
    3) ประเมินจากผลงานท่ีได2รับมอบหมาย 
 9.4 ทักษะความสัมพันธ>ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  9.4.1  ผลการเรียนรู2ด2านทักษะความสัมพันธ>ระหว�างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 
    1) มีส�วนช�วยเอ้ือต�อการแก2ปgญหาในกลุ�มได2อย�างสร2างสรรค> 
    2) สามารถแสดงความเป@นผู2นํา และรู2จักใช2นวัตกรรมในการแก2ไขปgญหา 
    3)  มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห>ปgญหาได2อย�างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเอง และของกลุ�ม 
    4) รับผิดชอบในการเรียนรู2 รวมท้ังพัฒนาตนเองและอาชีพอย�างต�อเนื่อง 
  9.4.2  กลยุทธ>การสอนท่ีใช2ในการพัฒนาการเรียนรู2ด2านทักษะความสัมพันธ>ระหว�างบุคคล
และความรับผิดชอบ  
    1) มอบหมายงานเป@นกลุ�มย�อยและแบ�งหน2าท่ีความรับผิดชอบ 
    2)  ศึกษาโดยใช2กรณีศึกษา 
  9.4.3 กลยุทธ>การประเมินผลการเรียนรู2ด2านทักษะความสัมพันธ>ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ
    1) ให2ผู2เรียนประเมินซ่ึงกันและกันและประเมินตนเอง 
    2)  สังเกตพฤติกรรมในการเรียน 
    3) ประเมินจากงานท่ีได2รับมอบหมาย 
 9.5 ทักษะในการวิเคราะห>เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 



106 

 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

  9.5.1 ผลการเรียนรู2ด2านทักษะในการวิเคราะห>เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
    1) ศึกษาและทําความเข2าใจในประเด็นปgญหาและเลือกใช2เทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตร>
อย�างเหมาะสมเพ่ือแก2ไขปgญหา 
    2) สื่อสารได2อย�างมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด การเขียน และเลือกใช2รูปแบบของการนําเสนอ
ท่ีเหมาะสมสําหรับกลุ�มบุคคลท่ีแตกต�างกันได2 
    3) ใช2เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข2อมูล ประมวลผลแปลความหมายและ
นําเสนอข2อมูลสารสนเทศอย�างสมํ่าเสมอ 
  9.5.2 กลยุทธ>การสอนท่ีใช2ในการพัฒนาการเรียนรู2ด2านทักษะในการวิเคราะห>เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) ทดสอบความสามารถด2านภาษาโดยการสอบและการสัมภาษณ> 
    2) บูรณาการการใช2เทคโนโลยีในรายวิชาท่ีเก่ียวข2อง 
    3) แก2ปgญหาโจทย>โดยใช2คณิตศาสตร>หรือสถิติ 
  9.5.3 กลยุทธ>การประเมินผลการเรียนรู2ด2านทักษะในการวิเคราะห>เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ  
    1) ประเมินผลจากการสอบข2อเขียนและสอบปากเปล�า 
    2) ประเมินผลการใช2คอมพิวเตอร> 
    3) แก2ปgญหาโจทย>ทางคณิตศาสตร>  
 
10. มาตรฐานผลการเรียนรู2ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 10.1 ด2านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) สามารถจัดการปgญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช2ดุลยพินิจ ทางค�านิยม และความรู2สึก
ของผู2อ่ืน  
  2) แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางด2านคุณธรรมและจริยธรรม เช�น มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
ซ่ือสัตย>สุจริต เสียสละ 
  3) ประพฤติตนเป@นแบบอย�างท่ีดีต�อผู2อ่ืนท้ังทางกาย วาจา และใจปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
และข2อบังคับต�างๆ ขององค>กรและสังคม 
 10.2 ด2านความรู2 
  1)  มีองค>ความรู2พ้ืนฐานท่ัวไปอย�างกว2างขวางและเป@นระบบ และเข2าใจหลักการในการดํารงชีวิต 
  2) มีความเข2าใจเก่ียวกับความก2าวหน2าของความรู2เฉพาะด2าน และตระหนักถึงงานวิจัยใน
ปgจจุบันท่ีเก่ียวข2องกับการแก2ปgญหา 
  3) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข2อบังคับ ท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ> 
 10.3 ด2านทักษะทางปgญญา 
  1)  สามารถค2นหาข2อเท็จจริง ทําความเข2าใจและประเมินข2อมูล แนวคิดและหลักฐานใหม�ๆ 
จากแหล�งข2อมูลท่ีหลากหลาย และใช2ข2อมูลท่ีได2ในการแก2ไขปgญหาและงานอ่ืนๆ ด2วยตนเอง 
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  2)  สามารถศึกษาปgญหาท่ีค�อนข2างซับซ2อนและเสนอแนะแนวทางในการแก2ไขได2อย�างสร2างสรรค> 
โดยคํานึงถึงความรู2ทางภาคทฤษฎีประสบการณ>ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ 
  3) สามารถใช2ทักษะและความเข2าใจในเนื้อหาสาระในการแก2ไขปgญหาได2อย�างเหมาะสม 
 10.4 ด2านทักษะความสัมพันธ>ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) มีส�วนช�วยและเอ้ือต�อการแก2ปgญหาในกลุ�มได2อย�างสร2างสรรค> 
  2) สามารถแสดงความเป@นผู2นํา และรู2จักใช2นวัตกรรมในการแก2ปgญหา 
  3) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห>ปgญหาได2อย�างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ�ม
  4) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู2และพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง 
 10.5 ด2านทักษะการวิเคราะห>เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1)  ศึกษาและทําความเข2าใจในประเด็นปgญหา และเลือกใช2เทคนิคทางสถิติ หรือ
คณิตศาสตร>อย�างเหมาะสมเพ่ือแก2ไขปgญหา  
  2) สื่อสารได2อย�างมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด การเขียน และเลือกใช2รูปแบบของการ
นําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับกลุ�มบุคคลท่ีแตกต�างกันได2 
  3) ใช2เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข2อมูล ประมวลผล แปลความหมายและ
นําเสนอข2อมูลสารสนเทศอย�างสมํ่าเสมอ 
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แผนที่การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู2สู<กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 
� ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1 คุณธรรมจริยธรรม 2 ความรู2 3 ทักษะทางปMญญา 4 ทักษะทางสังคม 5 ทักษะ 
การวิเคราะห�ฯ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
1. 9000201 มนุษย>กับการดําเนินชีวิต � �  �   �     � �  �  

2. 9000202 พลวัตทางสังคม  � � � � �   � �       

3. 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท � � � �   � �  �  � �  �  

4. 9000204 ความรู2พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย � � �   �   �   �   �  

5. 9000205 สิ่งแวดล2อมกับการดํารงชีวิต � � � � � � � � � � � � �  � � 

6. 9000206 สุนทรียภาพของชีวิต   � �     � �     �  

7. 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  �  �   �      �  �  

8. 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  �  �  �   � �  �   �  

9. 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน  �  �     � �   �  �  

10. 9000301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  �  �   �   �      � 

11. 9000302 วิทยาศาสตร>เพื่อคุณภาพชีวิต  �  � �  �     �   �  

12. 9000303 การคิดและการตัดสินใจ � �  �   � � � �  � � �   

13. 9000304 การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  �  �   �   �    �   
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11. คําอธิบายประกอบรหัสวิชา 
 11.1 ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 
  รหัสกระบวนวิชาท่ีใช2กําหนดเป@นตัวเลข 7 หลัก ดังต�อไปนี้ 
  1. เลข 3 ตัวแรก เป@นหมวดวิชา 
  2.  เลขตัวท่ี 4 บ�งบอกถึงระดับความยากง�ายหรือชั้นป= 
  3. เลขตัวท่ี 5 บ�งบอกถึงลักษณะเนื้อหา 
   “1” แสดงถึง กระบวนวิชาในกลุ�มภาษา 
   “2” แสดงถึง กระบวนวิชาในกลุ�มมนุษยศาสตร> และสังคมศาสตร> 
   “3” แสดงถึง กระบวนวิชาในกลุ�มคณิตศาสตร> และวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี 
  4. เลขตัวท่ี 6 และ 7 บ�งบอกถึงลําดับก�อนและหลังรายวิชา 
 
12. คําอธิบายรายวิชา   

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
9000101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication 
 ความสําคัญของภาษาไทย การสื่อสาร การพัฒนาทักษะการฟgง การพูดการอ�าน 

การเขียน ทักษะการย�อความ การสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ และการพิจารณา
สารเชิงชวนเชื่อหรือเบ่ียงเบน การนําเสนอสารด2วยวาจา ลายลักษณ>อักษร และการใช2สื่อผสมในทาง
วิชาการ และสถานการณ>จริงในชีวิตประจําวัน 

 
9000102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 
 English for Communication  
 ฝEกและพัฒนาทักษะการฟgง การพูด การอ�านและการเขียน การสื่อสารในสถานการณ>

ต�างๆ โดยคํานึงถึงบริบทของสังคมไทยและสากล การสื่อสาร การแนะนําตนเองและผู2อ่ืน การทักทาย 
การกล�าวลา การถามข2อมูลส�วนบุคคล การถามข2อมูล การซ้ือสินค2า การบอกทิศทางและสถานท่ีต้ัง 
การนัดหมาย การเชิญการขอร2อง การขอบคุณ การแสดงความรู2สึก การแสดงความคิดเห็น การอธิบาย
ลักษณะบุคคลและลักษณะสิ่งของเครื่องใช2 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
9000103 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
 English for Study Skills Development  
 ฝEกและพัฒนาการใช2ภาษาอังกฤษ การฟgง การพูด การอ�าน และการเขียนเชิงบูรณาการ

การเขียนสรุปหัวข2อเรื่องและจับใจความสําคัญ การแสดงความคิดเห็นและประยุกต>ใช2ในการศึกษาค2นคว2า
และพัฒนาการเรียนรู2ของตนเอง 

 
9000201 มนุษย�กับการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 Man and Life Enhancement   
 การดํารงชีวิตในสังคมปgจจุบัน พฤติกรรมมนุษย> ความเข2าใจตนเองและผู2อ่ืน

คุณธรรมและจริยธรรม การรู2เท�าทันการเปลี่ยนแปลง ความสามารถพัฒนาตน และปรับตัวให2เข2ากับ
สังคมและสิ่งแวดล2อม การแก2ปgญหา และพัฒนาปgญญาก�อให2เกิดสันติสุขและสันติภาพ 

 
9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
 Social Dynamics 
 พัฒนาการของสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณี เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 

กฎหมายและการพัฒนาประเทศ วิเคราะห>สภาวการณ>ปgจจุบันของสังคมโลก ด2านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง ท่ีมีผลกระทบต�อสังคมไทย 

 
9000203 ตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
 To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 
 พระราชประวัติพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ พระราชนิพนธ> ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และการประพฤติปฏิบัติ
ตนตามพระบรมราชโอวาท และพระราชดําริ 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
9000204 ความรู2พ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
 Fundamental Knowledge of Law  
 สิทธิและหน2าท่ีของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ สิทธิเด็ก การแจ2งเกิด การรับบุตรบุญธรรม

เกณฑ>เข2าศึกษา การทําบัตรประชาชน การรับราชการ การหม้ันการสมรส การหย�า มรดก กู2ยืมเงินคํ้าประกัน 
การประกันภัย จํานอง จํานํา ซ้ือขายขายฝาก เช�าทรัพย> เช�าซ้ือ กฎหมายแรงงานยาเสพติดให2โทษ 
กฎหมายท่ีดิน การร2องทุกข>เนื่องจากการได2รับความเดือดร2อนจากเจ2าหน2าท่ีของรัฐ การฟ�องศาลปกครอง 
การคุ2มครองผู2ประสบภัยจากรถ กฎหมายเก่ียวกับข2อมูลข�าวสาร 

 
9000205 ส่ิงแวดล2อมกับการดํารงชีวิต 2(2-0-4) 
 Environment and Living  
 ลั กษณะทางกายภาพของโลก คุณค� าความสํ าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล2อมทางธรรมชาติและวิถีชีวิต สาเหตุและแนวทางการแก2ปgญหา
การเกิดภัยพิบั ติ มลพิษ การสูญเสียทรัพยากร การสร2างจิตสํานึกให2 เห็นคุณค�าของการอนุรักษ>
ทรัพยากรธรรมชาติให2ดํารงอยู�อย�างยั่งยืน 

 
9000206 สุนทรียภาพของชีวิต 2(2-0-4) 
 Aesthetics for Life  
 การจําแนกข2อแตกต�างในศาสตร>ทางความงาม ความหมายของสุนทรียศาสตร>เชิงการคิด 

กับสุนทรียศาสตร>เชิงพฤติกรรม ความสําคัญของการรับรู2กับความเป@นมาของศาสตร> ทัศนศิลป� ศิลปะดนตรี 
ศิลปะการแสดงผ�านข้ันตอนการเรียนรู2เชิงคุณค�า เพ่ือให2ได2มาซ่ึงประสบการณ>ของความซาบซ้ึงทาง
สุนทรียภาพ 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
9000301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต   3(2-2-5) 
 Information Technology for Living  
 การใช2คอมพิวเตอร>เบ้ืองต2น ให2สามารถใช2โปรแกรมสําเร็จรูปด2านการจัดการเอกสาร 

การนําเสนอข2อมูล และการจัดตารางการทํางาน ศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสําคัญ
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีอิทธิพลและผลกระทบต�อชีวิตและสังคม และการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการจัดเก็บข2อมูล ประมวลผลข2อมูล การเลือกแหล�งสารสนเทศ การวิเคราะห>การประเมินคุณค�า
สารสนเทศและการใช2อินเทอร>เน็ต 

 
9000302 วิทยาศาสตร�เพ่ือคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Science for Quality of Life 
 การนําความรู2ด2านวิทยาศาสตร> และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร>วิธีการ

ส�งเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลกระทบของวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยีต�อมนุษย> 
 
9000303 การคิดและการตัดสินใจ 2(2-0-4) 
 Thinking and Decision Making 
 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย> การพัฒนาทักษะการคิด การแก2ปgญหา

การตัดสินใจและการประยุกต>ใช2 
 
9000304 การออกกําลังกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
 Exercise for Quality of Life Development 
 ประวัติ ปรัชญา ขอบข�าย ความหมาย ความมุ�งหมายและประโยชน>ของการออกกําลังกาย 

หลักการและวิธีการออกกําลังกาย การจัดการแข�งขันกีฬาทุกระดับ การเป@นผู2เล�นและผู2ดูท่ีดีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยการเล�นกีฬา การละเล�นพ้ืนเมืองของไทย การเล�นกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีม 
และการออกกําลังกายในชีวิตประจําวัน  
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ภาคผนวก จ 
คําส่ังคณะครุศาสตร� 

ท่ี  024/2553และ ท่ี 145/2554 
เรื่อง แต<งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร� 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร� 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร� 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งท่ี 1/2553 

วันท่ี 19เดือนสิงหาคม พ.ศ.2553 
ณ ห2องประชุม 7202 ช้ัน 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร� 

********************************************* 
 

กรรมการผู2มาประชุม 
1.ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.สุธ ี พรรณหาญ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.ชาตรี  เกิดธรรม กรรมการผู2ทรงคุณวุฒิ 
3. ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.สุรพล  พุฒคํา กรรมการผู2ทรงคุณวุฒิ 
4. อาจารย> ดร.ศักด์ิ  สุวรรณฉาย กรรมการผู2รับผิดชอบหลักสูตร 
5. อาจารย>นิติกร  อ�อนโยน กรรมการ     
6. อาจารย>จิตเจริญ  ศรขวัญ กรรมการ 
7. อาจารย>อาทิกา  เพชรทับ กรรมการ 
8. อาจารย>สมเสมอ  ทักษิน กรรมการและเลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 12.40 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ2งให2ทราบ 

ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.สุธี พรรณหาญ ประธานการประชุมกล�าวขอบคุณผู2มาร�วม
ประชุม และแนะนําอาจารย>ใหม� คือ อาจารย>ฐาปนา จ2อยเจริญ และแจ2งต�อท่ีประชุมเก่ียวกับการ
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร>พ.ศ.2553 
 

มติของท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ไม�มี 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร>บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร>ในส�วนของรายวิชา 

คําอธิบายรายวิชา แผนการเรียน และ curriculum mapping ท่ีประชุมร�วมกันพิจารณา และเสนอ
ดังนี้ 

3.1 ในส�วนของรายวิชาทางวิทยาศาสตร> ควรให2นักศึกษาได2เรียนเหมือนกับ
หลักสูตร วท.บ. 

3.2 คําอธิบายรายวิชาก็ควรตามรายวิชาในข2อ 3.1.1 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

3.3 ควรปรับแผนการเรียนใหม� เนื่องจากควรเรียนสิ่งท่ีเป@นพ้ืนฐานก�อนเจาะลึก 
3.4 curriculum mapping ควรประสานงานกับผู2สอนในรายวิชานั้นๆ  
มติของท่ีประชุม เห็นชอบ และให2เปลี่ยนแปลงตามท่ีท่ีประชุมเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.สุธี  พรรณหาญ ประธานการประชุม ได2แจ2งต�อท่ีประชุม

เก่ียวกับการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 โดยจะมีการเชิญ
ผู2ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาร�วมพิจารณาหลักสูตรดังกล�าวในวันท่ี 27 สิงหาคม 2553 

 
มติของท่ีประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.สุธี  พรรณหาญ ประธานการประชุม กล�าวขอบคุณ
ผู2เข2าร�วมประชุม และย้ําว�า การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ เพ่ือให2เกิดประโยชน>กับนักศึกษาสูงสุด 

 
มติของท่ีประชุม  รับทราบ 

ปKดประชุมเวลา 15.00 น. 
 

 

(อาจารย> ดร.ศักด์ิ  สุวรรณฉาย) 
           ผู2บันทึกและรายงานการประชุม 
 
 
    (ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.สุธี พรรณหาญ)  

   ผู2รับรองรายงานการประชุม  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร� 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งท่ี 2/2553 

วันท่ี 23เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 
ณ ห2องประชุม 7101 ช้ัน 1 อาคาร 7 คณะครุศาสตร� 

********************************************* 
 

กรรมการผู2มาประชุม 
1.ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.สุธ ี พรรณหาญ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.ชาตรี  เกิดธรรม กรรมการผู2ทรงคุณวุฒิ 
3. ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.สุรพล  พุฒคํา กรรมการผู2ทรงคุณวุฒิ 
4. อาจารย> ดร.ศักด์ิ  สุวรรณฉาย กรรมการผู2รับผิดชอบหลักสูตร 
5. อาจารย>นิติกร  อ�อนโยน กรรมการ     
6. อาจารย>จิตเจริญ  ศรขวัญ กรรมการ 
7. อาจารย>ฐาปนา จ2อยเจริญ กรรมการ 
8. อาจารย>สมเสมอ  ทักษิน กรรมการและเลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 11.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ2งให2ทราบ 

ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.สุธี พรรณหาญ ประธานการประชุมกล�าวขอบคุณผู2มาร�วม
ประชุม และแจ2งข2อสรุปจากการวิพากษ>หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร>ในวันท่ี 27 
สิงหาคม 2553 

มติของท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ผศ.ดร.สุธีพรรณหาญประธานการประชุมให2ผู2เข2าร�วมการประชุมพิจารณารายงาน

การประชุมครั้งท่ี1วันท่ี19 สิงหาคม 2553 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 สิงหาคม 2553 โดย

มิได2แก2ไขข2อความใดๆ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
อาจารย> ดร.ศักด์ิ  สุวรรณฉาย เสนอให2สาขาวิชาวิทยาศาสตร>ปรับแก2หลักสูตร

ของสาขา (มคอ.๒) ให2เสร็จสิ้นในเดือนเมษายน 2554 เพ่ือให2คณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

  มติท่ีประชุม  ให2กําหนดตารางการปรับแก2หลักสูตร โดยให2คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรพิจารณาในเสร็จสิ้น ภายในเดือนเมษายน ช�วงต2นพฤษภาคม ส�งหลักสูตรให2สสร. พิจารณา
แก2ไข และเดือนมิถุนายน ส�งหลักสูตรต�อคุรุสภา 

 
ระเบียบวาระท่ี4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ แจ2งให2ท่ีประชุมทราบว�า จากการไปวิพากษ>ร�างหลักสูตร
ปริญญาโท ๖ ป= ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร> พบว�า ยังไม�มีความชัดเจนนัก แต�ท่ีค�อนข2าง
ชัดเจนคือ ร�างหลักสูตรปริญญาโท ๖ ป= ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค> ซ่ึง ผศ.ดร.สุธี พรรณ
หาญ มอบหมายให2  อ.สมเสมอ ทักษิณ ติดตามขอรายละเอียดจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค> 
เพ่ือดําเนินการในข้ันต�อไป 

มติท่ีประชุม เห็นชอบและให2ดําเนินการตามท่ีประชุมเสนอ 
  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.สุธี  พรรณหาญ ประธานการประชุม กล�าวขอบคุณ
ผู2เข2าร�วมประชุม และย้ําว�า การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ เพ่ือให2เกิดประโยชน>กับนักศึกษาสูงสุด 

มติของท่ีประชุม  รับทราบ 
ปKดประชุมเวลา 15.00 น. 
 

 

  (อาจารย>ฐาปนา จ2อยเจริญ) 
           ผู2บันทึกและรายงานการประชุม 
 

 
    (ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.สุธี พรรณหาญ)  
 ผู2รับรองรายงานการประชุม 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร� 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรม ราชูปถัมภ� จังหวัด
ปทุมธานี 

ครั้งท่ี 1/2554 
วันท่ี 20เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554 

ณ ห2องประชุม 7101 ช้ัน 1 อาคาร 7 คณะครุ ศาสตร� 
********************************************* 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

กรรมการผู2มาประชุม 
1.ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.สุธ ี พรรณหาญ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.อุษา  คงทอง กรรมการผู2ทรงคุณวุฒิ 
3. ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.ชาตรี  เกิดธรรม กรรมการผู2ทรงคุณวุฒิ 
4. อาจารย> ดร.ศักด์ิ  สุวรรณฉาย กรรมการผู2รับผิดชอบหลักสูตร 
5. อาจารย>จิตเจริญ  ศรขวัญ กรรมการ     
6. อาจารย>ฐาปนา จ2อยเจริญ กรรมการ 
7. อาจารย>ชลลดา  กุลวัฒน> กรรมการ 
8. อาจารย>ธัญวรัตน>  ปB�นทอง กรรมการ 
9. อาจารย>นิติกร  อ�อนโยน กรรมการและเลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 15.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ2งให2ทราบ 

ผู2ช�วยศาสตราจารย>ดร.สุธีพรรณหาญประธานการประชุมเปBดประชุมและแนะนํา
อาจารย>ใหม�คืออาจารย>ธัญวรัตน>  ปB�นทองและแจ2งให2ทราบว�ามีคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ
ลาออกจํานวน1ท�านคืออาจารย>สมเสมอทักษิณ และมอบหมายให2อาจารย>นิติกรอ�อนโยนแจ2งผลการ
พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร>ดังนี้ 

สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมอบหมายให2ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร>แก2ไข
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร>ท่ีส�งไปจึงขอให2ท่ีประชุมร�วมกันพิจารณาแก2ไขและขอ
มติท่ีประชุมในระเบียบวาระท่ี๓ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ผศ.ดร.สุธีพรรณหาญประธานการประชุมให2ผู2เข2าร�วมการประชุมพิจารณารายงาน
การประชุมครั้งท่ี2วันท่ี23 ธันวาคม 2553 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 2 วันท่ี 23 ธันวาคม 2553โดยมิได2
แก2ไขข2อความใดๆ 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

3.1  การแก2ไขปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร> 
อาจารย>นิ ติกร  อ�อนโยน เสนอให2ให2เปBดหลักสูตรเอกคู�  โดยปรับหลักสูตร 

ออกเป@น ๒ หลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร>ท่ัวไป และ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร>ท่ัวไปเพ่ือให2นักศึกษาท่ีผ�านหลักสูตรนี้
สามารถประกอบอาชีพเป@นครูระดับประถมและมัธยมต2นได2    
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบให2ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร> 
ออกเป@น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร>ท่ัวไป และ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร>ท่ัวไปใช2ในป=การศึกษา 2555 

 
3.2  การแต�งต้ังกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร> 
 เนื่องจากอาจารย>สมเสมอ  ทักษิณ กรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ได2ลาออก 

อาจารย> ดร.ศักด์ิ  สุวรรณฉาย จึงเสนอให2มีการแต�งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรชุดใหม� เพ่ือให2
งานปรับปรุงหลักสูตรดําเนินไปด2วยความเรียบร2อย 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให2แต�งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรชุดใหม� และ
จัดทําคําสั่งคณะครุศาสตร> เรื่องแต�งต้ังกรรมการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีรายชื่อดังต�อไปนี้ 

1. อาจารย> ดร.ศักด์ิ  สุวรรณฉาย ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.สุธี  พรณหาญ  กรรมการ 
3. อาจารย>ชลลดา  กุลวัฒน>  

 กรรมการ 
4. อาจารย>ฐาปนา  จ2อยเจริญ  กรรมการ และ 
5. อาจารย>ธัญวรัตน>  ปB�นทอง  กรรมการและเลขานุการ 
 

ระเบียบวาระท่ี4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
ไม�มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

ไม�มี 
 

ปKดประชุมเวลา18.00 น. 
 
 

(อาจารย>ธัญวรัตน>  ปB�นทอง) 
       ผู2บันทึกและรายงานการประชุม 
 
  
    (ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.สุธี พรรณหาญ)  

   ผู2รับรองรายงานการประชุม  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร� 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งท่ี 2/2554 

วันท่ี 24เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2554 
ณ ห2องประชุม 7101 ช้ัน 1 อาคาร 7 คณะครุศาสตร� 

********************************************* 
 

กรรมการผู2มาประชุม 
1.อาจารย> ดร.ศักด์ิ  สุวรรณฉาย ประธานกรรมการ 
2. ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.อุษา  คงทอง กรรมการผู2ทรงคุณวุฒิ 
3. ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.สธุ ี พรรณหาญ กรรมการ     
4. อาจารย>ฐาปนา จ2อยเจริญ กรรมการ 
5. อาจารย>ชลลดา  กุลวัฒน> กรรมการ 
6. อาจารย>ธัญวรัตน>  ปB�นทอง กรรมการและเลขานุการ 

 
         รายช่ือผู2เข2าร<วมประชุม 

อาจารย>นิติกร  อ�อนโยน 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ2งให2ทราบ 

อาจารย>ดร.ศักด์ิสุวรรณฉายประธานการประชุมเปBดประชุมและแจ2งให2ทราบ
เก่ียวกับการจัดทําแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2ของหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต ว�าหลักสูตรฯ ต2องอ2างอิงจากทางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิชาชีพ
ครู เนื่องจากใช2รหัสวิชาเดียวกัน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ผศ.ดร.สุธีพรรณหาญประธานการประชุมให2ผู2เข2าร�วมการประชุมพิจารณารายงาน

การประชุมครั้งท่ี1/2554วันท่ี20 มิถุนายน 2554 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2554  วันท่ี 20 มิถุนายน 2554

โดยมิได2แก2ไขข2อความใดๆ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

3.1  เนื้อหาในรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด2าน (หมวดวิชาชีพครู)  
มติท่ีประชุม  ให2ใช2ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ วันท่ี 7 กรกฎาคม 2554 
 
3.2  การปรับแก2 มคอ.2  
ม ติ ท่ี ป ร ะ ชุ ม   ม อ บ ห ม าย ให2 อาจารย>ฐาปนา 

จ2อยเจริญ และอาจารย>ธัญวรัตน>  ปB�นทอง ปรับแก2ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร>ท่ัวไป และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร>ท่ัวไปให2แล2วเสร็จ
ก�อนวันท่ี 9 กันยายน 2554 แล2วให2ท่ีประชุมพิจารณาอีกครั้ง 

 
3.3จํานวนและสาขาวิชาท่ีจะเปBดรับ ส มั ค รนั ก ศึ ก ษ า

ภาคปกติป=การศึกษา๒๕๕๖ 
 อาจารย>ดร.ศักด์ิสุวรรณฉายประธานการประชุมขอมติท่ีประชุมเก่ียวกับ

จํานวนนักศึกษาใหม�ภาคปกติท่ีจะต2องการรับในป=การศึกษา2556ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ (TQF) เพ่ือนําคํานวณรายรับและรายจ�ายของหลักสูตร 

 ผศ.ดร.อุษาคงทองกรรมการผู2ทรงคุณวุฒิเสนอให2เปBดรับสมัครนักศึกษาใหม�
ภาคปกติจํานวน2 หลักสูตรคือหลักสูตรชีววิทยาและวิทยาศาสตร>ท่ัวไปจํานวน1หมู�เรียนและหลักสูตร
เคมีและวิทยาศาสตร>ท่ัวไปจํานวน 1หมู�เรียนหมู�เรียนละ40-45คนเนื่องจากหลักสูตรท้ังสองดังกล�าว
ข2างต2นจะเปBดใช2เป@นป=การศึกษา 2556 เป@นป=การศึกษาแรก 

 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเป@นเอกฉันท>ตามท่ีผศ.ดร.อุษา  คงทองเสนอ คือ 

เปBดรับนักศึกษาใหม�ภาคปกติ จํานวน ๒ หลักสูตร หลักสูตรละ ๑ หมู�เรียน หมู�เรียนละ ๔๐-๔๕ คน 
ส�วนคุณสมบัติของผู2สมัครแต�ละหลักสูตรให2ใช2คุณสมบัติเดิมในป=การศึกษา ๒๕๕๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

ไม�มี 
 
ปKดประชุมเวลา 18.00 น. 
 
 

  (อาจารย>ธัญวรัตน>  ปB�นทอง) 
           ผู2บันทึกและรายงานการประชุม 
 
 

 
            (อาจารย> ดร.ศักด์ิ สุวรรณฉาย)  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

                ผู2รับรองรายงานการประชุม  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวกช 
รายงานการวิพากษ�หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร� 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

รายงานการวิพากษ�หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร� 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งท่ี 1/2553 

วันท่ี 19เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553 
ณ ห2องประชุม 7202 ช้ัน 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร� 

********************************************* 
ผู2เข2าร<วมวิพากษ�หลักสูตร 

1. ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ ประธานการประชุม 
2. ผศ.ดร.ชาตรี เกิดธรรม รองคณบดีฝyายวิชาการ คณะครุศาสตร> 
3. อ.ดร.ศักด์ิ สุวรรณฉาย อาจารย>สาขาวิชาวิทยาศาสตร>  คณะครุศาสตร> 
4. อ.นิติกร อ�อนโยน  อาจารย>สาขาวิชาวิทยาศาสตร>  คณะครุศาสตร> 
5. อ.สมเสมอ ทักษิณ  อาจารย>สาขาวิชาวิทยาศาสตร>  คณะครุศาสตร> 
6. ผศ.วรายุทธ>อัครพัฒนพงษ> อาจารย>สาขาวิชาวิทยาศาสตร>  คณะครุศาสตร> 
7. อ.โยธินกัลยาเลิศ  อาจารย>สาขาวิชาวิทยาศาสตร>  คณะครุศาสตร> 
8. ผศ.กอบกุล สังขะมัลลิก อาจารย>สาขาวิชาคณิตศาสตร>และสถิติ  คณะ 

    วิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี 
9. อ.ดร.สุธาสินีนิลแสง  ประธานสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต>คณะวิทยาศาสตร> 

    และเทคโนโลยี 
10. ผศ.สุนันท> สุดใจ  อาจารย>สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต>คณะวิทยาศาสตร> 

    และเทคโนโลยี 
11. อ.ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ> อาจารย>สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต>คณะวิทยาศาสตร> 

    และเทคโนโลยี 
12. อ.วัฒนาอัจฉริยะโพธา อาจารย>สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต>คณะวิทยาศาสตร> 

    และเทคโนโลยี 
13. อ.ดร.ยุพดีเส2นขาว  อาจารย>สาขาวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี 
14. อ.สําเนียงอภิสันติยาคม อาจารย>สาขาวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี 
15. อ.ดร.พิทยา ถกลภักดี อาจารย>สาขาวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี 
16. อ.เอ้ือมพร รัตนสิงห>  อาจารย>สาขาวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี 
17. อ.ฐาปนา จ2อยเจริญ  เลขานุการการประชุม 

เริ่มการวิพากษ�หลักสูตรเวลา 12.40 น. 
 
ข2อเสนอแนะของผู2เข2าร<วมวิพากษ�หลักสูตร มีดังนี้ 

1 ในส�วนของรายวิชาทางวิทยาศาสตร> ควรให2นักศึกษาได2เรียนเหมือนกับหลักสูตร วท.บ. 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

2 คําอธิบายรายวิชาก็ควรตามรายวิชาในข2อ 3.1.1 
3 ควรปรับแผนการเรียนใหม� เนื่องจากควรเรียนสิ่งท่ีเป@นพ้ืนฐานก�อนเจาะลึก 
4curriculum mapping ควรประสานงานกับผู2สอนในรายวิชานั้นๆ  
 

ปKดการวิพากษ�หลักสูตรเวลา 15.00 น. 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผู2จดรายงานการวิพากษ>หลักสูตร 
(อาจารย>ฐาปนา  จ2อยเจริญ) 

           เลขานุการการประชุม 
 
 

(ลง ชื่อ).................................................
ผู2ตรวจรายงานการวิพากษ>หลักสูตร 

(ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.สุธี  พรรณหาญ.) 
ประธานการประชุม 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

รายงานการวิพากษ�หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร� 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งท่ี 2/2553 

วันท่ี 27เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553 
ณ ห2องประชุม 7202 ช้ัน 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร� 

********************************************* 
ผู2เข2าร<วมวิพากษ�หลักสูตร 
 รายช่ือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1. ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.สุธี พรรณหาญ  ประธานหลักสูตร 
2. อาจารย> ดร.ศักด์ิ สุวรรณฉาย   กรรมการ 
3. อาจารย>นิติกร อ�อนโยน   กรรมการ 
4. อาจารย>ฐาปนา จ2อยเจริญ   กรรมการ 
5. อาจารย>สมเสมอ ทักษิณ   กรรมการและเลขานุการ 
 

 รายช่ือคณะกรรมการผู2ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ�หลักสูตร 
1. รองศาสตราจารย> ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ> 
2. รองศาสตราจารย> ดร.พงษ>แก2ว อุดมสมุทรหิรัญ 
3. ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.ดวงแข สิทธิเจริญชัย 
4. อาจารย> ดร.ไพบูลย> วิริยะวัฒนะ 
5. ครูขวัญชีวิต นุชบัว 
6. ครูพัฒนพงษ>พลอยงาม 

 
 รายช่ือผู2เข2าร<วมประชุม   

1. อาจารย> ดร.พิทักษ> นิลนพคุณ     
2. ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.ชาตรี เกิดธรรม 
3. ผู2ช�วยศาสตราจารย>สุนันท>  สดุใจ 
4. ผู2ช�วยศาตราจารย>วรายุทธิ์อัครพัฒนพงษ> 
5. อาจารย> ดร.กันต>ฤทัย คลังพหล 
6. อาจารย>วัฒนา อัจฉริยะโพธา 

 
รายช่ือผู2ไม<สามารถมาประชุม 

1. อาจารย>จิตเจริญ  ศรขวัญ 

เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ2งให2ทราบ 

 ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.อุษา  คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร> มอบหมายให2 ดร.พิทักษ>          
นิลนพคุณ ต2อนรับผู2ทรงคุณวุฒิ และเปBดประชุมวิพากษ>หลักสูตร จากนั้นได2มอบหมายให2             
ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.สุธี  พรรณหาญ ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร> เป@นผู2ดําเนินการในการ
วิพากษ>หลักสูตร  
 ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.สุธี  พรรณหาญ กล�าวแนะนําผู2ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ>หลักสูตร     
ซ่ึงประกอบด2วย 

1. รองศาสตราจารย> ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ> 
คณะศึกษาศาสตร>  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร> 

2.  รองศาสตราจารย> ดร.พงษ>แก2ว อุดมสมุทรหิรัญ 
คณะวิทยาศาสตร>  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ( ประสานมิตร ) 

3.  ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.ดวงแข สิทธิเจริญชัย 
คณะวิทยาศาสตร>  จุฬาลงกรณ>มหาวิทยาลัย 

4.  อาจารย> ดร.ไพบูลย> วิริยะวัฒนะ 
คณะวิทยาศาสตร>  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 5.  ครูขวัญชีวิต  นุชบัว 
กลุ�มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร>โรงเรียนธัญรัตน> 

6.  ครูพัฒนพงษ>พลอยงาม 
กลุ�มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร>โรงเรียนปทุมวิไล 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  ไม<มี 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.สุธี พรรณหาญประธานท่ีประชุม ขอความกรุณาผู2เข2าร�วมประชุม
พิจารณาร�างรายละเอียดของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร> หลักสูตรปรับปรุง 
พุทธศักราช 2553 (มคอ.2) โดยผู2ทรงคุณวุฒิได2ให2ข2อคิดเห็นและข2อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร
ให2มีประสิทธิภาพ มีประเด็นดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย� ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ�ให2ข2อคิดเห็นและข2อเสนอแนะดังนี้ 
 1.1 หัวข2อสถานการณ>ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป@นต2องนํามาพิจารณาในการ

วางแผนหลักสูตรให2เพ่ิมเติมทักษะสําคัญหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค>ในศตวรรษท่ี 21 
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 1.2 หัวข2อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร ควรเปลี่ยนคําว�า การสอน เป@น การจัดการ
เรียนรู� เพ่ือให2ทันต�อยุคสมัย รวมถึงคําว�า การจัดการเรียนรู2 ยังหมายรวมถึงการสอนและการเรียนรู2 
ซ่ึงมีความครอบคลุมมากกว�า 

 1.3 โครงสร2างหลักสูตร ในส�วนของกลุ�มวิชาเนื้อหา ควรแยกกลุ�มวิชาวิทยาศาสตร>
ศึกษาออกมาจากกลุ�มวิชาเนื้อหาวิทยาศาสตร> 

 1.4  ปรับวัตถุประสงค>ให2มีความครอบคลุม 
 1.5  แผนพัฒนาปรับปรุงในหัวข2อหลักฐาน/ตัวบ�งชี้ ควรกําหนดในเชิงปริมาณ 

คุณภาพ ระยะเวลา หรือทิศทาง (เพ่ิม/ลด)รวมถึงปรับภาษาให2ชัดเจนและมีน้ํ าหนักมากข้ึน 
ตัวอย�างเช�น มีรายงาน เปลี่ยนเป@น มีเอกสารรายงาน  

 1.6 เสนอให2เพ่ิมกลยุทธ>การพัฒนาอาจารย> โดยควรเพ่ิมกลยุทธ>การเพ่ิมพูน
ประสบการณ>วิชาชีพ 

 1.7  หมวดท่ี 3 ข2อ2.1.2เนื่องด2วยหลักสูตรนี้เป@นหลักสูตรท่ีเปBดสําหรับนักศึกษา
ภาคปกติ เสนอให2ทบทวนดูว�า ควรนําข2อความ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ...... ออกหรือไม� 

 1.8  ทบทวนการเขียนข2อความ ระดับคะแนนเฉลี่ยไม�ตํ่ากว�า 2.00 จากระบบ 4 
ระดับคะแนน ว�าถูกต2องหรือไม� 
  1.9  ทบทวนว�าในปgจจุบันยังคงใช2 แผนการเรียนสายวิทยาศาสตร>-คณิตศาสตร> 
เหมือนเดิมหรือไม� 
  1.10  หัวข2อคุณสมบัติของผู2เข2าศึกษา ควรเพ่ิมการรับนักเรียนเข2าศึกษาต�อจาก
ระบบคัดเลือกบุคคลเข2าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Central University Admission 
System, CUAS) 

 1.11  หัวข2อโครงสร2างหลักสูตรให2นําสัญลักษณ>  – ออก โดยให2ใช2คําว�า ดังนี้  
ประกอบด�วย แทน ตัวอย�างเช�น วิชาท้ังหมด 3 รายวิชา 9 หน�วยกิต ประกอบด2วย 

 1.12  ปรับคําอธิบายรายวิชาสัมมนาวิทยาศาสตร>ศึกษา โดยให2นําข2อความ 
ความหมาย ขอบข"ายและรูปแบบของการสัมมนาทางวิทยาศาสตร&ศึกษา ออก โดยให2ปรับแก2ไขเป@น 
การแสดงความคิดเห็นและการเขียนความคิดเห็น เนื่องจากรายวิชานี้ไม�ใช�รายวิชาท่ีสอนการจัด
สัมมนา แต�เน2นให2ผู2เรียนได2อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู2ร�วมกันในประเด็นท่ีผู2เรียนสนใจหรือผู2สอน
กําหนดให2  

 1.13  การจัดให2เรียนรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในภาคเรียน
ท่ี 1 จะเร็วไปหรือไม� 

2.  รองศาสตราจารย� ดร.พงษ�แก2ว  อุดมสมุทรหิรัญ ให2ข2อคิดเห็นและข2อเสนอแนะดังนี้ 
 2.1  ควรปรับแก2ไขชื่อปริญญา เนื่องด2วยตามชื่อท่ีใช2 ทําให2เข2าใจว�าเป@น 3 หลักสูตร 
2.2  หมวดท่ี 1 ข2อ 4 ให2ปรับจํานวนหน�วยกิตให2สอดคล2องกับหมวดท่ี 3 ข2อ 3.11 
2.3ในส�วนปรัชญาของหลักสูตรควรเพ่ิมเติมคําสําคัญ (Key words) คือ ทักษะใน

การจัดการเรียนรู2 และ จิตวิทยาศาสตร> เพ่ือให2หลักสูตรมีความชัดเจนและโดดเด�น 
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2.4  ปรับวัตถุประสงค>ของหลักสูตรแสดงให2เห็นความเป@นครูนําด2านวิทยาศาสตร> 
รวมถึงควรเพ่ิมคําสําคัญเก่ียวกับวิชาชีพครูให2มากข้ึน 

2.5แผนพัฒนาปรับปรุงในหัวข2อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรให2ปรับข2อความ 
กลยุทธ>โดยเปลี่ยนคําว�า ไม"ต่ํากว"า  เป@น เป*นอย"างน�อย 

2.6  ทบทวนรายวิชาเลือกในกลุ�มวิชาเนื้อหาวิทยาศาสตร> ซ่ึงเหมือนว�าจะเป@นการ
ชี้นําให2เลือกรายวิชา เพ่ือให2มีหน�วยกิตครบตามท่ีกําหนด 

2.7  คําอธิบายรายวิชาของวิชาเอกฟBสิกส>มีการเขียนปนกันระหว�างภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงหากไม�มีคําแปลให2ใช2การทับศัพท> 

2.8  รายวิชาทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร>ควรเขียนคําอธิบายรายวิชาให2สะท2อนถึง
การปฏิบัติ เพ่ือให2สอดคล2องกับหน�วยกิตท่ีมีการปฏิบัติด2วย 

2.9 ในรายวิชา กลศาสตร>ควอนตัม 1 มีความสําคัญ ควรให2นักศึกษาได2เลือกลงเรียน 
หรือ ควรจัดทําเป@นรายวิชาบังคับ 

3.  ผู2ช<วยศาสตราจารย� ดร.ดวงแข สิทธิเจริญชัย ให2ข2อคิดเห็นและข2อเสนอแนะดังนี้ 
3.1  ตรวจสอบวัตถุประสงค>ของหลักสูตรให2สอดคล2องกับผลลัพธ>การเรียนรู2ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
3.2  วัตถุประสงค>ของหลักสูตรเห็นควรนําอัตลักษณ>ความเป@นครูนําความเป@น

วิทยาศาสตร> เพ่ือสร2างความโดดเด�นให2กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
3.3  แผนพัฒนาปรับปรุงในหัวข2อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรให2ปรับกลยุทธ>

โดยเพ่ิม มาตรฐานวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภากําหนดเนื่องจากเป@นหน�วยงานท่ีกํากับดูแลคุณภาพของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

3.4  เสนอให2ตัดข2อ 6.4 ออก เพราะอาจารย>ในระดับอุดมศึกษาไม�ต2องใช2ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูในการปฏิบัติงาน 

3.5  ให2ตรวจสอบโครงสร2างรายวิชาท่ีจัดให2นักศึกษาเรียนว�าสอดคล2อง/ครอบคลุม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

4.  ดร.ไพบูลย� วิริยะวัฒนะ ให2ข2อคิดเห็นและข2อเสนอแนะดังนี้ 
4.1  ชื่อปริญญาตามท่ีเขียนนั้น ทําให2เข2าใจว�าเป@น ๓ หลักสูตร ซ่ึงจะเก่ียวโยงถึง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรท่ีจะต2องมีคณะกรรมการ จํานวน 3 ชุดโดยเสนอว�าอาจจะใช2ชื่อ ครุศา
สตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร&) โดยแขนงวิชาสามารถดูได2จากใบประมวลผลการเรียน (Transcript) 

4.2  ควรหาจุดเด�นของหลักสูตรปรับปรุงฉบับนี้ว�า แตกต�างจากหลักสูตรเดิมอย�างไร 
4.3  เสนอให2ปรับกลยุทธ>ท่ี 6.2 เป@น การพัฒนาวิชาการ และให2ตัดข2อ 6.2.2 ออก 

เนื่องจากไม�เก่ียวข2องกับการพัฒนาอาจารย>ด2านวิชาการ 
4.4  ทบทวนเรื่องงบประมาณรายรับในป=ถัดๆ ไป ซ่ึงจะต2องเพ่ิมข้ึนตามจํานวน

นักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน 
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4.5 รายวิชาดาราศาสตร> 1 จากคําอธิบายรายวิชาเน2นเนื้อหาดาราศาสตร>เชิงฟBสิกส> 
และขาดเนื้อหาส�วนท่ีเป@นอวกาศ ซ่ึงเป@นเนื้อหาท่ีจําเป@นในการจัดการเรียนรู2ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเสนอให2เปลี่ยนชื่อรายวิชาเป@น ดาราศาสตร>และอวกาศ 

4.6  ควรย2ายรายวิชา วิทยาศาสตร>ท2องถ่ิน ในหมวดวิชาเลือกเสรี มาไว2เป@นรายวิชา
เลือกในกลุ�มวิชาเอกวิทยาศาสตร>ท่ัวไป 

4.7  โครงสร2างรายวิชาของวิชาเอกฟBสิกส> ขาดรายวิชาท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับเรื่อง เสียง 
ซ่ึงเป@นเนื้อหาท่ีจําเป@นในการจัดการเรียนรู2ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 

4.8  เสนอให2 เพ่ิมรายวิชาเลือกของวิชาเอกฟBสิกส>  จํ านวน 2 รายวิชา ดังนี้             
1) เครื่องมือวัดและโปรแกรมคอมพิวเตอร>สําหรับฟBสิกส>และ 2) การฝEกปฏิบัติการในโรงงาน 

4.9 ปรับลําดับรายวิชาโดยให2เรียงลําดับตามรหัสวิชาจากน2อยไปมาก 
4.10  ตําแหน�งและคุณวุฒิควรเติมข2อมูลให2ครบถ2วน 

5.  ครูขวัญชีวิต นุชบัว  ให2ข2อคิดเห็นและข2อเสนอแนะดังนี้ 
 5.1  ควรพัฒนานักศึกษาในประเด็นเก่ียวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู2และ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน2นผู2เรียนเป@นสําคัญ 

 5.2 ควรมีการเน2นให2นักศึกษาทําสื่อ เพราะนักศึกษาท่ีออกปฏิบัติการสอนยังมีการ
ผลิตสื่อท่ีน2อย เพราะสื่อจะทําให2ผู2เรียนมีความสนใจ และเกิดการเข2าใจในเนื้อหาได2ดีข้ึน 

6.  ครูพัฒนพงษ�พลอยงาม  ให2ข2อคิดเห็นและข2อเสนอแนะดังนี้ 
  6.1ในรายวิชาปฏิบัติการต�างๆ ควรเน2นให2นักศึกษาได2ฝEกกิจกรรมการทดลองใน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให2สามารถนําไปใช2ในการฝEกปฏิบัติการวิชาชีพครูในรายวิชาการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบและควรให2ดําเนินการ ตามท่ีประชุมเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 

 ผู2 ช� วยศาสตราจารย>  ดร.สุ ธี   พรรณหาญ ป ร ะ ธ า น ท่ี ป ร ะ ชุ ม 
กล�าวขอบคุณท�านผู2ทรงคุณวุฒิท่ีให2ข2อเสนอแนะท่ีมีคุณค�าในการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร> (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2553 ซ่ึงจะทําให2สาขาวิทยาศาสตร> คณะครุศาสตร> 
ได2หลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ ส�งผลให2ได2บัณฑิตครูวิทยาศาสตร>ท่ีมีคุณภาพและเป@นกําลังสําคัญให2แก�
วงการศึกษาไทยต�อไป 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ปKดประชุมเวลา 16.30  น. 
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 (อาจารย>สมเสมอ ทักษิณ) 

         ผู2บันทึกและรายงานการประชุม 
 

(ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.สุธี พรรณหาญ)  
                                      ผู2รับรองรายงานการประชุม  
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รายงานการวิพากษ�หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร� 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งท่ี 3/2553 

วันท่ี 14เดือน กันยายน พ.ศ. 2553 
ณ ห2องประชุม 7201 ช้ัน 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร� 

 
รายช่ือผู2เข2าร<วมประชุม 

1. ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.ชาตร ีเกิดธรรม รองคณบดีฝyายวิชาการ 
2. อาจารย>มานิต ทองจันทร>   รองคณบดีฝyายบริหารและวางแผน 
3. ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.สุรพล พุฒคํา  ผู2ทรงคุณวุฒิ 
4. อาจารย> ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ  ผู2ทรงคุณวุฒิ 
5. ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.สุธ ีพรรณหาญ ประธานฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร> 
6. อาจารย>สมเสมอ ทักษิณ   เลขาฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร> 
7. อาจารย> ดร.ศักด์ิ สุวรรณฉาย   อาจารย>กลุ�มวิชาหลักสูตรและการสอน 
8. อาจารย> ดร.อรวรรณภัสสรศิริ  ประธานฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
9. ผู2ช�วยศาสตราจารย>พนิดา ชาตยาภา  ประธานฯ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
10. อาจารย>วิลินดา พงศ>ธราธิก   เลขาฯ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
11. อาจารย> ดร.กันต>ฤทัย คลังพหล  ประธานฯ สาขาวิชาคณิตศาสตร> 
12. อาจารย>วัสส>พร จิโรจพันธุ>   เลขาฯ สาขาวิชาคณิตศาสตร> 
13. อาจารย> ดร.ชาญชัย วงศ>สิรสวัสด์ิ  อาจารย>กลุ�มวิชาพ้ืนฐานการศึกษา 
14. นางอารีย>ทิพรส   เจ2าหน2าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
15. นางเทียนทอง วงษ>คําหาร   นักวิชาการศึกษา 
16. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม   เจ2าหน2าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ2งให2ทราบ 

- ไม�มี 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- ไม�มี 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

คณะกรรมการวิพากษ>หลักสูตรฯ ได2มีการปรับปรุงแก2ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
กลุ�มวิชาชีพครู ดังต�อไปนี้ 

1) หัวข2อท่ี 7 เรื่องความพร2อมในการเผยแพร�หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
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หลักสูตรมีความพร2อมท่ีจะเผยแพร�คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห�งชาติ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป= ในป=การศึกษา “2558 หลังจาก
เปKดสอนเปJนเวลา 3 ป"” 

2) หัวข2อท่ี 8 เรื่องอาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสําเร็จการศึกษา  
เดิม เป@นครูผู2สอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสถานศึกษาท้ังของรัฐและ

เอกชน หรือสถานศึกษาประกอบการต�างๆ สามารถศึกษาต�อในระดับท่ีสูงข้ึนท้ังในและต�างประเทศ  
เปล่ียนเปJน เป@นครูผู2สอนและบุคลากรทางการศึกษาและอาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวข2อง  

อีกท้ังสามารถศึกษาต�อในระดับท่ีสูงข้ึนท้ังในและต�างประเทศ 
3) ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.สุรพล พุฒคํา มีการปรับแก2ไข หน2าท่ี 3 หัวข2อท่ี 3 เรื่อง

ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน�ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย>ผู2รับผิดชอบหลักสูตร 
จากเดิม 
1. –––––––––––––––––––– เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ตําแหน�ง 
คุณวุฒิการศึกษา 

2. –––––––––––––––––––– เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ตําแหน�ง 
คุณวุฒิการศึกษา 

3. –––––––––––––––––––– เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ตําแหน�ง 
คุณวุฒิการศึกษา 

4. –––––––––––––––––––– เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ตําแหน�ง 
คุณวุฒิการศึกษา 

5. –––––––––––––––––––– เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ตําแหน�ง 
คุณวุฒิการศึกษา 

 
เปล่ียนเปJน 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตําแหน<ง คุณวุฒิการศึกษา 

1 ผศ.ดร.อุษา คงทอง 
(.............................) 

ผู2ช�วยศาสตราจารย> กศ.บ.(คณิตศาสตร>)           
ค.ม.(การศึกษาคณิตศาสตร>) 
ค.ด.(หลักสูตรและการสอน) 

2 ผศ.ดร.ชาตรี  เกิดธรรม
(.............................) 

ผู2ช�วยศาสตราจารย> กศ.บ.(ชีววิทยา) 
วท.ม.(การสอนชีววิทยา) 
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กศ.ด.(วิทยาศาสตร>ศึกษา) 
3 ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ 

(.............................) 
ผู2ช�วยศาสตราจารย> กศ.บ.(ฟBสิกส>) 

ค.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร>) 
ศษ.ด.(วิทยาศาสตร>ศึกษา) 

4 ดร.อรวรรณภัสสรศิริ 
(.............................) 

อาจารย> ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
Cert. in EFL 
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)  
ปร.ด.สิ่งแวดล2อมและทรัพยากร
ศาสตร> (นานาชาติ) 

5 ผศ.พนิดา ชาตยาภา 
(.............................) 

ผู2ช�วยศาสตราจารย> ค.บ.(การอนุบาลศึกษา) 
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) 

6 ดร.กันต>ฤทัย คลังพหล 
(.............................) 

อาจารย> กศ.บ.(คณิตศาสตร>)                 
กศ.ม.(วิจัยและสถิติทางการศึกษา) 
ค.ด.(วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) 

 
4)หน2า 3 หัวข2อท่ี 10 เรื่องสถานท่ีจัดการเรียนการสอน เพ่ิมเติม ดังนี้ 

“10.1” สอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีอาคารเรียนคณะครุศาสตร> คณะ
วิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร>และสังคมศาสตร> ศูนย>ภาษา และสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

“10.2” การฝEกประสบการณ>วิชาชีพครูท่ีสถานศึกษาเครือข�ายของมหาวิทยาลัย
ท่ีได2มาตรฐานตามเกณฑ>ของคุรุสภา 

5) หน2า 3 หัวข2อท่ี 11 เรื่องสถานการณ>ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป@นต2องนํามา
พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรเพ่ิมเติม ดังนี้ 

5.1 ย�อยท่ี 11.1 เรื่องสถานการณ>หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เพ่ิมเติม ดังนี้ 
“จากการประชุมคณะมนตรีประชาคม สังคม และวัฒนธรรมอาเซียนมีจุดเน2นทางการศึกษาท่ี
น<าสนใจ โดยเฉพาะนโยบายทางการศึกษาท่ีต2องการเสริมสร2างความร<วมมือ ด2านการศึกษาเพ่ือ
รองรับการพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน ควบคู<ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ซ่ึงสอดคล2องกับ 
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ีต2องการให2มหาวิทยาลัยมีความใกล2ชิด 
และเกิดสัมพันธภาพอันดี กับชุมชนมากข้ึน และเปJนการเปKดโลกทัศน�ทางวิชาการให2กับประชาชน 
ในพ้ืนท่ีอีกด2วย จึงจําเปJนต2องมีการปรับตัวและเตรียมความพร2อมเพ่ือให2เปJนแหล<งผลิตบัณฑิตท่ี
ได2รับการยอมรับในความรู2 และความสามารถในระดับอาเซียน” 

5.2 ย�อยท่ี 11.2 เรื่องสถานการณ>หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
เพ่ิมเติม ดังนี้ “ปMจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปMญหาการขาดแคลนครูในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ  กล<าวคือ  สถานศึกษาส<วนใหญ<ยังด2อยคุณภาพท้ังในด2านการบริหารและการจัดการ
โดยเฉพาะมาตรฐานคุณภาพท่ีเหมาะสม อาทิ มาตรฐานการสอน มาตรฐานสถานศึกษา 
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มาตรฐานครูผู2สอน  รวมท้ังยังไม<มีการกํากับดูแลคุณภาพมาตรฐานอย<างมีประสิทธิภาพและ
ต<อเนื่องประกอบกับปMญหาการผลิตครูไม<เพียงพอกับความต2องการของตลาดแรงงาน” 

6) หน2า 4 -5 หัวข2อท่ี 12 เรื่องผลกระทบจากข2อ 11.1-11.3 ต�อการพัฒนาหลักสูตรและ
ความเก่ียวข2องกับพันธกิจของสถาบัน ดังนี้ 

6.1) ย�อยท่ี 12.1 เรื่องการพัฒนาหลักสูตร เพ่ิมเติม ดังนี้ “การพัฒนาหลักสูตร
ลักษณะเชิงรุกท่ีมีศักยภาพในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีความสามารถในการจัด
การศึกษาแนวใหม<ท่ีเสริมสร2างการพัฒนาท่ีย่ังยืนเพ่ือพัฒนานักเรียนให2มีพัฒนาการอย<างรอบด2าน
และสมดุล สามารถพัฒนาตนเองและสังคมฐานความรู2” 

6.2) ย�อยท่ี 12.2 เรื่องความเก่ียวข2องกับพันธกิจของสถาบัน 2) แก2ปรับปรุงแก2ไข 
ดังนี้ เดิม ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู2คู�คุณธรรม สํานึกในความเป@นไทย มีความรักและผูกพันต�อท2องถ่ิน 
อีกท้ังส�งเสริมการเรียนรู2ตลอดชีวิตในชุมชนเพ่ือช�วยให2คนในท2องถ่ินรู2เท�าทันการเปลี่ยนแปลง การ
ผลิตบัณฑิตดังกล�าวจะต2องให2มีการจํานวนและคุณภาพสอดคล2องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
เปล่ียนเปJน “ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป@นเลิศและสามารถใช2ความรู2อย�างมีคุณธรรม สํานึกในความเป@น
ไทย มีความรักและผูกพันต�อท2องถ่ิน อีกท้ังส�งเสริมการเรียนรู2 
ตลอดชีวิตในชุมชนเพ่ือช�วยให2คนในท2องถ่ินรู2เท�าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล�าวจะต2อง
ให2มีจํานวนและคุณภาพสอดคล2องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ” 

7) หน2า 5 หัวข2อท่ี 13 เรื่องความสัมพันธ>กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปBดสอนในคณะ/
ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน ดังนี้ 

7.1) ย�อยท่ี 13.1 เรื่องกลุ�มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปBดสอนโดยคณะ/
ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน มีปรับปรุงแก2ไข ดังนี้ “คณะครุศาสตร� จะประสานความร<วมมือกับคณะอ่ืน
ในการจัดการเรียนกลุ<มรายวิชาพ้ืนฐานเฉพาะด2าน” ดังนี้ 

 1. กลุ�มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 2. กลุ�มวิชามนุษยศาสตร>และสังคมศาสตร> 
 3. กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร> คณิตศาสตร>และเทคโนโลยี   
7.2) ย�อยท่ี 13.3 เรื่องการบริหารจัดการ มีปรับปรุงแก2ไข เดิม มหาวิทยาลัย 

คณะ และอาจารย>ผู2รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการดําเนินงานร�วมกันในการประสานงาน และการให2
ความร�วมมือกับสาขาวิชาอ่ืนท่ีจัดรายวิชา ซ่ึงนักศึกษาในหลักสูตรต2องไปเรียนในด2านเนื้อหาสาระ การจัด
ตารางเรียนและตารางสอบ การกําหนดกลยุทธ>ในการสอนการวัดประเมินผล ท้ังนี้เพ่ือให2นักศึกษาได2
บรรลุผลการเรียนรู2ตามหลักสูตรนี้  ส�วนนักศึกษาท่ีเลือกเรียน เป@นวิชาเลือกเสรีนั้นก็ต2องมีการ
ประสานงานกับคณะต2นสังกัด เพ่ือให2ทราบถึงผลการเรียนรู2ของนักศึกษาว�าสอดคล2องกับหลักสูตรท่ี
นักศึกษาเหล�านั้นหรือไม� เปล่ียนเปJน “มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหน2าท่ีกํากับดูแลโดย
ประสานกับหน�วยตารางสอน ตารางสอบ ฝyายวิชาการซ่ึงจะทําหน2าท่ีประสานการจัดการร�วมกับคณะ
วิชาอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัย” 

8) หน2า 9 หัวข2อท่ี 2 เรื่องดําเนินการหลักสูตร เพ่ิมเติม ดังนี้ 
8.1) ย�อยท่ี 2.3 เรื่องปgญหาของนักศึกษาแรกเข2า เพ่ิมเติม ดังนี้  
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“2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซ่ึงเปJนระบบเน2นการ
เรียนรู2และควบคุมตนเอง  

2.3.2 ผู2ท่ีเข2าศึกษาต2องมีความถนัดทางวิชาชีพครู” 
8.2) ย�อยท่ี 2.4 เรื่องในการดําเนินการเพ่ือแก2ไขปgญหา/ข2อจํากัดของนักศึกษา

ในข2อ 2.3 เพ่ิมเติม ดังนี้  
“2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม<ท้ังในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และ

สาขาวิชาจัดประชุมผุ2ปกครอง จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย�ท่ีปรึกษาและฝ�าย
กิจการนักศึกษาดูแลประสานงานกับคณาจารย�ผู2สอน และผู2ปกครองในกรณีท่ีมีปMญหา  

2.4.2 มีการจัดสอบความถนัดทางวิชาชีพครู” 
 

9) หน2า 10 หัวข2อท่ี 2.5 เรื่องแผนการรับนักศึกษาและผู2สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 
ป= ดังนี้ 

เดิม 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
จํานวนการผลิต 

รวม 
2554 2555 2556 2557 2558 

สาขาวิชาคณิตศาสตร> 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร> 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 

500 
500 
500 
500 

รวม 400 400 400 400 400 2,000 

จํานวนนักศึกษาท่ีคาดว<าจะ
สําเร็จการศึกษา 

400 400 400 400 400 2,000 
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  เปล่ียนเปJน 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
จํานวนการผลิต 

รวม 
2554 2555 2556 2557 2558 

สาขาวิชาคณิตศาสตร> 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร> 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

40 
40 
40 
40 

40 
40 
40 
40 

40 
40 
40 
40 

40 
40 
40 
40 

40 
40 
40 
40 

200 
200 
200 
200 

รวม 160 160 160 160 160 800 

จํานวนนักศึกษาท่ีคาดว<าจะ
สําเร็จการศึกษา 

- - - - 160 160 

 
10) หน2า 10 หัวข2อย�อยท่ี 2.8 เรื่องการเทียบโอนหน�วยกิต รายวิชา และ 

การลงทะเบียนเรียนข2ามมหาวิทยาลัย เพ่ิมเติม ดังนี้  เป@นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี “ว<าด2วยการเทียบโอนผลการเรียนและ
ยกเว2นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549” 

11) หน2า 11 หัวข2อท่ี 3 หัวข2อย�อยท่ี 3.1.2 เรื่องโครงสร2างหลักสูตร เพ่ิมเติม 
“กลุ<มวิชาเนื้อหา 74 หน<วยกิต” ก�อนหมวด ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 

12) หมวด ข. หมวดวิชาเฉพาะด2าน หน2า 13 หัวข2อย�อยท่ี 1.2) วิชาการศึกษา และ
หน2า 30 คําอธิบายรายวิชา  เพ่ิมเติม ดังนี้ 

1142103 “การวัดและ”การประเมินผลการเรียนรู2  3(2-2-5) 
    “Measurement and”Evaluationof Learning Outcome 
13) หน2า 22 หมวด ข. กลุ�มวิชาชีพครู คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยสําหรับครู 

เพ่ิมเติม ดังนี้ ทักษะทางภาษาไทยสําหรับครู การปฏิบัติการฟgง การพูด การอ�าน และการเขียน
โดยท่ัวไป เก่ียวกับข�าวในชีวิตประจําวัน สารจากสื่ออิเล็กทรอนิกส> สารจากสื่อบุคคล การอ�านสาร    
ในชีวิตประจําวัน การเลือกสารจากวารสาร นิตยสาร บทความ “งานวิจัยท่ีเก่ียวข2องกับสาขาวิชา”  
และหนังสือพิมพ> การสื่อความหมาย การฝEกทักษะการถ�ายทอดความรู2 ความคิด ด2วยการพูด 
บรรยาย อธิบายและการเขียนอย�างเป@นทางการสําหรับครูใช2ภาษาไทยในการสื่อสารได2อย�างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานตามหน2าท่ีของตน 

14) หน2า 27 คําอธิบายวิชาการจัดการเรียนรู2ภาษาอังกฤษ เพ่ิมเติม ดังนี้ การใช2
ภาษาท่ีสื่อความหมายเพ่ือการนําไปใช2ในชั้นเรียน การสังเกตการสอนและวิเคราะห>บทเรียนกลุ�มสาระ
เรียนรู2ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู2สื่อประกอบ
บทเรียน “และวิเคราะห�ตําราเรียน” การฝEกปฏิบัติการสอน โดยวิธีการสอนสาธิตการสอนเพ่ือน การ
สอนแบบจุลภาคและกิจกรรมทางภาษาอ่ืนๆ ท่ีมุ�งพัฒนาผู2เรียนเป@นสําคัญ กระบวนการจัดการเรียนรู2
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กลุ�มสาระการเรียนรู2ภาษาอังกฤษ การสร2างแบบทดสอบและประเมินผลการเรียนรู2 ท่ีเน2นการ
ประเมินผลตามสภาพจริง 

15) หน2า 32 หัวข2อ ท่ี  3.2 เรื่องชื่อ-สกุล ตําแหน� งและคุณวุฒิ ของอาจารย> 
เปล่ียนเปJน 

 
ลําดับ 

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ตําแหน<ง คุณวุฒิการศึกษา 

1 ผศ.ดร.อุษา  คงทอง 
(.............................) 

ผู2ช�วยศาสตราจารย> กศ.บ.(คณิตศาสตร>)           
ค.ม.(การศึกษาคณิตศาสตร>) 
ค.ด.(หลักสูตรและการสอน) 

2 ผศ.ดร.ชาตรี  เกิดธรรม
(.............................) 

ผู2ช�วยศาสตราจารย> กศ.บ.(ชีววิทยา) 
วท.ม.(การสอนชีววิทยา) 
กศ.ด.(วิทยาศาสตร>ศึกษา) 

3 ผศ.ดร.สุธี  พรรณหาญ 
(.............................) 

ผู2ช�วยศาสตราจารย> กศ.บ.(ฟBสิกส>) 
ค.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร>) 
ศษ.ด.(วิทยาศาสตร>ศึกษา) 

4 ดร.อรวรรณ  ภัสสรศิร ิ
(.............................) 

อาจารย> ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
Cert. in EFL 
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)  
ปร.ด.สิ่งแวดล2อมและทรัพยากร
ศาสตร> (นานาชาติ) 

5 ผศ.พนิดา  ชาตยาภา 
(.............................) 

ผู2ช�วยศาสตราจารย> ค.บ.(การอนุบาลศึกษา) 
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) 

6 ดร.กันต>ฤทัย  คลังพหล 
(.............................) 

อาจารย> กศ.บ.(คณิตศาสตร>)                 
กศ.ม.(วิจัยและสถิติทางการศึกษา) 
ค.ด.(วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) 
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16) หน2า 34 หัวข2อท่ี 5 เรื่องข2อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
เพ่ิมเติม ดังนี้ “กําหนดให2ทํางานวิจัยในช้ันเรียนอย<างส้ันมีองค�ประกอบการวิจัยครบถ2วน หรือ
โครงงานผลิตส่ือนวัตกรรมการเรียนการสอนหัวข2อของงานจะต2องเก่ียวกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ
ในขณะปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มุ<งแก2ปMญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาหรือชุมชนท่ีเปJนรูปธรรม และมีรายงานท่ีต2องนําส<งตามรูปแบบและระยะเวลาท่ี
หลักสูตรกําหนด” 

17) หน2า 34 มีการปรับปรุงแก2ไข ดังนี้  
17.1) หัวข2อย�อยท่ี 5.2 เรื่องมาตรฐานผลการเรียนรู2 มีการปรับปรุงแก2ไข ดังนี้ 

“5.2.1 มีศักยภาพสูงทางด2านการวิจัย  สามารถศึกษาต<อและทําวิจัย
ในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนได2 

5.2.2 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
5.2.3 มีทักษะและมีสมรรถนะในด2านการทําวิจัยในโรงเรียนเพ่ือ

พัฒนาการเรียน การสอน และพัฒนาผู2เรียน” 
17.2) หัวข2อย�อยท่ี 5.5 เรื่องการเตรียมการ มีการปรับปรุงแก2ไข ดังนี้ “มีการ

จัดอบรมนักศึกษาในเรื่องการทําวิจัยในช้ันเรียน อาจารย�นิเทศก�คณะครุศาสตร�ให2คําแนะนํา
ช<วยเหลือตลอดระยะเวลาการฝPกปฏิบัติการ” 

17.3) หัวข2อย�อยท่ี 5.6 เรื่องกระบวนการประเมินผล มีการปรับปรุงแก2ไข ดังนี้ 
“ประเมินผลงานวิจัยโดยอาจารย�นิเทศก�คณะครุศาสตร�” 

18) หน2า 42-46 หัวข2อท่ี 3 เรื่องแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู2จากหลักสูตรสู�รายวิชา (Cubiculum Mapping) ให2ย2ายตารางดังกล<าว ไปใส<ใน
ภาคผนวก 

19) หน2า 51 หัวข2อท่ี 2.2 เรื่องทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู�เดิม เพ่ิมเติม ดังนี้  
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ลําดับ 
ท่ี 

อาคารสถานท่ี 
จํานวนห2อง

ท่ีมีอยู< 
หมายเหตุ 

 อาคารเรียน  1   
1 Language  Resource  Center  (ห2อง 1203) 1  
2 Activities  Room  (ห2อง 1205) 1  
3 Sound Laboratory (ห2อง 1306) 1  
 ศูนย�ภาษา อาคาร 15 ช้ัน 2  
4 Language  Resource  Center  ชั้น 4 1  
5 Self – Access  Center  ชั้น  4 1  
6 Sound Laboratory  ชั้น  4   
 อาคารเรียน  5 1  
7 ห2องปฏิบัติการฟBสิกส> 1  
8 ห2องปฏิบัติการเคมี 1  
9 ห2องปฏิบัติการชีววิทยา   
 ศูนย�วิทยาศาสตร� 2  

10 ห2องปฏิบัติการฟBสิกส> 2  
11 ห2องปฏิบัติการเคมี 2  
12 ห2องปฏิบัติการชีววิทยา   
 อาคารเรียน 6 10  

13 ห2องเรียน 2  
14 ห2องปฏิบัติการคอมพิวเตอร> 3  
15 ห2องปฏิบัติการสื่อปฐมวัย   
 อาคารเรียน 7 14  

16 ห2องเรียน 2  
17 ห2องประชุม   
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20) หน2า 58 เอกสารแนบ มีปรับปรุงแก2ไข ดังนี้  
“1. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2จาก

หลักสูตรสู<รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
2. ข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ� 

จังหวัดปทุมธานี ว<าด2วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ� 

จังหวัดปทุมธานี ว<าด2วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร2อนสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญา
ตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2549 

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ� 
จังหวัดปทุมธานี ว<าด2วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว2นการเรียนรายวิชา” 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ และให2แก2ไขตามคณะกรรมการเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ 
- ไม�มี 
 
 
 

ปKดประชุมเวลา 12.00  น. 
 
 

นางสาวสุดชีวา พูลเกษม 
ผู2บันทึก การประชุม 

 
 

 

ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.ชาตร ีเกิดธรรม 
ผู2ตรวจ
รายงาน การ
ประชุม 
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รายงานการวิพากษ�หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร� 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งท่ี 4/2553 

วันท่ี 3เดือน พฤศจิกายนพ.ศ. 2553 
ณ ห2องประชุม 7201 ช้ัน 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร� 

 
รายช่ือผู2เข2าร<วมประชุม 
 1. ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร> 

2. ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.ชาตรี เกิดธรรม รองคณบดีฝyายวิชาการ 
3. ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.รังสรรค> เพ็งพัด ผู2ทรงคุณวุฒิ 
4. ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.วรีะพงษ> แสง-ชูโต ผู2ทรงคุณวุฒิ 
5. ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.สธุ ีพรรณหาญ ประธานฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร> 
6. อาจารย> ดร.ศักด์ิ สุวรรณฉาย  กรรมการฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร> 
7. อาจารย>สมเสมอ ทักษิณ  เลขาฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร> 
8. อาจารย> ดร.อรวรรณภัสสรศิริ  ประธานฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
9. ผู2ช�วยศาสตราจารย>พนิดา ชาตยาภา ประธานฯ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
10. อาจารย>วิลินดา พงศ>ธราธิก  เลขาฯ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
11. อาจารย> ดร.กันต>ฤทัย คลังพหล  ประธานฯ สาขาวิชาคณิตศาสตร> 
12. อาจารย>วัสส>พร จิโรจพันธุ>  เลขาฯ สาขาวิชาคณิตศาสตร> 
13. นางอารีย> ทิพรส   เจ2าหน2าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
14. นางสาวกัลยา จิตจักร>  นักวิชาการศึกษา 
15. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม  เจ2าหน2าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.0 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ2งให2ทราบ 

ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.ชาตรี เกิดธรรม รองคณบดีฝyายวิชาการ แจ2งให2ท่ีประชุม
ทราบเก่ียวกับ (ร�าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กลุ�มวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544  
ซ่ึงขณะนี้ได2มีการปรับปรุงแก2ไขตามท่ีคณะกรรมการได2เสนอแนะเรียบร2อยแล2ว เม่ือวิพากษ>หลักสูตร
วิชาชีพครู ครั้งท่ี 1/2553  ในวันอังคารท่ี 14 กันยายน 2553และการประชุมครั้งนี้ได2นําเสนอให2
คณะกรรมการได2ตรวจสอบเพ่ือแก2ไขปรับปรุงให2สมบูรณ>ต�อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
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ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร> นําเสนอรายงานการ
ประชุมครั้งท่ี 1/2553 เม่ือวันอังคารท่ี 14 กันยายน 2553 จํานวน 5 หน2า 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2553 เม่ือวันอังคารท่ี 14 กันยายน 
2553   
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

ผู2 ช� วยศาสตราจารย>  ดร.ชาตรี   เกิดธรรม   ได2 นํ า เสนอ (ร� าง) หลักสู ต ร            
ครุศาสตรบัณฑิต กลุ�มวิชาชีพครู ซ่ึงมีการปรับปรุงแก2ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กลุ�มวิชาชีพครู 
ดังต�อไปนี้ 

1) ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.ชาตรี  เกิดธรรม ได2เพ่ิมเติมหัวข2อท่ี 11 หัวข2อย�อยเรื่อง 
สถานการณ> หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ดังนี้ 

จากการประชุมคณะมนตรีประชาคม สังคม และวัฒนธรรมอาเซียนมีจุดเน2น
ทางการศึกษาท่ีน�าสนใจ โดยเฉพาะนโยบายทางการศึกษาท่ีต2องการเสริมสร2างความร�วมมือ 
ด2านการศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาในภู มิภาคอาเซียน ควบคู� ไป กับการพัฒนาเศรษฐกิจ  
ซ่ึงสอดคล2องกับ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ีต2องการให2มหาวิทยาลัยมี
ความใกล2ชิด และเกิดสัมพันธภาพอันดี กับชุมชนมากข้ึน และเป@นการเปBดโลกทัศน>ทางวิชาการให2กับ
ประชาชน ในพ้ืนท่ีอีกด2วย จึงจําเป@นต2องมีการปรับตัวและเตรียมความพร2อมเพ่ือให2เป@นแหล�งผลิต
บัณฑิตท่ีได2รับการยอมรับในความรู2 และความสามารถในระดับอาเซียน 

2) ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.รังสรรค> เพ็งพัด มีการปรับแก2ไข หน2าท่ี 22 หมวด ข. 
กลุ�มวิชาชีพครู ในคําอธิบายวิชา เพ่ิมเติม ดังนี้  

2.1) วิชาภาษาไทยสําหรับครู รหัส 1102101 ทักษะทางภาษาไทยสําหรับครู 
การปฏิบัติการฟgง การพูด การอ�าน และการเขียนโดยท่ัวไป เก่ียวกับข�าวในชีวิตประจําวัน สารจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส> สารจากสื่อบุคคล การอ�านสาร ในชีวิตประจําวัน การเลือกสารจากวารสาร นิตยสาร 
บทความ งานวิจัยท่ีเก่ียวข2องกับสาขาวิชา  และหนังสือพิมพ> การสื่อความหมาย การฝEกทักษะการ
ถ�ายทอดความรู2 ความคิด ด2วยการพูด บรรยาย อธิบาย และการเขียนอย�างเป@นทางการสําหรับครู 
และเพ่ิม  “ใช2ภาษาไทยในการส่ือสารได2อย<างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน
ตามหน2าท่ีของตน” 

2.2) วิชาภาษาอังกฤษสําหรับครู รหัส 1102201 ทักษะทางภาษาอังกฤษ
สําหรับครู การใช2ภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข2องกับสาขาวิชาของผู2เรียน การอ�านและสรุปความจากตํารา 
งานวิจัย เอกสารทางวิชาการ และสื่อต�างๆ การสื่อความหมายของครูด2านการฟgง การพูด การอ�าน 
และการเขียน และเพ่ิม “ใช2ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได2อย<างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานตามหน2าท่ีของตน” 

3)ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.วีระพงษ> แสงชูโตปรับแก2ไข หน2าท่ี 22 หมวด ข.  
กลุ�มวิชาชีพครู ในคําอธิบายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู รหัส 1102301 เปล่ียนจาก การใช2
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน การวางแผน การบริหารจัดการสถานศึกษา เปJน ความรู2
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และทักษะการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู2 การวางแผน การบริหารจัดการ
สถานศึกษา สามารถใช2เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู2และการสื่อสารได2อย�างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานตามหน2าท่ีของตน 

4) ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.วีระพงษ> แสงชูโตเพ่ิมเติม หน2าท่ี24 รายวิชาการศึกษา
และการพัฒนาความเป@นครูวิชีพ รหัส 1111103 ดังนี้  ให2เพ่ิม “ศึกษาความหมาย” และความสําคัญ
ของการศึกษา แผนการศึกษา ปรัชญาการศึกษา ความรู2พ้ืนฐานเก่ียวกับครู ความเป@นครู และ
คุณลักษณะครูดี พัฒนาการของวิชาชีพครู การสร2างทัศนคติท่ีดีต�อวิชาชีพครู การเสริมสร2างศักยภาพ 
สมรรถภาพความเป@นครูและศรัทธาในวิชาชีพครู เกณฑ>มาตรฐานวิชาชีพครู การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ กฎหมายเก่ียวกับการศึกษาและการเป@นผู2นําทางวิชาการ  
และเพ่ิม “แนวทางการประเมินคุณภาพครู ตลอดจนเทคนิคการประเมินตนเอง” 

5) ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.อุษา คงทอง  เพ่ิมเติม คําอธิบายรายวิชา หน2าท่ี 25 –26 
ดังนี้ 

5.1) วิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน รหัส 1121205 ดังนี้ ประวัติ
ความเป@นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน>และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ความหมายและ
ความสําคัญของหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร องค>ประกอบของหลักสูตร หลักสูตรการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล2องกับสภาพท2องถ่ิน 
และแหล�งเรียนรู2ในท2องถ่ิน การจัดประสบการณ> และกิจกรรมให2สอดคล2องกับหลักสูตร การพัฒนา
หลักสูตรการบริหารและการประเมินหลักสูตร และเพ่ิม “ปMญหาและแนวโน2มการพัฒนาหลักสูตร” 

5.2) วิชาหลักการจัดการเรียนรู2 รหัสวิชา 1122301 ดังนี้  ความหมายและ
ความสําคัญของการจัดการเรียนรู2 ทฤษฎีการเรียนรู2และทฤษฎีการสอน ระบบการจัดการเรียนรู2 
จุดประสงค>การเรียนรู2 กระบวนการจัดการเรียนรู2 รูปแบบการจัดการเรียนรู2ท่ีเน2นผู2เรียนเป@นสําคัญ  
ยุทธศาสตร>และวิธีการจัดการเรียนรู2แบบต�างๆ การบูรณาการเนื้อหาในกลุ�มสาระการเรียนรู2 
การบูรณาการการเรียนรู2แบบเรียนรวม ให2เพ่ิม “การจัดการเรียนรู2ท่ีเน2นผู2เรียนเปJนสําคัญ” 
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู2 และการวิเคราะห>ผลการจัดการเรียนรู2 การจัดบรรยากาศการเรียนรู2 
สื่อและแหล�งการเรียนรู2 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู2 และเพ่ิม “ฝEกปฏิบัติการออกแบบ 
การจัดการเรียนรู2และการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู2” 

6) อาจารย> ดร.กันต>ฤทัย  คลังพหล เพ่ิมเติม หน2า 26 – 27 ดังนี้ 
6.1) วิชาทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู2 รหัส 1123301 ดังนี้  ความหมาย

ขอบข�ายและความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน ทักษะการนําเข2าสู�บทเรียน การเร2าความสนใจ 
การต้ังคําถาม การใช2สื่อการเรียนการสอนการเล�าเรื่อง การเสริมแรง การใช2กิริยาท�าทางและวาจา  
การใช2กระดานดํา การอธิบายยกตัวอย�างและสรุปบทเรียน การสอนกลุ�มใหญ� การสอนกลุ�มย�อย การ
สอนรายบุคคล การใช2เพลงประกอบการเรียน การสอนบทบาทสมมุติ เทคนิคการสอนแบบมีส�วนร�วม 
เทคนิคการสอนโดยใช2กระบวนการคิด และเพ่ิม “ฝPกปฏิบัติการสอนโดยใช2ทักษะและเทคนิคการ
สอนท่ีจําเปJนสําหรับครู” 
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6.2) วิชาการพัฒนาทักษะการคิด รหัส 1123401 ดังนี้  ความหมายและ
ความสําคัญของการคิด และการพัฒนาการทางสติปgญญา แนวคิด ทฤษฎีและหลักการเก่ียวกับ 
การพัฒนาทักษะการคิด  กระบวนการคิดแบบต�างๆ ลักษณะการคิด การนําเสนอความคิดและ
แผนผังความคิด การส�งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด การออกแบบ และวางแผนการจัดการเรียนรู2
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด เครื่องมือและการประเมินผลทักษะการคิด และเพ่ิม “ฝPกปฏิบัติการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู2 เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด” 

7) ผู2ช� วยศาสตราจารย>พนิดา ชาตยาภา ปรับแก2 ไข หน2 า 27 วิชาการจัด
ประสบการณ>สําหรับเด็กปฐมวัย รหัส 1124601 เดิม 
1124601 การจัดประสบการณ>สําหรับเด็กปฐมวัย    3(2-2-5)   

Learning and Experience Process for Young Children 
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวกับกระบวนการจัดประสบการณ>

สําหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการ และจิตวิทยาการเรียนรู2 การบูรการสาระการเรียนรู2 และประสบการณ>
สําคัญให2สอดคล2องกับกิจกรรมการเรียนรู2ของเด็ก การเขียนแผนการจัดประสบการณ> ปฏิบัติการจัด
ประสบการณ>ตามสาระการเรียนรู2 การจัดสภาพแวดล2อมภายในและภายนอกห2องเรียน การ
ประเมินผลพัฒนาการและการเรียนรู2 

เปล่ียนเปJน  
1124601 กระบวนการจัดการเรียนรู2สําหรับเด็กปฐมวัย    3(2-2-5)   

Learning and Experience Process for Young Children 
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข2องกับกระบวนการ

จัดการเรียนรู2สําหรับเด็กปฐมวัย รูปแบบการเรียนรู2และการพัฒนารูปแบบการเรียนรู2 การจัดการ
เรียนรู2แบบยึดผู2เรียนเป@นสําคัญ เทคนิค และวิทยาการการจัดการเรียนรู2 การบูรณาการสาระการ
เรียนรู2 และการเรียนรู2แบบเรียนรวมให2สอดคล2องกับกิจกรรมการเรียนรู2ของเด็ก การผลิตสื่อ และการ
พัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู2  การประเมินผลการเรียนรู2 เด็กปฐมวัย การออกแบบ และ 
การเขียนแผนการเรียนรู2 การฝEกปฏิบัติการจัดประสบการณ>ตามสาระการเรียนรู2 

8) ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.สุธี พรรณหาญ เพ่ิมเติม หน2า 30 วิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา ดังนี้ ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี หลักการ พัฒนาการ ประเภท ความสําคัญของ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา วิธีการและกระบวนการสื่อความหมาย ประเภทของสื่อการสอน 
การเลือก การผลิต การใช2 การประเมินผลและการเก็บรักษาสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษาร�วมสมัย การนําไปใช2 และการประเมินนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การ
เลื อกนวัตกรรม  เทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศท่ี เหมาะสมกับ “การจัดการเรียนรู2 ” 
ในสภาพชั้นเรียนปgจจุบันและเพ่ิม “ฝPกปฏิบัติการออกแบบนวัตกรรมท่ีใช2การจัดการเรียนรู2” 

9) อาจารย> ดร.อรวรรณ ภัสสรศิริ ปรับแก2ไข หน2า 37 ข2อท่ี 2 ข2อย�อยท่ี (2.3) จาก 
มีความรู2ความเข2าใจในศาสตร>สาขาวิชาคณิตศาสตร> ท่ีสอนอย�างลึกซ้ึงและเป@นระบบเปล่ียนเปJน 
มีความรู2ความเข2าใจในศาสตร> ท่ีสอนอย�างลึกซ้ึงและเป@นระบบ 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบ และให2แก2ไขตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
วาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ 

- ไม�มี 
 

ปKดประชุมเวลา 12.00  น. 

 
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม 

ผู2บันทึกการประชุม 
 
 

ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.ชาตร ี เกิดธรรม 
                                                                       ผู2ตรวจรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก ซ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจําหลักสูตร 
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ผลทางวิชาการของอาจารย�ประจําหลักสูตร 
 

1. ช่ือ นางสาวจิตตรี นามสกุล พละกุล 
1.1  ตําแหน<งทางวิชาการอาจารย> 
1.2 ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ป"ท่ีจบ 
ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาศาสตร>สิ่งแวดล2อม) จุฬาลงกรณ>มหาวิทยาลัย 2552 
ปริญญาตรี กศ.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547 

 

1.3 ผลงานทางวิชาการ 
1.3.1 หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน (ย2อนหลัง 10 ป=) 

ไม�มี 
1.3.2 งานวิจัย  

1. จิตตรี พละกุล. (2553). การดูดซับไอระเหยฟอร�มาลดีไฮด�โดยใช2ถ<านกัมมันต�ท่ีผลิตจากแกลบ.
กรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธ>วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร>สิ่งแวดล2อม
จุฬาลงกรณ>มหาวิทยาลัย. 

1.3.3 บทความทางวิชาการ  
ไม�มี. 

1.4 ประสบการณ�ในการสอน 
1 ป= 

1.5 ภาระงานสอน 
1.5.1 วิชาเคมี 1 
1.5.2 วิชาปฏิบัติการเคมี 2 
1.5.3 วิชาการสอนเคมี 1 
1.5.4 วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร>สิ่งแวดล2อม 
1.5.5 วิชาเคมีสภาวะแวดล2อม 
1.5.6 วิชาปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล2อม 
 

2. ช่ือนางสาวชลลดา   นามสกุล  กุลวัฒน� 
2.1 ตําแหน<งทางวิชาการอาจารย> 

 2.2 ประวัติทางการศึกษา 
ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน/ประเทศ ป" พ.ศ. 
ปริญญาโท วท.ม.(เคมี)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 2529 
ปริญญาตรี กศ.บ.(วิทยาศาสตร>-เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

บางแสน 
2525 
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2.3 ผลงานทางวิชาการ 
2.3.1ตําราหนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

1. ชลลดา กุลวัฒน> .เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเคมีสําหรับวิศวกร (Chemistry for 
Engineers).  เชียงใหม�. 

2. ชลลดา  กุลวัฒน>.  คู<มือปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร (Chemistry for Engineers).  เชียงใหม� 
3. ชลลดา  กุลวัฒน>.  ส่ิงแวดล2อมและการจัดการทรัพยากร (Environment and Resources 

Management).  เชียงใหม�. 
4. ชลลดา  กุลวัฒน>.  ชีววิทยา (Biology).เชียงใหม�.. 
5. ชลลดา  กุลวัฒน>.  คู<มือปฏิบัติการชีววิทยา –วิทยาศาสตร�ชีวภาพ (Biological Science).  

เชียงใหม�. 
6. ชลลดา  กุลวัฒน>.  บทเรียน e-Learning รายวิชา Chemistry for Engineers.  เชียงใหม�. 

   2.3.2 งานวิจัย 
1. ชลลดา  กุลวัฒน>.  การพัฒนาบทเรียน e-Learning รายวิชา Chemistry for Engineers.  

2553. 
2. C.Kulwat, N.Lertprasertsuke, P.Kongtawelert, and U.Vinitketkumnuen, 

Antimutagenicity and DT-diaphorase inducing activity of 
Gynostemmapentaphyllum Makino extract, J.Med.Invest, (2005)52, 145-
150. 
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2.3.3 บทความทางวิชาการ  
ไม�มี. 

 2.4 ประสบการณ�การทํางาน 
      25 ป= 
 2.5 ภาระงานสอน 

1. เคมี 1 
2. ปฏิบัติการเคมี1 
3. เคมี 2 
4. ปฏิบัติการเคมี2 
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3. ช่ือนายชาตรี  นามสกุลเกิดธรรม 
3.1 ตําแหน<งทางวิชาการ ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร. 

 3.2 ประวัติทางการศึกษา 
ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน/ประเทศ ป" พ.ศ. 
ปริญญาเอก กศ.ด.(วิทยาศาสตร>ศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

2542 

ปริญญาโท วท.ม.(การสอนชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 2525 
ปริญญาตรี กศ.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

บางแสน 
2519 

  

3.3 ผลงานทางวิชาการ 
  3.3.1 ตําราหนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 
3.3.1.1 เทคนิคการสอนท่ีเน2นผู2เรียนเป@นสําคัญ 
3.3.1.2 วิจัยในชั้นเรียน 
3.3.1.3 โครงงานวิทยาศาสตร> 
3.3.1.4 เทคนิคการสอนแบบโครงงาน 
3.3.1.5 ทักษะและเทคนิคการสอน 
3.3.1.6 คอมพิวเตอร>ช�วยสอน 
3.3.1.7 นวัตกรรมและสื่อทางการศึกษา 
  3.3.2 งานวิจัย  
3.3.2.1 การพัฒนาฐานข2อมูลชีววิทยา (ทุน NECTEC ป= 41) 
3.3.2.2 การพัฒนาการเรียนแบบมัลติมีเดีย วิชาชีววิทยา (ทุนกองวิจัยการศึกษา) 
3.3.2.3 ฐานข2อมูลวิชาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต (ทุนวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย) 

3.3.3  บทความทางวิชาการ 
   ไม�มี 
 3.4 ประสบการณ�การสอน 
  30 ป= 
 3.5 ภาระงานสอน 

1. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
2. หลักการจัดการเรียนรู2 
3. การจัดการเรียนรู2วิทยาศาสตร>  
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4. ช่ือ นายวรายุทธ>นามสกุล อัครพัฒนพงษ> 
4.1  ตําแหน<งทางวิชาการ ผู2ช�วยศาสตราจารย> 
4.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ป"ท่ีจบ 

ปริญญาโท วท.ม.(การสอนฟBสิกส>) มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 2537 
ปริญญาตรี ศษ.บ.(ฟBสิกส>) มหาวิทยาลัยขอนแก�น 2530 

4.3  ผลงานทางวิชาการ 
4.3.1  หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน (ย2อนหลัง 10 ป=) 

1. วรายุทธ> อัครพัฒนพงษ>. (2549). วิทยาศาสตร�สําหรับครูประถมศึกษา.  ปทุมธานี: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ>. 

2. วรายุทธ> อัครพัฒนพงษ>. (2549). ฟKสิกส� ในชีวิตประจําวัน.  ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ>. 

4.3.2 งานวิจัย  
1 . ว รายุ ท ธ>  อั ค ร พั ฒ น พ งษ> . ก ารบ ริห า รจั ด ก า รม ห า วิท ยา ลั ย ราช ภั ฏ ภ าย ใต2 ห ลั ก 

ธรรมาภิบาล. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ>. 
3.3.3  บทความทางวิชาการ  

ไม�มี 
4.4  ประสบการณ�ในการสอน 

20 ป= 
4.5  ภาระงานสอน 

1. ฟBสิกส> 2 
2. ปฏิบัติการฟBสิกส> 2 
3. แม�เหล็กและไฟฟ�า 1 
4. แม�เหล็กและไฟฟ�า 2 
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5. ช่ือนายสุธี  นามสกุล พรรณหาญ 
5.1 ตําแหน<งทางวิชาการผู2ช�วยศาสตราจารย> 

 5.2 ประวัติทางการศึกษา 
ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน/ประเทศ ป" พ.ศ. 
ปริญญาเอก ศษ.ด.(วิทยาศาสตร>ศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร> 2547 
ปริญญาโท ค.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร>) จุฬาลงกรณ>มหาวิทยาลัย 2539 
ปริญญาตรี กศ.บ.(ฟBสิกส>) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บางเขน 
2524 

  

 
5.3 ผลงานทางวิชาการ 
 

  5.3.1 ตําราหนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 
1. สุธี พรรณหาญ. วิทยาศาสตร�กายภาพสําหรับครูประถมศึกษา.  ปทุมธานี (เอกสารอัดสําเนา) 
2. สุธี พรรณหาญ.  ฟKสิกส� 1.  ปทุมธานี (เอกสารอัดสําเนา) 
  5.3.2 งานวิจัย  
1. พูลศรี น2อยวงศ�  สุธี พรรณหาญ  พนิดา ชาติยาภา.  รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความพึง

พอใจของหัวหน2าหน<วยงานท่ีมีต<อการปฏิบัติงานของผู2สําเร็จการศึกษา คณะครุศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�ป"การศึกษา 2550 – 2551.  
ปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�,  2552. 

2. สุธี  พรรณหาญ.  การใช2ปMญหาเปJนหลักในการสอนเรื่อง ไฟฟxา ของนักศึกษาสถาบันราชภัฏว
ไล ย อ ล งก ร ณ� ใ น พ ร ะ บ ร ม ร า ชู ป ถั ม ภ� .   วิ ท ย า นิ พ น ธ>  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร>,2547. 

5.3.3  บทความทางวิชาการ 
1. สุธี  พรรณหาญ.  ธรรมชาติของเทคโนโลยี.  วารสารศูนย�วิทยาศาสตร� 2(2) (สิงหาคม 2548): 

15-21. 
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5.4 ประสบการณ�การสอน 
  14 ป= 
 5.5 ภาระงานสอน 

1. สัมมนาวิทยาศาสตร>ศึกษา 
2. ฟBสิกส> 1 
3. อุตุนิยมวิทยา 1 
4. ฟBสิกส>แผนใหม�  
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ภาคผนวก ฌ 
ผลวิจัยการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�  
คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
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ผลวิจัยการปรับปรุงหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�  

คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
 
การวิจัยประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร> หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2549 คณะครุศาสตร> มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> เป@นการวิจัย
เชิงประเมิน (evaluation research) มีวัตถุประสงค>เพ่ือประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร> หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2549ของคณะครุศาสตร> มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ใน
พระบรมราชูปถัมภ> โดยใช2รูปแบบการประเมินแบบจําลองซิปป� (CIPP Model)ของสตัฟเฟBลบีม 
(Stufflebeam)เป@นแนวทางในการประเมิน ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้ ได2เก็บรวบรวมข2อมูลโดยใช2แบบ
แบบสอบถามจํานวน 2 ชุด สําหรับกลุ�มตัวอย�างท่ีใช2ในการวิจัยจํานวน2 กลุ�ม ได2แก� กลุ�มผู2บริหาร
หลักสูตร อาจารย>ผู2สอน และผู2ทรงคุณวุฒิ จํานวน 28 คน และกลุ�มตัวอย�างนักศึกษาชั้นป=สูงสุดท่ีใช2
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549จํานวน 44 คน วิเคราะห>ข2อมูลโดยใช2สถิติ
เชิงบรรยาย (descriptive statistics) ได2แก� ค�าความถ่ี ร2อยละค�าเฉลี่ยเลขคณิต ( X) ส�วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยใช2ค�าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.)โดยผู2วิจัย
ได2เสนอผลการวิเคราะห>ข2อมูล ดังนี้ 
 1.  ผลการประเมินระดับความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา      
วิทยาศาสตร> หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549  
 2.  ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร> หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2549  
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1.  ผลการประเมินระดับความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549  
 

1.1 กลุ<มผู2บริหารหลักสูตร อาจารย�ผู2สอน และผู2ทรงคุณวุฒิ  
 

ตารางท่ี 1 ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุ�มผู2บริหารหลักสูตร  
 อาจารย>ผู2สอน และผู2ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร> ด2านบริบท (Context) 
 

ด2านบริบท (Context) Χ  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ความสอดคล2องของนโยบายการศึกษาชาติ 4.00 0.58 มาก 
2. ความสอดคล2องกับความต2องการของท2องถ่ิน 3.48 0.38 มาก 
3. งบประมาณในการบริหารหลักสูตร 2.50 0.29 ปานกลาง 

                                เฉล่ีย 3.33 0.38     ปานกลาง 

คิดเปJนร2อยละ                                          66.60 
 

จากตารางท่ี 1 พบว�า โดยภาพรวม กลุ�มผู2บริหารหลักสูตร อาจารย>ผู2สอน และผู2ทรงคุณวุฒิ 
มีระดับความคิดเห็นต�อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร>หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2549 ด2านบริบท (Context) อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 3.33, S.D. = 0.38)โดยคิดเป@นร2อย
ละ 66.60 เม่ือพิจารณาเป@นรายข2อ พบว�า มีความคิดเห็นต�อหลักสูตรในระดับมากจํานวน 1 ข2อ ได2แก� 
เป@นหลักสูตรท่ีความสอดคล2องของนโยบายการศึกษาชาติ ( X=  4.00, S.D. = 0.58 )มีความคิดเห็น
ต�อหลักสูตรในระดับปานกลาง จํานวน 1 ข2อ ได2แก� เป@นหลักสูตรท่ีความสอดคล2องกับความต2องการ
ของท2องถ่ิน  ( X= 3.48, S.D. = 0.38)และมีความคิดเห็นต�อหลักสูตรในระดับน2อย จํานวน 1 ข2อ 
ได2แก� งบประมาณในการบริหารหลักสูตร ( X= 2.50, S.D. = 0.29) 
  



161 

 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

ตารางท่ี 2 ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุ�มผู2บริหารหลักสูตร  
 อาจารย>ผู2สอน และผู2ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร>  ด2านปMจจัยเบ้ืองต2น (Input) 
 

ด2านปMจจัยเบ้ืองต2น (Input) Χ  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ความพร2อมของอาจารย>ผู2สอน 4.35 0.35 มาก 
2. ความพร2อมของนักศึกษา 3.10 0.36 ปานกลาง 
3. ความพร2อมของอาคารสถานท่ี 3.00 0.37 ปานกลาง 
4. ความพร2อมของสื่อการเรียนการสอน 2.78 0.38 ปานกลาง 
5. ความพร2อมของสภาพแวดล2อมของหลักสูตร 3.61 0.44 มาก 
6. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค>ของหลักสูตร 3.86 0.49 มาก 
7. ความเหมาะสมของโครงสร2างและเนื้อหาของ

หลักสูตร 3.92 0.43 มาก 
เฉล่ีย 3.52 0.38 มาก 

                    คิดเปJนร2อยละ 70.00 
 

จากตารางท่ี 2 พบว�า โดยภาพรวม กลุ�มผู2บริหารหลักสูตร อาจารย>ผู2สอน และผู2ทรงคุณวุฒิ 
มีระดับความคิดเห็นต�อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร>หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2549 ด2านปMจจัยเบ้ืองต2น (Input) อยู�ในระดับมาก ( X= 3.52, S.D. = 0.38)โดยคิดเป@น 
ร2อยละ 70.00 เม่ือพิจารณาเป@นรายข2อ พบว�า มีความคิดเห็นต�อหลักสูตรในระดับมากจํานวน 4 ข2อ 
เรียงตามลําดับจากมากไปน2อย ได2แก� ความพร2อมของอาจารย>ผู2สอน  ( X=  4.35, S.D. = 0.35)ความ
เหมาะสมของโครงสร2างและเนื้อหาของหลักสูตร ( X= 3.92, S.D. = 0.43)และ ความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค>ของหลักสูตร ( X= 3.92, S.D. = 0.43) มีความคิดเห็นต�อหลักสูตรในระดับปานกลาง
จํานวน 3 ข2อได2แก� และ ความพร2อมของนักศึกษา ( X= 3.10, S.D. = 0.36) ความพร2อมของอาคาร
สถาน ท่ี  ( X= 3.00, S.D. = 0.37) และ ความพร2อมของสื่ อการเรียนการสอน ( X= 2.78,  
S.D. = 0.38) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3 ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุ�มผู2บริหารหลักสูตร  
 อาจารย>ผู2สอน และผู2ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร> ด2านกระบวนการ (Process) 
 

ด2านกระบวนการ (Process) Χ  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. การบริหารจัดการ 2.98 0.42 ปานกลาง 
2. กระบวนการเรียนการสอน 2.91 0.40 ปานกลาง 
3. การวัดและประเมินผล 3.48 0.38 ปานกลาง 

เฉล่ีย 3.12 0.38 ปานกลาง 
           คิดเปJนร2อยละ    62.40 

 
            จากตารางท่ี 3 พบว�า โดยภาพรวม กลุ�มผู2บริหารหลักสูตร อาจารย>ผู2สอน และผู2ทรงคุณวุฒิ 
มีระดับความคิดเห็นต�อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร>หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2549 ด2านกระบวนการ (Process)อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 3.12, S.D. = 0.38)โดยคิดเป@น
ร2อยละ 62.40 เม่ือพิจารณาเป@นรายข2อ พบว�า มีความคิดเห็นต�อหลักสูตรในระดับปานกลาง ทุกข2อ
รายการ โดย เรียงตามลํ า ดับจากมากไปน2 อย  ได2 แก�  การวัดและประเมินผล ( X= 3.48 , 
S.D. = 0.38)การบริหารจัดการ ( X=2.98, S.D. = 0.42) และกระบวนการเรียนการสอน  
( X=  2.91, S.D. = 0.40)   
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ตารางท่ี 4 ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุ�มผู2บริหารหลักสูตร  
 อาจารย>ผู2สอน และผู2ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร>ด2านผลผลิต (Product) 
 

ด2านผลผลิต (Product) Χ  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ด2านพุทธิพิสัยของนักศึกษา 3.27 0.34 ปานกลาง 
2. ด2านจิตพิสัยของนักศึกษา 3.98 0.26 มาก 
3. ด2านทักษะพิสัยของนักศึกษา 3.58 0.41 มาก 

เฉล่ีย 3.61 0.38 มาก 
           คิดเปJนร2อยละ            72.20 

 
จากตารางท่ี 4พบว�า โดยภาพรวม กลุ�มผู2บริหารหลักสูตร อาจารย>ผู2สอน และผู2ทรงคุณวุฒิ มี

ระดับความคิดเห็นต�อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร>หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2549 ด2านผลผลิต (Product) อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 3.61, S.D. = 0.38)โดยคิดเป@น 
ร2อยละ 72.20  เม่ือพิจารณาเป@นรายข2อ พบว�า มีความคิดเห็นต�อหลักสูตรในระดับมาก จํานวน 2 ข2อ 
ได2แก� ด2านจิตพิสัยของนักศึกษา ( X=  3.98, S.D. = 0.26)และด2านทักษะพิสัยของนักศึกษา  
( X= 3.58, S.D. = 0.41)มีความคิดเห็นต�อหลักสูตรในระดับปานกลาง จํานวน 1 ข2อ ได2แก� ด2าน 
พุทธิพิสัยของนักศึกษา ( X= 3.27, S.D. = 0.34) 
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1.2 กลุ<มนักศึกษาช้ันป"สูงสุดท่ีใช2หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 
 

ตารางท่ี 5  ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุ�มนักศึกษาชั้นป=สูงสุด 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร> ด2านบริบท (Context) 

 

ด2านบริบท (Context) Χ  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ความสอดคล2องของนโยบายการศึกษาชาติ 3.99 0.54 มาก 
2. ความสอดคล2องกับความต2องการของท2องถ่ิน 3.79 0.40 มาก 
3. งบประมาณในการบริหารหลักสูตร 3.76 0.43 มาก 

                                เฉล่ีย 3.85 0.39        มาก 

คิดเปJนร2อยละ                            77.00 
 

จากตารางท่ี 5พบว�า โดยภาพรวม กลุ�มนักศึกษาชั้นป=สูงสุดท่ีใช2หลักสูตรฯ มีระดับ 
ความคิดเห็นต�อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร> หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  
ด2านบริบท (Context) อยู�ในระดับมาก ( X= 3.85, S.D. = 0.39)โดยคิดเป@นร2อยละ 77.00 เม่ือ
พิจารณาเป@นรายข2อ พบว�า มีความคิดเห็นต�อหลักสูตรในระดับมากทุกข2อรายการ  ได2แก� เป@น
หลักสูตรท่ีความสอดคล2องของนโยบายการศึกษาชาติ ( X=  3.99, S.D. = 0.54 )เป@นหลักสูตรท่ีความ
สอดคล2องกับความต2องการของท2องถ่ิน  ( X= 3.79, S.D. = 0.40)และงบประมาณในการบริหาร
หลักสูตร( X= 3.76, S.D. = 0.39)ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 6   ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุ�มนักศึกษาชั้นป=สูงสุด 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร> ด2านปMจจัยเบ้ืองต2น (Input) 
 

                    ด2านปMจจัยเบ้ืองต2น (Input) Χ  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ความพร2อมของอาจารย>ผู2สอน 3.95 0.46 มาก 
2. ความพร2อมของนักศึกษา 3.05 0.59 ปานกลาง 
3. ความพร2อมของอาคารสถานท่ี 3.10 0.56 ปานกลาง 
4. ความพร2อมของสื่อการเรียนการสอน 2.96 0.58 ปานกลาง 
5. ความพร2อมของสภาพแวดล2อมของหลักสูตร 3.42 0.50 ปานกลาง 
6. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค>ของหลักสูตร 3.45 0.45 ปานกลาง 
7. ความเหมาะสมของโครงสร2างและเนื้อหาของ

หลักสูตร 3.48 0.39 ปานกลาง 
เฉล่ีย 3.34 0.44 ปานกลาง 

                    คิดเปJนร2อยละ            66.80 
 

จากตารางท่ี 6พบว�า โดยภาพรวม กลุ�มนักศึกษาชั้นป=สูงสุดท่ีใช2หลักสูตรฯ มีระดับ 
ความคิดเห็นต�อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร> หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  
ด2านปMจจัยเบ้ืองต2น (Input) อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 3.34, S.D. = 0.44)โดยคิดเป@นร2อยละ 
66.80 เม่ือพิจารณาเป@นรายข2อ พบว�า มีความคิดเห็นต�อหลักสูตรในระดับมากจํานวน 1 ข2อ ได2แก� 
ความพร2อมของอาจารย>ผู2สอน  ( X=  3.95, S.D. = 0.46)มีความคิดเห็นต�อหลักสูตรในระดับ 
ปานกลางจํานวน 6 ข2อ เรียงลําดับ 3 ลําดับแรก ได2แก� ความเหมาะสมของโครงสร2างและเนื้อหาของ
หลักสูตร ( X= 3.48, S.D. = 0.39)ความเหมาะสมของวัตถุประสงค>ของหลักสูตร ( X= 2.45,  
S.D. = 0.45)และ ความพร2อมของสภาพแวดล2อมของหลักสูตร ( X= 3.42, S.D. = 0.50) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 7ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุ�มนักศึกษาชั้นป=สูงสุด 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร> ด2านกระบวนการ (Process) 
 

                    ด2านกระบวนการ (Process) Χ  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. การบริหารจัดการ 2.95 0.45 ปานกลาง 
2. กระบวนการเรียนการสอน 2.90 0.41 ปานกลาง 
3. การวัดและประเมินผล 3.42 0.38 ปานกลาง 

เฉล่ีย 3.09 0.42 ปานกลาง 
           คิดเปJนร2อยละ                61.80 

 
            จากตารางท่ี 7พบว�า โดยภาพรวม กลุ�มนักศึกษาชั้นป=สูงสุดท่ีใช2หลักสูตรฯ มีระดับ 
ความคิดเห็นต�อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร> หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  
ด2านกระบวนการ (Process)อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 3.09, S.D. = 0.42)โดยคิดเป@นร2อยละ 
61.80 เม่ือพิจารณาเป@นรายข2อ พบว�า มีความคิดเห็นต�อหลักสูตรในระดับปานกลาง ทุกข2อรายการ 
โดยเรียงตามลําดับจากมากไปน2อย ได2แก� การวัดและประเมินผล ( X=  3.42, S.D. = 0.38)การ
บริหารจัดการ ( X=  2.95, S.D. = 0.45) และกระบวนการเรียนการสอน ( X=  2.90, S.D. = 0.41)  
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ตารางท่ี 8   ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุ�มนักศึกษาชั้นป=สูงสุด 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร> ด2านผลผลิต (Product) 
 

ด2านผลผลิต (Product) Χ  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ด2านพุทธิพิสัยของนักศึกษา 3.18 0.41 ปานกลาง 
2. ด2านจิตพิสัยของนักศึกษา 3.85 0.46 มาก 
3. ด2านทักษะพิสัยของนักศึกษา 3.21 0.41 ปานกลาง 

เฉล่ีย 3.41 0.39 ปานกลาง 
           คิดเปJนร2อยละ             68.20 

 
จากตารางท่ี 8พบว�า โดยภาพรวม กลุ�มนักศึกษาชั้นป=สูงสุดท่ีใช2หลักสูตรฯ มีระดับ 

ความคิดเห็นต�อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ป= พ.ศ. 2549  สาขาวิชาวิทยาศาสตร> 
ด2านผลผลิต (product) อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 3.41, S.D. = 0.39)โดยคิดเป@นร2อยละ 68.20  
เม่ือพิจารณาเป@นรายข2อ พบว�า มีความคิดเห็นต�อหลักสูตรในระดับมาก จํานวน 1 ข2อ ได2แก� ด2านจิต
พิสัยของนักศึกษา ( X=  3.85, S.D. = 0.46)และมีความคิดเห็นต�อหลักสูตรในระดับปานกลาง 
จํานวน 2 ข2อ ได2แก� ด2านทักษะพิสัยของนักศึกษา ( X= 3.21, S.D. = 0.41)และด2านพุทธิพิสัยของ
นักศึกษา ( X= 3.18, S.D. = 0.41)ตามลําดับ 
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2.ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2549  

 
2.1 กลุ<มผู2บริหารหลักสูตร อาจารย�ผู2สอน และผู2ทรงคุณวุฒิ 

 
ตารางท่ี 9   ผลการประเมินระดับคุณภาพของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร>

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 โดยกลุ�มผู2บริหารหลักสูตร อาจารย>ผู2สอน และ
ผู2ทรงคุณวุฒิด2านบริบท (Context) 

 

สาขาวิชา 
ผลการประเมินหลักสูตร ด2านบริบท (Context) 

X S.D. C.V. ระดับคุณภาพ 
วิทยาศาสตร> 3.33 0.38 0.11 ปานกลาง 
คณิตศาสตร> 3.67 0.54 0.15 ปานกลาง 
ภาษาอังกฤษ 3.52 0.54 0.15 ปานกลาง 

                 เฉล่ีย 3.50 0.47 0.13 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 9 พบว�า ผลการประเมินระดับคุณภาพของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2549 โดยกลุ�มผู2บริหารหลักสูตร อาจารย>ผู2สอน และผู2ทรงคุณวุฒิ  ด2านบริบท 
(context) มีคุณภาพอยู�ในระดับปานกลาง (C.V. = 0.13)  

เม่ือพิจารณาหลักสูตรในรายสาขาวิชา พบว�า ทุกสาขาวิชามีคุณภาพของหลักสูตรอยู�ในระดับ
ปานกลาง โดยเรียงตามลําดับคุณภาพของหลักสูตรจากมากไปน2อย ได2แก� สาขาวิชาวิทยาศาสตร� 
(C.V. = 0.11) สาขาวิชาคณิตศาสตร> (C.V. = 0.15) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (C.V. = 0.15) 
ตามลําดับ 
 
 
 
ตารางท่ี 10   ผลการประเมินระดับคุณภาพของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร> 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2549 โดยกลุ�มผู2บริหารหลักสูตร อาจารย>ผู2สอน และ
ผู2ทรงคุณวุฒิ  ด2านปMจจัยเบ้ืองต2น (Input) 

 

สาขาวิชา 
ผลการประเมินหลักสูตร ด2านปMจจัยเบ้ืองต2น (Input) 

X S.D. C.V. ระดับคุณภาพ 
วิทยาศาสตร> 3.52 0.38 0.11 ปานกลาง 
คณิตศาสตร> 3.62 0.49 0.14 ปานกลาง 
ภาษาอังกฤษ 3.85 0.56 0.15 ปานกลาง 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

                 เฉล่ีย 3.66 0.45 0.12 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 10 พบว�า ผลการประเมินระดับคุณภาพของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 โดยกลุ�มผู2บริหารหลักสูตร อาจารย>ผู2สอน และผู2ทรงคุณวุฒิด2านปMจจัย
เบ้ืองต2น (Input) มีคุณภาพอยู�ในระดับปานกลาง (C.V. = 0.12)  

เม่ือพิจารณาหลักสูตรในรายสาขาวิชา พบว�า ทุกสาขาวิชามีคุณภาพของหลักสูตรอยู�ในระดับ
ปานกลาง โดยเรียงตามลําดับคุณภาพของหลักสูตรจากมากไปน2อย ได2แก� สาขาวิชาวิทยาศาสตร� 
(C.V. = 0.11) สาขาวิชาคณิตศาสตร> (C.V. = 0.14) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (C.V. = 0.15) 
ตามลําดับ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

ตารางท่ี 11   ผลการประเมินระดับคุณภาพของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร> 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2549 โดยกลุ�มผู2บริหารหลักสูตร อาจารย>ผู2สอน และผู2ทรงคุณวุฒิ
ด2านกระบวนการ (Process) 

 

สาขาวิชา 
ผลการประเมินหลักสูตร ด2านกระบวนการ (Process) 

X S.D. C.V. ระดับคุณภาพ 
วิทยาศาสตร> 3.12 0.44 0.14 ปานกลาง 
คณิตศาสตร> 3.01 0.44 0.15 ปานกลาง 
ภาษาอังกฤษ 3.27 0.46 0.14 ปานกลาง 

                 เฉล่ีย 3.13 0.46 0.15 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 11 พบว�า ผลการประเมินระดับคุณภาพของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 โดยกลุ�มผู2บริหารหลักสูตร อาจารย>ผู2สอน และผู2ทรงคุณวุฒิด2าน
กระบวนการ (process) มีคุณภาพอยู�ในระดับปานกลาง (C.V. = 0.15)  

เม่ือพิจารณาหลักสูตรในรายสาขาวิชา พบว�า ทุกสาขาวิชามีคุณภาพของหลักสูตรอยู�ในระดับ
ปานกลาง โดยเรียงตามลําดับคุณภาพของหลักสูตรจากมากไปน2อย ได2แก� สาขาวิชาวิทยาศาสตร� 
(C.V. = 0.14) สาขาวิชาคณิตศาสตร> (C.V. = 0.14) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (C.V. = 0.15) 
ตามลําดับ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

ตารางท่ี 12   ผลการประเมินระดับคุณภาพของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร> 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 โดยกลุ�มผู2บริหารหลักสูตร อาจารย>ผู2สอน และ
ผู2ทรงคุณวุฒิด2านผลผลิต (Product) 

 

สาขาวิชา 
ผลการประเมินหลักสูตร ด2านผลผลิต (Product) 

X S.D. C.V. ระดับคุณภาพ 
วิทยาศาสตร> 3.61 0.38 0.11 ปานกลาง 
คณิตศาสตร> 3.53 0.54 0.15 ปานกลาง 
ภาษาอังกฤษ 3.59 0.51 0.14 ปานกลาง 

                 เฉล่ีย 3.58 0.49 0.14 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 12 พบว�า ผลการประเมินระดับคุณภาพของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 โดยกลุ�มผู2บริหารหลักสูตร อาจารย>ผู2สอน และผู2ทรงคุณวุฒิ  
ด2านผลผลิต (Product) มีคุณภาพอยู�ในระดับปานกลาง (C.V. = 0.14) 

เม่ือพิจารณาหลักสูตรในรายสาขาวิชา พบว�า ทุกสาขาวิชามีคุณภาพของหลักสูตรอยู�ในระดับ
ปานกลาง โดยเรียงตามลําดับคุณภาพของหลักสูตรจากมากไปน2อย ได2แก� สาขาวิชาวิทยาศาสตร� 
(C.V. = 0.11) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (C.V. = 0.14) และสาขาวิชาคณิตศาสตร> (C.V. = 0.15) 
ตามลําดับ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

2.2 กลุ<มนักศึกษาช้ันป"สูงสุดท่ีใช2หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 
 

ตารางท่ี 13   ผลการประเมินระดับคุณภาพของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง    
พ.ศ.2549 โดยกลุ�มนักศึกษาชั้นป=สูงสุดท่ีใช2หลักสูตร ด2านบริบท (Context) 

 

สาขาวิชา 
ผลการประเมินหลักสูตร ด2านผลผลิต (Product) 

X S.D. C.V. ระดับคุณภาพ 
วิทยาศาสตร>  3.85 0.39 0.10 ปานกลาง 
คณิตศาสตร> 3.85 0.42 0.11 ปานกลาง 
ภาษาอังกฤษ 3.70 0.45 0.12 ปานกลาง 

เฉล่ีย 3.80 0.48 0.13 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 13 พบว�า ผลการประเมินระดับคุณภาพของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 โดยกลุ�มนักศึกษาชั้นป=สูงสุดท่ีใช2หลักสูตร ด2านบริบท (context) มี
คุณภาพอยู�ในระดับปานกลาง (C.V. = 0.13)  

เม่ือพิจารณาหลักสูตรในรายสาขาวิชา พบว�า ทุกสาขาวิชามีคุณภาพของหลักสูตรอยู�ในระดับ
ปานกลาง โดยเรียงตามลําดับคุณภาพของหลักสูตรจากมากไปน2อย ได2แก� สาขาวิชาวิทยาศาสตร� 
(C.V. = 0.10) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (C.V. = 0.11) และสาขาวิชาคณิตศาสตร> (C.V. = 0.12) 
ตามลําดับ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

ตารางท่ี 14 ผลการประเมินระดับคุณภาพของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง      
พ.ศ.2549 โดยกลุ�มนักศึกษาชั้นป=สูงสุดท่ีใช2หลักสูตร ด2านปMจจัยเบ้ืองต2น (Input) 

 

สาขาวิชา 
ผลการประเมินหลักสูตร ด2านปMจจัยเบ้ืองต2น (Input) 

X S.D. C.V. ระดับคุณภาพ 
วิทยาศาสตร> 3.34 0.44 0.13 ปานกลาง 
คณิตศาสตร> 3.39 0.46 0.14 ปานกลาง 
ภาษาอังกฤษ 3.32 0.41 0.12 ปานกลาง 

เฉล่ีย 3.35 0.44 0.13 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 14 พบว�า ผลการประเมินระดับคุณภาพของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 โดยกลุ�มนักศึกษาชั้นป=สูงสุดท่ีใช2หลักสูตร ด2านปMจจัยเบ้ืองต2น (input) 
มีคุณภาพอยู�ในระดับปานกลาง (C.V. = 0.13)  

เม่ือพิจารณาหลักสูตรในรายสาขาวิชา พบว�า ทุกสาขาวิชามีคุณภาพของหลักสูตรอยู�ในระดับ
ปานกลาง โดยเรียงตามลําดับคุณภาพของหลักสูตรจากมากไปน2อย ได2แก� สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(C.V. = 0.12) สาขาวิชาวิทยาศาสตร� (C.V. = 0.13) และสาขาวิชาคณิตศาสตร> (C.V. = 0.14) 
ตามลําดับ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

ตารางท่ี 15 ผลการประเมินระดับคุณภาพของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2549 โดยกลุ�มนักศึกษาชั้นป=สูงสุดท่ีใช2หลักสูตร ด2านกระบวนการ (Process) 

 

สาขาวิชา 
ผลการประเมินหลักสูตร ด2านกระบวนการ (Process) 

X S.D. C.V. ระดับคุณภาพ 
วิทยาศาสตร> 3.09 0.42 0.14 ปานกลาง 
คณิตศาสตร> 3.15 0.40 0.13 ปานกลาง 
ภาษาอังกฤษ 3.21 0.40 0.12 ปานกลาง 

เฉล่ีย 3.15 0.37 0.12 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 15 พบว�า ผลการประเมินระดับคุณภาพของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 โดยกลุ�มนักศึกษาชั้นป=สูงสุดท่ีใช2หลักสูตร ด2านกระบวนการ (Process) 
มีคุณภาพอยู�ในระดับปานกลาง (C.V. = 0.12)  

เม่ือพิจารณาหลักสูตรในรายสาขาวิชา พบว�า ทุกสาขาวิชามีคุณภาพของหลักสูตรอยู�ในระดับ
ปานกลาง โดยเรียงตามลําดับคุณภาพของหลักสูตรจากมากไปน2อย ได2แก� สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(C.V. = 0.12) สาขาวิชาสาขาวิชาคณิตศาสตร> (C.V. = 0.13) และ วิทยาศาสตร�(C.V. = 0.14) 
ตามลําดับ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

ตารางท่ี 16 ผลการประเมินระดับคุณภาพของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง     
พ.ศ. 2549 โดยกลุ�มนักศึกษาชั้นป=สูงสุดท่ีใช2หลักสูตร ด2านผลผลิต (Product) 

 

สาขาวิชา 
ผลการประเมินหลักสูตร ด2านผลผลิต (output) 

X S.D. C.V. ระดับคุณภาพ 
วิทยาศาสตร> 3.41 0.39 0.11 ปานกลาง 
คณิตศาสตร> 3.36 0.41 0.12 ปานกลาง 
ภาษาอังกฤษ 3.48 0.45 0.13 ปานกลาง 

เฉล่ีย 3.42 0.40 0.12 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 16 พบว�า ผลการประเมินระดับคุณภาพของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 โดยกลุ�มนักศึกษาชั้นป=สูงสุดท่ีใช2หลักสูตร ด2านผลผลิต (Product) 
มีคุณภาพอยู�ในระดับปานกลาง (C.V. = 0.12)  

เม่ือพิจารณาหลักสูตรในรายสาขาวิชา พบว�า ทุกสาขาวิชามีคุณภาพของหลักสูตรอยู�ในระดับ
ปานกลาง โดยเรียงตามลําดับคุณภาพของหลักสูตรจากมากไปน2อย ได2แก� สาขาวิชาวิทยาศาสตร� 
(C.V. = 0.11) สาขาวิชาคณิตศาสตร> (C.V. = 0.12) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (C.V. = 0.13) 
ตามลําดับ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

3.ผลการประเมินระดับความคิดเห็นต<อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2549จําแนก
เปJนรายข2อตามแบบประเมิน 

 
                         1.ด2านบริบท (Context) 

 

กลุ<มอาจารย� กลุ<มนักศึกษา 

X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

1.1 นโยบายการศึกษาชาต ิ       
1. เป@นหลักสูตรท่ีเน2นการพัฒนาศักยภาพของแต�ละบุคคลให2เต็มตาม

ความสามารถและตอบสนองวิสัยทัศน>ในการพัฒนาประเทศ 
4.23 0.54 มาก 4.41 0.46 มาก 

2. เป@นหลักสูตรท่ีสอดคล2องกับนโยบายการศึกษาชาติที่เน2นผู2เรียนเป@น
สําคัญ 

3.44 0.45 ปานกลาง 3.11 0.43 ปานกลาง 

3.เป@นหลักสูตรท่ีสอดคล2องกับมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 4.14 0.51 มาก 4.29 0.51 มาก 
4.เป@นหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อประชาชนทุกคน (education 

for all)ตามหลักการศึกษาของชาติ 
4.12 0.36 มาก 4.14 0.61 มาก 

1.2 ความต2องการของท2องถ่ิน       
1. เป@นหลักสูตรท่ีมีความสอดคล2องกับความต2องการของผู2เรียน 3.98 0.51 มาก 3.81 0.36 มาก 
2.เป@นหลักสูตรท่ีมีความสอดคล2องกับความต2องการของผู2ใช2บัณฑิต 4.02 0.43 มาก 4.23 0.53 มาก 
3.เป@นหลักสูตรท่ีได2รับการพัฒนาจากบคุคลท่ีเกี่ยวข2องหลายฝyาย เช�น 

ชุมชน ผู2ใช2บัณฑิต  หรือผู2ที่เกี่ยวข2องทางวิชาชีพ เป@นต2น 
2.88 0.46 ปานกลาง 2.96 0.44 ปานกลาง 

4.เป@นหลักสูตรท่ีพัฒนาจากผลการประเมินความต2องการจาํเป@น (needs 
assessment)ของผู2ที่เกี่ยวข2อง 

2.78 0.44 ปานกลาง 2.88 0.41 ปานกลาง 

5. เป@นหลักสูตรท่ีมีความจําเป@นและสอดคล2องกับสภาพบริบทของสังคมใน
ปgจจุบัน 

3.00 0.39 ปานกลาง 3.59 0.55 มาก 

6.เป@นหลักสูตรท่ีสังคมท้ังระดับท2องถิ่นและระดับประเทศให2การยอมรับ 4.10 0.52 มาก 4.16 0.52 มาก 
1.3 งบประมาณ       

1.ความเหมาะสมของจาํนวนงบประมาณในการบริหารหลักสูตร 3.00 0.44 ปานกลาง 3.33 0.37 ปานกลาง 
2.ความเหมาะสมในการบริหารการใช2จ�ายงบประมาณของหลักสูตร 3.30 0.43 ปานกลาง 3.48 0.45 ปานกลาง 
3.ความเหมาะสมของระบบเบกิจ�ายงบประมาณของหลักสูตร 3.09 0.37 ปานกลาง 3.36 0.55 ปานกลาง 
4.การสนับสนุนงบประมาณจากภายนอกสถาบันฯ เพือ่ใช2ในการบริหาร

หลักสูตร 
2.97 0.51 ปานกลาง 3.40 0.41 ปานกลาง 

                      ค<าเฉลี่ยด2านบรบิท 3.50 0.47 มาก 3.80 0.40 มาก 

 

 

 

 

2. ด2านปMจจัยเบ้ืองต2น(Input) 
กลุ<มอาจารย� กลุ<มนักศึกษา 

X  SD 
ระดับความ

คิดเห็น X  SD 
ระดับความ

คิดเห็น 
2.1 ด2านความพร2อม       
   2.1.1 ความพร�อมของอาจารย�       

1.อาจารย>ผู2สอนมีความรู2 ความเข2าใจเกีย่วกบัหลักสูตรท่ีสอน 4.52 0.43 มากท่ีสุด 4.32 0.41 มาก 
2.อาจารย>ผู2สอนมีความรู2 ความเข2าใจ เป�าหมายของการจัดการศึกษา 4.32 0.51 มาก 4.05 0.35 มาก 
3.อาจารย>ผู2สอนมีคุณวุฒิที่เหมาะสมกับหลักสูตร 4.51 0.45 มากท่ีสุด 4.09 0.54 มาก 
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2. ด2านปMจจัยเบ้ืองต2น(Input) 
กลุ<มอาจารย� กลุ<มนักศึกษา 

X  SD 
ระดับความ

คิดเห็น X  SD 
ระดับความ

คิดเห็น 
4.อาจารย>ผู2สอนเป@นผู2นาํทางวิชาการ 4.11 0.61 มาก 4.01 0,45 มาก 
5.อาจารย>ผู2สอนเป@นผู2ได2รับการยอมรับในแวดวงการศึกษา 4.21 0.54 มาก 3.98 0.41 มาก 
6.อาจารย>ผู2สอนมีความตรงต�อเวลาในการปฏิบัติหน2าท่ี 4.12 0.38 มาก 3.92 0.39 มาก 
7. อาจารย>ผู2สอนมีทักษะและเทคนิคในการสอนหลากหลาย 4.13 0.42 มาก 4.32 0.43 มาก 

    2.1.2 ความพร�อมของนักศึกษา       
1. นักศึกษามีพื้นฐานความรู2ในวิชาท่ีเรียน 3.03 0.43 ปานกลาง 3.12 0.62 ปานกลาง 
2. นักศึกษามีความต้ังใจท่ีจะศึกษาให2สําเร็จตามหลักสูตร 3.13 0.52 ปานกลาง 3.24 0.51 ปานกลาง 
3. นักศึกษามีเวลาเพียงพอต�อรายวิชาท่ีจะเรียนตามหลักสูตร 3.98 0.36 มาก 3.58 0.51 มาก 
4. นักศึกษามีความพร2อมด2านค�าใช2จ�ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร 2.68 0.43 ปานกลาง 2.46 0.45 น2อย 

2.1.3 ความพร�อมของอาคารสถานที่       
1. จํานวนห2องเรียนเพียงพอต�อความต2องการของนักศึกษา 3.48 0.54 ปานกลาง 3.11 0.36 ปานกลาง 

2. ความสะอาดและถูกสุขลักษณะของห2องเรียน 3.98 0.39 มาก 4.01 0.55 มาก 
3. ห2องเรียนมีพื้นท่ีเอื้อต�อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3.43 0.45 ปานกลาง 3.15 0.51 ปานกลาง 
4. ห2องปฏิบัติการคอมพิวเตอร>เพยีงพอต�อการศึกษาค2นคว2า 3.01 0.41 ปานกลาง 2.58 0.44 ปานกลาง 
5. สภาพห2องเรียนมีความเหมาะสมต�อการเรียนการสอน 3.14 0.43 ปานกลาง 2.86 0.51 ปานกลาง 
6. มีแหล�งศึกษาค2นคว2าเพิ่มเติมของนักศึกษา เช�น ห2องสมุด 3.12 0,51 ปานกลาง 2.83 0.37 ปานกลาง 

2.1.4 ความพร�อมของสื่อการเรียนการสอน       
1. มีหน�วยงานท่ีให2บริการด2านส่ือการเรียนการสอน 2.84 0.62 ปานกลาง 2.95 0.45 ปานกลาง 
2. ความสะดวกและรวดเร็วในการให2บริการส่ือการเรียนการสอน 2.78 0.43 ปานกลาง 2.96 0.61 ปานกลาง 
3. มีส่ือ วัสดุ อุปกรณ>การเรียนการสอนจัดไว2ให2อย�างเพียงพอ 2.98 0.41 ปานกลาง 2.76 0.44 ปานกลาง 
4. ประสิทธิภาพและความทันสมัยของส่ือ วัสดุ อุปกรณ>การเรียนการ

สอน 
3.02 0.53 ปานกลาง 3.19 0.45 ปานกลาง 

5. ความเหมาะสมของส่ือการเรียนการสอนกับจํานวนผู2เรียน 2.92 0.37 ปานกลาง 2.98 0.41 ปานกลาง 
2.1.5  ความพร�อมของสภาพแวดล�อมของหลักสูตร       

1. การจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน 3.43 0.41 ปานกลาง 3.19 0.39 ปานกลาง 
2. การประชาสัมพันธ>ข�าวสารของหลักสูตรให2นักศึกษาทราบ 3.35 0.36 ปานกลาง 3.09 0.51 ปานกลาง 
3. เจ2าหน2าท่ีมีอธัยาศัย ยิ้มแย2ม และคอยช�วยเหลือผู2เรียน 3.47 0.54 ปานกลาง 3.17 0.56 ปานกลาง 
4. การดูแลเอาใจใส�และการให2คําปรึกษาของอาจารย>ผู2สอนใน

หลักสูตร 
4.19 0.46 มาก 4.02 0.45 มาก 

       
       
2.2 ด2านหลักสูตร       
2.2.1 วัตถุประสงค�ของหลักสูตร       

1. มีความสอดคล2องกับปรัชญาและจุดประสงค>ของมหาวิทยาลัย 4.18 0.45 มาก 3.98 0.41 มาก 
2. มุ�งพัฒนาความเป@นมนุษย>และความสามารถทางวิชาชีพท่ีสอดคล2อง

กับความจาํเป@นของสังคม 
4.39 0.43 มาก 3.89 0.45 มาก 

3. มุ�งเตรียมความพร2อมให2กับผู2เรียนเพื่อสามารถปรับตัวได2อย�าง
เหมาะสมท�ามกลางความเปล่ียนแปลงต�างๆ 

3.45 0.39 มาก 3.01 0.51 ปานกลาง 

4. มุ�งพัฒนาผู2เรียนให2มีทักษะการเรียนรู2 การส่ือสารและการทํางาน 4.27 0,61 มาก 3.94 0.55 มาก 
5. มุ�งปลูกฝgงจิตสํานึกด2านคุณธรรม วัฒนธรรมและภูมิปgญญาท2องถิ่น 4.42 0.47 มาก 4.01 0.45 มาก 
6. มุ�งเสริมสร2างความเข2าใจในภูมิปgญญาสากลเพื่อให2ก2าวทันและเข2าสู�

เครือข�ายการเรียนรู2และการพัฒนาในสังคมโลก 
3.49 0.53 ปานกลาง 3.23 0.38 ปานกลาง 
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2. ด2านปMจจัยเบ้ืองต2น(Input) 
กลุ<มอาจารย� กลุ<มนักศึกษา 

X  SD 
ระดับความ

คิดเห็น X  SD 
ระดับความ

คิดเห็น 
2.2.2 โครงสร�างและเน้ือหาหลักสูตร       

1. จํานวนหน�วยกิตมีความเหมาะสม 3.47 0.41 มาก 3.14 0.45 ปานกลาง 
2. เน้ือหาของหลักสูตรสอดคล2องกับวัตถุประสงค> 3.49 0.45 มาก 3.15 0.51 ปานกลาง 
3. เน้ือหาของหลักสูตรสอดคล2องกับความต2องการของผู2เรียน 3.45 0.39 ปานกลาง 3.22 0.43 ปานกลาง 
4. เน้ือหาของหลักสูตรมีความทันสมัย 4.02 0.63 มาก 3.35 0.56 ปานกลาง 
5. เน้ือหาของหลักสูตรครอบคลุมท้ังในแนวกว2างและแนวลึก 3.97 0.45 มาก 3.46 0.53 ปานกลาง 
6. ความเหมาะสมของการจัดเรียงลําดับเน้ือหารายวิชาในแต�ละภาค

เรียนตลอดหลักสูตร 
3.47 0.39 ปานกลาง 3.41 0.51 ปานกลาง 

7. เน้ือหารายวิชามีการสอดแทรกคุณธรรมและทักษะท่ีจําเป@นสําหรับ
ชีวิตและสังคม 

4.34 0.45 มาก 3.98 0.45 มาก 

8. วิชาการศึกษาท่ัวไปประกอบด2วยเน้ือหาสาระและกจิกรรมท่ี    
บูรณาการกับทักษะชีวิต 

4.39 0.43 มาก 3.91 0.37 มาก 

9.     วิชาการศึกษาท่ัวไปส�งเสริมให2ผู2เรียนต�างวิชาเอกได2วิเคราะห>ปgญหาหรือ
ศึกษาค2นคว2าร�วมกัน 

4.21 0.52 มาก 3.98 0.41 มาก 

10. วิชาเฉพาะด2านมีส�วนท่ีส�งเสริมการคิดวิเคราะห>ความรู2จากต�าง 
สาขาวิชา 

3.98 0.38 มาก 3.51 0.34 มาก 

11.  วิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเฉพาะด2านมีทั้งประสบการณ>พื้นฐานเบื้องต2นและ
ประสบการณ>ที่ต2องการวุฒิภาวะขั้นสูง 

4.10 0.42 มาก 3.77 0.67 มาก 

12. วิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเฉพาะด2านมีการจัดประสบการณ>ที่   
       ส�งเสริมความเข2าใจและทักษะแบบองค>รวม 

3.34 0.42 ปานกลาง 3.74 0.45 มาก 

13.  จัดส�วนโครงสร2างหลักสูตรท่ีเป@นวิชาเลือกให2ผู2เรียนได2เลือก 
                 เรียนตามความสนใจอย�างแท2จริง 

3.21 0.55 ปานกลาง 3.11 0.36 ปานกลาง 

ค<าเฉลี่ยรวมด2านปMจจัยเบื้องต2น (Input) 3.66 0.48 มาก 3.35 0.43 ปานกลาง 
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3. ด2านกระบวนการ(Process) 
กลุ<มอาจารย� กลุ<มนักศึกษา 

X  SD 
ระดับความ

คิดเห็น X  SD 
ระดับ 
ความ 
คิดเห็น 

3.1 การบริหารจัดการ       
1. การประชาสัมพันธ>การรับสมัครเข2าเรียนมีความเหมาะสม 2.43 0.45 น2อย 2.35 0.38 น2อย 
2. ความเหมาะสมของกระบวนการพจิารณาคัดเลือกผู2เรียนตาม

หลักสูตร 
2.45 0.34 น2อย 2.98 0.52 ปานกลาง 

3. ความเหมาะสมของการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม�ก�อนเข2ารับ
การศึกษา 

3.01 0.45 ปานกลาง 3.12 0.45 ปานกลาง 

4. ความเหมาะสมของรายวิชาเรียนในแต�ละภาคเรียน 2.52 0.52 ปานกลาง 2.88 0.43 ปานกลาง 
5. การจัดอาจารย>ที่มีความรู2 ความสามารถตรงกับรายวิชา 3.56 0.43 มาก 3.78 0.39 มาก 
6. ความเหมาะสมของการอาํนวยการในงานวิชาการ 2.87 0.41 ปานกลาง 2.67 0.43 ปานกลาง 
7. การปรับเน้ือหารายวิชาให2เหมาะสมกับสภาพการเปล่ียนแปลงใน

ปgจจุบัน 
2.75 0.51 ปานกลาง 2.87 0.64 ปานกลาง 

8. ระบบการนิเทศ ติดตาม ขณะออกฝEกประสบการณ>วิชาชีพครู 3.12 0.45 ปานกลาง 3.21 0.45 ปานกลาง 
9. อาจารย>ใหม�ทุกคนได2รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด2านการ

จัดการเรียนการสอน 
2.43 0.42 น2อย 3.12 0.41 ปานกลาง 

10. การได2รับการพัฒนาทางวิชาการของอาจารย>ประจําหลักสูตร 2.45 0.37 น2อย 3.34 0.54 ปานกลาง 
11. มีอาจารย>รับผิดชอบหลักสูตรเป@นไปตามเกณฑ>ของ สกอ. 3.48 0.56 ปานกลาง 3.91 0.46 มาก 
12. อาจารย>ประจาํหลักสูตรมีส�วนร�วมในการประชุมเพื่อวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร 
2.78 0.36 ปานกลาง 2.98 0.61 ปานกลาง 

13. ความเหมาะสมของงบประมาณในการบริหารจัดการหลักสูตร 2.46 0.53 น2อย 2.36 0.45 น2อย 
14. ความเหมาะสมของจํานวนอาจารย>ผู2สอนประจําหลักสูตร 2.45 0.43 น2อย 2.41 0.61 น2อย 

3.2 กระบวนการเรียนการสอน       
1. ความเหมาะสมของจํานวนช่ัวโมงในแต�ละรายวิชา 3.48 0.37 ปานกลาง 3.47 0.43 ปานกลาง 
2. การจัดกิจกรรมท่ีส�งเสริมความรู2นอกเหนือจากท่ีเรียนในช้ันเรียน 2.51 0.46 ปานกลาง 2.63 038 ปานกลาง 
3. การวิเคราะห>ศักยภาพของผู2เรียนและเข2าใจผู2เรียนเป@นรายบุคคล 2.48 0.45 น2อย 2.48 0.51 น2อย 
4. ความสามารถในการจัดกจิกรรมการเรียนรู2ที่เน2นผู2เรียนเป@นสําคัญ 3.34 0.54 ปานกลาง 3.45 0.54 ปานกลาง 
5. การนําผลประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพือ่พัฒนา

ผู2เรียนให2เต็มศักยภาพ 
3.14 0.61 ปานกลาง 3.41 0.51 ปานกลาง 

6. การวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 3.12 0.43 ปานกลาง 3.46 0.47 ปานกลาง 
3.3 การวัดและประเมินผล       

1. มีระบบการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีมีความชัดเจนและ เป@นธรรม 3.48 0.51 ปานกลาง 3.52 0.45 มาก 
2. มีการวัดและประเมินผลการเรียนอย�างสมํ่าเสมอและต�อเน่ือง 3.67 0.46 มาก 3.56 0.53 มาก 
3. ความเหมาะสมของเกณฑ>ในการประเมินผล 3.51 0.36 มาก 3.55 0.51 มาก 
4. การวัดและประเมินผลการเรียนเหมาะสมและสอดคล2องกับ

จุดมุ�งหมายของรายวิชา 
3.67 0.43 มาก 3.52 0.45 มาก 

5. เคร่ืองมือและวิธีการท่ีใช2ในการวัดผลมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

3.69 0.41 มาก 3.48 0.62 มาก   

6. มีระบบการรายงานผลการประเมินให2ผู2เรียนทราบเป@นระยะๆ 3.42 0.44 ปานกลาง 3.48 0.38 ปานกลาง 
7. มีการวัดและประเมินผลด2วยวิธกีารท่ีหลากหลาย 3.76 0.53 มาก 3.81 0.54 มาก 
8. มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู2ตามสภาพจริง 3.45 0.46 ปานกลาง 3.23 0.36 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวมด2านกระบวนการ (Process) 3.12 0.38 ปานกลาง 3.15 0.39 ปานกลาง 
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4. ด2านผลผลิต (Product) 
 

กลุ<มอาจารย� กลุ<มนักศึกษา 

X  SD 
ระดับความ

คิดเห็น X  SD 
ระดับความ 

คิดเห็น 
4.1 ด2านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)       

1. นักศึกษามีความรู2ความเข2าใจเกี่ยวกับภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 3.23 0.45 ปานกลาง 3.03 0.51 ปานกลาง 

2. นักศึกษามีความรู2เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 3.12 0.36 ปานกลาง 3.01 0.45 ปานกลาง 

3. นักศึกษามีความรู2ในการจัดการเรียนรู2 2.89 0.43 ปานกลาง 2.96 0.43 ปานกลาง 

4. นักศึกษามีความรู2เกี่ยวกับจิตวิทยาสําหรับครู 3.27 0.41 ปานกลาง 3.23 0.47 ปานกลาง 

5. นักศึกษามีความรู2เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา 3.34 0.53 ปานกลาง 3.22 0.37 ปานกลาง 

6. นักศึกษามีความรู2เกี่ยวกับการบริหารจัดการในช้ันเรียน 3.45 0.61 ปานกลาง 3.14 0.51 ปานกลาง 

7. นักศึกษามีความรู2เกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา 2.78 0.54 ปานกลาง 2.98 0.47 ปานกลาง 

8. นักศึกษามีความรู2เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3.98 0.43 มาก 3.78 0.37 มาก 

9. นักศึกษามีความรู2ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู 3.91 0.36 มาก 3.89 0.49 มาก 

4.2 ด2านจิตพิสัย (Affective Domain)       
1. นักศึกษามีภูมิใจในความเป@นครู 3.67 0.56 มาก 3.56 0.52 มาก 
2. นักศึกษามีความกระตือรือร2นในการจัดการเรียนการสอน 3.48 0.39 มาก 3.45 0.43 มาก 
3. นักศึกษามีความอดทนต�อการเผชิญปgญหาอุปสรรคต�างๆ 3.67 0.45 มาก 3.76 0.38 มาก 
4. นักศึกษามีความรับผิดชอบในหน2าท่ีการงาน 3.34 0.43 ปานกลาง 3.37 0.62 ปานกลาง 
5. นักศึกษามีความตรงต�อเวลา 3.45 0.52 ปานกลาง 3.41 0.54 ปานกลาง 
6. นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ>ที่ดี 4.56 0.61 มากท่ีสุด 4.03 0.39 มาก 
7. นักศึกษามีน้ําใจช�วยเหลือผู2อื่น 4.58 0.45 มากท่ีสุด 4.32 0.44 มาก 
8. นักศึกษายอมรับความคิดเห็นของผู2อื่น 4.34 0.55 มาก 4.43 0.46 มาก 
9. นักศึกษามีจิตสาธารณะและคํานึงถึงผลประโยชน>ของส�วนรวม 4.43 0.41 มาก 4.41 0.56 มาก 
10. นักศึกษาตระหนักและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 3.56 0.44 มาก 3.67 0.45 มาก 

4.3 ด2านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)       
1. นักศึกษามีทักษะในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู2 3.34 0.36 ปานกลาง 3.31 0.43 ปานกลาง 
2. นักศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนรู2 3.39 0.43 ปานกลาง 3.34 0.47  
3. นักศึกษามีทักษะทางภาษาและการส่ือสาร 3.49 0.51 ปานกลาง 3.23 0.53 ปานกลาง 
4. นักศึกษามีทักษะในการผลิตส่ือการเรียนรู2 3.56 0.44 มาก 3.45 0.51 ปานกลาง 
5. นักศึกษามีทักษะการใช2เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู2 3.51 0.51 มาก 3.56 0.43 มาก 
6. นักศึกษามีทักษะในการทํางานเป@นทีม 4.01 0.43 มาก 4.05 0.39 มาก 
7. นักศึกษามีทักษะในการนําเสนอและการเขียนรายงาน 3.45 0.47 ปานกลาง 3.49 0.44 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวมด2านผลผลิต (Product) 3.57 0.50 มาก 3.38 0.40 ปานกลาง 
 

การสรุป อภิปรายผลและการนําไปใช2 
การวิจัยประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  
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คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
 
 การวิจัยประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร> หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2549 คณะครุศาสตร> มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> มีวัตถุประสงค>
เพ่ือประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร> หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2549ของ 
คณะครุศาสตร> มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> สําหรับเป@นข2อมูลอ2างอิงใน
การปรับปรุงหลักสูตร โดยใช2รูปแบบการประเมินแบบจําลองซิปป� (CIPP Model)ของสตัฟเฟBลบีม 
(Stufflebeam)เป@นแนวทางในการประเมิน กลุ�มตัวอย�างท่ีใช2ในการวิจัยแบ�งออกเป@น2 กลุ�ม ได2แก� 
กลุ�มผู2บริหารหลักสูตร อาจารย>ผู2สอน และผู2ทรงคุณวุฒิ จํานวน 28 คน และกลุ�มตัวอย�างนักศึกษาชั้น
ป=สูงสุดท่ีใช2หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549จํานวน 44 คน วิเคราะห>ข2อมูล
โดยใช2สถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistics) ได2แก� ค�าความถ่ี ร2อยละค�าเฉลี่ยเลขคณิต ( X) ส�วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยใช2ค�าสัมประสิทธิ์การกระจาย 
(C.V.)โดยการประเมินระดับความคิดเห็นและคุณภาพของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร> หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 โดยกลุ�มผู2บริหารหลักสูตร อาจารย>ผู2สอน และผู2ทรงคุณวุฒิ
และกลุ�มนักศึกษาชั้นป=สูงสุด สามารถสรุปและอภิปรายได2 ดังนี้  

1.ด2านบริบท (Context) 
ค�าเฉลี่ยความคิดเห็นต�อหลักสูตรด2านบริบทในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู�ในระดับ

มาก โดยท้ังสองกลุ�มตัวอย�างมีความเห็นสอดคล2องกันว�า หลักสูตรมีความสอดคล2องกับนโยบาย
การศึกษาชาติ มากท่ีสุด และมีความคิดเห็นในด2านของงบประมาณในการบริหารหลักสูตรมีความ
เหมาะสมน2อยท่ีสุดสําหรับผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรด2านบริบทของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร>อยู�ในระดับปานกลาง 

เม่ือพิจารณาผลการประเมินความคิดเห็นจําแนกเป@นรายข2อตามแบบประเมิน พบว�า
ในด2านความสอดคล2องกับนโยบายการศึกษาชาติ ข2อท่ี 2เป*นหลักสูตรท่ีสอดคล�องกับนโยบาย 
การศึกษาชาติท่ีเน�นผู�เรียนเป*นสําคัญ ด2านความต2องการของท2องถ่ิน ข2อท่ี 3 เป*นหลักสูตรท่ีได�รับการ
พัฒนาจากบุคคลท่ีเก่ียวข�องหลายฝ7าย เช"น ชุมชน ผู�ใช�บัณฑิต หรือผู�ท่ีเก่ียวข�องทางวิชาชีพ เป*นต�น
และข2อท่ี 4เป*นหลักสูตรท่ีพัฒนาจากผลการประเมินความต�องการจําเป*น (needs assessment)ของ
ผู� ท่ี เ ก่ี ยวข� อง  นั้ นผู2 ตอบแบบสอบถาม ท้ั งสองกลุ� ม มีความเห็ นสอดคล2องกันว�าหลักสูต ร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร> มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ดังนั้นทางสาขาวิชาฯ จึง
นําผลการประเมินประเด็นข2างต2นไปใช2ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยการเชิญผู2ทรงคุณวุฒิ ผู2ใช2บัณฑิต 
และผู2ท่ีเก่ียวข2องทางวิชาชีพ มาร�วมวิพากษ>หลักสูตรเพ่ือร�วมกําหนดนโยบาย จุดเน2น หรือทิศทางการ
พัฒนาหลักสูตร อีกท้ังจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิตและผู2ใช2บัณฑิตท่ีมีต�อหลักสูตร 
และทําการสํารวจความต2องการเรียนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร>ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีเรียนสายคณิตศาสตร>-วิทยาศาสตร> 
 
 2.ด2านปMจจัยเบ้ืองต2น (Input) 
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  ค�าเฉลี่ยความคิดเห็นต�อหลักสูตรด2านปgจจัยเบ้ืองต2นในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู�
ในระดับมากและท้ังสองกลุ�มตัวอย�างมีความเห็นสอดคล2องกันว�าอาจารย>ผู2สอนมีความพร2อมในการ
จัดการเรียนการสอนมากท่ีสุด และในมีความคิดเห็นในด2านความพร2อมของสื่อการเรียนการสอนมี
ความเหมาะสมน2อยท่ีสุดสําหรับผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรด2านปgจจัยเบ้ืองต2น โดยภาพรวมอยู�
ในระดับปานกลาง 
  เม่ือพิจารณาผลการประเมินความคิดเห็นจําแนกเป@นรายข2อตามแบบประเมิน พบว�า 
ผู2ตอบแบบสอบถามท้ังสองกลุ�มมีความเห็นสอดคล2องกันว�าหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู�ในระดับ 
ปานกลาง ในประเด็นต�อไปนี้ ความพร�อมของสื่อการเรียนการสอน การประชาสัมพันธ&ข"าวสารของ
หลักสูตรให�นักศึกษาทราบ การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน ความพร�อมของ
นักศึกษาท่ีจะศึกษาให�สําเร็จตามหลักสูตร พ้ืนฐานความรู�ในวิชาท่ีเรียนของนักศึกษา ความเหมาะสม
ของการจัดเรียงลําดับเนื้อหารายวิชาในแต"ละภาคเรียนตลอดหลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตร การจัด
โครงสร�างหลักสูตรท่ีเป*นวิชาเลือกให�ผู�เรียน และการเสริมสร�างความเข�าใจในภูมิปCญญาสากลเพ่ือให�
ก�าวทันและเข�าสู"เครือข"ายการเรียนรู�และการพัฒนาในสังคมโลกทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร>จึงนําประเด็นข2างต2นมาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ประกอบด2วย ด2าน
หลักสูตร ได2แก� 1) ปรับปรุงผลการเรียนรู2ในแต�ละด2านของหลักสูตร และวัตถุประสงค>ในรายวิชาท่ี
รับผิดชอบ ให2ผู2เรียนสามารถปรับตัวได2อย�างเหมาะสมท�ามกลางความเปลี่ยนแปลงต�างๆ เพ่ิมเติม
ทักษะทางด2านภาษาและการสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเสริมสร2างความเข2าใจในภูมิ
ปgญญาสากลเพ่ือให2ก2าวทันและเข2าสู�เครือข�ายการเรียนรู2และการพัฒนาในสังคมโลก2) ปรับปรุง
โครงสร2างและเนื้อหาหลักสูตร โดยปรับโครงสร2างและจํานวนหน�วยกิตให2มีความเหมาะสมปรับปรุง
แผนการเรียนให2มีจํานวนหน�วยกิตท่ีเหมาะสมในแต�ละภาคเรียน จัดเรียงลําดับเนื้อหารายวิชาใน 
แต�ละภาคเรียนตลอดหลักสูตรให2เหมาะสมจากพ้ืนฐานสู�ข้ันสูงปรับเนื้อหาและคําอธิบายรายวิชาใน 
แต�ละวิชาให2ทันสมัย ครอบคลุมท้ังในแนวกว2างและแนวลึกเป@นสากล และสอดคล2องกับวัตถุประสงค>
ในรายวิชานั้นๆเพ่ิมเติมรายวิชาเลือกในหลักสูตรสอดคล2องกับความต2องการของผู2เรียนให2ผู2เรียนได2
เลือกเรียนตามความสนใจอย�างแท2จริงด2านสภาพแวดล2อมของหลักสูตร และความพร2อมของส่ือ
การเรียนการสอน ทางสาขาวิชาได2ดําเนินการดังนี้ 1) พัฒนาห2องปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร> เพ่ือ
เก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ>และสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน และ 2) 
ดําเนินการปรับปรุงช�องทางการประชาสัมพันธ>ข�าวสารของหลักสูตรให2นักศึกษาทราบ โดยผ�านทาง 
moodle และเครือข�ายสังคมออนไลน> (social network) เพ่ือให2ข2อมูลข�าวสารจากทางสาขาวิชาฯ
เข2าถึงนักศึกษาอย�างสะดวกและรวดเร็ว 
 
 3.ด2านกระบวนการ (Process) 
  ค�าเฉลี่ยความคิดเห็นต�อหลักสูตรด2านกระบวนการ ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู�ใน
ระดับปานกลาง และท้ังสองกลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็นสอดคล2องกันว�า ด2านกระบวนการวัดและ
ประเมินผลมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ส�วนด2านการบริหารจัดการมีความเหมาะสมน2อยท่ีสุด สําหรับ
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรด2านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง 



184 

 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

  เม่ือพิจารณาผลการประเมินความคิดเห็นจําแนกเป@นรายข2อตามแบบประเมิน พบว�า
ในด2านกระบวนการ ผู2ตอบแบบสอบถามท้ังสองกลุ�มมีความเห็นสอดคล2องกันว�าหลักสูตรมีความ
เหมาะสมอยู�ในระดับน2อย ในประเด็นต�อไปนี้การประชาสัมพันธ&การรับสมัครเข�าเรียนความเหมาะสม
ของกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู�เรียนตามหลักสูตรความเหมาะสมของงบประมาณในการบริหาร
จัดการหลักสูตรความเหมาะสมของจํานวนอาจารย&ผู�สอนประจําหลักสูตรและ การวิเคราะห&ศักยภาพ
ของผู�เรียนและเข�าใจผู�เรียนเป*นรายบุคคลและหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู�ในระดับปานกลาง ใน
ประเด็นต�อไปนี้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู�ตามสภาพจริงระบบการรายงานผลการประเมินให�
ผู�เรียนทราบเป*นระยะๆการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนการนําผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�เต็มศักยภาพความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีเน�น
ผู�เรียนเป*นสําคัญความเหมาะสมของจํานวนชั่วโมงในแต"ละรายวิชาการจัดกิจกรรมท่ีส"งเสริมความรู�
นอกเหนือจากท่ีเรียนในชั้นเรียนการมีส"วนร"วมของอาจารย&ประจําหลักสูตรในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตรการได�รับการพัฒนาทางวิชาการของอาจารย&ประจํา
หลักสูตรการปฐมนิเทศอาจารย&ใหม"หรือคําแนะนําด�านการจัดการเรียนการสอนระบบการนิเทศ 
ติดตาม ขณะออกฝFกประสบการณ&วิชาชีพครู ความเหมาะสมของรายวิชาเรียนในแต"ละภาคเรียน
ความเหมาะสมของการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม"ก"อนเข�ารับการศึกษา ทางหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร>จึงนําประเด็นข2างต2นมาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร แบ�งออกเป@น 3 
ด2าน คือ ด2านการบริหารจัดการ ทางสาขาวิชาได2ดําเนินการดังนี้ 1) เพ่ิมช�องทางการประชาสัมพันธ>
การรับสมัครเข2าเรียน 2) ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผู2เรียนตามหลักสูตรด2วยความเหมาะสมและ
โปร�งใส โดยให2ผู2เรียนเลือกวิชาเอกตามความถนัดและความสนใจก�อนสอบคัดเลือก และนําการสอบ
วัดความรู2พ้ืนฐานในวิชาเฉพาะตามรายวิชาเอกนั้นๆ มาใช2ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพ่ิมเติมจาก
คะแนนสอบความรู2ท่ัวไป และการสัมภาษณ> 3) จัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการหลักสูตรให2มี
ความเหมาะสม4) เปBดรับอาจารย>ผู2สอนประจําหลักสูตร เพ่ือให2มีสัดส�วนระหว�างจํานวนอาจารย>และ
นักศึกษาท่ีเหมาะสม ต�อการจัดการเรียนการสอน และการนิเทศติดตาม ขณะออกฝEกประสบการณ>
วิชาชีพครู 5) กําหนดให2มีปฐมนิเทศอาจารย>ใหม�เพ่ิมเติมจากของมหาวิทยาลัย และกําหนดระบบการ
สังเกตการสอน โดยอาจารย>ใหม�ต2องได2รับสังเกตการสอนจากอาจารย>ในสาขาวิชา  และให2มีการสอน
คู�ระหว�างอาจารย>ใหม�อาจารย>ในสาขาวิชา เพ่ือแนะนําและให2คําปรึกษาในด2านการจัดการเรียนการ
สอน และ 6) ปรับปรุงการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม�ก�อนเข2ารับการศึกษาให2เหมาะสม และ
ดําเนินงานโครงการพบผู2ปกครองเพ่ิมเติม เพ่ือชี้แจงและทําความเข2าใจกับผู2ปกครองในประเด็นต�างๆ
ด2านกระบวนการเรียนการสอน ทางสาขาวิชาได2ดําเนินการดังนี้ 1)การจัดกิจกรรมท่ีส�งเสริมความรู2
นอกเหนือจากท่ีเรียนในชั้นเรียน หรือนํากิจกรรมนอกชั้นเรียน หรือชมรม ท่ีสาขาวิชาฯ คณะ และ
มหาวิทยาลัยดําเนินการอยู�แล2วมาบรรจุไว2ผลการเรียนรู2ในรายวิชาต�างๆ ท่ีเหมาะสม 2) ส�งเสริมให2
อาจารย>ในสาขาวิชาดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิเคราะห>ศักยภาพของผู2เรียนและ
เข2าใจผู2เรียนเป@นรายบุคคล และจัดกิจกรรมการเรียนรู2ท่ีเน2นผู2เรียนเป@นสําคัญ 3) มีการประเมินผล
ความพึงพอใจของผู2เรียนในทุกด2าน และการนําผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาผู2เรียนให2เต็มศักยภาพ และ ด2านการวัดและประเมินผล ทางสาขาวิชาจัดทําและปรับปรุง



185 

 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

ระบบการรายงานผลการประเมินให2ผู2เรียนทราบเป@นระยะๆ มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู2ตาม
สภาพจริง 
 
 
 
 4.ด2านผลผลิต(Product) 
  ค�าความคิดเห็นของกรรมการบริการหลักสูตร อาจารย>ผู2สอน และผู2ทรงคุณวุฒิ ต�อ
หลักสูตรด2านผลผลิต ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู�ในระดับมาก ส�วนความคิดเห็นของกลุ�มนักศึกษา 
อยู�ในระดับปานกลางโดยท้ังสองกลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็นสอดคล2องกันว�านักศึกษามีคุณลักษณะ
ด2านจิตพิสัยมากท่ีสุด ส�วนด2านพุทธิพิสัยมีน2อยท่ีสุดสําหรับผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรด2าน
ผลผลิต โดยภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง 
  เม่ือพิจารณาผลการประเมินความคิดเห็นจําแนกเป@นรายข2อตามแบบประเมิน พบว�า
ในด2านกระบวนการ ผู2ตอบแบบสอบถามท้ังสองกลุ�มมีความเห็นสอดคล2องกันว�าหลักสูตรมีความ
เหมาะสมอยู�ในระดับปานกลาง ในประเด็นต�อไปนี้พุทธิพิสัยด�านความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับภาษาและ
เทคโนโลยีสําหรับครู การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู� จิตวิทยาสําหรับครู การ
วัดและประเมินผลการศึกษา การบริหารจัดการในชั้นเรียน และ การวิจัยทางการศึกษาจิตพิสัยความ
รับผิดชอบในหน�าท่ีการงานและความตรงต"อเวลาทักษะพิสัยทักษะในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู� 
ทักษะในการจัดการเรียนรู� ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร ทักษะในการผลิตสื่อการเรียนรู� การ
นําเสนอและการเขียนรายงาน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร>จึงนําประเด็นข2างต2น
มาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ประกอบด2วย 1)ปรับปรุงเนื้อหาวิชา และพัฒนานักศึกษาในด2าน
เทคโนโลยีสําหรับครู การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู2 จิตวิทยาสําหรับครู การ
วัดและประเมินผลการศึกษา การบริหารจัดการในชั้นเรียน และ การวิจัยทางการศึกษาให2เข2มข2นข้ึน 
2) แทรกความรู2ภาษาอังกฤษ การนําเสนอและการเขียนรายงานไปในรายวิชาท่ีสอนให2มากข้ึน 3) 
พัฒนาคุณลักษณะ เช�น ความรับผิดชอบในหน2าท่ีการงาน และ การตรงต�อเวลา เป@นต2น และ4) 
ปรับปรุงโครงสร2างของหลักสูตร โดยเพ่ิมเติมรายวิชาท่ีเก่ียวข2องกับการสอน อาทิ การสอน
วิทยาศาสตร>ท่ัวไป การสอนชีววิทยาและ/หรือการสอนเคมี เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู2 ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร และทักษะในการผลิตสื่อการเรียนรู2ให2แก�นักศึกษา 
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ภาคผนวก ญ 
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ตามความต2องการของผู2ใช2บัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห<งชาติ 
และ 

ความต2องการและปMจจัยท่ีมีผลต<อการเลือกศึกษาต<อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร� คณะครุศาสตร� 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
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สรุปผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ตามความต2องการของผู2ใช2บัณฑิต 
ป"การศึกษา 2554  คณะครุศาสตร�  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 
 

ผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค>ตามความต2องการของผู2ใช2บัณฑิตจําแนก 
ในแต�ละด2านตามมาตรฐานผลการเรียนรู2ท่ีสอดคล2องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติ ได2ดังนี้ 

 
1. ด2านคุณธรรมจริยธรรม 

 
หัวข2อในการสํารวจ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1.1 ความมีระเบียบวินัย/ ความรับผิดชอบ 4.52 0.61 
1.2 ความซ่ือสัตย>สุจริต ท้ังต�อตนเองและผู2อ่ืน 4.44 0.71 
1.3 ความเมตตากรุณา และมีความเสียสละ

ช�วยเหลือผู2อ่ืน 
4.28 0.68 

1.4 รู2จักประหยัดท้ังส�วนตนและส�วนรวม 4.00 0.81 
รวม 4.31 0.71 

 
สรุป  ในภาพรวมผู2ใช2บัณฑิตมีความต2องการให2บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมอยู�ในระดับมาก 

(4.31) เม่ือจําแนกในแต�ละข2อย�อยพบว�า ผู2ใช2บัณฑิตมีความต2องการให2บัณฑิตมีระเบียบวินัยและ
ความรับผิดชอบ (4.52) รองลงมาคือ มีความซ่ือสัตย>สุจริต ท้ังต�อตนเองและผู2อ่ืน (4.44) 
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2. ด2านความรู2 
หัวข2อในการสํารวจ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2.1 มีความรู2พ้ืนฐานทางวิชาชีพและสามารถอธิบาย
ด2วยทฤษฎีต�างๆ ได2 

3.92 0.67 

2.2 สามารถตีความ ขยายความ แปลความ ย�อ
ความและจับใจความได2 

3.96 0.68 

2.3 สามารถนําความรู2 เชิงทฤษฎี ไปประยุกต>ใน
สถานการณ>ใหม�ได2 

4.08 0.72 

รวม 3.99 0.69 
 

สรุป  ในภาพรวมผู2ใช2บัณฑิตมีความต2องการให2บัณฑิตนําความรู2เชิงทฤษฎีไปประยุกต>ใน
สถานการณ>ใหม�ได2 อยู�ในระดับมาก (4.08) รองลงมาพบว�า ผู2ใช2บัณฑิตมีความต2องการให2บัณฑิต มี
ความสามารถในการตีความ ขยายความ แปลความ ย�อความและจับใจความได2 (3.96)  

 
3. ด2านทักษะทางปMญญา 
 

หัวข2อในการสํารวจ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
3.1มีความสามารถในการคิดเป@นระบบ วิเคราะห> 

เสนอแนะ และให2เหตุผลเพ่ือการตัดสินใจได2 
3.92 0.81 

3.2 มีความสามารถในการแก2ปgญหา 4.12 0.83 
3.3 มีความสามารถในการแสวงหาความรู2ใหม�ๆ 

และพัฒนาตนเองได2 
4.08 0.68 

รวม 4.04 0.77 
 

สรุป  ในภาพรวมผู2ใช2บัณฑิตมีความต2องการให2บัณฑิตมีทักษะทางปgญญา ในด2านความสามารถ
ในการแก2ปgญหามากท่ีสุด(4.12) รองลงมาคือมีความสามารถในการแสวงหาความรู2ใหม�ๆ และพัฒนา
ตนเองได2 (4.08) 
 
4. ด2านทักษะความสัมพันธ�ระหว<างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 
หัวข2อในการสํารวจ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4.1ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและหน2าท่ีท่ีกําหนดจน
เสร็จเรียบร2อยโดยไม�ละเมิดสิทธิ์ผู2อ่ืน 

4.36 0.68 

4.2 มีทักษะการทํางานเป@นทีมเพ่ือบรรลุเป�าหมาย
ของงานหรือองค>กร 

4.44 0.65 
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4.3 ปฏิบัติตนตามกฎหมายและกฎระเบียบของ
องค>กร 

4.44 0.71 

รวม 4.41 0.68 
 

สรุป  ในภาพรวมผู2ใช2บัณฑิตมีความต2องการให2บัณฑิตมีทักษะความสัมพันธ>ระหว�างบุคคลและ
ความรับผิดชอบในด2านมีทักษะการทํางานเป@นทีมเพ่ือบรรลุเป�าหมายของงานหรือองค>กร และปฏิบัติ
ตนตามกฎหมายและกฎระเบียบขององค>กร มากท่ีสุด (4.44)  
 
ด2านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หัวข2อในการสํารวจ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
5.1มีความคล�องแคล�วในการใช2ตัวเลข และแปลผล

วิเคราะห>ต�างๆ 
3.92 0.75 

4.2 มีความสามารถในการฟg ง พูด อ� าน  เขียน
ภาษาไทย และภาษาต�างประเทศได2อย�าง
คล�องแคล�ว ถูกต2องและสร2างสรรค> 

3.56 0.78 

5.3 มีความสามารถการใช2คอมพิวเตอร>เพ่ือการ
แสวงหาข2อมูล และการติดต�อสื่อสาร 

4.20 0.76 

รวม 3.89 0.77 
 

สรุป  ในภาพรวมผู2ใช2บัณฑิตมีความต2องการให2บัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห>ตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด2านการใช2คอมพิวเตอร>เพ่ือการแสวงหาข2อมูล และการ
ติดต�อสื่อสาร (4.20)รองลงมาคือมีความคล�องแคล�วในการใช2ตัวเลข และแปลผลวิเคราะห>ต�างๆ 
(3.92) 
 
5. การพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ� 
 

หัวข2อในการสํารวจ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
6.1ชอบช�วยเหลือผู2อ่ืน 4.44 0.70 
5.2 มีความเสียสละเวลาและทุ�มเทให2กับองค>กร 4.52 0.61 
6.3 มุ�งม่ันพัฒนาองค>กรและสังคมท2องถ่ิน 4.24 0.79 

รวม 4.40 0.71 
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สรุป  ในภาพรวมของการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ>ของมหาวิทยาลัยและของคณะ 
พบว�า ผู2 ใช2 บัณ ฑิตมีความต2องการให2 บัณ ฑิตมีความเสียสละเวลาและทุ�ม เทให2 กับองค>กร 
(4.52)รองลงมาคือชอบช�วยเหลือผู2อ่ืน (4.44) 
 

จากผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค>ตามความต2องการของผู2ใช2บัณฑิต
หลักสูตรครุศาตรบัณฑิตคณะครุศาสตร>พบว�าผู2ใช2บัณฑิตต2องการให2บัณฑิตมีคุณลักษณะท้ัง 5 ด2าน 
อยู�ในระดับมาก เม่ือจําแนกในแต�ละด2านพบว�า คุณลักษณะบัณฑิตท่ีผู2ใช2บัณฑิตต2องการเรียง
ตามลําดับจากมากไปหาน2อย ได2ดังนี้ ด2านทักษะความสัมพันธ>ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(4.41) คุณธรรมจริยธรรม(4.31)  ทักษะทางปgญญา (4.04) ด2านความรู2 (3.99)  และด2านทักษะการ
วิเคราะห>เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ (3.89) 
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ความต2องการเรียนและปMจจัยท่ีมีผลต<อการเลือกศึกษาต<อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร� คณะครุศาสตร� 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
 
สาขาวิทยาศาสตร> คณะครุศาสตร> ทําการสํารวจความต2องการเรียนและปgจจัยท่ีมีผลต�อการ

เลือกศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร> โดยวิธีการสัมภาษณ> ผู2ท่ีสนใจเข2า
ศึกษาต�อระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร> (กําลังศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาป=ท่ี 6 สายคณิตศาสตร>-วิทยาศาสตร>) ผลการศึกษาสรุปได2ดังนี้ 

 
1. ข2อมูลท่ัวไป 

ผู2ถูกสัมภาษณ> มีจํานวน 112 คน ท่ีสนใจศึกษาต�อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร> คณะครุศาสตร> สาขาวิชาวิทยาศาสตร>เป@นเพศหญิง (ร2อยละ 88.00) มากกว�าเพศชาย 
(ร2อยละ 12.00) โดยมีอายุระหว�าง 17-20 ป=  
 
2. ปMจจัยในการเลือกศึกษาต<อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

วิทยาศาสตร� คณะครุศาสตร� 
ผู2ถูกสัมภาษณ>เลือกศึกษาต�อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร> คณะครุศาสตร>ด2วยเหตุผล ดังต�อไปนี้ (เรียงตามลําดับจากมากไปน2อย)อยากเป@นครู
ความม่ันคงทางวิชาชีพ ความสะดวกของสถานท่ีเรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระ
บรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี ความยาก-ง�ายของการสมัครสอบเข2าศึกษา และค�าใช2จ�ายต�อเทอม  
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3. ความต2องการในการศึกษาต<อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร� คณะครุ
ศาสตร� 

ผู2ถูกสัมภาษณ>สนใจในการศึกษาต�อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร> 
คณะครุศาสตร>ระดับปริญญาตรี มีความต2องการเรียนในหลักสูตรชีววิทยามากท่ีสุด(79 คน) รองลงเป@น
วิทยาศาสตร>ท่ัวไป (15 คน) ส�วนหลักสูตรฟBสิกส> ผู2ถูกสัมภาษณ>มีความสนใจเลือกเรียนน2อยท่ีสุด (8 คน) 

 

 
 

 
  

ฟBสิกส> เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร>ท่ัวไป
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ความต2องการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร� ในคณะครุศาสตร�
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางเปรียบเทียบข2อแตกต<างระหว<างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรท่ีปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 

 

ตารางเปรียบเทียบข2อแตกต<างระหว<างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 
1. เปรียบเทียบการให2ปริญญา 

หลักสูตรเดิมพ.ศ.2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เหตุผล 
1) ชื่อหลักสูตร  1) ชื่อหลักสูตร   ปรับหลักสูตรแยก

ตามวิชาเอก ภาษาไทย หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร> ภาษาไทย หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร>ทั่วไป 
ภาษาอังกฤษ Bachelor ofEducation in Science ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Biology and General Science 

2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: ครุศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร>) ภาษาไทย ชื่อเต็ม: ครุศาสตรบัณฑิต(ชีววิทยาและวิทยาศาสตร>ทั่วไป)  

 
 
 
ปรับเป@นวิชาเอกคู� 

 ชื่อย�อ: ค.บ. (วิทยาศาสตร>)  ชื่อย�อ: ค.บ. (ชีววิทยาและวิทยาศาสตร>ทั่วไป) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Education (Science) ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Education (Biology and General Science) 

 ชื่อย�อ: B.Ed. (Science)  ชื่อย�อ: B.Ed. (Biology and General Science) 
3)วิชาเอก   3)วิชาเอก  

ภาษาไทย วิทยาศาสตร> ภาษาไทย ชีววิทยาและวิทยาศาสตร>ทั่วไป 
ภาษาอังกฤษ Science ภาษาอังกฤษ Biology and General Science 

  



 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 

 

 2. เปรียบเทียบโครงสร2าง 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เหตุผล 

หน<วยกิตรวมไม<น2อยกว<า 172 หน<วยกิต หน<วยกิตรวมไม<น2อยกว<า 173หน<วยกิต  
   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หน<วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน<วยกิต  

1.1 กลุ�มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน�วยกิต 1.1 กลุ�มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน�วยกิต  
1.2 กลุ�มวิชามนุษยศาสตร> 
และสังคมศาสตร> 15 หน�วยกิต 

1.2 กลุ�มวิชามนุษยศาสตร> 
และสังคมศาสตร> 13 หน�วยกิต  

1.3) ก ลุ� ม วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร>     
คณิตศาสตร>และเทคโนโลยี 9  

1.3) ก ลุ� ม วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร>          
คณิตศาสตร>และเทคโนโลยี 8 หน�วยกิต  

   
2) หมวดวิชาเฉพาะ 132 หน<วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะด2าน 137 หน<วยกิต  

2.1) กลุ�มวิชาชีพครู 58 หน�วยกิต 2.1) วิชาชีพครู 55 หน�วยกิต  
2.1.1) กลุ�มวิชาชีพบังคับ 35 หน�วยกิต 2.1.1) วิชาชีพบังคับ 35 หน�วยกิต  
2.1.2) กลุ�มวิชาชีพเลือก 6 หน�วยกิต 2.1.2) วิชาชีพเลือก 6 หน�วยกิต  
2.1.3) ฝEกประสบการณ>

วิชาชีพ 
17 หน�วยกิต 2.1.3) ฝEกประสบการณ>   

วิชาชีพ 
14 หน�วยกิต 

 
2.2) กลุ�มวิชาเนื้อหา 75 หน�วยกิต 2.2) วิชาเอก 82 หน�วยกิต  

2.2.1) กลุ�มวิชาเนื้อหาบังคับ 64 หน�วยกิต 
2.2.1) วิชาเอกคู� 
2.2.2) วิชาการสอนวิชาเอก 

68 
 
8 

หน�วยกิต 
 

หน�วยกิต  
2.2.1) กลุ�มวิชาเนื้อหาเลือก 11 หน�วยกิต 2.2.1) วิชาเอกเลือก 6 หน�วยกิต  

3)หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน<วยกิต 3)หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน<วยกิต  
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   3. การเปรียบเทียบโครงสร2างรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด2าน : กลุ<มวิชาเนื้อหา 
หลักสูตรเดิมพ.ศ.2549 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555 หมายเหตุ 

กลุ<มวิชาเนื้อหา  75 หน<วยกิต กลุ<มวิชาเนื้อหา ไม<น2อยกว<า 82 หน<วยกิต  
หมู<วิชาทั่วไป      
1243601 ภาษาอังกฤษสําหรับครู

วิทยาศาสตร> 1 
2(2-0-4)  ตัดออกโดยบูรณาการภาษาอังกฤษในการ

เรียนการสอนวิชาเอก 
1243602 ภาษาอังกฤษสําหรับครู

วิทยาศาสตร> 2 
2(2-0-4)  ตัดออกโดยบูรณาการภาษาอังกฤษในการ

เรียนการสอนวิชาเอก 
4091611 คณิตศาสตร>สําหรับครู

วิทยาศาสตร> 
3(3-0-6)  เปลี่ยนเป@นรายวิชาแคลคูลสัและเรขาคณติ

วิเคราะห> 1 
4003901 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร> 3(2-2-5)  ตัดออกเพราะสาระไม�เข2มค2นพอ 
หมู<วิชาวิทยาศาสตร�ศึกษา  วิชาวิทยาศาสตร�ศึกษาบังคับเรียน 8 หน<วยกิต  
1243101 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร> 

และเทคโนโลยี 
2(1-2-3) 

 
   ย2ายไปกลุ�มวิชาเนื้อหาเลือก 

1243216 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร> 3(2-2-5)    ตัดออกเพราะมีวิชาการสอนวิชาเอก 
1244601 ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร> 3(2-2-5) 1084004 การสอนวิทยาศาสตร>ทั่วไป 3(2-2-5) ปรับเป@นรายวิชา การสอนวิทยาศาสตร>

ทั่วไป และการสอนเคม ี
   1084006 การสอนเคม ี 3(2-2-5)  
1244901 สัมมนาวิทยาศาสตร>ศึกษา 2(1-2-3) 1074002 สัมมนาวิทยาศาสตร>ศึกษา 2(1-2-3) รายวิชาเดมิ 
หมู<วิชาฟKสิกส�และวิทยาศาสตร�ทั่วไป    
4011307 ฟBสิกส>สาํหรับครูวิทยาศาสตร> 1 3(2-2-5)    แยกเป@นทฤษฎีและปฏิบัติ โดยอยู�ในกลุ�ม

วิชาวิทยาศาสตร>ทั่วไป 
011308 ฟBสิกส>สาํหรับครูวิทยาศาสตร> 2 3(2-2-5)    แยกเป@นทฤษฎีและปฏิบัติ โดยอยู�ในกลุ�ม

วิชาวิทยาศาสตร>ทั่วไป 
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หลักสูตรเดิมพ.ศ.2549 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555 หมายเหตุ 
4042102 ดาราศาสตร>และอวกาศสําหรับ

ครูวิทยาศาสตร> 
3(2-2-5)    ปรับรายวิชา โดยอยู�ในกลุ�มวิชาวิทยาศาสตร>

ทั่วไป 
4052105 ธรณีวิทยาสําหรับครู

วิทยาศาสตร> 
3(2-2-5)    เปลี่ยนเป@นรายวิชาวิทยาศาสตร>เกี่ยวกับโลก 

4052302 อุตุนิยมวิทยาสาํหรับครู
วิทยาศาสตร> 

2(1-2-3)    เปลี่ยนเป@นรายวิชาวิทยาศาสตร>เกี่ยวกับโลก 

หมู<วิชาเคมี      
4021115 เคมีทั่วไปสําหรับครูวิทยาศาสตร> 3(2-2-5)    แยกเป@นทฤษฎีและปฏิบัติ โดยอยู�ในกลุ�ม

วิชาวิทยาศาสตร>ทั่วไป 
4022206 เคมีอนินทรีย>สําหรบัครู

วิทยาศาสตร> 
3(2-2-5)    ปรับหน�วยกิตและให2เรียนเฉพาะทฤษฎี 

4022315 เคมีอินทรีย>สําหรบัครู
วิทยาศาสตร>  

3(2-2-5)    แยกเป@นทฤษฎีและปฏิบัติ โดยอยู�ในกลุ�ม
วิชาเคม ี

4022623    เคมีวิเคราะห>สําหรับครู
วิทยาศาสตร>  

3(2-2-5)    แยกเป@นทฤษฎีและปฏิบัติ โดยอยู�ในกลุ�ม
วิชาเคม ี

4024509 ชีวเคมีพื้นฐานสําหรับครู
วิทยาศาสตร>  

3(2-2-5)    ปรับรายวิชา โดยอยู�ในกลุ�มวิชาเคมี 

หมู<วิชาชีววิทยา      
4031108 ชีววิทยาสําหรับครูวิทยาศาสตร> 3(2-2-5)    แยกเป@นทฤษฎีและปฏิบัติ โดยอยู�ในกลุ�ม

วิชาวิทยาศาสตร>ทั่วไป 
4032401 พันธุศาสตร> 3(2-2-5)    ตัดออก เนื่องจากไม�สอดคล2องกับสาขาวิชา 
4032702 เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับครู

วิทยาศาสตร> 
3(2-2-5)    ตัดออก เนื่องจากไม�สอดคล2องกับสาขาวิชา 
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หลักสูตรเดิมพ.ศ.2549 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555 หมายเหตุ 
4033101    นิเวศวิทยา 3(2-2-5)    ตัดออก เนื่องจากไม�สอดคล2องกับสาขาวิชา 
4034201 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 3(2-2-5)    ตัดออก เนื่องจากไม�สอดคล2องกับสาขาวิชา 
วิชาเลือกเรียนรายวิชาจากหมู<ใดหมู<หนึ่งหรือ
ตามความสนใจไม<น2อยกว<า 11 หน<วยกิต 

     

หมู<วิชาฟKสิกส�      
4013301 กลศาสตร>                                                               3(3-0-6)    ตัดออก เนื่องจากไม�สอดคล2องกับสาขาวิชา 
4012302 ฟBสิกส>ของคลื่น 3(3-0-6)    ตัดออก เนื่องจากไม�สอดคล2องกับสาขาวิชา 
4013304 อุณหพลศาสตร>  3(3-0-6)    ตัดออก เนื่องจากไม�สอดคล2องกับสาขาวิชา 
4012401 ฟBสิกส>แผนใหม� 3(3-0-6)    ตัดออก เนื่องจากไม�สอดคล2องกับสาขาวิชา 
4013401 กลศาสตร>ควอนตมั 1  3(3-0-6)    ตัดออก เนื่องจากไม�สอดคล2องกับสาขาวิชา 
4013403 ฟBสิกส>นิวเคลียร> 1 3(3-0-6)    ตัดออก เนื่องจากไม�สอดคล2องกับสาขาวิชา 
หมู<วิชาเคมี      
4023714 อุตสาหกรรมเคมีปBโตรเลียม 2(2-0-4)    รวมกันเป@นรายวิชาใหม� 
4023710 เคมีพอลิเมอร>เบื้องต2น 3(3-0-6)     
4024607 การวิเคราะห>ทางเคมดี2วย

เครื่องมือ 
3(3-0-6)    รายวิชาเดมิ 

4024608 ปฏิบัติการวิเคราะห>ทางเคมดี2วย
เครื่องมือ  

1(0-3-0)    รายวิชาเดมิ 

4023740 เคมีสิ่งแวดล2อมสําหรับครู
วิทยาศาสตร>  

3(2-2-5)    ปรับรายวิชา แยกเป@นทฤษฎีและปฏิบัติ 
และย2ายมาเป@นวิชาเอกบังคับ 

4024311 เคมีผลิตภัณฑ>ธรรมชาติสาํหรับ
ครูวิทยาศาสตร> 

3(2-2-5)    ปรับรายวิชา และย2ายมาเป@นวิชาเอกบังคับ 
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หลักสูตรเดิมพ.ศ.2549 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555 หมายเหตุ 
หมู<วิชาชีววิทยา      
4031301 สัตววิทยา   3(2-2-5)    ตัดออก เนื่องจากไม�สอดคล2องกับสาขาวิชา 
4032201 พฤกษศาสตร> 3(2-2-5)    ตัดออก เนื่องจากไม�สอดคล2องกับสาขาวิชา 
4032101 สรีรวิทยาทั่วไป 3(2-2-5)    ตัดออก เนื่องจากไม�สอดคล2องกับสาขาวิชา 
4032601 จุลชีววิทยา 3(2-2-5)    ตัดออก เนื่องจากไม�สอดคล2องกับสาขาวิชา 
4033103 อนุกรมวิธาน 3(2-2-5)    ตัดออก เนื่องจากไม�สอดคล2องกับสาขาวิชา 
4033104 ชีววิทยาของเซลล> 3(2-2-5)    ตัดออก เนื่องจากไม�สอดคล2องกับสาขาวิชา 
4034502 เทคนิคทางชีววิทยา 3(2-2-5)    ตัดออก เนื่องจากไม�สอดคล2องกับสาขาวิชา 
   วิชาวิทยาศาสตร�ทั่วไปบังคับเรียน ไม<น2อยกว<า34 

หน<วยกิต 
 (เรียนร<วมกันทุกวิชาเอก) 

   4011305 ฟBสิกส> 1 3(3-0-6) แยกเป@นทฤษฎีและปฏิบัตจิากรายวิชา 
4011307     4011601  ปฏิบัติการฟBสิกส> 1 1(0-3-2) 

   4011306 ฟBสิกส> 2  3(3-0-6)  
   4011602 ปฏิบัติการฟBสิกส> 2 1(3-0-6)  
   4021105 เคมี 1 3(3-0-6) แยกเป@นทฤษฎีและปฏิบัตจิากรายวิชา 

4021115 
   4021106 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-2)  
   4022102 เคมี 2  3(3-0-6)  
   4022103 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-2)  
   4031101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) แยกเป@นทฤษฎีและปฏิบัตจิากรายวิชา 

4031108 
   4031103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-2)  
   4031102 ชีววิทยา 2 3(3-0-6)  
   4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-2)  
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หลักสูตรเดิมพ.ศ.2549 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555 หมายเหตุ 
   4043201 ดาราศาสตร>และอวกาศ 3(3-0-6) แยกเป@นทฤษฎีและปฏิบัตจิากรายวิชา 

4042102 
   4013201 ไฟฟ�าและพลังงาน 2(2-0-4) รายวิชาใหม� 
   4052201 วิทยาศาสตร>เกี่ยวกับโลก 3(3-0-6) รายวิชาใหม� 
   4091401 แคลคูลสัและเรขาคณติวิเคราะห> 1 3(3-0-6) รายวิชาใหม� 
   วิชาเคมี บังคับเรียนไม<น2อยกว<า 34 หน<วยกิต   
   4022203 เคมีอนินทรีย> 4(4-0-8) ปรับเพิ่มหน�วยกิตและให2เรยีนเฉพาะทฤษฎ ี
   4022309 หลักเคมีอินทรีย> 4(4-0-8) แยกเป@นทฤษฎีและปฏิบัตจิากรายวิชา 

4022315 และเพิ่มหน�วยกิต 
   4022310 ปฏิบัติการหลักเคมีอินทรีย>และการ

วิเคราะห> 
1(0-3-2)  

   4022406 เคมีเชิงฟBสิกส> 4(4-0-8) รายวิชาใหม� 
   4022505 หลักชีวเคม ี 32(2-2-5) ปรับจากรายวิชา 4024509 
   4022616 เคมีวิเคราะห> 3(3-0-6) แยกเป@นทฤษฎีและปฏิบัตจิากรายวิชา 

4022623 
   4022617 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห> 1(0-3-2)  
   4023102 เคมีกับความปลอดภัย 1(1-0-2) รายวิชาใหม� 
   4023708 เคมีสภาวะแวดล2อม 3(3-0-6) แยกเป@นทฤษฎีและปฏิบัตจิากรายวิชา 

4023740 
   4023709 ปฏิบัติการเคมสีภาวะแวดล2อม 1(0-3-2)  
   4024306 เคมีของผลติภณัฑ>ธรรมชาต ิ 3(2-2-5) ปรับจากรายวิชา 4024311 และย2ายมาเป@น

วิชาบังคับ 
   4024712 พอลิเมอร>และอุตสาหกรรมเคมี

ปBโตรเลียม 
3(3  -0- 6) รวมจากรายวิชา 4023714 และ 4023710 
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   4022701 เคมีประยุกต> 3(2-2-5) รายวิชาใหม� 
   วิชาเลือก เลือกเรียนจากรายวิชาดังนี้ ไม<น2อยกว<า 

6 หน<วยกิต 
  

   4061101 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร>สิ่งแวดล2อม 3(2-2-5) รายวิชาใหม� 
   1243102 วิทยาศาสตร>ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) รายวิชาใหม� 
   1243103 วิทยาศาสตร>ท2องถิ่น 3(2-2-5) รายวิชาใหม� 
   4022622 การวิเคราะห>ด2วยเครื่องมือ 3(3-0-6) รายวิชาเดมิ 
   4022627 ปฏิบัติการวิเคราะห>ด2วยเครื่องมือ 1(0-3-2) รายวิชาเดมิ 
   4023612 เทคนิคการแยก 2(2-0-4) รายวิชาใหม� 
   4023613 ปฏิบัติการเทคนิคการแยก 1(0-3-2) รายวิชาใหม� 
   4024206 เคมีชีวอนินทรีย> 2(2-0-4) รายวิชาใหม� 
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 4. เปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชา (กลุ<มวิชาเนื้อหา) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เหตุผล 
1. 4011307 ฟBสิกส>สาํหรับครูวิทยาศาสตร> 1 3(2-2-5) 1. 4011305 ฟBสิกส> 1 3(3-0-6)  
 Physics for Science Teachers 1   Physics 1   
 การวัด ความแม�นยําและความเที่ยงตรงใน

การวัด หน� วย ปริมาณ   สเกลาร>และ
เวก เตอร>  การเคลื่ อน ที่ของวัต ถุแบบ
เส2นตรง แบบโปรเจกไทล> แบบวงกลม 
แบบ หมุ น  แบบ ฮาร> มอ นิ กอย� างง� าย      
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนต> งาน 
กําลัง พลังงาน กฎการอนุรักษ>พลังงาน 
และโมเมนตัม คลื่นกล คลื่นเสียงและการ
ได2ยิน คลื่นแสงและการมองเห็น คุณสมบัติ
ข อ งข อ งแ ข็ ง  ข อ ง เห ล ว  แ ล ะ ก� า ซ 
ปรากฏการณ>ทางความร2อน และหลักการ
เบื้องต2นทางอุณหพลศาสตร> โดยจัดให2มี
การปฏิบัติการทดลองตามความเหมาะสม 
 
 
 
 

  การวัด ความแม�นยําและความเที่ยงตรงใน  
การวัด หน�วย ปริมาณสเกลาร>และเวกเตอร> 
ตําแหน�งและการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการ
เคลื่อน ที่ของนิวตัน งาน กําลั ง พลังงาน      
กฎการอนุรักษ>ของพลังงานและโมเมนตัม 
ความยืดหยุ�นของวัตถุ คลื่นกล ปรากฏการณ>
ทางความร2อน หลักการเบื้องต2นทางอุณห-
พลศาสตร> การขยายตัว การเปลี่ยนสถานะ 
และการถ�ายเทความร2อน 

 

 

   2. 4011601 ปฏิบัติการฟBสิกส> 1 1(0-3-2)  
    Physics Laboratory 1   
    ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัด ความแม�นยําและ

ความเที่ยงตรงในการวัด กฎการเคลื่อนที่ของ
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นิ วตัน  สมดุ ลของแรง การตกอย� างเสรี        
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล> การเคลื่อนที่
แบบซิมเปBลฮาร>มอนิกส> การทดลองหาค�า
สัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส2นของโลหะ 
อัตราการไหลของของไหล ความจุความร2อน
จําเพาะของวัตถุ 

2. 4011308 ฟBสิกส>สาํหรับครูวิทยาศาสตร> 1 3(2-2-5) 3. 4011306 ฟBสิกส> 2 3(3-0-6)  
 Physics for Science Teachers 2   Physics 2   

 

ประจุไฟฟ�ากฎของคูลอมบ> สนามไฟฟ�า 
กฎของเกาส>  ศั กย> ไฟฟ� า   พลั งงาน 
ศักย>ไฟฟ�า กระแสไฟฟ�า เครื่องใช2ไฟฟ�า
ในบ2าน แรงแม�เหล็ก สนามแม�เหล็กอัน
เนื่องมาจากกระแสไฟฟ�าและกฎของ
แอมแปร> แรงเคลื่อนไฟฟ�าเหนี่ยวนําและ
กฎของฟาราเดย> คลื่นแม�เหล็กไฟฟ�า 
โครงสร2 างอะตอม  นิ ว เคลี ยส  และ
อิเล็กทรอนิกส>ปฏิกิริยานิวเคลียร>และ
กัมมันตภาพรังสี ประโยชน>และโทษของ
กัมมันตภาพรังสีต�อสิ่งแวดล2อม โดยจัด
ให2มีการปฏิบัติการทดลองตามความ
เหมาะสม   

ประจุไฟฟ�า กฎของคูลอมบ>  สนามไฟฟ�า      
กฎของเกาส>  ศั กย> ไฟ ฟ� า  ความ จุ ไฟ ฟ� า
กระแสไฟฟ�า กฎของโอห>ม กฎของเคอร>
ชอพฟ� แรงของลอเรนซ> สนามแม�เหล็กอัน
เนื่องมาจากกระแสไฟฟ�า แรงเคลื่อนไฟฟ�า
เหนี่ยวนํา     สารแม�เหล็ก การแกว�งกวัดของ
สนามไฟฟ�า แสงเชิงเรขาคณิต สเปกตรัมของ
คลื่นแม�เหล็กไฟฟ�า ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ 
โครงสร2างอะตอม กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียส
และการสลายนิวเคลียส 

  
   4. 4011602 ปฏิบัติการฟBสิกส> 2 1(0-3-2)  
    Physics Laboratory 2   

    ปฏิบัติการเกี่ยวกับประจุไฟฟ�า และอิเล็กโท   
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รสโคป การหาความสัมพันธ>ระหว�างกระแส
และความต�างศักย>ไฟฟ�าในวงจร กฎของโอห>ม   
การอัดประจุและคายประจุไฟฟ�าในวงจร
สนามแม�เหล็กอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ�าใน
ลวดตัวนํา และขดลวดโซลินอยด> การทดลอง
หาประจุไฟฟ�าต�อมวล การทดลองเกี่ยวกับ
ความถี่ การกําทอน และการเกิดคลื่นนิ่งใน
เส2 น เชือก  ช นิ ดและการสลายของสาร
กัมมันตภาพรังสี 
 
 
 
 
 

3. 4021115 เคมีทั่วไปสําหรับครูวิทยาศาสตร> 3(2-2-5) 5. 4021105 เคมี 1  3(3-0-6)  
 General Chemistry for Science 

Teachers 
  Chemistry 1  

 

 

สมบัตติ�าง ๆของสาร การจําแนกสาร 
แบบจําลอง การจัดเรียงอนุภาค ตาราง
ธาตุสมบัติของสาร  ปรมิาณสารสมัพันธ>  
สมดลุเคมี สารละลายบัฟเฟอร> ทฤษฎี
การไฮบรไิดเชชัน เคมเีชิงไฟฟ�า อุณหพล
ศาสตร>   การคํานวณความเข2มข2นสารใน 

  มวลสารสมัพันธ> โครงสร2างอะตอม ตารางธาตุ 
พันธะเคมีเบื้องต2น สมบัตติ�างๆ ของแก�ส 
ของเหลวและของแข็ง สารละลายสมดลุเคมี 
กรด เบส เกลือ บัฟเฟอร> อุณหพลศาสตร> 

  
 รูปแบบต�าง ๆ เช�น  เปอร>เซ็นต>  นอร>  6. 4022102 เคมี 2 3(3-0-6)  
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 มั ล ลิ ตี้   แล ะppm และห ลั กการใช2

ห2องปฏิบัติการ 
  Chemistry 2   

   

จลน>พลศาสตร>ไฟฟ�าเคมี บทนําเคมีอินทรีย> 
การจําแนกสารประกอบเคมีอินทรีย> ไฮบริ
ไดเซชัน พันธะเวเลนซ>ในสารประกอบ
อินทรีย> 
   

   7. 4021106 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-2)  
    Chemistry Laboratory 1   

    

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคและหลักปฏิบัติ
ทั่วไปในการใช2ห2องปฏิบัติการ การเตรียม
สารละลาย การอ�านและทําความเข2าใจฉลาก
ข2างขวดสารเคมี เกรดของสาร และปฏิบัติการ
อื่นๆ    ที่ เกี่ยวข2องกับเนื้อหาในรายวิชา
ข2างต2น   

   8. 4022103 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-2)  
    Chemistry Laboratory 2   
    มีสมดุลเคมี ไฟฟ�าเคมี เทคนิคการสกัดสาร

ด2วยจุดหลอมเหลว ค�าคงที่ของสมการหาจุด
เดือดการแยกสารด2วยวิธีโครมาโทกราฟ= 

 

 
4. 4022206 เคมีอนินทรีย>สําหรบัครูวิทยาศาสตร> 3(2-2-5) 9. 4022203 เคมีอนินทรีย> 4(4-0-8)  
 Inorganic Chemistry for Science 

Teachers 
  Inorganic Chemistry  

 

 
โครงสร2างอิเล็กทรอนิกส>ของอะตอม 
โครงสร2างและพันธะในโมเลกุล รูปร�าง   

สถานะของพลังงานเชิงอะตอมและสัญลักษณ>
เทอม สมมาตร ความสัมพันธ>ของโครงสร2าง  
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พันธะ ทฤษฎีต�าง ๆ ที่ใช2อธิบายรูปร�าง
โมเลกุล เคมีเกี่ยวกับสารประกอบโคออร>
ดิเนชัน ความรู2เบื้องต2นกับธาตุทรานซิซัน 
และทฤษฎีสนามลิแกนด> สมมาตรและ
พอยท>กรุ�ป 

พลังงานและพันธะเคมี สารประกอบโคออร>ดิ-
เนชัน ทฤษฎีคริสตัลฟBลด> ทฤษฎีออร>บิทัล    
เชิงโมเลกุล ทฤษฎีลิแกนด>ฟBลด>สมบัติและ   
การประยุกต>ของของแข็งอนินทรีย> 

5. 4022315 เคมีอินทรีย>สําหรบัครูวิทยาศาสตร> 3(2-2-5) 10. 4022309 หลักเคมีอินทรีย> 4(4-0-8)  
 Organic Chemistry for Science 

Teachers 
  Concepts of Organic Chemistry  

 

 

โครงสร2างและพันธะเคมีของสารอินทรีย>
ไฮบริ เดชันสเทริโอเคมีปฏิ กิริยาเคมี
อินทรีย> เช�น ปฏิกิริยาแทนที่ปฏิกิริยา
ก าร กํ า จั ด อ อ ก  ป ฏิ กิ ริ ย าก าร เติ ม 
ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน การ
นําเอาหลักการทางสเปกโตรสโกป=มา
ประยุกต> ใช2 ในการหาโครงสร2างของ
สารอินทรีย> 

  

ปgจจัยการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย> แผนภาพ
พลังงานของการเกิดปฏิกิริยา การแตกหัก
พันธะ อินเตอร>มีเดียต สภาวะทรานซิชัน สเตอริ
โอเคมี สารประกอบเคมีอินทรีย>ประเภทต�างๆ 
ปฏิกิริยาการเตรียมสารประกอบเคมีอินทรีย> 
ปฏิกิริยาแบบนิวคลีโอฟBลิที่คาร>บอนอิ่มตัว 
ปฏิกิริยาการกําจัด กลไกการเกิดปฏิกิริยา
กําจัดแบบ E1 E2และ E1CBและสเตอริโอเคมี
ของปฏิกิริยา ปฏิกิริยาการเพิ่มกลุ�มแบบอิเลค
โตรฟBลิกที่คาร>บอนไม�อิ่มตัว ปฏิกิริยาการเพิ่ม
กลุ�มแบบนิวคลีโอฟBลิกที่คาร>บอนิลของอัลดี
ไฮด> คี โตน  ก รดคาร>บ อก ซิ ลิ ก  อ นุ พั น ธ> 
ปฏิกิริยาการแทนที่ในสารประกอบอะโรมาติก 
ความรู2เบื้องต2นของสารเฮทเทอโรไซคลิก 
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   11. 4022310 ปฏิบัติการหลักเคมีอินทรีย>และการวิเคราะห> 1(0-3-2)  
    Practical in Concepts of Organic 

Chemistry and Analysis 
 

 

    

ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับวิชาหลักเคมีอินทรีย> และ
การใช2 เค รื่ อ งมื อท างส เปก โต รส โกป=  ที่
เกี่ยวข2องในการวิเคราะห>สารที่เตรียมได2 และ
ปฏิบัติการสังเคราะห> การทําสารให2บริสุทธิ์ 
คุณภาพวิเคราะห>และปริมาณวิเคราะห>ของ
สารอินทรีย>ที่สังเคราะห>ได2 สามารถบอกชนิด
ของสารอินทรีย>ตัวอย�างได2 ไม�น2อยกว�า 9 
ปฏิบัติการ   

 ไม�ม ี  12. 4022406 เคมีเชิงฟBสิกส> 4(4-0-8)  
    Physical Chemistry   

    

แก�สอุดมคติ แก�สจริง เฟสและสมดุลเฟส 
เฟสทรานซิชั่น อุณหเคมี วัฏจักรบอร>น-ฮา
เบอร>   อุณหพลศาสตร> กฎข2อ 1, 2 และ 3 
ของเทอร>โมไดนามิกส> พลังงานอิสระกิบส> 
องศาของความอิสระ จลนพลศาสตร> โฟโต
เคมี  

 

6. 4024509 ชีวเคมีพื้นฐานสําหรับครูวิทยาศาสตร> 3(2-2-5) 13. 4022505 หลักชีวเคม ี 3(2-2-5)  

 
Basic Biochemistry for Science 
Teachers   

Principles of Biochemistry 
  

 
ความรู2พื้นฐานเกี่ยวกับโมเลกุลของสาร
ในสิ่งมีชีวิตพร2อมทั้งสมบัติหน2าที่และ   

เซลล> องค>ประกอบของเซลล> บทบาทและ
หน2าที่ของเซลล> ความสําคัญของบัฟเฟอร>ใน   
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บทบาทของเซลล> และองค>ประกอบของ
เซลล> กรด เบส บัฟเฟอร>ในเซลล> โปรตีน 
เอนไซน> คาร>โบไอเดรท ลิพิด วิตามิน
ฮอร>โมน การย�อยและการดูดซึมอาหาร 
เมแทบอลิซึมของคาร>โบไฮเดรท ลิพิด 
โป รตี น  แ ละข อ ง เห ล ว ใน ร� า งก าย 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบสมบัติ 
การวิเคราะห>ทางคุณภาพโดยใช2เทคนิค
ทางเคมี วิเคราะห>หาสารเคมีที่ทําให2เกิด
ภาวะมลพิษ รวมทั้งวิเคราะห>แร�ธาตุ    
ต�างๆ 

สิ่ งมี ชี วิต  โม เล กุ ล ขอ งส าร ใน สิ่ งมี ชี วิ ต          
ชีวโมเลกุลของคาร>โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด 
กรดนิวคลีอิก ฮอร>โมน เอนไซม> วิตามินและ
เกลือแร� เมตะบอลิซึมของคาร>โบไฮเดรต ลิพิด 
โปรตีน และของเหลวในร�างกาย การย�อยและ
การดูดซึมอาหาร 

       
       
       
7. 4022623 เคมีวิเคราะห>สําหรับครูวิทยาศาสตร> 3(2-2-5) 14. 4022616 เคมีวิเคราะห> 3(3-0-6)  

 
Analytical  Chemistry for Science 
Teachers   

Analytical Chemistry 
  

 

การวิเคราะห>เชิงคุณภาพ การวิเคราะห>
แคตไอออน และแอนไอออนแบบต�าง ๆ
การวิเคราะห>เชิงปริมาณ การคํานวณ
ความเข2มข2นสารในรูปแบบต�าง ๆ เช�น 
เป อ ร> เ ซ็ น ต>  น อร> มั ล ลิ ตี้  ppm ก าร
คํานวณค�า pH ค�าคงที่ของสมดุล การ
ละลายความสัมพันธ>ระหว�างค�าแอคติวิตี้   

การสุ�มตัวอย�าง การคํานวณปริมาณสาร
สัมพันธ> สมดุลเคมี ทฤษฎีการแตกตัวเป@น
ไอออน การแยกสลายด2วยน้ํา การวิเคราะห>
กึ่งจุลภาค คุณภาพวิเคราะห>ของไอออน อนิ
นทรีย>และหลักการทดสอบโดยเปลวไฟการ
ไทเทรตแบบต�างๆ ทั้งกรด-เบส ตกตะกอน 
เชิงซ2อน หรือรีดอกซ> หลักการตกตะกอน   
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กับ   ความเข2มข2น จุดยุติของสารที่มีจุด
ยุติเพียง 1 ค�า และมากกว�า 1 ค�า การไท
แทรตสารประกอบเชิงซ2อน  หลักการ
เบื้องต2นเกี่ยวกับเครื่องมือทางสเปกโตรส
โกป=    เช�น IR , Raman , UV-Vis และ 
Mass spectrophotometer  เป@นต2น 

ค�าคงที่ของสมดุลแบบต�างๆ 

       
       
       
   15. 4022617 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห> 1(0-3-2)  
    Analytical Chemistry Laboratory   

    

วิเคราะห>หาแคทไอออน แอนไอออน การ
ทดลองเกี่ยวกับการวิเคราะห>ปรมิาณของสาร
ตัวอย�าง โดยน้ําหนักและ โดยปรมิาตรในแบบ
ต�างๆ   

8. 4024607 การวิเคราะห>ทางเคมดี2วยเครื่องมอื 3(3-0-6) 16. 4022622 การวิเคราะห>ด2วยเครื่องมือ 3(3-0-6)  

 
Instrumental Methods of 
Chemical Analysis   Instrumental Analysis   

 

ศึ ก ษ าห ลั ก ก ารข อ ง เค รื่ อ งมื อท าง       
ส เป ก โต รส โก ป=  เช� น  อิ น ฟ ร า เร ด 
อัลตราไวโอเลต  วิสิ เปBล อะตอมมิก     
แอบซอฟชัน เครื่องวัดความขุ�น และ
ศึกษาหลักการทางโครมาโทกราฟ 

  

ความรู2เบื้องต2นของเครื่องมือทางสเปกโตรสโก
ป= เครื่องอินฟาเรด เครื่องอัลตราไวโอเลต 
และเครื่องอะตอมมิกแอบซอฟซัน อะตอมมิก
อีมิสชัน เฟลมอิมิสซันสเปกโตรโฟโตมิเตอร>
ฟลูออเรสเซนต>แมสสเปกโตรสโกป=และ
นิวเคลียร>แมกเนติกเรโซแนนสเปกโตรสโกป=   
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การทํ ากราฟมาตรฐาน เครื่อ งสแกน นิ่ ง
อิเลคตรอนไมโครสโคปเครื่องเอกซ>เรย> เครื่อง
ไอซีพี เครื่องวัดความหนืดและเครื่องมืออื่นๆ 
ที่เกี่ยวข2อง 

9. 4024608 
ปฏิบัติการวิเคราะห>ทางเคมดี2วย
เครื่องมือ 1(0-3-0) 17. 4022627 ปฏิบัติการวิเคราะห>ด2วยเครื่องมือ 1(0-3-2)  

 
Instrumental Methods of 
Chemical Analysis Laboratory   

Instrumental Analysis Laboratory 
  

 

การวิเคราะห>สารตัวอย�างด2วยเครือ่งมือ
ทางสเปกโตรสโกป= และทางโครมาโทร- 
กราฟ=   

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาการวิเคราะห>
ด2วยเครื่องมือไม�น2อยกว�า 9 ปฏิบัติการ 

  
 ไม�ม ี  18. 4022701 เคมีประยุกต> 3(2-2-5)  
    Applied Chemistry   

    

สารเคมีที่ใช2ในบ2านบางชนิด เช�น การทําสบู� 
ยาสีฟgน เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ>พลาสติก
ชนิดต�างๆ ศึกษาสมบัติของสารผสมแต�ละ
ชนิด ที่ จะนํ าไป ใช2 ในการผลิ ตสารต� างๆ 
ปริมาณสารปลอมปนใน หัวแชมพู ศึกษา
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมของสารบาง
ชนิด เทคนิคต�างๆ ทางอุตสาหกรรม เพื่อให2
ได2ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและมีผลผลิตสูง การ
ป ร ะ ยุ ก ต>     อุ ณ ห พ ล ศ าส ต ร> ใน ท า ง
อุตสาหกรรม การนําวัสดุที่ใช2แล2วกลับมาใช2
ใหม�  
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 ไม�ม ี  19. 4023102 เคมีกับความปลอดภัย 1(1-0-2)  
    Chemical Safety   

    

หลักการของความปลอดภัยในการใช2สารเคมี
เบื้องต2นเสถียรภาพของสารเคมีการเก็บ
รักษาการใช2และการทําลายสารเคมีที่อันตราย
การเกิดไฟและการป�องกันอันตรายจาก
กัมมันตรังสีความปลอดภัยในการใช2เครื่อง
ไฟฟ� าอุปกรณ> การป�องกันอันตรายความ
ปลอดภัย ในห2องปฏิบัติการการบริหารงาน
เพื่อความปลอดภัย   

 ไม�ม ี  20. 4023612 เทคนิคการแยก 2(2-0-4)  
    Separation Techniques   

    

ทฤษฎีการแยกการปฏิบัติและการประยุกต>
ของวิธีเชิงกายภาพและเชิงเคมี ที่ นิยมใช2
สําหรับการแยกสารรวมถึงการกลัน่การระเหิด    
การสกัดและวิธีโครมาโทกราฟ=   

   21. 4023613 ปฏิบัติการเทคนิคการแยก 1(0-3-2)  
    Practical in Separation Techniques   

    

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการกลั่นธรรมดา กลั่น
ลําดับส�วน และการกลั่นด2วยไอน้ํา การระเหิด
การสกัดด2วยตัวทําละลาย โครมาโทกราฟ=   

10. 4023740 เคมีสิ่งแวดล2อมสําหรับครูวิทยาศาสตร> 3(2-2-5) 22. 4023708 เคมีสภาวะแวดล2อม 3(3-0-6)  
 Environmental Chemistry for Science Teachers  Environmental Chemistry   
 ค ว า ม สั ม พั น ธ> ร ะ ห ว� า งม นุ ษ ย> กั บ   มลพิษทางน้ํา ดิน อากาศ แนวทางการ   
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สิ่ งแวดล2อม มลพิษทางน้ํา ดิน และ
อากาศ โลหะหนัก และวัตถุมีพิษ การ
จําแนกและกําจัดสารเคมีอันตราย การ
วิเคราะห>มลพิษใน ดิน น้ํา และอากาศ 
การวิเคราะห>ปุ�ย 

ป�องกันและแก2ไข การสุ�มตัวอย�างน้ํา  ดิน การ
วิเคราะห>น้ําเสยี ดิน พืช และโลหะหนักใน 
ดิน น้ํา และอากาศ สารมลพิษเช�นยาฆ�าแมลง 

   23. 4023709 ปฏิบัติการเคมสีภาวะแวดล2อม 1(0-3-2)  
    Environmental Chemistry Laboratory   

    

ปฏิ บั ติ การ เกี่ยวกับการวิ เคราะห> ห าค� า
ออกซิเจนที่ละลายในน้ํา ค�าความต2องการ
ออกซิ เจนทางชีว เคมี  การวิ เคราะห> ห า
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และกํามะถันในดิน ไม�
น2อยกว�า 9 ปฏิบัติการ   

 ไม�ม ี  24. 4024206 เคมีชีวอนินทรีย> 2(2-0-4)  
    Bioinorganic Chemistry   

    

บทบาทและหน2าที่ของไอออนโลหะในระบบ
ชีวภาพ บทบาทและความสําคัญของโลหะต�อ   
การทํางานของโปรตีนในระบบชีวภาพและ      
ต�อกระบวนการเมแทบอลิก ไอออนของโลหะคี
เลตในทางยา  

 

11. 4024311 เคมีผลิตภัณฑ>ธรรมชาติสาํหรับครู
วิทยาศาสตร> 

3(2-2-5) 25. 4024306 เคมีของผลติภณัฑ>ธรรมชาต ิ 3(2-2-5) 
 

 Natural ProductsChemistry for 
Science Teachers 

  Chemistry of Natural Products  
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การศึกษาองค>ประกอบของสารที่เกิดขึ้น
ในธรรมชาติวิธีการสกัดสารการทําให2
บ ริสุ ท ธิ์ก ารหาสู ต ร โครงสร2 างด2 วย
เครื่องมือทางสเปกโตรสโกป=ชั้นสูง เช�น  
NMR  แ ล ะ Mass spectrometer 
ประโยชน>ของสารผลิตภัณฑ>ธรรมชาติ   

การบรรยายเกี่ยวกับการแยก ลักษณ ะ
โครงสร2าง และชีวสังเคราะห>ของสารประกอบ
ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ 

  
12. 4023710 เคมีพอลิเมอร>เบื้องต2น 3(3-0-6) 26. 4024712 พอลิเมอร>และอุตสาหกรรมปBโตรเลียม 3(3-0-6)  
 Introduction to Polymer Science   Polymer and Petrochemical Industry   

 

ประวัติของพอลิเมอร> โครงสร2างของพอลิ
เมอร> พอลิเมอร>ไรเซชัน การจัดตัวทาง
เร ข าค ณิ ต ข อ งโม เล กุ ล  ช นิ ด ข อ ง         
พอลิเมอร> โครงสร2างของพอลิเมอร>แต�ละ
ชนิด โคพอลิเมอไรเซชัน และเฮทเทอโร-
พอลิ-เมอไรเซชัน พอลิเมอร>สังเคราะห>         
พอลิเมอร>ในธรรมชาติ เคมีของพอลิเมอร>     
ใยสังเคราะห> พอลิเมอร>ในอุตสาหกรรม
พ ลาสติ ก และ อุตสาหกรรมสี  ก าว
วิทยาศาสตร> โฟโตพอลิเมอไรเซชัน  พอ
ลิเมอร>ทนไฟชนิดต�างๆ พอลิเมอร>ที่ใช2ทํา
ปุ�ย 

  

โครงสร2างของอุตสาหกรรมเคมีปBโตรเลียม 
ผลิตภัณฑ>ที่ได2จากการแยกปBโตรเลียมและ
อุตสาหกรรมจากส�วนต�างๆ ของปBโตรเลียม 
โครงสร2างของพอลิเมอร> พอลิเมอร>ไรเซชัน 
การจัดตัวทางเรขาคณิตของโมเลกุล ชนิดของ
พอลิเมอร> โครงสร2างของพอลิเมอร>แต�ละชนิด
โคพอลิเมอไรเซชันและเฮทเทอโรพอลิเมอไร
เซชัน พอลิเมอร>สังเคราะห> พอลิเมอร>จาก
ธรรมชาติ เคมีของพอลิเมอร>ใยสังเคราะห> พอ
ลิ เม อ ร> ใน อุ ต ส าห ก รรม พ ล าส ติ ก แ ล ะ
อุตสาหกรรมสี กาววิทยาศาสตร> พอลิเมอร>
ทนไฟชนิดต�างๆ พอลิเมอร>ที่ใช2ทําปุ�ยซิลิโคน 
ยางสังเคราะห>  

 

13. 4023714 อุตสาหกรรมเคมีปBโตรเลียม 2(2-0-4)     
 Petrochemical Industry      
 โครงสร2างของอุตสาหกรรมเคมีปBโตเลียม      
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ผลิตภัณฑ>ที่ได2จากการแยกปBโตรเลียม
และการทําอุตสาหกรรมจากส�วนต�าง ๆ 
ของปBโตรเลียม เช�น พลาสติก สี ปุ�ย 
 

14. 4031108 ชีววิทยาสําหรับครูวิทยาศาสตร> 3(2-2-5) 27. 4031101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6)  
 Biology  for Science Teachers   Biology 1   

 

หลักชีววิทยาพื้นฐาน สารประกอบเคมี
ในสิ่ งมี ชี วิต  เซลล>และเนื้อเยื่อ การ
สืบพันธุ>  การเจริญเติบโต การจําแนก
ประเภทของสิ่งมีชีวิต เมตาบอลิซึม การ
แลกเปลี่ยนสารเอนไซม> สมดุลภายใน
เซลล> การทํางานของระบบต�างๆ พันธุ
ศาสตร>   พฤติกรรมและการปรับตั ว 
สิ่ งมี ชี วิตในสภาวะแวดล2อม การจัด
ทรัพยากรและสิ่งแวดล2อม   

หลักชีววิทยาพื้นฐาน สารประกอบทางเคมีใน
สิ่งมีชีวิต สมบัติของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิตเซลล>และเนื้อเยื่อการสืบพันธุ>และ
การเจริญเติบโต การจําแนกประเภทของ
สิ่งมีชีวิต 

  
   28. 4031102 ชีววิทยา 2  3(3-0-6)  
    Biology 2   

    

เมตาบอลิ ซึม การแลกเปลี่ยนสาร เอนไซม>     
การสังเคราะห>ด2วยแสง การหายใจระดับเซลล> 
การขนส�งและการคายน้ํา สมดุลภายในเซลล> 
การทํางานของระบบต�างๆ พัน ธุศาสตร> 
พฤติกรรม และการปรับตัว สิ่งมี ชีวิตและ
สิ่งแวดล2อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล2อม  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เหตุผล 
 
 

   29. 4031103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-2)  
    Biology Laboratory 1   

    

ปฏิบัติการเรื่องคุณสมบัติของคาร>โบไฮเดรต 
ลิพิด โปรตีน กรดนิวคลีอิก วิตามิน การใช2
กล2องจุลทรรศน> การแบ�งเซลล> เนื้อเยื่อ การ
สืบพันธุ>ของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโต และ 
การจําแนกประเภทสิ่งมีชีวิต  
   

   30. 4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-2)  
    Biology Laboratory 2   

    

ปฏิบัติการเรื่องการแลกเปลี่ยนสาร เช�น การ
แพร� ออสโมซิส เอนไซม> การสังเคราะห>ด2วย
แสง การหายใจ การขนส�ง การคายน้ํา การ
ทํางานของระบบต�างๆ เช�นระบบกล2ามเนื้อ 
ระบ บห มุ น เวียน เลื อด  ระบบ ประสาท 
ฮอร> โมนสัตว>  ฮอร> โมน พืช พัน ธุศาสตร> 
พฤติกรรม การปรับตัว ระบบนิเวศ การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม 
  

 

15. 4042102 ดาราศาสตร>และอวกาศสําหรับครู
วิทยาศาสตร> 

3(2-2-5) 31. 4043201 ดาราศาสตร>และอวกาศ 2(1-2-3) 
 

 Astronomy and Space for Science   Astronomy and Space   
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เหตุผล 
Teachers 

 วิ วัฒ น าการขอ งระบ บ สุ ริ ย ะ  และ
กาแล็กซี ปฏิสัมพันธ>ภายในระบบ สุริยะ
และผลต�อสิ่งมีชีวิตบนโลก ทัศนอุปกรณ>
ทางดาราศาสตร> ความก2าวหน2าทางดารา
ศาสตร>ในปgจจุบันเทคโนโลยีอวกาศที่
นํ ามาใช2 ในการสํ ารวจอวกาศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติด2านการเกษตรและ
การสื่อสาร  
 

  ธรรมชาติและสมบัติของแสงบางประการที่จะ
นําไปสู�ความเข2าใจลักษณะบางประการของ
วัตถุบนท2องฟ�า ระบบพิกัดทางดาราศาสตร>     
ทรงกลมท2องฟ�า ระบบสุริยะ ทัศนอุปกรณ>ทาง
ดาราศาสตร> ศึกษาลักษณะและปรากฏการณ>
ต�างๆ ของวัตถุในท2องฟ�า เริ่มตั้งแต� วัตถุใน
ท2องฟ�าที่อยู�ใกล2โลกที่สุดไปยังจุดที่ไกลที่สุด
ของเอกภพ ยานอวกาศกับความก2าวหน2าทาง
ดาราศาสตร>ในปgจจุบัน  

 

 
16. 4052105 ธรณีวิทยาสําหรับครูวิทยาศาสตร> 2(1-2-3) 32. 4053101 วิทยาศาสตร>เกี่ยวกับโลก 3(3-0-6)  
 Geology for Science Teachers   Earth Science   

 

ความหมายของธรณีวิทยา ความเป@นมา
ของโลก  กระบวนการต�าง ๆ ที่เกิดขึ้น
บนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ>
ของกระบวนการต�าง ๆ ที่มีผลต�อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ
สัณฐานของโลก ซากดึกดําบรรพ> สมบัติ
ของดิน หิน แร� การเปรียบเทียบลําดับ
ชั้นหิน  ดิน แหล�งน้ําบนพื้นโลก แหล�งน้ํา
ใต2ดิน และการใช2ประโยชน> 
 

  

ความสําคัญของธรณีวิทยาต�อชีวิตประจําวัน 
ธรณีประวัติ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต�ยุคดึกดํา
บรรพ>ถึงยุคปgจจุบัน ธรณีวิทยา โครงสร2างและ
ลักษณะภูมิประเทศ การสํารวจทางธรณีวิทยา 
ธรณีประยุกต>และธรณีวิทยาของประเทศไทย 
ดาราจักรของเราและเอกภพ ทรงกลม 
ท2องฟ�า นภา ระบบสุริยะ และมิติที่แท2จริง 
โครงสร2างและวิวัฒนาการของดวงดาว รวมทั้ง
ความรู2ใหม�ๆ เกี่ยวกับดาวเคราะห> ห2วงในห2วง
นอก ดวงจันทร>ของดาวเคราะห> ประวัติการ
กําเนิดทะเลและมหาสมุทร ลักษณะทาง
กายภาพ ส�วนประกอบทางเคมี ความสัมพันธ>  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เหตุผล 
ทางด2 าน ชีววิทยาของมหาสมุ ทร ซึ่ งจะ
ก�อให2เกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจด2านต�างๆ ทั้ง
ของไทยและโลก 
 

 ไม�ม ี  33. 4061101 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร>สิ่งแวดล2อม 3(2-2-5)  
    Environmental Science Foundation   

    

ความหมายและขอบเขตของสิ่ งแวดล2อม 
สมดุ ล ในธรรมชาติ  ปg ญ หา มล พิษ ทาง
สิ่งแวดล2อมกับการแก2ไขและป�องกัน การ
พัฒนาเศรษฐกิจ ปgญหาสิ่งแวดล2อมต�างๆ 
โดยทั่วไป และเน2นปgญหาสิ่งแวดล2อมในแต�ละ
ภาคที่กําลังประสบอยู�ในสภาวะปgจจุบันการ
อนุรักษ>ทรัพยากรธรรมชาติ  การศึกษา
ความสัมพันธ>ในระบบสิ่งแวดล2อม 
  

 

10. 4091611 คณิตศาสตร�สําหรับครูวิทยาศาสตร� 3(3-0-6) 34. 4091401 แคลคูลสัและเรขาคณติวิเคราะห> 1 3(3-0-6)  
 Mathematics  for Science  

Teachers 
  Calculus and Analytic Geometry 1  

 
 ฟg งก> ชั น  ลิ มิ ต ของฟg งก> ชั น  ฟg งก> ชั น

ต�อเนื่อง จํานวนเชิงซ2อน อนุพันธ> การ
ประยุกต>ของอนุพันธ>  ปริพันธ> จํากัดเขต 
และไม� จํา กัด เขต การประยุกต>ของ
ปริพันธ>จํากัดเขต เทคนิคทางปริพันธ>
สมการเชิงอนุพันธ> และการประยุกต>  

  เรขาคณิตวิเคราะห>ว�าด2วยเส2นตรงวงกลมและ
ภาคตัดกรวยลิมิตของฟgงก>ชันฟgงก>ชันต�อเนื่อง
อนุพันธ>และหาอนุพันธ>ของฟgงก>ชันพีชคณิต
ฟg งก> ชันอดิ ศัยการประยุกต>อ นุ พันธ>และ
อินทิกรัล 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เหตุผล 
 

 ไม�ม ี  35. 4013201 ไฟฟ�าและพลังงาน 2(2-0-4)  
    Electricity and Energy   

    

ไฟ ฟ� า ก ร ะ แ ส ต ร ง  ไฟ ฟ� า ก ร ะ แ ส ส ลั บ 
แหล� งกํ าเนิด ไฟฟ� า วงจรไฟฟ� าและการ
ออกแบบวงจรไฟฟ�า พลังงานไฟฟ�าและการ
คิดค� าพ ลั งงาน  การ เปลี่ ยน รูปพ ลั งงาน 
วิธีการใช2พลังงานอย�างประหยัดและปลอดภัย 
การใช2ประโยชน>จากพลังงานไฟฟ�า   

11. 1243101 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี 2(1-2-3) 36. 1073001 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี 2(1-2-3)  
 The Nature of Science and Technology  The Nature of Science and Technology   

 

ความหมาย ลักษณะของวิทยาศาสตร>
แ ล ะ เท ค โน โล ยี  ธ ร ร ม ช า ติ ข อ ง
วิทยาศาสตร> และเทคโนโลยีความรู2ทาง
วิ ท ย า ศ า ส ต ร> แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ
กระบวนการหรือวิธีการได2มาซึ่งความรู2
ทางวิทยาศาสตร> ขอบเขตและข2อจํากัด
ของวิทยาศาสตร>  ความหมายและ
ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง จ ริ ย ธ ร ร ม ท า ง
วิทยาศาสตร>  กระบวนการแสวงหา
ความรู2ทางวิทยาศาสตร> ความสัมพันธ>
ระหว�างวิทยาศาสตร>และเทคโนโล ยี
และมนุษย> สิ ่งแวดล2อม อิทธิพลและ
ผลกระทบจากการใช2เทคโนโลยีที่มีต�อ   

ความหมาย ลักษณะของวิทยาศาสตร>และ
เทคโนโลยี ธรรมชาติของวิทยาศาสตร> และ
เทคโนโลยีความรู2ทางวิทยาศาสตร>แนวคิด
เกี่ยวกับกระบวนการหรือวิธีการได2มาซึ่ง
ความรู2ทางวิทยาศาสตร> ขอบเขตและข2อจํากัด
ของวิทยาศาสตร> ความหมายและความสําคัญ
ของจริยธรรมทางวิทยาศาสตร> กระบวนการ
แ ส ว ง ห า ค ว า ม รู2 ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร> 
ความสัม พันธ>ระหว�างวิทยาศาสตร>และ
เทคโนโลยีและมนุษย>สิ ่งแวดล2อมอิทธิพล
และผลกระทบจากการใช2เทคโนโลยีที่มีต�อ
มน ุษย >และสิ่ งแวดล2อมในระดับโลกและ
ภูมิภาคอาเซียน กระบวนการสืบเสาะหา  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เหตุผล 
มนุษย>และสิ่งแวดล2อม กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู2 การสํารวจ ตรวจสอบ 
สืบค2นข2อมูล และการอภิปราย เพื่อให2
เกิดความรู2 ความคิด ในการตัดสินใจที่จะ
กระ ทํ าต� อสถานการณ>  บุ คคลและ
สิ่งแวดล2อม 

ความรู2 การสํารวจ ตรวจสอบ สืบค2นข2อมูล 
และการอภิปราย เพื่อให2เกิดความรู2 ความคิด 
ในการตัดสินใจที่จะกระทําต�อสถานการณ>
บุคคลและสิ่งแวดล2อม 

12. 1244601 ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร> 3(2-2-5) 37. 1074002 ทักษะการสอนสําหรับครูวิทยาศาสตร> 3(2-2-5)  
 Teaching Skills for Science 

Teachers 
 

 Teaching Skills for Science Teachers   
 คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ งป ระส งค> ข อ งค รู

วิทยาศาสตร> ทักษะที่สําคัญและจําเป@น
สําหรับครูวิทยาศาสตร> ความสําคัญของ
ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร> ฝEกทักษะ
ในการจัดกิจกรรม โดยใช2กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร>  กิจกรรมวิทยาศาสตร>
เชิงเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร>  
การออกแบบและการสร2างสื่อการสอน
ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร>  ทั ก ษ ะ ก า ร ใช2
คอมพิวเตอร> พื้นฐาน ทักษะอื่น ๆ ที่
จําเป@น การประเมินทักษะและแนวทาง
พัฒนาทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร> 

 

 

ความสําคัญของทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร> 
คุณลักษณะที่พึงประสงค>ของครูวิทยาศาสตร> 
ทั ก ษ ะ ที่ สํ า คั ญ แ ล ะ จํ า เป@ น สํ าห รั บ ค รู
วิทยาศาสตร> ฝEกทักษะในการจัดกิจกรรม โดย
ใช2กระบวนการทางวิทยาศาสตร> กิจกรรม
วิท ย าศ าส ตร> เ ชิ ง เท ค โน โล ยี  โค รงงาน
วิทยาศาสตร> การออกแบบและการสร2างสื่อ
การเรียนรู2ทางวิทยาศาสตร> ทักษะการใช2
โปรแกรมคอมพิวเตอร>พื้นฐาน ทักษะอื่นๆที่
จําเป@นการประเมินทักษะและแนวทางพัฒนา
ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร> และศึกษา
เปรียบเทียบการจัดการเรียนรู2วิทยาศาสตร>ใน
ภูมิภาคอาเซียน 
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13. 1244901 สัมมนาวิทยาศาสตร>ศึกษา 2(1-2-3) 38. 1074003 สัมมนาวิทยาศาสตร>ศึกษา 2(1-2-3)  
 Seminar in Science Education   Seminar in Science Teachers   

 

ความหมาย ขอบข�ายและรูปแบบของ
การสัมมนาทางวิทยาศาสตร> ศึกษา 
ประเด็นที่มีความสําคัญ แนวโน2มและ
พัฒนาการของวิทยาศาสตร>ศึกษา โดย
การค2นคว2าตามความสนใจและนํามา
อภิปราย ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร>
พร2อมทั้งฝEกเขียนโครงการ การเขียน
รายงานและการนําเสนอ 
   

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่มี
ความสําคัญ แนวโน2มและพัฒนาการของ
วิทยาศาสตร>ศึกษาในประเทศชั้นนําด2าน
การศึกษาวิทยาศาสตร>และประทศเพื่อนบ2าน
ในประชาคมอาเซียน โดยการค2นคว2าตาม
ความสนใจและนํามาอภิปราย พร2อมทั้งฝEก
เขียนโครงการการเขียนรายงานและการ
นําเสนอ   

 ไม�ม ี  39. 1073101 วิทยาศาสตร>ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)  
    Science in Daily Life   

    

ประเด็นปgญหาด2านวิทยาศาสตร>ที่เกี่ยวข2อง
กั บ ฟB สิ ก ส>  เ ค มี  แ ล ะ ชี ว วิ ท ย า               
แหล�งพลังงานและปgญหาการขาดแคลน
พลังงาน พร2อมทั้งบทบาทของวิทยาศาสตร>
และเทคโนโลยีต�อชีวิตประจําวัน 
  

 

 ไม�ม ี  40. 1073102 วิทยาศาสตร>ท2องถิ่น 3(2-2-5)  
    Local Science   

    

ศึกษา วิ เคราะห>  และสํ ารวจตรวจสอบ      
ภู มิ ปg ญ ญ า ท2 อ ง ถิ่ น  ส ภ าพ ภู มิ ศ า ส ต ร>          
สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคมสิ่ งแวดล2อม   
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ปgญหามลพิษที่ทําให2เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ท2องถิ่น การแก2ไขมลพิษในท2องถิ่น ศึกษาและ
วิเคราะห>หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สํารวจตรวจสอบการใช2หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การใช2เทคโนโลยี และการอนุรักษ>
ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยนําความรู2ด2 าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร>  และการ
ประยุกต>ใช2วิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี เป@น
เครื่องมือในการเรียนรู2 โดยมีจุดมุ�งหมายเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาและท2องถิ่นแบบบูรณาการ 
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