
  

                                                    
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต     
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี 



  

สารบัญ 
 

  หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. วิชาเอก 1 
 4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
 9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3 

 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 4 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 
4 

 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

5 

 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 
มหาวิทยาลัย 

5 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 
 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 6 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 7 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 9 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 9 
 2. การด าเนินการหลักสูตร 9 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 11 
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการ

ฝึกงาน) 
43 

 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 44 
หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 45 

 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 45 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 46 
 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก 

หลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
51 



                                                                                 ข 

สารบัญ (ตอ่) 
 

  หน้า 
หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 59 

 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 59 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 59 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 60 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 61 
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 61 
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 61 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 62 
 1. การก ากับมาตรฐาน 62 
 2. บัณฑิต 62 
 3. นักศึกษา 63 
 4. อาจารย์ 64 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 65 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 68 
 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 69 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 71 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 71 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 71 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 71 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 71 

ภาคผนวก  73 
 ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

74 

 ภาคผนวก ข หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 99 
 ภาคผนวก ค ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี  ที่ 1955/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

109 

 ภาคผนวก ง รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

110 

 ภาคผนวก จ รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 121 
   



                                                                                 ค 

สารบัญ (ตอ่) 
  หน้า 
 ภาคผนวก ฉ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
124 

 ภาคผนวก ช รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและความ
ต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์
ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์     
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

140 

 ภาคผนวก ซ ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับ 
หลักสูตรที่ปรับปรุง  

145 

 ภาคผนวก ฌ แผนบริหารความเสี่ยง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

155 

 ภาคผนวก ญ ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรายวิชาในหลักสูตร   
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
หลักสูตรหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561 กับ มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับปริญญาตร ีสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) 
พ.ศ. 2554 

 

160 

 



 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

(ร่าง) 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ป)ี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ   :   ครุศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  :    25491531106394   
ภาษาไทย  :    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ภาษาอังกฤษ  :    Bachelor of Education Program in Biology 
                              and General Science 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย ชื่อเต็ม :      ครุศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
ชื่อย่อ  :      ค.บ. (ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :      Bachelor of Education (Biology and General Science) 
ชื่อย่อ  :      B.Ed. (Biology and General Science) 

 
3. วิชาเอก  

ภาษาไทย วิชาเอก :  ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ภาษาอังกฤษ      Major :  Biology and General Science 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 177 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี 
 5.2 ประเภทหลักสูตร 
   เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ         

5.3 ภาษาที่ใช้  
ภาษาไทย 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

5.4 การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี  

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                        

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  

เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เห็นชอบในการน า เสนอหลักสู ตรต่อสภามหาวิทยาลั ย  ในการประชุม  ครั้ งที่  3/2561 
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร

ในการประชุม ครั้งที่ 5/ 2561 เมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561  
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ปีการศึกษา 2563 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 ครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่สอนชีววิทยาหรือวิทยาศาสตร์ทั่วไปใน

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
8.2 นักวิชาการด้านการศึกษาในหน่วยงานภาครัฐ 
8.3 นักวิชาการด้านการศึกษาในหน่วยงานภาคเอกชน 
8.4 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
8.5 ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ครูผู้สอนในสถาบันกวดวิชา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีท่ีจบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

1 นายกานน   
สมร่าง 

ผู้ช่วย
ศาสตรา 
จารย์ 

วท.ม.(ชีววิทยา) 
ประกาศนียบัตรทาง
พฤกษศาสตร์ 
กศ.บ.(ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2526 
2523 

 
2518 

2 นางสาวศรัณยา 
ฤกษ์ข า 

อาจารย์ วท.ม.(ชีววิทยา) 
วท.บ.(ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ  ประสานมิตร 

2553 
2540 

3 นายฐาปนา  
จ้อยเจริญ 

อาจารย์ วท.ม.(สัตววิทยา) 
ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์) 
ค.บ.(มัธยมศึกษา-
ชีววิทยา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2552 
2552 
2549 

4 นางสาวศุภมัย  
พรหมแก้ว 

อาจารย์  วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล) 
ประกาศนียบัตร 
วิชาชีพครู 
วท.บ.(ชีววิทยา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2552 
 

2548 
 

2544 
5 นายเมษา   

นวลศรี 
อาจารย์ ค.ด.(การวัดผลและ

ประเมินผลทางการ
ศึกษา) 
ค.ม.(วิจัยการศึกษา) 
ศศ.บ.(ไทยคดีศึกษา) 
 
ศษ.บ.(การวัดและ
ประเมินผลทางการ
ศึกษา) 
ร.บ.(ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศและ
การเมืองการปกครอง
เปรียบเทียบ) 
 
 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา 
ธิราช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา 
ธิราช 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา 
ธิราช 
 
 
 
 

2560 
 
 

2551 
2558 

 
2555 

 
 

2552 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

   ค.บ.(มัธยมศึกษา-
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์
ทั่วไป) เกียรตินิยมอันดับ 
2 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2549 

6 นายจิตเจริญ  
ศรขวัญ 

อาจารย์ วท.ม.(วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม) 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 
กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ  ประสานมิตร  

2544 
 

2535 
2532 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

              ระบบเศรษฐกิจทั่วโลกที่ก ำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่อุตสำหกรรม 4.0 ซึ่งเป็น “กำรปรับเปลี่ยน
โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม  
(Value-based Economy)” ซึ่งจ ำเป็นต้องอำศัยควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือส ำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนั้น กำรพัฒนำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งจ ำเป็นเพ่ือกำรสร้ำงโอกำสในกำรแข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลก
ภำยใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นพลวัต อย่างไรก็ตามเพ่ือให้เกิดสมดุลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ ความพอเพียงในการด าเนินชีวิตตาม“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จะเป็นทางออก
ส าคัญที่ท าให้คนไทยสามารถพ่ึงพาตนเองและมีภูมิคุ้มกันในการด ารงชีวิต ส่งผลให้เศรษฐกิจมีคุณภาพ 
สังคมมีเสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมีความยั่งยืน 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สังคมโลกและสังคมไทยในยุคศตวรรษที่ 21 เป็น “สังคมไร้พรมแดน” เนื่องจากมนุษย์ใน

สังคมทุกมุมโลกสามารถติดต่อสื่อสารรับทราบข่าวสารข้อมูลถึงกันได้อย่างไม่มีอุปสรรคและพรมแดน     
อันเป็นผลมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมสารสนเทศจึงเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมแห่งความรู้ การ
จัดการศึกษาของชาตินั้นจึงควรเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้ที่มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 รู้เท่าทันและรับมือกับสังคมแห่งความรู้ นอกจากสังคมไร้พรมแดนจะส่งผลเชิงบวกต่อ
สังคมแล้ว สังคมไร้พรมแดนก็สามารถส่งผลเชิงลบได้เช่นเดียวกัน กล่าวคือ ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมตกอยู่ในสภาวะถูกคุกคาม โดยแนวโน้มของการผสมกลมกลืนให้เป็นวัฒนธรรมเดียวกันซึ่ง
เป็นผลมาจากการพัฒนาหรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ความแตกต่างหลากหลาย
ทางประเพณี ค่านิยมท่ีดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมเลือนหายไป  
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12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
             ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกส่งผลให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และครุศาสตร์ 
มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของครู รักและผูกพันต่อท้องถิ่น ส านึกในความเป็นไทย มีทักษะในการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการคิดและเป็นผู้น าทางปัญญา มีทักษะการวิเคราะห์   
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี และมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ          
ความรับผิดชอบ ซึ่งหากสามารถผลิตครูวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพจะสามารถพัฒนานักเรียนซึ่งเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญของชาติในอนาคตให้มีความเข้มแข็งและมีความสามารถในกำรแข่งขันและ
ยืนหยัดในเวทีโลกได้อย่างสง่างาม  

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 การผลิตและพัฒนาครูถูกก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์    
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ดังนี้ “มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครูพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน” 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ  
13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ 

อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการด าเนินการ 

13.3.2 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และ
ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป มุ่งผลิตครูวิชาชีพชั้นสูง

ที่มีความรู้ทางวิชาชีพครู วิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีทักษะการจัดการเรียนรู้ กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู จิตวิทยาศาสตร์ จิตอาสาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และ
สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพสู่การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่ง         
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.2  ความส าคัญ   
การผลิตบัณฑิตครูให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและความรู้ สามารถเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณของ

สังคมที่จะสร้างให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จ าเป็นต้องอาศัยศาสตร์การผลิตครู และ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสารที่มีคุณภาพ การจัดการศึกษาทางด้านครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่ง จึงต้องเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและให้ผู้เรียนมี
การค้นคว้าหาความรู้นอกห้องเรียนอยู่เสมอ รวมถึงการจัดกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนให้มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมมีความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รบัผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเป็นสากลแต่
ไม่ทิ้งความเป็นไทยมีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถพัฒนาตนเองและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

1.3  วัตถุประสงค์  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีวัตถุประสงค์ในการ

ผลิตบัณฑิตครู สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดยบัณฑิต
ครูเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

1.3.1 ศรัทธาต่อวิชาชีพครู สามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความ
สนใจและใฝ่หาความรู้ให้ทันกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลง
ของโลก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และประกอบวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรม 

1.3.2 มีความรู้ด้านวิชาชีพครู วิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสามารถน าความรู้ไปพัฒนา
ตนเอง ชุมชนท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีพ้ืนฐานที่ดีในการศึกษาต่อทางสาขาวิชาการศึกษา
วิทยาศาสตร์และสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องได้ 

1.3.3 มีทักษะการแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ สามารถ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา ตลอดจน
สามารถน าไปใช้พัฒนาหรือแก้ปัญหาของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 

1.3.4 มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และส่วนรวม ตลอดจนมีภาวะผู้น าในการท ากิจกรรมด้านต่างๆ 
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1.3.5 สามารถใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และสร้าง
ความรู้ ตลอดจนมีทักษะในการปฏิบัติการ การค้นคว้าและวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยทาง
การศึกษา 

1.3.6 มีทักษะการจัดการเรียนรู้และน าความรู้ทางชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งจิตวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์หรือ
วิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. การประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตร 

1. มีการพัฒนาหลักสูตร      
ครุศาสตรบัณฑิตให้มี
มาตรฐานตามท่ีคุรุสภา
และสกอ. ก าหนดเป็น
อย่างน้อย  

2. มีการติดตามประเมิน
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

1. มีการประเมินหลักสูตรระหว่างใช้
หลักสูตรโดยคณะกรรมการภายใน
สาขาวิชาประชุมร่วมกันเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. มีการประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษา
ปัจจุบัน บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตร และผู้ใช้บัณฑิต 

3. ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
2. การพัฒนา

มาตรฐานการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพ 

1. การฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพระหว่างเรียน 

2. การปฏิบัติการสอนใน
ส ถ า น ศึ ก ษ า ข อ ง
สาขาวิชาชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

1. มีเครือข่ายระหว่างคณะครุศาสตร์กับ
สถานศึกษาส าหรับการปฏิบัติการวิชาชีพ
ระหว่างเรียน และการปฏิบัติการสอน   
ในสถานศึกษา 

2. มีการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน
ตามท่ีคุรุสภาก าหนด ส าหรับการปฏิบัติการ
วิชาชีพระหว่างเรียน และการปฏิบัติการ
สอนของนักศึกษาในหลักสูตร 

3. มีเอกสารรายงานผลการผ่านเกณฑ์การ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

4. มีเอกสารรายงานผลการผ่านเกณฑ์การ
ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะ 

3. การพัฒนา
คุณลักษณะทาง
วิชาชีพให้นักศึกษา 

1. กิจกรรมเสริม
คุณลักษณะทางวิชาชีพ
ที่จ าเป็น 

1. มีการจัดโครงการเสริมคุณลักษณะทาง
วิชาชีพในระหว่างศึกษาในหลักสูตรและ
เอกสารรายงานผลการด าเนินโครงการ 

2. มีการประเมินและติดตามผลการพัฒนา
คุณลักษณะทางวิชาชีพ 
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แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

4. การพัฒนาจิต
วิญญาณความเป็น
ครูให้นักศึกษา 

1. กิจกรรมพัฒนาจิต
วิญญาณความเป็นครู 

1. มีโครงการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู
และเอกสารรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

2. มีการประเมินและติดตามผลโครงการ
พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู 

5. การพัฒนา 
คณาจารย์ 

1. การพัฒนาคณาจารย์
ผู้สอนในด้านการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

2. การพัฒนาวิชาการแก่
อาจารย์ในหลักสูตร 

3. การบริการวิชาการแก่
องค์กรภายนอก 

4.  การเพ่ิมพูน
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1. มีโครงการและเอกสารรายงานผลการ
ด าเนินโครงการอบรมการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเสริมสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

2. มีการประเมินและติดตามผลการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเสริมสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3. มีโครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

4. มีงานบริการวิชาการ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ  

ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไมมี่ 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน มกราคม – พฤษภาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์ 
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การประเมินตามข้อก าหนดของคณะกรรมการคัดเลือก

นักศึกษาและ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
ไม่มี 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
ไม่มี 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 60 
ชั้นปีที่ 5     60 60 

รวม 60 120 180 240 300 300 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 60 60 

 
2.6  งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 

1. ค่าลงทะเบียน 1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000 6,000,000 7,200,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
   2.1 งบบุคลากร 
   2.2 งบด าเนินการ 
   2.3 งบลงทุน 
        2.3.1 ค่าท่ีดินและ  
                สิ่งก่อสร้าง 
        2.3.2 ค่าครุภัณฑ ์

 
2,503,080 

42,000 
 

460,000 
 

100,000 

 
2,628,234 

84,000 
 

460,000 
 

150,000 

 
2,759,646 
126,000 

 
460,000 

 
200,000 

 
2,897,628 
168,000 

 
460,000 

 
250,000 

 
3,042,509 
210,000 

 
460,000 

 
300,000 

 
3,194,635 
252,000 

 
460,000 

 
350,000 

รวมรายรับ 4,305,080 5,722,234 7,145,646 8,575,628 10,012,509 11,456,635 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 

1. งบบุคลากร 2,503,080 2,628,234 2,759,646 2,897,628 3,042,509 3,194,635 

2. งบด าเนินการ 
    2.1 คา่ตอบแทน 
    2.2 คา่ใช้สอย 
    2.3 คา่วสัด ุ
    2.4 คา่

สาธารณูปโภค 

 
20,000 
32,000 
42,000 
72,000 

 
40,000 
64,000 
84,000 
72,000 

 
60,000 
96,000 
126,000 
72,000 

 
80,000 
128,000 
168,000 
72,000 

 
100,000 
160,000 
210,000 
72,000 

 
120,000 
192,000 
252,000 
72,000 

3. งบลงทุน 
    2.1 คา่ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
    2.2 คา่ครุภณัฑ ์

 
460,000 
100,000 

 
460,000 
150,000 

 
460,000 
200,000 

 
460,000 
250,000 

 
460,000 
300,000 

 
460,000 
350,000 

4. เงินอุดหนุน 
   4.1 การท าวิจัย 
   4.2 การบริการ
วิชาการ 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

รวมรายจ่าย 3,304,080 3,573,234 3,848,646 4,130,628 4,419,509 4,715,635 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 19,993.11 บาท/คน/ปี 
 
2.7  ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   
พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
การเทียบโอน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตร ีพ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
  

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร   
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 177 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   

       1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
       2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ     
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

            ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข) 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต 

 2.1) กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิต 
 2.1.1) วิชาชีพครูบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต 

 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

ETP101 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู 2(1-2-3) 
 Language and Thai Culture for Teachers  
ETP102 เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
 Technology for Learning  
ETP103 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) 
 Developmental Psychology  
ETP201 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers  
ETP202 การศึกษาและจรรยาบรรณความเป็นครูวิชาชีพ 3(2-2-5) 
 Education and Ethic of Professional Teachers  
ETP203 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 Curriculum Development  
ETP204 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(1-2-3) 
 Management of Student Development Activities  
  

 
 

2.1) กลุ่มวิชาชีพครู 55 หน่วยกิต 
    2.1.1) วิชาชีพครูบังคับ 35 หน่วยกิต 
    2.1.2) วิชาชีพครูเลือก 6 หน่วยกิต 
    2.1.3) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู 14 หน่วยกิต 

            2.2) กลุ่มวิชาเอก 86 หนว่ยกิต 
2.2.1) วิชาเอกคู่ 68 หน่วยกิต 
         2.2.1.1) วิชาเอกชีววิทยา 34 หน่วยกิต 
         2.2.1.2) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 34 หน่วยกิต 
2.2.2) วิชาการสอนวิชาเอก 12 หน่วยกิต 
2.2.3) วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

ETP301 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 2(1-2-3) 
 English Language for Teachers  
ETP302 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Learning Assessment  
ETP303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 
 Learning and Classroom Management  
ETP304 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Innovation and  Educational Information Technology  
ETP401 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Research for Learning Development  
ETP402 การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 School Management and Educational Quality 

Assurance 
 

 

  2.1.2) วิชาชีพครูเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 

  

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 3(3-0-6) 
 Thinking Process Skill Development  
ETP222 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
 Utilization of Community Resources for Education  
ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว 3(2-2-5) 
 Guidance Psychology  
ETP321 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6) 
 Inclusive Education  
ETP322 การศึกษาในอาเซียน 3(3-0-6) 
 Education in ASEAN  
ETP323 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Research  
ETP324 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 3(3-0-6) 
 Psychology for Exceptional Children  
ETP325 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา 3(3-0-6) 
 Planning and Educational Project Management 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
ETP421 การสัมมนาทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Seminar in Education  
ETP422 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Skills and Techniques of Learning Management  
ETP423 การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
 Production and Development of Computer 

Assisted Instruction 
 

 

2.1.3) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  14 หน่วยกิต 

 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

ETP411 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 1(45) 
 Practicum 1  
ETP412 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 1(45) 
 Practicum 2  
ETP413 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 
 Internship 1  
ETP414 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 
 Internship 2  

 
     2.2) กลุ่มวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า                        86 หน่วยกิต 

 2.2.1) วิชาเอกคู่ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า                           68 หน่วยกิต 
 (1) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป บังคับเรียนไม่น้อยกว่า      34 หน่วยกิต 
   

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

SBT104 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
 Biology 1  
SBT105 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-2) 
 Biology  Laboratory 1  
SBT106 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
 Biology 2  
SBT107 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-2) 
 Biology Laboratory 2  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
SCH104 เคมี 1  3(3-0-6) 
 Chemistry 1  
SCH105 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-2) 
 Laboratory in Chemistry 1   
SCH106 เคมี 2  3(3-0-6) 
 Chemistry 2  
SCH107 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-2) 
 Laboratory in Chemistry 2   
SDM208 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและพิบัติภัยธรรมชาติ 3(3-0-6) 
 Earth Sciences and Natural Disasters  
SMS101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 
 Calculus and Analytic Geometry 1  
SPY104 ฟิสิกส์ 1  3(3-0-6) 
 Physics 1  
SPY105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 
 Physics Laboratory 1  
SPY106 ฟิสิกส์ 2  3(3-0-6) 
 Physics 2  
SPY107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-2) 
 Physics Laboratory 2  
SPY202 ดาราศาสตร์และอวกาศ 2(1-2-3) 
 Astronomy and Space  
SPY214 ไฟฟ้าและพลังงาน 2(2-0-4) 
 Electricity and Energy  
   
 (2) วิชาเอกชีววิทยา บังคับเรียนไม่น้อยกว่า           34 หน่วยกิต 
   

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

SBT201 พันธุศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Genetics  
SBT206 สัตววิทยา 3(2-2-5) 
 Zoology  
SBT208 สรีรวิทยาทั่วไป 3(2-2-5) 
 General Physiology  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
SBT209 พฤกษศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Botany  
SBT212 จุลชีววิทยา 3(2-2-5) 
 Microbiology  
SBT301 อนุกรมวิธาน 3(2-2-5) 
 Taxonomy  
SBT324 นิเวศวิทยา 3(2-2-5) 
 Ecology  
SBT325 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 
 Evolution  
SBT327 ชีววิทยาการเจริญ 3(2-2-5) 
 Developmental Biology  
SBT434 พฤติกรรมสัตว์ 3(2-2-5) 
 Animal Behavior  
SBT440 เทคนิคทางชีววิทยา 3(2-2-5) 
 Biotechnique  
SBT448 ปัญหาพิเศษชีววิทยา 1(0-2-1) 
 Special Problem of Biology  

   
 2.2.2) วิชาการสอนวิชาเอก บังคับเรียน                  12 หน่วยกิต 

   

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

ESC301 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
 Nature of Science and Technology  
ESC304 การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3(2-2-5) 
 Teaching General Science  
ESC308 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Science Curriculum Development  
ESC411 นวัตกรรมการสอนชีววิทยา 3(2-2-5) 
 Innovative Teaching in Biology  
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 2.2.3) วิชาเอกเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า                  6 หน่วยกิต 
   

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

ESC302 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Local Science  
ESC303 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Science in Daily Life  
ESC401 การพัฒนาความสามารถทางการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Development of Scientific Inquiry Abilities  
ESC402 การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน 3(2-2-5) 
 Teaching Environmental Education in Schools  
ESC404 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์  3(2-2-5) 
 Science Classroom Action Research  
ESC409 สัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษา 3(2-2-5) 
 Seminar in Science Education  
SBT211 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3(2-2-5) 
 Invertebrate  
SBT320 วิทยาศาสตร์ทางทะเลเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Introduction to Marine Science  
SBT326 ชีววิทยาของเซลล์ 3(2-2-5) 
 Cell Biology  
SBT333 สัตว์มีกระดูกสันหลัง 3(2-2-5) 
 Vertebrate Zoology  
SBT334 พันธุศาสตร์ในหมู่ประชากร 3(3-0-6) 
 Population Genetics  
SES110 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 Environmental Science Foundation  
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า          6     หน่วยกิต 
ให้ เลื อกเรี ยนรายวิชาใด  ๆ ในหลั กสู ตรของมหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่
ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 

 ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 
 

ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
ESC หมู่วิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 
ETP หมู่วิชาชีพครู 
SBT หมู่วิชาชีววิทยา 
SCH หมู่วิชาเคมี 
SDM หมู่วิชาการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย 
SES หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
SMS หมู่วิชาคณิตศาสตร์ 
SPY หมู่วิชาฟิสิกส์ 
VGE หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxx ศึกษาทั่วไป 7 
หมวดวิชาเฉพาะ ETP102 เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
(วิชาชีพครบูังคับ) ETP201 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ SCH104 เคมี 1 3(3-0-6) 
(วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป) SCH105 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-2) 
 SDM208 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและพิบัติภัย

ธรรมชาติ 
3(3-0-6) 

 SMS101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 22 

 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxx ศึกษาทั่วไป 7 
หมวดวิชาเฉพาะ ETP101 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู 2(1-2-3) 
(วิชาชีพครบูังคับ) ETP103 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ SCH106 เคมี 2  3(3-0-6) 

(วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป) SCH107 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-2) 
 SBT104 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
 SBT105 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 20 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxx ศึกษาทั่วไป 6 
หมวดวิชาเฉพาะ ETP204 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(1-2-3) 
(วิชาชีพครบูังคับ) ETP302 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 ETP303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ SBT106 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 

 (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป) SBT107 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-2) 
 SPY104 ฟิสิกส์ 1  3(3-0-6) 
 SPY105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 22 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxx ศึกษาทั่วไป 6 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาชีพครบูังคับ) 

ETP202 การศึกษาและจรรยาบรรณความเป็นครู
วิชาชีพ 

3(2-2-5) 

 ETP203 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 ETP301 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะ SPY106 ฟิสิกส์ 2  3(3-0-6) 
(วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป) SPY107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-2) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

(วิชาเอกชีววิทยา) 
SBT208 

 
สรีรวิทยาทั่วไป 
 

3(2-2-5) 
 

รวมหน่วยกิต 21 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxx ศึกษาทั่วไป 4 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาชีพครเูลือก) 

ETP323 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ SPY214 ไฟฟ้าและพลังงาน 2(2-0-4) 
(วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป) SPY202 ดาราศาสตร์และอวกาศ 2(1-2-3) 
หมวดวิชาเฉพาะ SBT201 พันธุศาสตร์ 3(3-0-6) 
(วิชาเอกชีววิทยา) SBT324 นิเวศวิทยา 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(การสอนวิชาเอก) 

ESC301 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20 
 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาชีพครบูังคับ) 

ETP304 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 

3(2-2-5) 

 ETP401 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 ETP402 การบริหารสถานศึกษาและการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ SBT212 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(2-2-5) 
(วิชาเอกชีววิทยา) SBT206 สัตววิทยา 3(2-2-5) 
 SBT209 พฤกษศาสตร์ 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 (วิชาการสอนวิชาเอก) 
ESC304 

 
การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 

3(2-2-5) 
 

รวมหน่วยกิต 21 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ ETP421 การสัมมนาทางการศึกษา 3(2-2-5) 
(วิชาชีพครเูลือก)    
หมวดวิชาเฉพาะ 
(ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร)ู 

ETP411 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 1(45) 

หมวดวิชาเฉพาะ SBT327 ชีววิทยาการเจริญ 3(2-2-5) 
(วิชาเอกชีววิทยา) SBT448 ปัญหาพิเศษชีววิทยา 1(0-2-1) 

 SBT301 อนุกรมวิธาน 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

(วิชาการสอนวิชาเอก) 
ESC411 นวัตกรรมการสอนชีววิทยา 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 (วิชาเอกเลือก) 

SES2110 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxx เลือกเสรี  
(ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ) 

3  

รวมหน่วยกิต 20 
 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ ETP412 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 1(45) 
(ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร)ู    
หมวดวิชาเฉพาะ SBT440 เทคนิคทางชีววิทยา 3(2-2-5) 
(วิชาเอกชีววิทยา) SBT325 

SBT434 
วิวัฒนาการ 
พฤติกรรมสัตว์ 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 (วิชาการสอนวิชาเอก) 

ESC308 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 (วิชาเอกเลือก) 

ESC409 สัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษา 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxx เลือกเสรี  
(ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ) 

3  

รวมหน่วยกิต 19 
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ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร)ู 

ETP413 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

รวมหน่วยกิต 6 
 
 

ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร)ู 

ETP414 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

รวมหน่วยกิต 6 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
ESC301 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
 Nature of Science and Technology  

 ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการ
ท างานของนักวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ ขอบเขตและ
ข้อจ ากัดของวิทยาศาสตร์ จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ เชิงบวกและลบระหว่าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยิ มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม การใช้ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืนๆ เพ่ือแก้ปัญหาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

 
ESC302 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Local Science  

 ศึกษา วิเคราะห์ และส ารวจตรวจสอบภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพภูมิศาสตร์ 
สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคมสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่น การ
แก้ไขมลพิษในท้องถิ่น ศึกษาและวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส ารวจตรวจสอบ
การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยี และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยน าความรู้ด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา และท้องถิ่นแบบบูรณาการ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
ESC303 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Science in Daily Life  

  ประเด็นและปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน บทบาทของ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม 
สิ่งแวดล้อม แนวคิดประเด็นทางสังคมที่เก่ียวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ การอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ 
ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทั้งฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
ESC304 การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3(2-2-5) 
 Teaching General Science  

 ความมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ กลวิธีการสอนส าหรับ
ครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทักษะการสอนจุลภาค การออกแบบและการผลิตสื่อการเรียนรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ทั่วไป การออกแบบการจัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
การประเมินการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป การประเมินการสอนและแนวทางพัฒนาการสอน
ศึกษา การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไปในประชาคมอาเซียน 

 
ESC308 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Science Curriculum Development  

 แนวคิด หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ หลักสูตรอิงมาตรฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การ
วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กระบวนการสร้างหลักสูตร
ระดับรายวิชา การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ การประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
ESC401 การพัฒนาความสามารถทางการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Development of Scientific Inquiry Abilities  

 ความหมายของวิธีสืบสอบ ทฤษฎีกำรเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับกำรสืบสอบทำง
วิทยำศำสตร์ กลวิธีการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดที่จ าเป็นต่อการพัฒนาความสามารถในการ
สืบสอบทำงวิทยำศำสตร์ บทบาทครูและนักเรียนในกำรสืบสอบทำงวิทยำศำสตร์ การออกแบบการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยการสืบสอบ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
ESC402 การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน 3(2-2-5) 
 Teaching Environmental Education in Schools  

 ความหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา เป้าหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา อิทธิพลของ
การพัฒนาเศรษฐกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และคุณภาพชีวิต การจัดหลักสูตรและการเรียนการ
สอนเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยอิงบริบทชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ เจตคติ จิตส านึก และพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
ESC404 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Science Classroom Action Research  

 หลักกำร แนวคิดในกำรวิจัยปฏิบัติกำรในชั้นเรียนวิทยำศำสตร์เพ่ือพัฒนำกำร
เรียนรู้ของผู้ เรียนและแก้ไขปัญหำในชั้นเรียน ระบุปัญหำกำรวิจัย หรือค ำถำมวิจัย ศึกษำ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ออกแบบงำนวิจัยปฏิบัติกำร กำรสร้ำงเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเครำะห์ข้อมูลและกำรเลือกใช้สถิติ ฝึกปฏิบัติกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป สรุป
ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย 

 
ESC409 สัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษา 3(2-2-5) 
 Seminar in Science Education  

 ปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และการประเมิน  การ
เรียนรู้ แนวโน้มและพัฒนาการของหลักสูตร การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และการประเมิน  
การติดตามงานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ  การ
น าเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
 

ESC411 นวัตกรรมการสอนชีววิทยา 3(2-2-5) 
 Innovative Teaching in Biology  

 แนวโน้มของนวัตกรรมการสอนชีววิทยา การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในวิชา
ชีววิทยา  การออกแบบและการผลิตสื่อการเรียนรู้ ในวิชาชีววิทยา การใช้สื่อนวัตกรรมการสอน
ชีววิทยา การประเมินการเรียนรู้ในวิชาชีววิทยา และฝึกปฏิบัติการสอนในวิชาชีววิทยา  
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
         
ETP101 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู 2(1-2-3) 
 Language and Thai Culture for Teachers  
                     ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือความเป็นครู สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียนภาษาไทย เพ่ือการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง ทักษะทางภาษาไทยส าหรับครู เกี่ยวกับ
ข่าวในชีวิตประจ าวัน สารจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สารจากสื่อบุคคล การอ่านสารในชีวิตประจ าวัน 
การเลือกสารจากวารสาร นิตยสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาและหนังสือพิมพ์ 
การสื่อความหมาย การใช้ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การฝึกทักษะการ
ถ่ายทอด 
ความรู้ ความคิด ด้วยการพูด บรรยาย อธิบายและการเขียนอย่างเป็นทางการส าหรับครู ใช้
ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตน 
 
ETP102 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
 Technology for Learning  

 ความรู้ ความส าคัญ หลักการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้ การวางแผน การบริหารจัดการสถานศึกษา สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และ
การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

 
ETP103 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) 
 Developmental Psychology  

 ความส าคัญของจิตวิทยาพัฒนาการ หลักการทั่วไปของพัฒนาการมนุษย์วิธี
การศึกษาพัฒนาการ ทฤษฎีพัฒนาการ พัฒนาการมนุษย์ตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยชรา ลักษณะงานที่
เหมาะสมในแต่ละวัย ความแตกต่างระหว่างบุคคล อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อ
พัฒนาการมนุษย์ปัญหาพัฒนาการมนุษย์ช่วงวัยเรียน 
 
ETP201 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers  

 ความส าคัญของจิตวิทยาในการเรียนการสอน  กระบวนการทางจิตวิทยาเพ่ือ
สืบค้นความรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาการเรียนรู้  และจิตวิทยาการศึกษา  เป้าหมายการ
เรียนรู้  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
จัดสภาพแวดล้อมและการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้   การประยุกต์จิตวิทยาเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ   ความรู้และหลักการเบื้องต้นในการแนะแนวและการให้
ค าปรึกษา   กระบวนการแนะแนวและการปรึกษาเพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนด้านการเรียนรู้และเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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ETP202 การศึกษาและจรรยาบรรณความเป็นครูวิชาชีพ 3(2-2-5) 
 Education and Ethic of Professional Teachers  
  ความหมายและความส าคัญของการศึกษา แผนการศึกษา ปรัชญาการศึกษา 
กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ความรู้เกี่ยวกับครู ความเป็นครู และคุณลักษณะครู
ดี พัฒนาการของวิชาชีพครู การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพ 
สมรรถภาพความเป็นครูและศรัทธาในวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สภาพงานครู 
คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู 

 
ETP203 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 Curriculum Development  

 ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ความหมายและความส าคัญของหลักสูตร 
ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร
ในประเทศไทย หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น  การบริหารและจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพ
ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  การเรียนการสอนแบบเรียนรวมโดยปรับให้เอ้ือส าหรับเด็ก
พิเศษ การจัดประสบการณ์และกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรการประเมินหลักสูตรปัญหาและ
แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

 
ETP204 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(1-2-3) 
 Management of Student Development Activities  
                    หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชมรม และการ
จัดการชมรมในสถานศึกษา การวางแผนและเขียนโครงงานจัดกิจกรรม การด าเนินการจัด
กิจกรรมและการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน 
กิจกรรมรู้จักเข้าใจและเห็นคุณค่าตนเองและผู้อ่ืน กิจกรรมแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
กิจกรรมการตัดสินใจและแก้ปัญหา กิจกรรมการปรับตัวและด ารงชีวิต กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
ยุวกาชาด        ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ รักษาดินแดน กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมทางศาสนา 
และกิจกรรมอ่ืนๆ ตามความถนัดและความสนใจ 
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ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 3(3-0-6) 
 Thinking Process Skill Development  

 ความหมายและความส าคัญของการคิด และการพัฒนาการทางสติปัญญา 
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด กระบวนการคิดแบบต่างๆ 
ลักษณะการคิดการน าเสนอความคิดและแผนผังความคิด การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดขั้น
พ้ืนฐานและข้ันสูง ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างวิจารณญาณ
และทักษะการแก้ปัญหา  การออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด เครื่องมือและการประเมินผลทักษะกระบวนการคิดฝึกปฏิบัติการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 

 
ETP222 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 Utilization of Community Resources for Education  

 ความหมาย ขอบข่ายและคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การส ารวจแหล่ง
เรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษาการจัดระบบ
ฐานข้อมูลและการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษา 

 
ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว 3(2-2-5) 
 Guidance Psychology  

 ความหมาย ประวัติ ปรัชญา หลักการของจิตวิทยาการแนะแนว จรรยาบรรณ
ของนักแนะแนวกระบวนการและเทคนิคในการให้บริการแนะแนว รูปแบบของการจัดบริการแนะ
แนว    การจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคคล บทบาทของบุคลากรในงานแนะ
แนว              การบริหารงานแนะแนว และการประเมินผลการจัดบริการแนะแนว 

 
ETP301 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 2(1-2-3) 
 English  Language for Teachers  

 ภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับครู การ
ใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของผู้เรียน การเข้าใจรากฐานทางวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา การอ่านและสรุปความจากต ารา งานวิจัย เอกสารทางวิชาการ และสื่อต่างๆ การสื่อ
ความหมายของครูด้านการฟังการพูดการอ่าน และการเขียน ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสามารถใช้ทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
เพ่ือการสื่อความหมายอย่างถูกต้องในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนและพัฒนาตนเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
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ETP302 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Learning Assessment  
                       ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการ

เรียนรู้ จุดมุ่งหมาย หลักการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทั้งในระดับชาติและ
ระดับชั้นเรียน ศึกษากระบวนการสร้างและใช้เคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบการ
สร้างแบบทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินตามสภาพจริง การน าผลการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ที่อยู่บนพื้นฐานความแตกต่างของผู้เรียน และการฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ
วัดและประเมินผลการเรียนรู ้
 
ETP303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 
 Learning and Classroom Management  

 ความหมายความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ระบบการจัดการเรียนรู้ 
จดุประสงค์  การเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ยุทธศาสตร์และวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบต่างๆ การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ การวางแผน การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และการวิเคราะห์ผลการจัดการ
เรียนรู้  การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ สื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา 

 
ETP304 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Innovation and  Educational Information 

Technology 
 

 หลักการแนวคิด ทฤษฎี พัฒนาการ ประเภท การประยุกต์ใช้ และการประเมิน
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ วิธีการและกระบวนการสื่อความหมาย 
ประเภทของสื่อการสอน การเลือก การผลิต การใช้ การประเมินผลและการเก็บรักษาสื่อการเรียน
การสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัย แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 
การน าไปใช้และการประเมินนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การเลือกนวัตกรรม เทคโนโลยี
การศึกษาและสารสนเทศที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนปกติและชั้นเรียนรวมที่มีเด็ก
พิเศษอยู่ด้วย      ฝึกปฏิบัติการออกแบบนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
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ETP321 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6) 
 Inclusive Education  

 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
แบบเรียนรวม ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพ่ือการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน บทบาทครูในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
การจัดการบริการสนับสนุนส าหรับชั้นเรียนรวม 

 
ETP322 การศึกษาในอาเซียน 3(3-0-6) 
 Education in ASEAN  

 วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาของประเทศต่างๆ ในอาเซียน ปรัชญา
การศึกษา ระบบการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจการเมือง สังคมและบริบทท้องถิ่น ตลอดจนการบริหารและการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 
ETP323 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Research  

 ความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานของการวิจัยทางการศึกษา 
ความส าคัญของการวิจัยทางการศึกษา จรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรูปแบบการ
วิจัย ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปัญหาในการวิจัย การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตัว
แปรและสมมติฐาน การออกแบบการวิจัยทางการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ    การแปลผลและสรุปผล การเขียนเค้าโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางการศึกษา 
การอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัย 

 
ETP324 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 3(3-0-6) 
 Psychology for Exceptional Children  

 ลักษณะของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ ปัญหาที่มีต่อการพัฒนาจิตใจของเด็กและบุคคลในครอบครัวของเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ แนวทางการปฏิบัติต่อเด็กที่ความต้องการพิเศษ แหล่งบริการและการ
ช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
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ETP325 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา 3(3-0-6) 
 Planning and Educational Project Management  

 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารโครงการ แนวการเขียน
โครงการพัฒนาทางการศึกษาการฝึกการวางแผนการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบการจัด
โครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา การจัดท าโครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน และการ
ประเมินผลโครงการ 

 
ETP401 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Research for Learning Development  

 ความหมายและความส าคัญของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ วิเคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  รูปแบบการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  การเ ขียน
โครงการวิจัย   เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ วิธีการหรือนวัตกรรมที่แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ การ
ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการแปลความหมายของข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย และแนวทางการน า
ผลการวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 
ETP402 การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 School Management and Educational Quality 

Assurance 
 

 ความหมาย ความส าคัญ ทฤษฎี และหลักการบริหารการศึกษา การจัดระบบ
ภายในหน่วยงานทางการศึกษาการพัฒนาองค์การ การบริหารจัดการชั้นเรียน การบริหารจัดการ
โครงการศึกษาหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ บทบาทของครูในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ETP411 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 1(45) 
 Practicum 1  

 การศึกษาสังเกตสภาพทั่วไปของโรงเรียน งานในหน้าที่ครูผู้สอน งานครูประจ า
ชั้น พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้  สภาพทั่วไปของนักเรียนในโรงเรียน สภาพชุมชน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน งานบริหารและบริการของโรงเรียน พัฒนาชั้นเรียน 
วิเคราะห์ผู้เรียนการจัดท ารายงานการศึกษาสังเกต และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ETP412 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 1(45) 
 Practicum 2  

 การฝึกปฏิบัติการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ การผลิตสื่อ การวัดผลประเมินผล การทดลองสอนบทเรียนในรายวิชา
เฉพาะด้านในโรงเรียน วิเคราะห์ผลการเรียนและปัญหาของผู้เรียน ตลอดจนหาทางแก้ไขและ
พัฒนา และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
ETP413 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 
 Internship 1  

 การฝึกปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในวิชาเฉพาะโดยใช้
ระบบนิเทศติดตามช่วยเหลือ การบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงในทุกด้าน การ
จัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
วิชาการในสถานศึกษา การมีส่วนร่วมในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและการน าไปใช้ 
การจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนร่วมกับ
สถานศึกษา การประชุมสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 
ETP414 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 
 Internship 2  

 การฝึกปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในวิชาเฉพาะ การบูร
ณาการความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงในทุกด้าน การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง การเลือกใช้ ปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาที่รับผิดชอบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
วิชาการในสถานศึกษา การจัดท าโครงงานวิชาการ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนร่วมกับ
สถานศึกษา การประชุมสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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ETP421 การสัมมนาทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Seminar in Education  

 ความมุ่งหมาย รูปแบบกระบวนการของการสัมมนา การวางแผนการจัดการ
สัมมนา การวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวโน้มของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติการฝึกทักษะการวิเคราะห์ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม การอภิปรายและการแสดงความ
คิดเห็นการวางแผนการพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แสวงหา
แนวคิดใหม่จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

 
ETP422 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Skills and Techniques of Learning Management  

 ความหมาย ขอบข่ายและความส าคัญของทักษะและเทคนิคการสอน ทักษะการ
น าเข้าสู่บทเรียน การเร้าความสนใจ การตั้งค าถาม การใช้สื่อการเรียนการสอน การเล่าเรื่อง การ
เสริมแรง การใช้กิริยาท่าทางและวาจา การอธิบายยกตัวอย่างและการสรุปบทเรียน การสอนกลุ่ม
ใหญ่ การสอนกลุ่มย่อยการสอนรายบุคคล การใช้เพลงประกอบการเรียน การสอนบทบาทสมมติ 
เทคนิคการสอนแบบมีส่วนร่วม เทคนิคการสอนโดยเน้นกระบวนการคิด เทคนิคการสอนส าหรับ
ชั้นเรียนรวม เทคนิคการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ฝึกปฏิบัติการสอนโดยใช้ทักษะ
และเทคนิคการสอนที่จ าเป็นส าหรับครู 

 
ETP423 การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
 Production and Development of Computer 

Assisted 
 

 ความหมาย ความส าคัญ หลักการและการน าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน กระบวนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิเคราะห์ข้อดีข้อจ ากัดของ
โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างบทเรียนต่างๆ การน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาสร้างบทเรียนวิจัยและพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ฝึกปฏิบัติการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การประเมินผล 
การหาประสิทธิภาพและวิจัยเพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 
SBT104 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
 Biology 1  
                    หลักชีววิทยาพ้ืนฐาน สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต สมบัติของสิ่งมีชีวิ ต 
วิวัฒนาการ ของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต การจ าแนกประเภท
ของสิ่งมีชีวิต 
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SBT105 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-2) 
 Biology  Laboratory 1  

 ปฏิบัติการเรื่องคุณสมบัติของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน กรดนิวคลีอิก วิตามิน 
การใช้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์ การแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อ การสืบพันธ์ของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโต 
และการจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิต 

 
SBT106 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
 Biology 2  
                    เมตาบอลิซึม การแลกเปลี่ยนสาร เอนไซม์ การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ
ระดับเซลล์ การขนส่งและการคายน้ า สมดุลภายในเซลล์ การท างานของระบบต่างๆ พันธุศาสตร์ 
พฤติกรรม และการปรับตัว สิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 
SBT107 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-2) 
 Biology Laboratory 2  

 ปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนสาร เช่นการแพร่ ออสโมซิส เอนไซม์ การสังเคราะห์
ด้วยแสง การหายใจ การขนส่ง การคายน้ า การท างานของระบบต่างๆ เช่นระบบกล้ามเนื้อ ระบบ
หมุนเวียนเลือด ระบบประสาท ฮอร์โมนสัตว์ ฮอร์โมนพืช พันธุศาสตร์ พฤติกรรม การปรับตัว 
ระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 
SBT201 พันธุศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 Genetics  

 กฎเมนเดล กลไกการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม พันธุศาสตร์ของเซลล์ 
พันธุศาสตร์ปริมาณและประชากร พันธุศาสตร์โมเลกุล และพันธุวิศวกรรม 

 
SBT206 สัตววิทยา 3(2-2-5) 
 Zoology  

 ชีววิทยาของสัตว์ เซลล์ เนื้อเยื่อ การจ าแนกประเภท การศึกษาค้นคว้าด้าน
สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต นิเวศวิทยาของสัตว์ วิวัฒนาการ 
การรวบรวมและการเก็บตัวอย่างสัตว์ การศึกษาภาคสนาม 
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SBT208 สรีรวิทยาทั่วไป 3(2-2-5) 
 General Physiology  

 ความรู้พ้ืนฐานทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต กระบวนการต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น การ
สังเคราะห์แสง การหายใจ การขนส่งและการล าเลียง ความสมดุลของน้ าและเกลือแร่ กลไกการ
ประสานงานและควบคุมการท างานของระบบต่างๆ 

 
SBT209 พฤกษศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Botany  

ชีววิทยาของพืช เซลล์ เนื้อเยื่อ สัณฐานวิทยา กายวิภาคของพืชมีดอก สรีรวิทยา 
นิเวศวิทยาของพืช วิวัฒนาการ การจ าแนกประเภท การรวบรวมเก็บตัวอย่างพืช การศึกษา
ภาคสนาม 

 
SBT211 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3(2-2-5) 
 Invertebrate  

 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง การจ าแนกประเภทตั้งแต่โพรโต
ซัวจนถึงโพรโทคอร์เดต ศึกษาสันฐานวิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา การรวบรวมและการเก็บ
ตัวอย่าง 

 
SBT212 จุลชีววิทยาทั่วไป  3(2-2-5) 
 General Microbiology  

 ความรู้ พ้ืนฐานของจุลชีววิทยา ลักษณะทางสัณฐานวิทยา โครงสร้าง การ
สืบพันธุ์ การเจริญเติบโต อาหารเลี้ยงเชื้อ เมแทบอลิซึมและอนุกรมวิธานของจุลินทรีย์ การ
ควบคุมจุลินทรีย์ บทบาทของจุลินทรีย์ทางการเกษตร อุตสาหรรม การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนเทคนิคพ้ืนฐานในการศึกษาจุลินทรีย์ 
 
SBT301 อนุกรมวิธาน 3(2-2-5) 
 Taxonomy  

 ความรู้ พ้ืนฐานในการจ าแนกสิ่ งมี ชีวิต หลักเกณฑ์การจ าแนกประเภท 
ปฏิบัติการจ าแนกสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ การสร้างไดโคโทมัสคีย์ (Dichotomous Key) จาก
ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม การรวบรวมและเก็บตัวอย่าง การศึกษาภาคสนาม 
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SBT320 วิทยาศาสตร์ทางทะเลเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Introduction to Marine Science  

 ขอบเขตของวิทยาศาสตร์ทางทะเล ประกอบด้วย สมุทรศาสตร์ เคมีสกายะ 
สมุทรศาสตร์ธรณี และสมุทรชีววิทยา รวมทั้งความสัมพันธ์ของแขนงวิชาต่างๆ ที่มีต่อกัน 
นอกจากนี้ยังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในทะเลด้วย 

 
SBT324 นิเวศวิทยา 3(2-2-5) 
 Ecology  

 ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ พลังงาน ปัจจัยจ ากัด วัฏจักรของสาร 
ประชากรชุมชน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การกระจาย มลพิษ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมการใช้ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การศึกษาภาคสนาม 

 
SBT325 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 
 Evolution  

 ความหมายของวิวัฒนาการ หลักฐานต่างๆ สนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการ ได้แก่ 
คัพภะวิทยา สรีรวิทยา การวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ ชีวเคมี โบราณวิทยา พันธุศาสตร์และอ่ืนๆ 
ความสัมพันธ์ของอนุกรมวิธานกับวิวัฒนาการ 

 
SBT326 ชีววิทยาของเซลล์ 3(2-2-5) 
 Cell Biology  

 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์โพรคาริโอตและยูคาริโอตระดับโมเลกุล วัฏจักร
ของเซลล์ การแบ่งเซลล์ เมแทบอลิซึมของเซลล์ สารพันธุกรรมในเซลล์ เซลล์โพรคาริโอติก และ
เซลล์ยูคาริโอต การแสดงออกของยีน (gene expression) 
 
SBT327 ชีววิทยาของการเจริญ 3(2-2-5) 
 Developmental Biology  

 การพัฒนาด้านชีวภาพ เคมี และสรีรวิทยาของเซลล์สืบพันธุ์ การปฏิสนธิของไข่
ภายหลังกาถูกผสม การเจริญของอวัยวะต่างๆ ของพืชและสัตว์  
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SBT333 สัตว์มีกระดูกสันหลัง 3(2-2-5) 
 Vertebrate Zoology  

 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา การวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา วงจรชีวิต (Life cycle) 
ความเป็นอยู่ ความสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อม การเจริญเติบโตของตัวอ่อน และการแบ่งหมวดหมู่ของ
สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง 

 
SBT334 พันธุศาสตร์ในหมู่ประชากร 3(3-0-6) 
 Population Genetics  

 การถ่ายทอดพันธุกรรมในหมู่ประชากร อัตราการเปลี่ยนแปลงจีโนไทป์ 
(Genotype) และฟีโนไทป์ (Phenotype) ในหมู่ประชากร การน ากฎของเมนเดลมาใช้ การ
เปลี่ยนแปลงของประชากรเนื่องด้วยสาเหตุต่างๆ และการสมดุลของประชากร 

 
SBT434 พฤติกรรมของสัตว์ 3(2-2-5) 
 Animal Behavior  

 ประเภท วิวัฒนาการ การปรับตัว และเหตุปัจจัยในด้านพฤติกรรมของสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง และมีกระดูกสันหลัง 

 
SBT440 เทคนิคทางชีววิทยา 3(2-2-5) 
 Biotechnique  

 การใช้เทคนิคและวิธีการในการปฏิบัติการทางชีววิทยา การเก็บตัวอย่างพันธุ์พืช
และพันธุ์สัตว์ การอัดแห้ง การดอง การสต๊าฟสัตว์ การท าสไลด์ชั่วคราวและสไลด์ถาวร การถ่ายรูป
ผ่านกล้องจุลทรรศน์ 

 
SBT448 ปัญหาพิเศษชีววิทยา 1(0-2-1) 
 Special Problem of Biology  

 ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาเฉพาะเรื่องของแต่ละแขนง 
 

SCH104 เคมี 1  3(3-0-6) 
 Chemistry 1  

 สารและการจ าแนก เทคนิคการแยกสารให้บริสุทธิ์ โครงสร้างอะตอม ตาราง
ธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ บัฟเฟอร์ 
และ        อุณหพลศาสตร์ 
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SCH105 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-2) 
 Laboratory in Chemistry 1   

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการชั่งสาร การแยกของผสม การแยกสารโดยโคร
มาโทกราฟีแบบกระดาษ การเตรียมสารละลาย เทคนิคการไทเทรต การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
และทางเคมี การหาผลึกน้ าเลี้ยงในสารประกอบ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเคมี 1 
(SCH104) 

 
SCH106 เคมี 2  3(3-0-6) 
 Chemistry 2  

 จลนพลศาสตร์ เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีอินทรีย์ การจ าแนกสารประกอบ
เคมีอินทรีย์ ไฮบริไดเซชัน พันธะเวเลนซ์ในสารประกอบอินทรีย์ และเคมีสิ่งแวดล้อม 

 
SCH107 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-2) 
 Laboratory in Chemistry 2  

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมดุลเคมี เซลล์ไฟฟ้าเคมี การหาจุดเดือดและจุดหลอมเหลว 
การตกผลึก เทคนิคการสกัดสารเคมี การแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ปริมาณ
ออกซิเจนในน้ า และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเคมี 2 (SCH106) 

 
SDM208 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก และพิบัติภัยธรรมชาติ 3(3-0-6) 
 Earth Sciences and Natural Disasters  

 ก าเนิดโลก สัณฐานของโลกและองค์ประกอบ ความหมายของแร่ การเกิดแร่ 
ระบบผลึกของแร่ และสมบัติของแร่ ความสัมพันธ์ของแร่และหิน ลักษณะและการจ าแนก
ประเภทของหิน หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร ทฤษฎีทวีปเลื่อน การแยกตัวของเปลือกโลกใต้
มหาสมุทร ทฤษฎีธรณีแปรสัณฐาน และผลของธรณีแปรสัณฐานต่อประเทศไทย ธรณีประวัติ การ
ล าดับเวลาทางธรณีกาล หลักการหาอายุ ฤดูกาลของโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจากการ
โคจรของโลก โครงสร้างของชั้นบรรยากาศ พลังงานจากดวงอาทิตย์และสมดุลพลังงาน การ
หมุนเวียนของบรรยากาศ เมฆ อุตุนิยมวิทยาในชีวิตประจ าวัน ทะเลและมหาสมุทร กระแสน้ าอุ่น-
กระแสน้ าเย็น วัฏจักรของน้ า พิบัติภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด น้ าท่วม แผ่นดินถล่ม 
พายุ การปฏิบัติตัวในภาวะฉุกเฉินเมื่อมีพิบัติภัยธรรมชาติ 
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SES110 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 Environmental Science Foundation  
    ความหมาย และขอบเขตของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มิติสิ่งแวดล้อม ระบบ
นิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ความสมดุลในธรรมชาติ สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

 
SMS101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 
 Calculus and Analytic Geometry 1  

 เรขาคณิตว่าด้วยเส้นตรง ภาคตัดกรวย ลิมิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชันต่อเนื่อง 
อนุพันธ์และการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์อนุพันธ์และ
หลักเกณฑ์โลปิตาล ปริพันธ์ 

 
SPY104 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
 Physics 1  

 การเคลื่อนที่ในหนึ่งและสองมิติ แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนตัม 
งานและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก คลื่น กลศาสตร์ของไหล และ อุณหพลศาสตร์ 

 
SPY105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 
 Physics Laboratory 1  

 ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์ 1 
 
SPY106 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
 Physics 2  
                        ไฟฟ้าแม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่เบื้องต้น และ 
นิวเคลียร์ฟิสิกส์ 

 
SPY107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-2) 
 Physics Laboratory 2  

 ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์ 2 
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SPY202 ดาราศาสตร์และอวกาศ 2(1-2-3) 
 Astronomy and Space  

 ธรรมชาติและสมบัติของแสงบางประการที่จะน าไปสู่ความเข้าใจลักษณะบาง
ประการของวัตถุบนท้องฟ้า ระบบพิกัดทางดาราศาสตร์ ทรงกลมท้องฟ้า ระบบสุริยะ ทัศนอุปกรณ์
ทางดาราศาสตร์ ศึกษาลักษณะและปรากฏการณ์ต่างๆ ของวัตถุในท้องฟ้า เริ่มตั้งแต่ วัตถุใน
ท้องฟ้าที่อยู่ใกล้โลกที่สุดไปยังจุดที่ไกลที่สุด ของเอกภพ ยานอวกาศกับความก้าวหน้าทางดารา
ศาสตร์ในปัจจุบัน 

 
SPY214 ไฟฟ้าและพลังงาน 2(2-0-4) 
 Electricity and Energy  

 แหล่งก าเนิดไฟฟ้า การเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าและการออกแบบ
วงจรไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าและการคิดค่าพลังงาน พลังงานทดแทน วิธีการใช้พลังงานอย่างประหยัด
และปลอดภัย 
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ 
ชื่อ–

นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที่
จบ 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2561 2562 2563 2564 2565 
1 นายกานน  

สมร่าง 
ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย ์
วท.ม.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2526 12 12 12 12 12 
ประกาศนียบัตรทาง
พฤกษศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2523 

กศ.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา 2518 
2 นางสาว

ศรัณยา 
ฤกษ์ข า 

อาจารย ์ วท.ม.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 12 12 12 12 12 
วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ  ประสานมิตร 
2540 

3 นายฐาปนา  
จ้อยเจริญ 

อาจารย ์ วท.ม.(สัตววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 12 12 12 12 12 
ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
2552 

 
ค.บ.(มัธยมศึกษา-
ชีววิทยา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 

4 นางสาว 
ศุภมัย  
พรหมแกว้ 

อาจารย ์ วท.ม.(วิทยาศาสตร์
ทางทะเล) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 12 12 12 12 12 

ประกาศนียบัตร 
วิชาชีพคร ู

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลยั 

2548 
 

วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยทกัษิณ 2544 
5 นายเมษา   

นวลศร ี
อาจารย ์ ค.ด.(การวัดผลและ

ประเมินผลทางการ
ศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 

2560 
 

 

12 12 12 12 12 

ค.ม.(วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2551 
 

ศศ.บ.(ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมา 
ธิราช 

2558 
 

ศษ.บ.(การวัดและ
ประเมินผลทางการ
ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมา 
ธิราช 

2555 
 

ร.บ.(ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศและ
การเมืองการปกครอง
เปรียบเทียบ) 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมา 
ธิราช 

2552 

ค.บ.(มัธยมศึกษา-
ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทัว่ไป) 
เกียรตินิยมอันดับ 2 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 

6 นายจิต
เจริญ   
ศรขวัญ 

อาจารย ์ วท.ม.(วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544 12 12 12 12 12 

วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
 

2535 
 

วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ  ประสานมิตร 

2532 



                                                                                 42 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ชื่อ–

นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที่
จบ 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2561 2562 2563 2564 2565 
1 นายกานน  

สมร่าง 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
วท.ม.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2526 12 12 12 12 12 
ประกาศนียบัตรทาง
พฤกษศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2523 

กศ.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา 2518 
2 นางสาว

ศรัณยา 
ฤกษ์ข า 

อาจารย ์ วท.ม.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 12 12 12 12 12 
วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ  ประสานมิตร 
2540 

3 นายฐาปนา  
จ้อยเจริญ 

อาจารย ์ วท.ม.(สัตววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 12 12 12 12 12 
ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
2552 

 
ค.บ.(มัธยมศึกษา-
ชีววิทยา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 

4 นางสาว 
ศุภมัย  
พรหมแกว้ 

อาจารย ์ วท.ม.(วิทยาศาสตร์
ทางทะเล) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 12 12 12 12 12 

ประกาศนียบัตร 
วิชาชีพคร ู

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลยั 

2548 
 

วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยทกัษิณ 2544 
5 นายเมษา   

นวลศร ี
อาจารย ์ ค.ด.(การวัดผลและ

ประเมินผลทางการ
ศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 

2560 
 

 

12 12 12 12 12 

ค.ม.(วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2551 
 

     

ศศ.บ.(ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมา 
ธิราช 

2558 
 

     

ศษ.บ.(การวัดและ
ประเมินผลทางการ
ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมา 
ธิราช 

2555 
 

     

ร.บ.(ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศและ
การเมืองการปกครอง
เปรียบเทียบ) 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมา 
ธิราช 

2552      

ค.บ.(มัธยมศึกษา-
ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทัว่ไป) 
เกียรตินิยมอันดับ 2 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549      

6 นายจิต
เจริญ   
ศรขวัญ 

อาจารย ์ วท.ม.(วิทยาศาสตร์
สิง่แวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544 12 12 12 12 12 

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
 

2535 
 

     

กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ  ประสานมิตร 

2532      
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 ไม่มี 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจัดเป็นมาตรฐานหนึ่งของการผลิตครู  ตามประกาศคุรุสภา เรื่อง     

การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2557 ดังนั้น
หลักสูตรได้ก าหนดกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นวิชาบังคับ จ านวน 4 รายวิชา 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
4.1.1 มีทักษะการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน มีประสบการณ์ตรงด้านการประกอบวิชาชีพ

ครูในสถานศึกษาตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
4.1.2 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีการสอนใน

สถานศึกษาเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
4.2 ช่วงเวลา 

4.2.1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน มีประสบการณ์ตรงด้านการประกอบวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในหลักสูตร ในภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 

4.2.2 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีการสอน
ในสถานศึกษาเต็มเวลา ในภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีที่ 5 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
4.3.1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนมีแนวทางการจัดดังนี้ 

1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 จัดในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 โดยนักศึกษา 
ศึกษาและสังเกตในสถานศึกษาสัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 12 สัปดาห์ (ระดับ
ประถมศึกษา 6 สัปดาห์ และระดับมัธยมศึกษา 6 สัปดาห์) รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
สัมมนากลางภาค และปัจฉิมนิเทศ  

2) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 จัดในภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 โดยนักศึกษาเข้า
ชั้นเรียนเพ่ือพบอาจารย์ประจ าสาขาวิชา ตลอดภาคการศึกษา และปฏิบัติงานวิชาชีพ (ทดลองสอน) 
ในสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นเวลา 10 สัปดาห์ กิจกรรมในขณะ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ได้แก่ การสังเกตการสอนของครูในวิชาเฉพาะด้าน การทดลองสอนใน
วิชาเอก รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ สัมมนากลางภาค และปัจฉิมนิเทศ 

4.3.2 การฝึกปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รวมถึงการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การศึกษารายกรณี การท าโครงการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนา
สถานศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 5 

 
 
 
 



                                                                                 44 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

การท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การศึกษารายกรณี การท าโครงการพัฒนาผู้เรียน และ
พัฒนาสถานศึกษาจัดท าขึ้นเพ่ือน าผลการศึกษามาพัฒนาการเรียนการสอน ผู้เรียน และสถานศึกษา 
ด าเนินการโดยให้นักศึกษาท าการศึกษารายกรณี ท าโครงการพัฒนาผู้เรียน และโครงการพัฒนา
สถานศึกษาในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ในชั้นปีที่ 5 และท า
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ใน
ชั้นปีที่ 5 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
5.2.1 มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน สามารถท าวิจัย

ปฏิบัติการในชั้นเรียน และเขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อการสื่อสารได้ 
5.2.2 มีทักษะในการสังเกตและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในชั้นเรียน 
5.2.3 น าผลการศึกษามาพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียนและพัฒนาสถานศึกษา 

5.3 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ของชั้นปีที่ 5 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  จ านวน 6 หน่วยกิต  
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  จ านวน 6 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
5.5.1 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
5.5.2 มีการแต่งตั้งอาจารย์นิเทศของคณะ และครูพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าช่วยเหลือตลอด

ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติการ 
5.5.3 มีการอบรมนักศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลโดยอาจารย์นิเทศ ครูพ่ีเลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนดใน

รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 45 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1  ความสามารถด้านการสอน สอนให้นักศึกษาเกิดความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เข้าใจ

ธรรมชาติของนักเรียน และสามารถบูรณาการองค์
ความรู้ที่ได้ศึกษามาในการวิเคราะห์ ออกแบบ วิธีการ
สอนให้เหมาะสมกับสภาพชั้นเรียน โดยสอดแทรกใน
รายวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป นวัตกรรมการ
สอนชีววิทยา 

1.2 ความสามารถด้านวิชาการ สอนให้นักศึกษาใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ มีความสามารถใน
การวิจัย การวัด การประเมิน วิเคราะห์หลักสูตรและ
พัฒนาหลักสูตรน าความรู้ไปประยุกต์กับสาขาวิชาที่
นักศึกษาเชี่ยวชาญได้ ซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง เช่น การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน เป็นต้น 

1.3 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความ
พอเพียงและลักษณะความเป็นไทย 

ส่งเสริมให้นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความ
อดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต และมีศีลธรรม โดย
สอดแทรกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาอ่ืนๆ ใน
หลักสูตร รวมทั้งจัดเป็นกิจกรรมเสริมให้กับนักศึกษา 

1.4 ด้านบุคลิกภาพ สอดแทรกทักษะทางสังคมให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนได้ สอนให้นักศึกษา เป็น
คนดี  มีน้ า ใจ เ อ้ืออาทรต่อศิษย์  รักงานสอน ใฝ่
ความก้าวหน้า รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน     แต่ง
กายเหมาะสมมีจิตสาธารณะมีความเสมอต้นเสมอ
ปลาย และสอนให้นักศึกษาสามารถบริหารจัดการงาน
ของตนเองได้ ซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาต่างๆ ของ
หลักสูตร 

1.5 มีจิตวิญญาณความเป็นครู ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจิตวิญญาณความ
เป็นครูในแต่ละรายวิชาในหลักสูตร และจัดโครงการ
พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย   

ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
3) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืนเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย ์สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได ้
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู 
5) มีภาวะความเป็นผู้น าและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ 

และประสบการณ์ท่ีนักศึกษาได้เผชิญในการด ารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครู โดยเน้นให้นักศึกษา
วิเคราะห์และสะท้อนพฤติกรรมของตนเองและของผู้อ่ืนในสถานการณ์เหล่านั้น หรืออภิปรายเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งทางความคิดเพ่ือให้เห็นค่านิยมของตนเองได้ชัดเจนขึ้น  

2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนในแต่
ละรายวิชาตามหลักสูตร และจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึง
ความส าคัญของการด ารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครูตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ซึ่งด าเนินการโดยจัดให้มีการประเมินทุกภาคการศึกษา โดยใช้การสังเกต
พฤติกรรมระหว่างท ากิจกรรมที่ก าหนด มีสมุดบันทึกความดีและมีการก าหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม ให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา 

3)  เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา          
ต้องมีความรับผิดชอบ โดยในการท างานกลุ่มให้รู้บทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่ม  
และการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้าน  
ของผู้อื่น เป็นต้น 

4)  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ผ่าน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กิจกรรมค่ายอาสา กิจกรรมพ่ีสอนน้อง กิจกรรมการจัดฐานวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมชมรม เพ่ือบูรณาการความรู้พ้ืนฐานกับคุณธรรม จริยธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

5)  อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการมีคุณธรรม จริยธรรม และด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในฐานะครูวิทยาศาสตร์ 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) เกี่ยวกับเผชิญ

ในการด ารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครู และสถานการณ์ต่างๆ และประสบการณ์ท่ีนักศึกษาได้ผล
สะท้อนพฤติกรรมของนักศึกษาขณะที่มีการอภิปรายกลุ่ม 
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2) ประเมินความตรงต่อเวลาของนักศึกษาจากการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม  

3) ประเมินจากสภาพจริงในด้านของความมีจิตวิญญาณของความเป็นครูในขณะที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

4) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

5) ประเมินจากพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตในการท างานและการสอบ 
6) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
2) มีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ

ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
3)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในรายวิชาที่เรียน 
4)  ใช้ความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆที่เรียนไปประยุกต์กับการด ารงชีวิตและการประกอบ

วิชาชีพครู 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) จัดการเรียนการสอนโดยการเชื่อมโยงเนื้อหาหรือข้อมูลใหม่กับความรู้และ
ประสบการณ์เดิมของนักศึกษาโดยใช้วิธีการสอนในหลากหลายรูปแบบ 

2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ด้วยการเชิญ
วิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในห้องเรียน หรือจัดกิจกรรม
ศึกษานอกสถานที่เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตลอดจนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูใน
สภาพแวดล้อมจริง 

3)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย โดยให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1)  ประเมินจากการทดสอบย่อย 
2)  ประเมินจากการสอบกลางภาคและ/หรือปลายภาคเรียน 
3)  ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
4)  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
5)  ประเมินจากโครงการวิจัย 
6)  ประเมินจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
7)  ประเมินจากแบบสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 
8)  ประเมินจากการท าแฟ้มสะสมงาน 
9)  ประเมินจากการบันทึกการเรียนรู้ 
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2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ
   2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของ
ตนเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

3) น าความรู้ทางสาขาไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนในสาขาวิชาชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไปได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสร้างสรรค์ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคิดวิ เคราะห์  การคิดสัง เคราะห์   

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา โดยใช้การอภิปรายกลุ่ม กรณี
ตัวอย่าง สถานการณ์จ าลอง และการสะท้อนกระบวนการคิดของตนเอง 

2) จัดเวทีสัมมนาวิชาการ /เรียนเชิญผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูมา
ถ่ายทอดประสบการณ์การท างานให้นักศึกษาได้เรียนรู้ 

3) จัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงโดยให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนจริง
ในสถานศึกษาเพ่ือเป็นการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง  

4) การเรียนรู้จากต้นแบบ (Role Model) 
5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 
6) การวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจาก

การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน การประเมินจากชิ้นงาน 
2) ประเมินจากบันทึกสะท้อนความคิด 
3) ประเมินจากแบบทดสอบหรือการสัมภาษณ์  
4) ประเมินจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

2.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์  

2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม 
3) สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และวัฒนธรรมองค์กร  
4) มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่องและปฏิบัติต่อผู้เรียนด้วยความเข้าใจและเป็นมิตร 
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงาน
กับผู้อ่ืนข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือการสังเกตจากครูหรือ
บุคลากรทางการศึกษา ฝึกทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และฝึกทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานในบทบาทของผู้น าและผู้ร่วมทีม โดยมีความคาดหวังในผล
การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบดังนี้ 

1)  สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
2)  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
3)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
4)  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
5)  มีภาวะผู้น า 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน า เสนอ
รายงานกลุ่มในชั้นเรียน  

2)  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆและความ
ครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและน าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม 
  3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม สืบค้น และน าเสนอข้อมูลได้

อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  จัดให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการใช้สถิติพ้ืนฐานและสถิติเพ่ือการวิจัย การใช้ภาษา

พูด เขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการให้ข้อมูลป้อนกลับและการให้ความช่วยเหลือ 
2)  เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในชั้นเรียนและห้องปฏิบัติการ โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ การสื่อสารแบบ On-line และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูล 

3)  เรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (Problem-based Learning) จากการวิเคราะห์กรณีศึกษา
สถานการณ์จ าลอง และการวิจัยในชั้นเรียน 
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4)  สร้างชิ้นงานโดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอรายงานหรือท างานวิจัย โดยใช้ทฤษฎีหรือ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องรองรับ 
2)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย และเลือกใช้สถิติวิเคราะห์ในการท างานวิจัย 
3)  ประเมินจากชิ้นงานการอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 

2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1)  แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่มี
รูปแบบที่หลากหลายทั้งที่เป็นทางการ (formal) กึ่งทางการ (non-formal) และไม่เป็นทางการ 
(informal) อย่างสร้างสรรค์ 

2)  แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

3)  แสดงความเชี่ยวชาญในการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชาอย่าง
มืออาชีพ 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ 
1)  จัดให้นักศึกษาได้ฝึกการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และน าแผนการจัดการเรียนรู้

นั้นไปฝึกปฏิบัติสอนกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน (Peer-teaching) 
2)  จัดให้นักศึกษาได้สังเกตการสอนของครูประจ าการในโรงเรียนเพ่ือให้นักศึกษาได้

น าประสบการณ์มาปรับใช้ในการวางแผนการสอน 
3)  จัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning) 

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและปรับปรุงการสอนของตนเอง  
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ 

1)  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการทดลองสอน จากการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียน รวมถึงการสอบประมวลความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
จิตวิทยาการศึกษา การวัดและประเมินผล และการวิจัยทางการศึกษา 

2)  สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง จากการสะท้อนความคิดใน
ห้องเรียนผ่านเครือข่ายสังคม เว็บไซด์และจากการสังเกตการจัดการเรียนรู้ระหว่างทดลองจัดการ
เรียนรู้ 

3)  ตรวจประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
4)  นิเทศการจัดการเรียนรู้และประเมินทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้และ

คุณลักษณะความเป็นครู 
5)  ตรวจประเมินแฟ้มสะสมงานและชิ้นงาน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิด       ชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโน- 
โลยีสารสนเทศ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

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

1. ESC301 ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       

2. ESC302 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น                       
3. ESC303 วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน                       

4. ESC304 การสอนวิทยาศาสตร์
ทั่วไป                       

5. ESC308 การพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์                       

6. ESC401 การพัฒนาความสามารถ
ทางการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์                       
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโน- 
โลยีสารสนเทศ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

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

7. ES402 การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา
ในโรงเรียน 

                      

8. ESC404 การวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียนวิทยาศาสตร์ 

                      

9. ESC409 สัมมนาวิทยาศาสตร์
ศึกษา                       

10. ESC411 นวัตกรรมการสอน
ชีววิทยา                       

11. ETP101 ภาษาและวัฒนธรรม 
ไทยส าหรับครู                       

12. ETP102 เทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู้ 

                      

13. ETP103 จิตวิทยาพัฒนาการ                       
14. ETP201 จิตวิทยาส าหรับครู                       
15. ETP202 การศึกษาและ 
จรรยาบรรณความเป็นครูวิชาชีพ 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโน- 
โลยีสารสนเทศ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

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

16. ETP203 การพัฒนาหลักสูตร                       
17. ETP204 การจัดกิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียน 

                      

18. ETP221 การพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด 

                      

19. ETP222 การใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนเพ่ือการศึกษา 

                      

20. ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว                       
21. ETP301 ภาษาอังกฤษส าหรับครู                       
22. ETP302 การวัดและการประเมิน 
ผลการเรียนรู้                       

23. ETP303 การจัดการเรียนรู้และ
การจัดการชั้นเรียน 

                      

24. ETP304 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

                      

25. ETP321การศึกษาแบบเรียนรวม                       
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโน- 
โลยีสารสนเทศ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

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

26. ETP322 การศึกษาในอาเซียน                       
27. ETP323 การวิจัยทางการศึกษา                        
28. ETP324 จิตวิทยาเด็กพิเศษ                       
29. ETP325 การวางแผนและการ
บริหารโครงการพัฒนาการศึกษา                       

30. ETP401 การวิจัยเพื่อพัฒนา 
การเรียนรู้                       

31. ETP402 การบริหารสถานศึกษา 
และการประกันคุณภาพการศึกษา                       

32. ETP411 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 
1                       

33. ETP412 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ครู 
2                       

34. ETP413 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1                       
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโน- 
โลยีสารสนเทศ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

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

35. ETP414 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2                       

36. ETP421 การสัมมนาทาง
การศึกษา    

  
                 

37. ETP422 ทักษะและเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ 

   
  

                 

38. ETP423 การผลิตและพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

   
  

                 

39. SBT104 ชีววิทยา 1                       

40. SBT105 ปฏิบัติการชีววิทยา 1                       

41. SBT106 ชีววิทยา 2                       

42. SBT107 ปฏิบัติการชีววิทยา 2                       

43. SBT201 พันธุศาสตร์                       

44. SBT206 สัตววิทยา                       

45. SBT208 สรีรวิทยาทั่วไป                       
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโน- 
โลยีสารสนเทศ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

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

46. SBT209 พฤกษศาสตร์                       

47. SBT211 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง                       

48. SBT212 จุลชีววิทยาทั่วไป                       

49. SBT301 อนุกรมวิธาน                       

50. SBT320 วิทยาศาสตร์ทางทะเล
เบื้องต้น                      

 

51. SBT324 นิเวศวิทยา                       

52. SBT325 วิวัฒนาการ                       

53. SBT326 ชีววิทยาของเซลล์                       

54. SBT327 ชีววิทยาการเจริญ                       

55. SBT333 สัตว์มีกระดูกสันหลัง                       

56. SBT334 พันธุศาสตร์ในหมู่
ประชากร                    

   

57. SBT434 พฤติกรรมสัตว์                       
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโน- 
โลยีสารสนเทศ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

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

58. SBT440 เทคนิคทาชีววิทยา                       

59. SBT448 ปัญหาพิเศษชีววิทยา                       

60. SCH104 เคมี 1                        

61. SCH105 ปฏิบัติการเคมี 1                       

62. SCH106 เคมี 2                       

63. SCH107 ปฏิบัติการเคมี 2                       

64. SDM208 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ
โลกและพิบัติภัยธรรมชาติ                      

 

65. SES110 พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                      

 

66. SMS101 แคลคูลัสและเรขาคณิต
วิเคราะห์ 1                      

 

67. SPY104 ฟิสิกส์ 1                       

68. SPY105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1                       
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโน- 
โลยีสารสนเทศ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

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

69. SPY106 ฟิสิกส์ 2                       

70. SPY107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2                       

71. SPY202 ดาราศาสตร์และ
อวกาศ                      

 

72. SPY214 ไฟฟ้าและพลังงาน                       
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ      

การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งผู้ประเมินภายในจะต้องสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้ 

2.1.1 การทวนสอบในระดับหลักสูตร โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร/สาขาวิชาตรวจสอบ
ความสอดคล้องระหว่าง มคอ.2 มคอ.3 และการปฏิบัติโดยพิจารณาจากแผนที่การกระจายความ
รับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชากับการปฏิบัติ พร้อมพิจารณาควบคู่ไปกับการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน 

2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
ผ่านเว็บไซต์หรือแบบสอบถามของคณะ 

 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการท าวิจัยและ
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับชาติ โดยการวิจัยอาจจะด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

2.2.1 ภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท าโดยการสัมภาษณ์หรือส่งแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ และการ
ประเมินต าแหน่ง หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 

2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตจะส าเร็จการศึกษา
และศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 

2.2.4 การประเมินจากศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพครู ในด้านของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วยความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
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ภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรืออาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนรู้  
คุณสมบัติอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณค่า

ความเป็นอาจารย์ รายละเอียดของหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
(TQF) ตลอดจนให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะและของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งเข้าโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะครุศาสตร์  

1.2 ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ให้มีการจัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น
ประจ าทุกปีการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจในจุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา และการ
พัฒนานักศึกษา เพ่ือให้สามารถให้ค าแนะน านักศึกษาและการพัฒนานักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตวิธีการสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในหลักสูตร 
1.4 จัดระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่ 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์              
ในหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ  

2.1.2 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ 
ในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ และต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ด้านการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการท าผลงานเพ่ือก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 

2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในสถานศึกษาหรือองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์  ผลิตและน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ในการประชุม
วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ        

การเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
 1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดเวลา

ที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
 1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน   

ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 
2.  บัณฑิต 
 จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพ มีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 คือ 
  2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.2 ด้านความรู้ 
  2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
  โดยส ารวจจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ
ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
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3. นักศึกษา 
 3.1  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

 3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
     คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่
มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา  และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมง 
ให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้
ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

 3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค า

ร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้ 
 3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ก.ค.ศ.) ให้เตรียมครูรุ่น
ใหม่เพ่ือทดแทนครูที่ขาดแคลนจนถึงปี พ.ศ. 2570 ได้มีการส ารวจไว้ว่า จะมีจ านวนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนที่ครบเกษียณอายุราชการใน 15 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2556-
2570 จะมีครูเกษียณทั้งสิ้น 288,233 คน โดยเป็นครูในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานทั้งสิ้น 270,332 คน และพบว่ามีความต้องการครูเพ่ือทดแทนครูเกษียณอายุราชการใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 14,189 คน  และสาขาวิชาเคมี จ านวน 11,674 คน 
(ที่มา : ชนิตา รักษ์พลเมืองและคณะ (ม.ป.ป.). รายงานโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพและ
ปัญหาการผลิต การใช้ และการพัฒนาครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต.      
ทุนสนับสนุนจากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา) 
 3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา 

 3.3.1 การรับนักศึกษา 
    เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาท่ีก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลา เรียน
เพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 
    2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ด าเนินการ 

   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
   การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
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   1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา 
   2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการ 
   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
   ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) การคงอยู่ของนักศึกษา 
   2) การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
   3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 

4. อาจารย์ 
 4.1. การบริหารคณาจารย์ 

 4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
   มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์

ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

 4.1.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
   คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน

จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ์

  4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
   ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง     

จากการปฏิบัติให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะฯ ต้องก าหนดนโยบายว่าให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน     
ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และอาจารย์พิเศษ
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่ าปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาโท 
ต้องมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์การ
พิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
 4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 

 4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    ด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
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    3) ประเมินกระบวนการการด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
  4.2.2 คุณภาพอาจารย์ 
    อาจารย์มีผลงานวิชาการ 
  4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
    มีการรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้ 
    1) การคงอยู่ของอาจารย์ 
    2) ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน  
 5.1 การบริหารหลักสูตร 

 หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน
หลักสูตรท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร มีดังนี ้

 5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) 

 5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะครุศาสตร์ คือ คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร  ท าหน้าที่ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะท าหน้าที่ประสานงาน         
อ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ 

  5.1.3 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ 
ดังต่อไปนี้ 
   1) ก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพใน
ระดับอุดมศึกษา 
       2) ก าหนดคุณสมบัติผู้ เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ 
   3) ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพ  อีกทั้งแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้
หลักสูตร  
   4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษาท า
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
   5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   6) รับผิดชอบในการก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสม จัดอาจารย์ 
จัดอาจารย์นิเทศ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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   7) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอ่ืนๆ อันจะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  

5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน  
  5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน 
   1) แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
   2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน     
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมทั้งการติดตามผล       
การเรียนการสอนและการจัดท ารายงาน 
  5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
   1) สาขาวิชาจัดท าระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้ทราบปัญหา 
อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน 
   2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน และ
ใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย 
   3)  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดท าระบบการประเมินผล
ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา 

 4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี  สาขาวิชาจัดท าร่างรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา       
ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี 
   6) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี และใช้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์ผู้สอน
ในการใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร และ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
  5.3.1 จัดท ามาตรฐานขั้นต่ าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล 
  5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา 
  5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
ทุกภาคการศึกษา 
  5.3.5 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ 
สกอ. เพ่ือให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่     
ผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 
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 5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
   5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
   ด าเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  
   1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
   2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา 
    2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.2) มีการน าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
  5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
   1) ก าหนดผู้สอน 
   2) การก ากับติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ.3 – 4 
   3) ก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
   4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
   5) บูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดย 
    ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    2) น าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3) ประเมินกระบวนการ 
    4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน 
    5) ด าเนินการตามวงจร PDCA 
  5.4.3 การประเมินผู้เรียน 
    ด าเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้ 
    1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
    2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     3) ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ.7)  
    โดยด าเนินการดังนี้ 
    3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน 
    3.2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน 
    3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
    3.5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 6.1.1 การบริหารงบประมาณ 

     คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อ
ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ื อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา 

 6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
     คณะฯ มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วน
ระดับคณะก็มีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างพอเพียง 

1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
การสอน การปฏิบัติการและการท าวิจัย ใช้สถานที่ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์การสอน 
การปฏิบัติการ และการท าวิจัย มีดังนี้ 

ล าดับ รายการ จ านวน 
1 ห้องส าหรับการเรียนการสอน 22 

2 
สถานศึกษาเครือข่ายส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ผ่านตามเกณฑ์
ของคุรุสภา 

188 

3 เครื่องคอมพิวเตอร์ 120 
4 Notebook 13 
5 LCD Projector 24 
6 ห้องปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ศึกษา 1 
7 ล าโพงขยาย 15 

 
2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหล่งความรู้ที่สนับสนุน

วิชาการทาง ซึ่งมีหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทั่วไปมากกว่า 140,000 เล่ม และมี
วารสารวิชาการต่าง ๆ กว่า 1,800 รายการ มีต าราที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 
2,000 เล่ม ดีวีดีรอมการศึกษา 300 เรื่อง และซีดีรอม 5,400 แผ่น เพ่ือเป็นแหล่งความรู้เพ่ิมเติม 

 6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
    ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ 

และต ารา ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียน        
การสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่ วนร่วมในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบาง
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รายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือ
ด้วย 

   ในส่วนของคณะฯ จะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น 
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์  

 6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประสานงานการจัดซื้อ

จัดหาหนังสือเพ่ือเข้าหอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มี
เจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมิน
ความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย  
 6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 ด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 
  6.2.1 ด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  6.2.2 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
    ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 
    1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน 
    2) น าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนิน 
    3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน 
    4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
    5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA  
  
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

ปีท่ี 
6 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

ปีท่ี 
6 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X X 

4. จัดท าร ายงานผลการด า เนินการของรายวิช า  และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

 X X X X X 

8. อาจารย์ ใหม่  (ถ้ามี ) ทุกคน ได้รับการปฐมนิ เทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X X 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชาและ/
หรือ การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน และก าหนดให้คณาจารย์เขียน 
มคอ.3 ทุกรายวิชาที่สอน และให้ปรับปรุงให้ปัจจุบันทุกภาคการศึกษา 

1.1.2 ส่วนช่วงหลังการสอน คณะจัดให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
และการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  

1.1.3 การน าผลการประเมินไปปรับปรุง ท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
และก าหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุดรายวิชาผ่านทางเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย  
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน และ

วางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การสอน หรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับรายวิชาและ
สถานการณ์ของคณะ 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
2.2 ผู้ใช้บัณฑิต 
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย 

 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและ
จาก มคอ.7 พร้อมทั้งวิเคราะห์ทบทวนโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตรจะท าให้ทราบ
ปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชากรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็
สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุง
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ย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก 5 ปี 
ทัง้นี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

พ.ศ. 2557 
............................................. 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 เพ่ือให้        
การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี เป็นไปอย่าง                   
มีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน         
พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน        
ในหลักสูตร ไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                                                                                 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิ การบดี” หมายความว่ า อธิ การบดี มหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                               
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรี ที่นักศึกษาสังกัด มห าว ิท ย า ล ัย ร า ชภ ัฏ ว ไ ล ยอล งก รณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์          
จังหวัดปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความว่า  คณบดีของคณะ  



76 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

76 

“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด 
“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา

หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร 

“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่ งได้รับแต่งตั้ งจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏ            
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของ
นักศึกษา 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของ
นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน 

“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษา
เป็นรายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิต ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่มี       
การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
ปัจจุบัน และก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป 

“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น 

“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ      
แต่ละรายวิชา 

“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชา          
ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยและให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุ่มวิชา             
จากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ได้ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต      
จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาใช้ 
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โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยจะไม่
น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้            
ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว      
ในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

 
หมวด 1 

ระบบการบริหารงานวิชาการ 
 

ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โดยให้มีหน่วยงาน บุคคล และคณะบุคคล 
ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

6.1 สภาวิชาการ 
6.2 คณะกรรมการวิชาการ 
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ 
6.4 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
6.5 อาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อ 7 การแต่งตั้งสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 8 อ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย 
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป        

เป็นกรรมการ 
9.3 นายทะเบียน  เป็นกรรมการ 
9.4 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 
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9.5 รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 1 คน       
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
10.1 พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ       

จัดการศึกษาก่อนน าเสนอสภาวิชาการ 
10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
10.3 ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 
10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้ส าเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะส าเร็จ

การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ 
10.6  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร 
10.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 ข้อ 11 ให้คณะเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหาร         
งานวิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย 

11.1 คณบดี เป็นประธาน 
11.2 ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ 
11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
11.4 หัวหน้าส านักงานคณบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

การศึกษา 
12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา และสื่อประกอบ     

การเรียนการสอน  
12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7)     
ทุกสาขาวิชา  

12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตราก าลังผู้สอน 
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

12.9 พิจารณากลั่นกรองการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 13  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร จากอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้น ๆ 

 ข้อ 14  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
            14.1  พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอ่ืนใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ 
14.2  จัดท าโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา สื่อ ประกอบการเรียน     

การสอน และจัดท าแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) ทุกรายวิชา 

14.3  พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา 

14.4  จัดท าอัตราก าลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.5  เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา 
14.6  เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.7  เสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
14.8  ด า เนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
14.9  ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
14.10 ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร 
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 15 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลเพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีหน้าที่              
ให้ค าปรึกษาดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให้มีส่วนในการ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 
 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot


80 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

80 

หมวด 2 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ข้อ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปี

การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดย     
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 โดยให้มีจ านวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ 

ข้อ 17 การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า        

15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ ใช้ เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้ เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน

หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้ 

18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มี 
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  และ         
ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time Education) เป็นการจัดการศึกษา
ที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา (Particular Time Period Education) เป็น
การจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของปีการศึกษา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้    
การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร 
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุด
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เป็นการจัด
การศึกษาที่ก าหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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18.7 ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ น า น า ช า ติ  (International Education) เ ป็ น ก า ร               
จัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศทั้ งหมดซึ่ งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษา               
หรือหน่วยงานในประเทศ หรือต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตร
สากล 

18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบ
รายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s 
Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกัน 2 หลักสูตร 
โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากท้ัง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.10 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาที่  2  (The Second 
Bachelor’s Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วมาศึกษา     
ในระดับปริญญาตรีเพื่อรับปริญญาที่ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.11  การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors 
Program) เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ 
ได้ศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.12 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

หมวด 3 
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 

 
ข้อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้ 

19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     
ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 

19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 
19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        

ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        

ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 
19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        

ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด ดังนี้ 

20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
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20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้ เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 5               
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 6         
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8         
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 

20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย
กว่า 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 

20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้ เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  10               

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 9 ปีการศึกษา 
20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  

14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 
20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  

17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 
20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย

กว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
หมวด 4 

การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
 

ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 
ให้เป็นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ต้องส าเร็จ

การศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง 

22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
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22.5 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต  
23.1 ส า เร็ จการศึกษา ไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าจาก

สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
23.4 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ 24 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 

24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
25 .1  นักศึกษา เต็ม เวลา  หมายถึ ง  นั กศึกษาที่ มี การลงทะเบียน เรี ยน                                                              

ในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน          
9 หน่วยกิต 

25.2 นักศึกษาไม่ เต็ มเวลา หมายถึ ง นั กศึกษาที่ มี การลงทะเบียนเรี ยน                                                                      
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน 
26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละ 

ภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษา 

26.2 ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียน     
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
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หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชา 
สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือกรณีจะขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน 
ทั้งนี้ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ก่อนการลงทะเบียน  

การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า     
8 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจ าเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมี
จ านวนชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ  

นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ใน
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

26.3.1 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 
และจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน 

26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอน
ให้แก่นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น  

26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้เปิดสอนได้ตามความจ าเป็นโดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

26.3.4 วิชาที่ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพ่ือให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

26.3.5 วิชาอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถูก

ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.5 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

26.6 นักศึกษาที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอ่ืนได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษา
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อยู่ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรก าหนด หรือเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ    
2 ปริญญา 

26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จ ากัดจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอ
ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ 

26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 

D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็น
โมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
เพ่ือให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ าได้

ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด  โดยจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของ
รายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

28.2 นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า D หรือ P  

28.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพ่ือให้ครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อ่ืน ๆ แทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทน
ก็ได้ 

ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร 
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29.2  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น  

29.3  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา 

ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี

ดังต่อไปนี้ 
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะ

เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ  

ในตารางเรียนปกต ิ
30.4 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่พิเศษภายในสัปดาห์แรกของการเปิด        

ภาคการศึกษา 
ข้อ 31 การขอเพ่ิม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 

31.1 การขอเพ่ิม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดย        
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 

31.2 การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน 3 สัปดาห์แรกของ              
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพ่ิมหรือขอถอน
รายวิชาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จ านวนหน่วยกิต    
ที่คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องช าระ

เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 
32.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน                                                         

3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษา       
ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและ     
การประเมินผล 
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หมวด 6 
การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 

 
ข้อ 34 การเรียน 

นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา
นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ให้ยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจ าเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ 
ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ ส าหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับผล
การเรียนเป็น F หรือ NP 

ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร     

ถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ 
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยง
ในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและด าเนินการให้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม่ 

 
หมวด 7 

การวัดและการประเมินผล 
 

ข้อ 36 ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้ 
36.1 ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 
 
ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 

A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 

D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก (Fail) 0 
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ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่บังคับเรียนตาม
หลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน
ในรายวิชาใดต่ ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน F  
สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม ่

36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้ 
 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
 PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม 
P (Pass) ผลการประเมินผ่าน 
NP (No Pass) ผลการประเมินไม่ผ่าน 
W (Withdraw) การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัต ิ
T (Transfer of Credits) การยกเว้นการเรียนรายวิชา 
I (Incomplete) ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ 
Au (Audit) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับหน่วยกิต 

 
ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตาม

ข้อก าหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม หรือใช้ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต 

กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิชา 
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิมถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน    

ข้อ 37 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ  มีดังนี้ 
37.1  Au (Audit) ใช้ส าหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน

เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต      
37.2  W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิก

รายวิชานั้น โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดและใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

37.3  T (Transfer of Credits) ใช้ส าหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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37.4  I  (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ
เรียนไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 

37.4.1 กรณีนักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่ง
งานได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้ผู้สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา
เป็น “F” เว้นแต่กรณีท่ีไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้ 

37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ แต่ไม่
มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
การศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลการศึกษาตาม
ก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”  
                ข้อ 38  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัยจะ
ไม่น ามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดีที่
รายวิชานั้นสังกัดอยู่ 

ข้อ 40 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น 

ข้อ 41 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 42 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ
หน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 45 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น 
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ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ได้รับผล
การศึกษาเป็น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง 
2.00 กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนน าค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ข้อ 47 ในกรณีที่มีความจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ ที่อาจารย์ ผู้สอนไม่สามารถ
ประเมินผลการศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น 

 
หมวด 8 

การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา 
 

ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร 
48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

เดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก
การเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน 

48.2 ในการยื่นค าร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล
ประกอบ และผ่านการพิจารณา หรือด าเนินการตามท่ีหลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 

48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ  

48.4 รายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาย้ายคณะ เรียนมา ให้เป็นไปตามหมวดที่ 9       
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

ที่ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอส าเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการ
เรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน 

48.8 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มี          

วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณบดี 
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22 
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49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิด
ทางวินัย 

49 . 2 . 3  ไ ด้ ศึ กษ า อยู่ ใ น สถ าบั น อุ ดม ศึ กษ า ม าแล้ ว ไ ม่ น้ อ ยกว่ า                                               
1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อม
กับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9 
การเทยีบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

 
หมวด 9 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 
ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

50.1 ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้าย
คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร 

50.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ 2 

50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน  
51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่

โอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก 
51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีค าอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียง

กันได้ 
51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  
ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

52.1 ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
52.2 ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
52.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
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52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ
ประสบการณ์ท างานและต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี 

52.5 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเข้าศึกษา
ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
และต้องเรียนเพิ่มรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา 
  53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

53.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า      
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

53.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือได้       
ค่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมิน
ผ่านในรายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น
ก าหนด 

53.1.4 จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน
สามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  

53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน    
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 

53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่เกินชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความ
เห็นชอบแล้ว 

53.1.8 กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 53 .1.1 – 53.1.7 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน         
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

53.2.1 การเทียบความรู้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
ประสบการณ์ท างาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอน     
ในมหาวิทยาลัย 

53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน
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การยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน 

(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 
(2) การทดสอบที่คณะ หรือหลักสูตรจัดสอบเอง (Credits from 

Examination) 
(3) การประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ (Credits from 

Training)  
(4) การเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio) 
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าคะแนน C หรือ ค่าระดับ

คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน และไม่มีการน ามาคิดค่าระดับคะแนน หรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม  

53.2.3  ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้ 
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกเป็น “CS” 

(Credits from Standardized Tests) 
(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให้

บันทึกเป็น “CE”  (Credits from Examination) 
(3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง 

ๆ ให้บันทึกเป็น “CT” (Credits from Training)  
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกเป็น “CP” 

(Credits from Portfolio) 
53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย     

อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 
53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ

ยกเว้นการเรียนรายวิชา ประกอบด้วย 
(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ

กลุ่มวิชาที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน 
(2) อาจารย์หรือผู้เชียวชาญในหลักสูตรที่จะขอยกเว้นการเรียน

รายวิชาจ านวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนโดยค าแนะน าของคณบดีตาม (1) เป็นกรรมการ 
(3) ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเว้น

การเรียนรายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาด าเนินการ

เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

ข้อ 54 ก าหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 



94 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

94 

นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
จะต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ 55 การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

ข้อ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด 10 
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 57 การลาพักการเรียน 

57.1 นักศึกษาอาจยื่นค าขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 
57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
57.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใด          

ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลา

เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ 
ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

57.1.5 เหตุผลอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
57.2 นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่  3 ของ          

ภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอ านาจของคณบดี 
นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดีไม่ เกิน                

1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ
เมื่อครบก าหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอพัก
การเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
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57.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่            
ลาพักการเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้ 

ข้อ 58 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่น
หนังสือลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์ 

ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
59.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
59.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
59.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
59.4 ได้ระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชา               

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ ากว่า C เป็นครั้งที่ 2 
ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปกติที่ 1 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติ
ที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่ เต็มเวลาให้ น าภาคฤดูร้อนมารวมเป็น             
ภาคการศึกษาด้วย 

ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไม่ต้องน ามาคิด ให้คิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 

59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
59.8 ตาย 

ข้อ 60  นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นค าร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วต้องช าระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด 11 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 61 นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 

61.1 มีความประพฤติดี  
61.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์              

การประเมินผล 
61.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
61.4 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
61.5 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 62 การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ 

การศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจ านง
ขอส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุ
สารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  

62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตาม
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันส าเร็จการศึกษา  

ในกรณีที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และ
จ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไปไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 

กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิชา
ต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 สามารถยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 63 นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตร
แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับ
ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบ
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หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25 
แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 

63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้ 
63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา

ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา
ใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็ม
เวลาใช้เวลาไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบ
เต็มเวลาใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่
เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน 
ของมหาวิทยาลัย  

63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.75 
64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีเดียวกันใน      

แต่ละคณะ 
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หมวด 12 
การควบคุมคุณภาพ 

 
ข้อ 65 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ                         

1 ครั้ง และให้น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

ภายใน 5 ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
ประกาศ ณ  วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2557                                  

                      
   (นายจรูญ  ถาวรจักร์) 

                                           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
           ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทมุธาน ี

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาทั่วไป  

ภาษาอังกฤษ : General Education 
 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
งานวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

3. ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 
พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1 ให้ความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึงวิชาที่
มุง่พัฒนา ผู้เรียนให้มีความรอบรูอย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ทีก่ว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง 
ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมาย
ไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ 
สามารถน าความรูไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมไดเป็นอย่างดี” ส าหรับวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใช้
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการพัฒนาวิชาศึกษา
ทั่วไปใช้ในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2556 ได้พัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้เข้าสู่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยให้สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ที่ระบุไว้ว่า มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชา หรือ
ลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยให้ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษา 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชาต่างๆ 
(Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต โดย
จัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรม (Active Learning) ให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากเหตุการณ์ 
สถานการณ์จริงน าความรู้ที่ ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตอาสา ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก
กระบวนการวิจัย (Research-based) และท าโครงการต่างๆ (Project-based) ให้นักศึกษาน ามา
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Discussions) โดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม (Team Teaching) ลด
การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์ บทเรียน
ออนไลน์ และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะและ
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ความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ต่อไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนักและส านึกในความเป็นไทย ส าหรับ
อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนและจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้
ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   หลังจากที่ใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้จัดประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญหาพบว่ายังขาดการฝึก
ทักษะบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท าเป็นเอกสาร 
สมอ.08 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 6/2559 
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

1. การเปิดเสรีทางการค้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ท า
ให้นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ และมีทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไว้ในรายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเน้นหนักไปในทางบูรณาการ ไม่ได้ฝึกทักษะของภาษาอย่างโดดเด่น
จริงจัง รวมถึงไม่มีรายวิชาด้านภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการศึกษาต่อ
หรือการท างานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรให้เพ่ิมรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และ
ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพื่อให้การฝึกทักษะชัดเจนขึ้น และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน 

2. การเรียนรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการรวมกับ
ความเป็นพลเมือง จิตอาสา และหลักสูตรโตไปไม่โกง ของส านักงานป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ท าให้การเรียนรู้ และฝึกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไม่ชัดเจน  

3. การเพ่ิมรายวิชา 4 รายวิชา จึงจ าเป็นต้องปรับลดจ านวนหน่วยกิตบางรายวิชาลงเพ่ือให้
จ านวนหน่วยกิต รวมไม่เกิน 30 หน่วยกิต 

4. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับรหัสวิชาของทุกรายวิชาใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจ าแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ
ความยากง่ายเพ่ือให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัวอักษรน า
หน้าวิชาจาก GE เป็น VGE ประกอบกับการเพ่ิมรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่วไปจึงได้
ปรับรหัสรายวิชาใหม่ ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม 

5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงมีความจ าเป็นต้องปรับกระบวนการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามมติของที่ประชุม 
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4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.1 ปรัชญา 

 เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้  เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก 

4.2 วัตถุประสงค์ 
วิชาศึกษาท่ัวไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
4.2.1 มีความรู้พ้ืนฐานการด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเอง รู้จักท้องถิ่น 

รู้จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี  
4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ  
4.2.3 มีทักษะในการด ารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การน าเสนอ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม 
 

5. ก าหนดการเปิดสอน 
 เปิดสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็น
ต้นไป  
 
6. อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้ สอนมีทั้ งอาจารย์ประจ าจากหมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไป  คณาจารย์ คณะต่างๆ                   
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษ        
ที่มหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
และเข้ารับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และกิจกรรมเป็นฐาน 
(Project Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จไปเป็นบัณฑิต   
ที่มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้  อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน
จะต้องร่วมกันจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
7. นักศึกษา 
 นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2559 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.2559 ให้ครบตามโครงสร้าง    
ซึ่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 
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8. หลักสูตร และค าอธิบายรายวิชา 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1สถาบันอุดมศึกษา
อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชา
ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์    
ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิต รวมไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต  

8.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
8.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 4 รายวิชา และ 5 ชุดการเรียนรู้ บังคับเรียนทั้งหมด ดังนี้ 

  8.2.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    11 หน่วยกิต 
 VGE102  การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
   Critical Thai Language for Communication 
 VGE103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) 
   English for Communication 
 VGE104 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน   2(1-2-3) 
   English for Study Skills Development 

VGE105 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ           4(2-4-6) 
   Language, Communication and Information Technology  
  8.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   11  หน่วยกิต 

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท     3(2-2-5) 
   To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 

VGE108 ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก              4(2-4-6) 
Internationalization for Living in the ASEAN and  
Global Communities 

VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์               4(2-4-6) 
VRU Identities 

  8.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  8  หน่วยกิต 
VGE106 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์         4(2-4-6)  

   Innovation and Scientific Thinking  
VGE107 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต              4(2-4-6) 

    Health for Quality of Life 
 
 
 
 



104 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

104 

8.3 ค าอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 
 
VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 3(2-2-5) 
 To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 
 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระอัจฉริยภาพ 
พระจริยวัตร หลักการทรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
 
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Critical Thai Language for Communication 
  ความส าคัญของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน       
การเขียน ทักษะการสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร         
การน าเสนอสารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ 
และสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 English for Communication 
 ฝึก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด ในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยค านึงถึงบริบทของสังคมไทย และสากล การแนะน าตนเอง และผู้อ่ืน   
การทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูล การซื้อสินค้า การบอกทิศทาง และสถานที่ตั้ง การนัดหมาย 
และการขอร้อง 
 
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน  2(1-2-3) 
 English for Study Skills Development 
      ฝึก และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน โดยเน้นการอ่าน   
เพ่ือหาหัวเรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ และรายละเอียด การเขียนสรุปความเรื่องที่อ่านจาก      
สื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์ รวมถึงทักษะในการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
VGE105 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4(2-4-6) 
 Language, Communication and Information Technology  
 ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจ าวัน และการท างาน เพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า และน าเสนองานในรูปแบบต่างๆ มีทักษะการสื่อสาร การสื่อสาร
ในสังคมพหุวัฒนธรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างรู้เท่าทัน ตระหนักถึงความเสี่ยง
ในสังคมออนไลน์ ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้ภาษา และเทคโนโลยี ตลอดจนมีทักษะการ
รู้สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
 
VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์ 4(2-4-6) 
 Innovation and Scientific Thinking  
 ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้เกิดแนวคิดในการเลือกใช้ที่เหมาะสม รู้เท่าทัน มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมี  
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้ พ้ืนฐานการค านวณทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE107  สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต  4(2-4-6) 
            Health for Quality of Life 
            ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต และสังคม         
มีทักษะชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภค การใช้ยา การออกก าลังกายที่เหมาะสม
กับเพศ และวัย ป้องกันอุบัติภัย และเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องตน           
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถรับรู้ถึงความงาม ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะ และสภาพแวดล้อม
ในชีวิตประจ าวัน และชีวิตการท างาน 
 
VGE108      ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
            และประชาคมโลก 4(2-4-6) 
            Internationalization for Living in the ASEAN  
            and Global Communities 
                     ศึกษาความหมาย ที่มาของความเป็นสากล ตลอดจนความร่วมมือที่เกิดขึ้นจาก     
การเข้าสู่ความเป็นสากล เช่น ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก เรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับ         
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจาก
การเข้าสู่ความเป็นสากล รู้และเข้าใจในอิทธิพลของโลกนี้มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 
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รหัสวิชา ชือ่และค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์  4(2-4-6)  
 VRU Identities 
      ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์”  มีจิต
อาสา มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม 
มีทักษะชีวิตความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีบทบาทความเป็นผู้น า และผู้ตาม มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
9. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

9.1 คุณธรรม จริยธรรม 
9.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง     

2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
9.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    1) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
    2) ก าหนดกติกาในห้องเรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายที่เป็นไป
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
    3) จัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ใน และนอก
สถาบันการศึกษา โดยให้นักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจด าเนินการด้วยตนเอง 
    4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาท า โดยอาจารย์ เป็นผู้
ชี้น าให้นักศึกษาสามารถคิดตาม 

9.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน 
    2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา 
    3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
    4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม 
    5) ประเมินผลจากโครงการที่ท า และการรายงานผลโครงการ รวมทั้งการอภิปราย  
    6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

9.2 ความรู้ 
9.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ

ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
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9.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ โดยผ่าน
กระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น 
    1) การจัดท าโครงการ/โครงงานประจ าวิชา (Project Based Learning) 
    2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry, Inquiry 
Cycle)    
    3) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามเนื้อหา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
    4) ศึกษานอกสถานที่ เช่น ศึกษาดูงาน เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอ่ืน การท าโครงการ
ร่วมกับชุมชน การศึกษาพ้ืนที่จริงก่อนท าโครงการ 

9.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1) ตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลผลิตและผลลัพท์ของงาน 
    2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง 
    3) ประเมินจากการรวบรวมข้อมูลประกอบโครงการ 
    4) การน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
   5) ผลการทดสอบของนักศึกษา 

9.3 ทักษะทางปัญญา 
9.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของตน

เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
9.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    1) การถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์
จริง หรือใช้กรณีศึกษา 
    2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้และ
สรุปผลการเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่การน าไปใช้จริง 
    3) จัดท าโครงการ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และควบคุมดูแล 

9.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการน าเสนอโครงการ 
   2) ประเมินจากการอภิปราย และการน าเสนอผลที่ได้จากการอภิปรายในแต่ละครั้ง 
    3) ประเมินจากผลงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

9.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
9.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  

1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์  

2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม  



108 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

108 

9.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 
    1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโครงการ และแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
    2) การจัดกิจกรรมของกลุ่ม 

9.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
    1) ให้ผู้เรียนประเมินซึ่งกันและกัน และประเมินตนเอง 
    2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผู้น า ผู้ตาม การเป็น
สมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
   3) ประเมินจากผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
   4) การจัดกิจกรรมสะท้อนความคิด (Reflection) 

9.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและ 
น าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม   

9.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข     
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) บูรณาการ การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรม     
ในชั้นเรียน 

2) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอร์เน็ต 
และฐานข้อมูลต่างๆ  

3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่างๆ  
9.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) ประเมินผลจากการการใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการด าเนินโครงการ 
    2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่างๆ  
   3) ผลงานการท ารายงาน และการน าเสนองาน 
 
10. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

ที ่ รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้
ทักษะ 

ทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  

และ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1 VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท           

2 VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวจิารณญาณเพื่อการสื่อสาร           

3 VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           

4 VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน           

5 VGE105 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ           

6 VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร ์           

7 VGE107 สุขภาพเพื่อคณุภาพชีวิต           

8 
VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก    

          

9 VGE109 อัตลักษณ์บณัฑติวไลยอลงกรณ ์           
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ที่ 1956/2560 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต                                 

สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
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ภาคผนวก ง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งที่ 18/2560 

วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ณ ห้องประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร ์

********************************************* 
 
กรรมการผู้มาประชุม 

1. อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. อาจารย์ ดร.เมษา นวลศรี กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. ผู้ช่วยศาสตรจารย์กานน สมร่าง กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. อาจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ                 กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5. อาจารย์ศรัณยา  ฤกษ์ข า กรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 

ไม่มี    
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 

1. อาจารย์ฐาปนา  จ้อยเจริญ 
 
เริ่มประชุม    เวลา 16.00 น. 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรชีววิทยาและวิทยาศาสตร์
ทั่วไปเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร  เสรีรัตน์  ประธานกรรมการ  
ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ ์ ละลอกน้ า กรรมการ และอาจารย์ดวงเดือน ว ัฏฏานุรักษ์ 
กรรมการและเลขานุการ ในปีนี้หลักสูตรได้คะแนน 3.26 เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาคือ 2.98 ขอบคุณ
กรรมการบริหารหลักสูตรทุกท่านที่ช่วยกันท าให้ผลการประเมินในปีนี้ดีขึ้น  

1.2 ต้อนรับอาจารย์ฐาปนา จ้อยเจริญ กลับจากการลาศึกษาต่อ เพ่ือมาปฏิบัติงานใน
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 นี้เป็นต้นไป และเป็นก าลังส าคัญของหลักสูตร 

มติที่ประชุม: รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว ประธานหลักสูตร ฯ ได้เสนอร่างรายงานประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรเพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 17/2560 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ให้ที่
ประชุมพิจารณา 



114 
 

                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

114 

มติที่ประชุม:  พิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 หลักสูตรชีววิทยาและวิทยาศษสตร์ทั่วไป และหลักสูตรเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ร่วมกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีโครงการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ในโครงการครูพี่เลี ้ยง
โรงเรียน ณ โณงเรียนวัดพืชนิมิต ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 โดยมีอาจารย์ ดร.เมษา นวลศรี 
ประธานกรรมการด าเนินโครงการ ฯ ชี้แจงดังนี้ ในการจัดโครงการครั้งนี้ด าเนินภายใต้โครงการ  ฯ 
ครูพี่เลี ้ยงโรงเรียน ครั้งนี ้ด าเนินการร่วมกัน 3 หลักสูตร โดยมีอาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว และ
อาจารย์จิตตรี จิตแจ้งเป็นวิทยากรหลักในการอบรมครู ในหัวข้อเรื่องการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา อาจารย์คันธรส ภาผล ร่วมกับนักศึกษาเป็นวิทยากรหลักในการจัดกิจกรรมให้
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล และตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป และ
หลักสูตรเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 4 จ านวน 22 คน ร่วมกันเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมสะ
เต็มศึกษาระดับประถมศึกษาส าหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 

มติที่ประชุม: รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว กล่าวว่าสืบเนื่องจากที่ประชุมกบ.ขอให้หลักสูตรด าเนิน

เสนอรายชื ่อผู ้ทรงคุณว ุฒ ิในการว ิพากษ์หล ักส ูตร ภายในว ันที ่ 25 ส ิงหาคม 2560 โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิมีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับสาขา จ านวน 2 
ท่าน และผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 1 ท่าน โดยรอง ฯ วิชาการ เสนอนางรัชนี ยุตรินทร์ ผู้อ านวยการ
กลุ่มรับรองความรู ้และความช านาญในการประกอบวิชาชีพ (กรช.) จึงให้กรรมการร่วมเสนอ
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้ 

อาจารย์ฐาปนา จ้อยเจริญ เสนอรายชื่อกรรมการ 2 ท่านคือ อาจารย์ ดร.ชนินันท์ พฤกษ
ประมูล อาจารย์ประจ าศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร และ
อาจารย์ ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนราชินีบน 

อาจารย์ศุภมัย  พรหมแก้ว สรุปรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร ฯ ดังนี้  
ประธานกรรมการ   อาจารย์ศุภมัย  พรหมแก้ว 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                    อาจารย์ ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                    อาจารย์ ดร.ชนินันท์ พฤกษประมูล 
กรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพ           นางรัชนี ยุตรินทร์  
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร           ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานน  สมร่าง  
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร           อาจารย์ ดร.เมษา  นวลศรี 
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร           จิตเจริญ  ศรขวัญ 
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กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร           อาจารย์ฐาปนา  จ้อยเจริญ  
กรรมการและเลขานุการ อาจารย์ศรัณยา  ฤกษ์ข า    
 

มติที่ประชุม: เห็นด้วยตามเสนอ โดยมอบหมายให้อาจารย์ฐาปนา จ้อยเจริญ ติดต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน และมอบหมายอาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ข า ด าเนินการส่งบันทึกข้อความรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการคณะภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 

 
5.2 อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ฯ เสนอ (ร่าง) หลักสูตร

ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ให้ที่
ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ พิจารณา 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ เสนอให้ปรับแก้ (ร่าง) หลักสูตร    
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 
เดิม แก้ไข 

หน้าที่ 5 
(หัวข้อ 1.1 ปรัญชา) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป มุ่งผลิตครู
วิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถด้านองค์ความรู้
ทางวิ ชาชีพ ทักษะการจัดการเรียนรู้  จิ ต
วิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม และด าเนิน
ชีวิตด้วยความดีและปัญญา สามารถบูรณาการ
องค์ ค ว ามรู้ แห่ ง วิ ช าชี พครู ชี ว วิ ทย าและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ไปสู่การจัดการศึกษาและ
พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น ใ ห้ เ ป็ น ค น ดี  มี ส ติ ปั ญ ญ า 
ความสามารถ และอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่าง
มีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถ
เผชิญปัญหาหรือวิกฤตได้ด้วยสติปัญญา และมี
ความสามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปพัฒนาตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม 
และชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างองค์
ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ทางชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป มุ่งผลิตครู
วิชาชีพชั้นสูงที่มีความรู้ทางวิชาชีพครู วิชา
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
แ ล ะ มี จ ร ร ย า บ ร ร ณ ท า ง วิ ช า ชี พ ค รู  จิ ต
วิทยาศาสตร์ จิตอาสาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และ
สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพสู่การ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยให้เป็นสังคม
แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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เดิม แก้ไข 
หน้าที่ 6 
(หัวข้อ 1.3 วัตถุประสงค์) 

1.3.1 มีทักษะและเทคนิคในการจัดการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และสามารถน าความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
วิทยาศาสตร์ทั่วไปและเคมี กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งจิตวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการ 
เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิชาอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3.2 มีทักษะและเทคนิควิธีการในการ
แสวงหาความรู้ การแก้ปัญหาโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ในสถานศึกษาตลอดจนสามารถน าไปใช้พัฒนา
และ/หรือแก้ปัญหาของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 

1.3.3 ศรัทธาต่อวิชาชีพครู สามารถ
ด ารงชี วิ ตร่ วมกับผู้ อ่ืน ได้อย่ า งมีความสุข 
ตลอดจนมีความสนใจและใฝ่หาความรู้ให้ทันกับ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และการเปลี่ยนแปลงของโลก มีความคิดริเริ่ม
สร้ า งสรรค์  และประกอบวิชาชีพอย่ างมี
จรรยาบรรณและจริยธรรม 
 1.3.4 สามารถใช้เทคโนโลยีและการ
สื่อสารเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และ
สร้างความรู้ ตลอดจนมีทักษะในการปฏิบัติการ 
การค้นคว้าและวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการ
วิจัยทางการศึกษา 

1.3.5 มีภาวะผู้น าในการท ากิจกรรม
ด้านต่างๆ ของโรงเรียน 
1.3.6 มีความรู้และสามารถบูรณาการความรู้ระหว่าง
วิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไปกับวิชาอ่ืนและน า
ความรู้ ความสามารถทางด้ านการศึกษา
วิทยาศาสตร์ไปพัฒนาตนเอง สังคม ชุมชน
ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีพ้ืนฐานที่ดีใน
การศึกษาต่อทางสาขาวิชาการศึกษา 

 
 

1.3.1 ศรัทธาต่อวิชาชีพครู สามารถ
ด ารงชี วิ ตร่ วมกับผู้ อ่ืน ได้อย่ า งมีความสุข 
ตลอดจนมีความสนใจและใฝ่หาความรู้ให้ทันกับ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และการเปลี่ยนแปลงของโลก มีความคิดริเริ่ม
สร้ า งสรรค์  และประกอบวิชาชีพอย่ างมี
จรรยาบรรณและจริยธรรม 

1.3.2 มี ค ว า ม รู้ ด้ านวิ ชาชีพครู  วิ ชา
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสามารถน า
ความรู้ ไปพัฒนาตนเอง ชุมชนท้องถิ่น  และ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงมีพ้ืนฐานที่ดีในการศึกษาต่อ
ทางสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
สาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องได ้

1.3.3 มีทักษะการแสวงหาความรู้ การ
แก้ปัญหาโดยใช้ วิ ธี การทางวิทยาศาสตร์  
สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน
สถานศึกษา ตลอดจนสามารถน าไปใช้พัฒนา
หรือแก้ปัญหาของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 

1.3.4 มีความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและส่วนรวม ตลอดจนมีภาวะผู้น าในการ
ท ากิจกรรมด้านต่างๆ 

1.3.5 สามารถใช้เทคโนโลยีและการ
สื่อสารเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และ
สร้างความรู้ ตลอดจนมีทักษะในการปฏิบัติการ 
การค้นคว้าและวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการ
วิจัยทางการศึกษา 
1.3.6 มีทักษะการจัดการเรียนรู้และน าความรู้
ท า ง ชี ว วิ ท ย า แ ล ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ทั่ ว ไ ป 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  รวมทั้ งจิต
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์หรือวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่างมี 
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เดิม แก้ไข 
วิทยาศาสตร์และสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ประสิทธิภาพ 
หน้าที่ 14-15 
(หัวข้อ 2.2.1 เรียงล าดับรหัสวิชา ตามตัวอักษร) 
SPY104 ฟิสิกส์ 1  3(3-0-6) 
 Physics 1  
SPY105 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 1 1(0-3-2) 
 Physics Laboratory 1  
SPY106 ฟิสิกส์ 2  3(3-0-6) 
 Physics 2  
SPY107 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 2 1(0-3-2) 
 Physics Laboratory 2  
SPY214 ไฟฟ้าและพลังงาน 2(2-0-4) 
 Electricity and Energy  
SCH104 เคมี 1  3(3-0-6) 
 Chemistry 1  
SCH105 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-2) 
 Laboratory in 

Chemistry 1  
 

SCH106 เคมี 2  3(3-0-6) 
 Chemistry 2  
SCH107 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-2) 
 Laboratory in 

Chemistry 2 
 

SBT104 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
 Biology 1  
SBT105 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-2) 
 Biology  Laboratory 1  
SBT106 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
 Biology 2  
SBT107 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-2) 
 Biology Laboratory 2  
SPY202 ดาราศาสตร์และอวกาศ 

Astronomy and 
Space 

2(1-2-3) 

SDM208 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
และพิบัตภิัยธรรมชาต ิ

3(3-0-6) 

 Earth Sciences and 
Natural Disasters 

 

    

 
 
SBT104 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
 Biology 1  
SBT105 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-2) 
 Biology  Laboratory 1  
SBT106 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
 Biology 2  
SBT107 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-2) 
 Biology Laboratory 2  
SCH104 เคมี 1  3(3-0-6) 
 Chemistry 1  
SCH105 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-2) 
 Laboratory in 

Chemistry 2 
 

SCH106 เคมี 2  3(3-0-6) 
 Chemistry 2  
SCH107 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-2) 
 Laboratory in 

Chemistry 2 
 

SDM208 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
และพิบัตภิัยธรรมชาต ิ

3(3-0-6) 

 Earth Sciences and 
Natural Disasters 

 

SMS101 แคลคูลสัและเรขาคณติ
วิเคราะห์ 1 

3(3-0-6) 

 Calculus and Analytic 
Geometry 1 

 

SPY104 ฟิสิกส์ 1  3(3-0-6) 
 Physics 1  
SPY105 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 1 1(0-3-2) 
 Physics Laboratory 1  
SPY106 ฟิสิกส์ 2  3(3-0-6) 
 Physics 2  
SPY107 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 2 1(0-3-2) 
 Physics Laboratory 2  
SPY202 ดาราศาสตร์และอวกาศ 2(1-2-3) 
 Astronomy and  

 



118 
 

                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

118 

เดิม แก้ไข 
SMS101 แคลคูลสัและเรขาคณติ

วิเคราะห์ 1 
3(3-0-6) 

 Calculus and Analytic 
Geometry 1 

 

 

 Space  
SPY214 ไฟฟ้าและพลังงาน 2(2-0-4) 
 Electricity and Energy  

 

หน้าที่ 16 
(หัวข้อ 2 วิชาเอกชีววิทยา) 
SBT203 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 
 Microbiology   

 
 
SBT212 จุลชีววิทยาท่ัวไป  3(2-2-5) 
 General Microbiology  

 

หน้าที่ 16 
(หัวข้อ 2.2.2 การสอนวิชาเอก เรียงล าดับรหัส
วิชา ตามตัวอักษร) 
ESC308 การพัฒนาหลักสูตร

วิทยาศาสตร ์
3(2-2-5) 

 Science Curriculum 
Development 

 

ESC301 ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

3(2-2-5) 

 Nature of Science 
and Technology 

 

ESC304 การสอนวิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

3(2-2-5) 

 Teaching General 
Science 

 

ESC411 การสอนชีววิทยา 3(2-2-5) 
 Teaching in Biology   

 
 
 
ESC301 ธรรมชาติของ

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

3(2-2-5) 

 Nature of Science 
and Technology 

 

ESC304 การสอนวิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

3(2-2-5) 

 Teaching General 
Science 

 

ESC308 การพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตร ์

3(2-2-5) 

 Science Curriculum 
Development 

 

ESC411 นวัตกรรมการสอน
ชีววิทยา 

3(2-2-5) 

 Innovative Teaching 
in Biology 

 

 

หน้าที่ 17 (หัวข้อ 2.2.3 วิขาเอกเลือก 
เรียงล าดับรหัสวิชา ตามตัวอักษร) 
ESC401 การพัฒนา

ความสามารถทางการ
สืบสอบในวิชา
วิทยาศาสตร์ 
Development of 
inquiry abilities 
through science  

3(2-2-5) 

ESC402 การสอนสิ่งแวดล้อม
ศึกษาในโรงเรียน 

3(2-2-5) 

 

 
 
ESC302 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Local Science  
ESC303 วิทยาศาสตร์ใน

ชีวิตประจ าวัน 
3(3-0-6) 

 Science in Daily Life  
ESC401 การพัฒนา

ความสามารถทางการ
สืบสอบในวิชา
วิทยาศาสตร์  

3(2-2-5) 
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เดิม แก้ไข 
 Teaching 

Environmental 
Education in 
Schools 

 

ESC404 การวิจัยปฏิบตัิการใน
ช้ันเรียนวิทยาศาสตร ์ 

3(2-2-5) 

 Science Classroom 
Action Research 

 

ESC409 สมัมนาวิทยาศาสตร์
ศึกษา 

3(2-2-5) 

 Seminar in Science 
Education 

 

ESC303 วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

3(3-0-6) 

 Science in Daily Life  
ESC302 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Local Science  
SBT211 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3(2-2-5) 
 invertebrate  
SBT320 วิทยาศาสตร์ทางทะเล

เบื้องต้น 
  3(2-2-5) 

 Introduction to 
Marine science 

 

SBT326 ชีววิทยาของเซลล ์ 3(2-2-5) 
 Cell Biology  
SBT333 สัตว์มีกระดูกสันหลัง 3(2-2-5) 
 Vertebrate  
SBT334 พันธุศาสตร์ในหมู่

ประชากร 
2(2-0-4) 

 Poppulation 
Genetics 

 

SES110 พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 

 Environmental 
Science Foundation 

 

 

 Development of 
inquiry abilities 
through science  

 

ESC402 การสอนสิ่งแวดล้อม
ศึกษาในโรงเรียน 

3(2-2-5) 

 Teaching 
Environmental 
Education in School 

 

ESC404 การวิจัยปฏิบตัิการใน
ช้ันเรียนวิทยาศาสตร ์ 

3(2-2-5) 

 Science Classroom 
Action Research 

 

ESC409 สัมมนาวิทยาศาสตร์
ศึกษา 

3(2-2-5) 

 Seminar in Science 
Education 

 

SBT211 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3(2-2-5) 
 invertebrate  
SBT320 วิทยาศาสตร์ทางทะเล

เบื้องต้น 
  3(2-2-5) 

 Introduction to 
Marine science 

 

SBT326 ชีววิทยาของเซลล ์ 3(2-2-5) 
 Cell Biology  
SBT333 สัตว์มีกระดูกสันหลัง 3(2-2-5) 
 Vertebrate  
SBT334 พันธุศาสตร์ในหมู่

ประชากร 
2(2-0-4) 

 Poppulation 
Genetics 

 

SES110 พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 

 Environmental 
Science Foundation 

 

 

หน้าที่ 18 (ความหมายของหมวดวิชาและหมู่
วิชาในหลักสูตร) 

ETP หมู่วิชาชีพครู 
ESC หมู่วิชาการสอนวิทยาศาสตร ์ 

 
 

ESC หมู่วิชาการสอนวิทยาศาสตร ์
ETP หมู่วิชาชีพครู 
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เดิม แก้ไข 
SPY หมู่วิชาฟิสิกส ์
SCH หมู่วิชาเคม ี
SBT หมู่วิชาชีววิทยา 
SDM หมู่วิชาวิทยาศาสตร์เกีย่วกับโลก 
SES หมู่วิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
SMS หมู่วิชาคณิตศาสตร ์
VGE หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

 

SBT หมู่วิชาชีววิทยา 
SCH หมู่วิชาเคม ี
SDM หมู่วิชาการจัดการภยัพิบัติและ

บรรเทาสาธารณภยั 
SES หมู่วิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
SMS หมู่วิชาคณิตศาสตร ์
SPY หมู่วิชาฟิสิกส ์
VGE หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หน้าที่ 19-20 (หัวข้อ 3.1.4 การจัดแผนการ
ศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตัดรหัสวิชาและ
ชื่อวิชาออก และระบุจ านวน หน่วยกิต) 
หมวด
วิชา
ศึกษา
ทั่วไป 

VGE101 
 

VGE105 

ตามรอยพระ
ยุคลบาท 
ภาษา การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3(2-2-5) 
 

4(2-4-6) 

หมวด
วิชา
ศึกษา
ทั่วไป 

VGE102 
 
 
 
 
 
 

VGE106 

การใช้
ภาษาไทย
อย่างมี
วิจารณญาณ 
เพื่อการ
สื่อสาร 
นวัตกรรม
และการคิด
ทาง
วิทยาศาสตร ์

3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 

4(2-4-6) 

หมวด
วิชา
ศึกษา
ทั่วไป 

VGE103 
 
 

VGE107 

ภาษาอังกฤษ
เพื่อการ
สื่อสาร 
สุขภาพเพื่อ
คุณภาพชีวิต 

2(1-2-3) 
 
 

4(2-4-6) 

หมวด
วิชา
ศึกษา
ทั่วไป 

VGE104 
 
 
 

VGE108 

ภาษาอังกฤษ
เพื่อพัฒนา
ทักษะการ
เรียน 
ความเป็น
สากลเพื่อการ 
ด าเนินชีวิตใน
ประชาคม 

2(1-2-3) 
 
 
 

4(2-4-6) 

 

 
 
 
หมวด
วิชา
ศึกษา
ทั่วไป 

VGExxx ให้เลือก
เรียน
รายวิชา
ศึกษาทั่วไป 
2 รายวิชา 

7 

หมวด
วิชา
ศึกษา
ทั่วไป 

VGExxx ให้เลือก
เรียน
รายวิชา
ศึกษาทั่วไป 
2 รายวิชา 
 
 
 
 

7 

หมวด
วิชา
ศึกษา
ทั่วไป 

VGExxx ให้เลือก
เรียน
รายวิชา
ศึกษาทั่วไป 
2 รายวิชา 

6 

หมวด
วิชา
ศึกษา
ทั่วไป 

VGExxx ให้เลือก
เรียน
รายวิชา
ศึกษาทั่วไป  

6 
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เดิม แก้ไข 
  อาเซียนและ

ประชาคม
โลก  

 
 

 

  2 รายวิชา  
 

หน้าที่ 21 (รหัสวิชา) 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
SPY201 ไฟฟ้าและพลังงาน 
หมวดวิชาเฉพาะ (การสอนวิชาเอก) 
ESCxxx การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 

 
 
SPY214 ไฟฟ้าและพลังงาน 
 
ESC308 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 

หน้าที่ 35 (ปรับรายวิชา) 
SBT203 จุลชีววิทยา                     3(3-0-6) 
            Microbiology 

ความรู้พ้ืนฐานของจุลชีววิทยา ลักษณะ
สัณฐานวิทยา โครงสร้าง การจัดจ าแนกประเภท 
อาหาร การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต เมแทบอลิ
ซึม และวิธีการควบคุมจุลินทรีย์  ตลอดจน
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง จุ ลิ น ท รี ย์ ใ น อ า ห า ร 
อุตสาหกรรม การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม 

 
SBT212 จุลชีววิทยาทั่วไป               3(2-2-5) 
            General Microbiology 

ความรู้พ้ืนฐานของจุลชีววิทยา ลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยา โครงสร้าง การสืบพันธุ์ การ
เจริญเติบโต อาหารเลี้ยงเชื้อ เมแทบอลิซึมและ
อนุกรมวิธานของจุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์ 
บทบาทของจุลินทรีย์ทางการเกษตร อุตสาหร
รม การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเทคนิค
พ้ืนฐานในการศึกษาจุลินทรีย์ 

หน้าที่ 39 (ค าอธิบายรายวิชา) 
SPY105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ 1 
จ านวน 10 ปฏิบัติการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
การวัด ความแม่นย าและความเที่ยงตรงในการ
วัด หน่วย ปริมาณสเกลาร์ ต าแหน่งและการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
งาน ก าลัง พลังงาน กฎการอนุรักษ์ของพลังงาน
และโมเมนตัม ความยืดหยุ่นของวัตถุ คลื่นกล 
ปรากฏการณ์ทางความร้อน หลักการเบื้องต้น
ทางอุณหพลศาสตร์ การขยายตัว การเปลี่ยน
สถานะและการถ่ายเทความร้อน 

 
SPY105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 

ปฏิบัติการที่ เกี่ ยวข้องกับเนื้ อหาใน
รายวิชาฟิสิกส์ 1 

SPY107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ 2 

จ านวน 10 ปฏิบัติการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
ประจุไฟฟ้า กฎของคูลอมป์ สนามไฟฟ้า กฎของ  

 
SPY102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 

ปฏิบัติการที่ เกี่ ยวข้องกับเนื้ อหาใน
รายวิชาฟิสิกส์ 2 
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เดิม แก้ไข 
เกาส์ ศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กฎของโอมห์ กฎ
ของเคอร์ชอพพ์ แรงของลอเรนซ์ สนามแม่เหล็ก
อันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้า
เหนี่ยวน า สารแม่เหล็ก การแกว่งกวัดของ
สนามไฟฟ้า แสงเชิงเรขาคณิต สเปกตรัมของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ 
โครงสร้างอะตอม กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียส
และการสลายนิวเคลียส 

 

หน้าที่ 40 (ค าอธิบายรายวิชา) 
SPY214 ไฟฟ้าและพลังงาน 

ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ 
แหล่ งก า เนิ ด ไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้าและ การ
ออกแบบวงจรไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าและการคิด
ค่าพลังงาน การเปลี่ยนรูปพลังงาน พลังงาน
ทดแทน วิธีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและ
ปลอดภัย การใช้ประโยชน์จากพลังงานไฟฟ้า 

 
SPY214 ไฟฟ้าและพลังงาน 

แหล่ งก า เนิ ด ไฟฟ้า  การ เปลี่ ยนรู ป
พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าและการออกแบบ
วงจรไฟฟ้า พลั งงานไฟฟ้าและการคิดค่ า
พลังงาน พลังงานทดแทน วิธีการใช้พลังงาน
อย่างประหยัดและปลอดภัย 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ไม่มี  
 
ปิดประชุม  เวลา 18.00 น. 
 
 

(ลงชื่อ)................................................ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                      (อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ข า) 

 กรรมการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 
 
 

(ลงชื่อ)................................................. ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (อาจารย์ศุภมัย  พรหมแก้ว) 

        ประธานกรรมการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาชวีวิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
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ภาคผนวก จ 
รายงานการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2560 

วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 
ณ ห้องประกันคุณภาพ อาคาร 6 คณะครุศาสตร์ 
********************************************* 

ผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 
1. อาจารย์ศุภมัย  พรหมแก้ว ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. อาจารย์ ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. อาจารย์ ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นางรัชนี ยุตรินทร์ กรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานน สมร่าง กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
6. อาจารย์ฐาปนา จ้อยเจริญ กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
7. อาจารย์ ดร.เมษา  นวลศรี กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
8. อาจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
9. อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ข า กรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
เริ่มการวิพากษ์หลักสูตร    เวลา 9.00 น. 
 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 

ข้อเสนอแนะของ อาจารย์ ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ มีดังนี้ 
1) หัวข้อสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจแนะน าให้วิชาในหลักสูตรควรมีความ

ชัดเจนว่ามีวิชาที ่ตอบโจทย์ Education 4.0 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างไร เช่น มีการเรียนการสอน สะเต็มศึกษา หรือสัมมนาการจัดการเรี ยนรู้ด้าน 
Education 4.0รวมทั้งเพ่ิมค าสัคัญ คือ อาเซียนด้วย 

2) หัวข้อสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนาธรรม แนะน าให้วิชาในหลักสูตร
ควรมีความชัดเจนว่าเรียนอะไรที่เกี่ยวข้องกับยุคศตวรรษที่ 21  และควรเน้นให้ครู
วิทยาศาสตร์มีความรุ้ด้านเทคโนโลยี 

3) ควรเปลี ่ยนชื ่อบางรายวิชา เช่น การพัฒนาความสามารถทางการสืบสอบในวิชา
วิทยาศาสตร์ Development of inquiry abilities th rough science น่าจะ
เปลี่ยนเป็น การพัฒนาความสามารถการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ Development of 
scientific inquiry abilities  
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ข้อเสนอแนะของ อาจารย์ ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล มีดังนี้ 
1) หัวข้อความส าคัญ ควรปรับใหม่เนื ่องจากข้อความเดิมเน้นไปที ่ผลผลิตคืออ ตัว

นักศึกษา แต่ควรเน้นว่าเหตุใดเราจึงต้องมีหลักสูตรนี้ และควรเขียนให้เชื่อมโยงกับ
นโยบายของประเทศด้วย 

2) หัวข้อวัตถุประสงค์ ควรเพิ่มทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เช่น ทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม ทักษะภาษาอังกฤษ เป็นต้น  

3) ควรต้องมีการปรับแก้ค าอธิบายรายวิชา ในบางรายวิชาเพื่อให้เห็นความชัดเจนของ
เนื้อหาที่เรียนมากขึ้น ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
หรือในบางรายวิชาที่เนื ้อหาน่าจะมีความซ้อนทับกัน เช่น จิตวิทยาส าหรับครู กับ
รายวิชาจิตวิทยาแนะแนว ซึ่งในค าแนะน าในรายวิชาดังกล่าวนี้เป็นรายวิชาของกลุ่ม
วิชาชีพครูทางหลักสูตรไม่สามารถปรับแก้ได้ ทั ้งนี ้จ ึงขอน าเสนอต่อการประชุม
กรรมการบริหารคณะต่อไป 

ข้อเสนอแนะของ นางรัชนี ยุตรินทร์ มีดังนี้ 
 โครงสร้างในรายวิชาชีพครู ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต ยังไม่สอดคล้องและตอบปรัชญา
ของหลักสูตรเท่าที่ควร จึงเสนอแนะให้น ารายงานการประชุมนี้ปรึกษาผู้เกี่ยวข้องในการประชุม
ระดับคณะ 
ปิดการวิพากษ์หลักสูตร  เวลา 16.00 น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผู้จดรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
    (อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ข า) 

  กรรมการและเลขานุการ 
 

(ลงชื่อ)..................... ............................ผู้ตรวจรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
   (อาจารย์ศุภมัย  พรหมแก้ว) 

    ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
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ภาคผนวก ฉ 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.  ชื่อ กานน      นามสกุล  สมร่าง 

1.1  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
1.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2526 
ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรทางพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2523 
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา 2518 

  
1.3  ผลงานทางวิชาการ  

1.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
กานน  สมร่าง. (2556). การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์. ส านักพิมพ์เกษมศรี ซี พี. กรุงเทพฯ. 140 

หน้า.  
1.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

ไม่มี. 
1.3.3  บทความทางวิชาการ  
 ไม่มี 

 1.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
          ไม่มี 

1.4  ประสบการณ์ในการสอน  
       30 ปี 
1.5  ภาระงานสอน 

1.5.1 วิชาการสอนชีววิทยา 
1.5.2 วิชาสัมนาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
1.5.3 วิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
1.5.4 วิชาวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 
1.5.5 วิชาวิทยาศาสตร์ในชีวติประจ าวัน 
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2.  ชื่อ นางสาวศรัญยา     นามสกุล  ฤกษ์ข า 
2.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
2.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2540 

  
2.3  ผลงานทางวิชาการ  

2.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
ไม่มี 

2.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
ภูวดล สุวรรณะ, เบญจรงค์  สังรักษ์, ชนิตา มาละวรรโณ, ชาญชัย เชืองเต็ม และศรัณยา  ฤกษ์ข า. 

(2559). นิเวศวิทยา ประชากรและการแพร่กระจายของเสือปลาในพื้นที่ธรรมชาติ จังหวัด
สงขลา. ทุนสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 129 หน้า. 

ศุภกร ปทุมรัตนาธาร, สุรศักดิ์ ยิ้มประเสริฐ, ภูวดล สวุรรณะ, อนุพงษ์ นวลแพง, ชนิตา มาละวรรณ
โณ, ชาญชัย เชืองเต็ม, ศรัณยา  ฤกษ์ข า, ปรีดา ศรีสุวรรณ และสมมาตร ย่องเซ่ง (2559). 
สถานภาพด้านสุขภาพของเสือปลาในพื้นที่ธรรมชาติ และในสภาพเพาะเลี้ยง. ทุนสนับสนุน
จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 112 หน้า. 
2.3.3  บทความทางวิชาการ  
 ไม่มี 

 2.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
         ไม่มี 

2.4  ประสบการณ์ในการสอน 
 6 ปี 
2.5  ภาระงานสอน 

2.5.1 วิชาชีววิทยา 1 
2.5.2 วิชาชีววิทยา 2   
2.5.3 วิชาวิวัฒนาการ    
2.5.4 วิชาสัตววิทยา    
2.5.5 วิชาสรีรวิทยา   
2.5.6 วิชาอนุกรมวิธาน    
2.5.7 วิชาสัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษา   
2.5.8 วิชาวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น    
2.5.9 วิชาวิทยาศาสตร์ในชีวติประจ าวัน 
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3.  ชื่อ  นายฐาปนา        นามสกุล  จ้อยเจริญ 
3.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
3.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2552 

ครุศาสตรบัณฑิต (มัธยมศึกษา -
ชีววิทยา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 

 
3.3  ผลงานทางวิชาการ  

 3.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
  ไม่มี 

3.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
วรากร คล่องการ และฐาปนา จ้อยเจริญ. (2556). ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในสระน้ า  

บริเวณมหาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูถัมภ์. ใน การประชุมวิชาการ สาหร่าย
และแพลงก์ตอนแห่งชาติ  ครั้งที่ 6 (NCAP 2013), 28 – 30 มีนาคม 2556. ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่. P_D06 หน้า.138 

นิติกร อ่อนโยน, ฐาปนา จ้อยเจริญ และจิราภรณ์ เบญจประกายรัตน์. (2559). การวิจัยประเมิน
หลักสูตรวิชาการศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์: กรณีศึกษากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี. วารสารวิจัยและ
พัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  ปีที่ 11 ฉบับที่ 1: 1-10. 

ฐาปนา จ้อยเจริญ และ เมษา นวลศรี. (2559). การวิเคราะห์สมรรถนะของครูไทยตามกรอบ
สมรรถนะของครูแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในศตวรรษที่ 21: กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่ภาคกลาง. 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 10 ฉบับ
ที่ 1. มกราคม- มิถุนายน 2559: 142 – 154. 
3.3.3  บทความทางวิชาการ 
 ไม่มี 

 3.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
          ไม่มี 

3.4  ประสบการณ์ในการสอน 
 7 ปี 
3.5  ภาระงานสอน 

3.5.1 วิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
3.5.2 วิชาการสอนชีววิทยา 
3.5.3 วิชาวิวัฒนาการ    
3.5.4 วิชาสัตววิทยา    
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3.5.5 วิชาสรีรวิทยา   
3.5.6 วิชาอนุกรมวิธาน 
3.5.7 วิชานิเวศวิทยา 
3.5.8 วิชาธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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4.  ชื่อ  นางสาวศุภมัย        นามสกุล  พรหมแก้ว 
4.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(วิทยาศาสตร์ทางทะเล) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 

ปริญญาบัณฑิต ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมกุฎราช
วิทยาลัย 

2548 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยทักษิณ 2544 
 

4.3  ผลงานทางวิชาการ  
4.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  

นฤมล ธนานันต์, สุธาสินี นิลแสง, พรรณวิภา แพงศรี, ดวงเดือน วัฏฏนุรักษ์, ณฐพงศ์ เมธินธรังสราค์, 
วัฒนา อัจฉริยะโพธา, จิตติมา กอหรั่งกูล และศุภมัย  พรหมแก้ว. (2559).บทปฏิบัติการ ๖ การ
สืบพันธุ์(reproduction) คู่มือปฏิบัติการชีววิทยา . ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี. 

4.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
อรัญญา  สิงหินสาย  วิชาญ  สงฆ์คลัง และศุภมัย  พรหมแก้ว (2556). ประชาคมของแพลงก์ตอนพืช

ในบริเวณมหาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. ใน การประชุม
วิชาการ สาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ  ครั้งที่ 6 (NCAP 2013), 28 – 30 มีนาคม 
2556. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่. P_D14 หน้า 146. 

อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์, ศุภมัย พรหมแก้ว, ทิพย์นภา สุวรรณสนิท, ทัศนธร ภูมิยุทธิ์, วรพร ธาราง
กูร, ทัชชา โชคปมิตต์กานนท์, หนึ่งฤทัย ยกน้อย, พัฒนวรรณ หมู่คุ่ย และปัทมาภรณ์ ชัยมัง. 
(2556). ใน ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์, อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์, ชาญยุทธ สุดทองคง, 
ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย, วรพร ธารางกูร, ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน และจิราวรรณ ใจเพ่ิม 
(บรรณาธิการ). คุณภาพน้ าทะเลบริเวณชายฝั่งและป่าชายเลนชุมชนบ้านทุ่งตะเซะ, ความ
หลากหลายและชุกชุมของแพลงก์ตอนพืช และความหลากหลายและชุกชุมของแพลงก์ตอน
สัตว์.บทที่ 2 ผลของการฟ้ืนฟูป่าชายเลนแบบบูรณาการต่อความหลากหลายทางชีวภาพใน
ป่าชายเลนบ้านทุ่งตะเซะ จังหวัดตรัง ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนบ้านทุ่ง
ตะเซะ จังหวัดตรัง กุมภาพันธ์ 2556. Yves Rocher Foundation ประเทศฝรั่งเศส  
บริษัทอีฟ โรเช (ประเทศไทย) จ ากัด และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 
35 – 169. 

ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์, อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์, ชาญยุทธ สุดทองคง, ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย, วรพร 
ธารางกูร, อิชฌิกา ศิวายพราหมณ์, ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน, จิราวรรณ ใจเพ่ิม, ศุภมัย พรหมแก้ว, 
พัฒนวรรณ หมู่คุ่ย, ปัทมาภรณ์ ชัยมัง, นภัส มหาสวัสดิ์, หนึ่งฤทัย ยกน้อย, ศิริวรรณ ศิริบุญ, 
บุศริน บางแก้ว, ชเนตตี มิลินทางกูร, ทิพย์นภา สุวรรณสนิท, ดวงธมลพร นุตเจริญ, ปิย
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พรรณ เหมนุกูล, ทัศนธร ภูมิยุทธิ์, และพรเทพ เขียนดวง. (2556). ใน ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์, 
ศิริวรรณ ศิริบุญ, ชาญยุทธ สุดทองคง, ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย, วิโรจน ์ธีรธนาธร และจิราวร
รณ ใจเพิ่ม (บรรณาธิการ). บทที่ 4 ความหลากหลายทางชีวภาพ-ดัชนีบ่งชี้ถึงศักยภาพการ
ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์อันเป็นผลจากการปลูกและฟ้ืนฟูป่าชายเลน การประเมิน
ความส าเร็จการฟื้นฟูป่าชายเลนแบบบูรณาการในป่าชายเลนบ้านทุ่งตะเซะ จังหวัดตรัง 
(มีนาคม 2556). Yves Rocher Foundation ประเทศฝรั่งเศส  บริษัทอีฟ โรเช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 35 – 169. 

สนิท อักษรแก้ว, วิโรจน์ ธีรธนาธร, สงบ พานิชชาติ,  ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์, อัจฉราภรณ์ เปี่ยม
สมบูรณ์, อิชฌิกา ศิวายพราหมณ์, เจษฏ์ เกษตระทัต, จิราวรรณ ใจเพ่ิม, พัฒนวรรณ หมู่คุ่ย, 
นภัส มหาสวัสดิ,์ ศิริวรรณ ศิริบุญ, บุศริน บางแก้ว, ชเนตตี มิลินทางกูร, พรเทพ พรรณรักษ์, 
นิรุชา อุดมวงศ์ยนต์, ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน และศุภมัย พรหมแก้ว. (2557). ใน ณิฏฐารัตน์ ปภาว
สิทธิ์, อิชฌิกา ศิวายพราหมณ์, นิรุชา อุดมวงศ์ยนต์, จิราวรรณ ใจเพิ่ม, พัฒนวรรณ หมู่คุ่ย 
และนภัส มหาสวัสดิ์ (บรรณาธิการ). ความส าเร็จในการปลูกและฟื้นฟูป่าชายเลน: การ
ประเมินและตัวชี้วัด. หน่วยปฏิบัติการนิเวศวิทยาทางทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 272 หน้า. 

ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ,์ อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์, เจษฏ์ เกษตระทัต, วันวิวาห์  ตุ้มน้อย, พรเทพ 
พรรณรักษ์, ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน, ศุภมัย พรหมแก้ว, นภัส มหาสวัสดิ,์ พัฒนวรรณ หมู่คุ่ย, ปัทมา
ภรณ์ ชัยมัง และจิราวรรณ ใจเพ่ิม. (2557). ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากร
ประมงในพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อพัฒนาพื้นที่ปลอดภัยรอบคลังปิโครเลียมสุรษฎร์ธานี. สว่น
ชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และหน่วยปฏิบัติการ
นิเวศวิทยาทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 75 หน้า. 

ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ,์ อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์, เจษฏ์ เกษตระทัต, พรเทพ พรรณรักษ์, ณัฐกิตทิ์ 
โตอ่อน, ศุภมัย พรหมแก้ว, จิราวรรณ ใจเพ่ิม, พัฒนวรรณ หมู่คุ่ย, นภัส มหาสวัสดิ,์ ปัทมา
ภรณ์ ชัยมัง, อับดุลเลาะ สิดิ และสุเมธ แก้วน้อย ใน ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์, ศิริวรรณ ศิริบุญ, 
จิราวรรณ ใจเพ่ิม และพัฒนวรรณ หมู่คุ่ย (บรรณาธิการ) (2557).บทที่ 4 ที่นี่ป่าปราณ: 
สายใยอาหารและสายใจแห่งสัมพันธ์. ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี
...จากคนสร้างป่า  สู่ป่าสร้างคน. บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และคณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 195 – 458. 

ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ,์ อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์, เจษฏ์ เกษตระทัต, พรเทพ พรรณรักษ์, ศุภมัย 
พรหมแก้ว, ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน, จิราวรรณ ใจเพ่ิม, พัฒนวรรณ หมู่คุ่ย, นภัส มหาสวัสดิ,์ ปัทมา
ภรณ์ ชัยมัง, อับดุลเลาะ สิดิ, สุเมธ แก้วน้อย, ทัศนธร ภูมิยุทธิ์, วิไลรัตน์ เกลียวทอง, กิตติ
นันท์ ศรีศุภอรรถ, ทัชชา โชคปมิตต์กานนท์, จุฑารัตน์ แตงไทย, พงศ์ธร พูนพิพัฒน์ และอัคร
ภัทร ศักดิ์สยาม. (2557).ใน ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์, ศิริวรรณ ศิริบุญ, จิราวรรณ ใจเพ่ิม 
และพัฒนวรรณ หมู่คุ่ย (บรรณาธิการ) บทที่ 4 สรรพชีวิตในป่าเล็ก IRPC. ป่าเล็กในเขต
อุตสาหกรรมใหญ่: ป่าชายเลนของIRPC. บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และคณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 83 – 291. 
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ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ,์ อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์, เจษฏ์ เกษตระทัต, พรเทพ พรรณรักษ์, ณัฐกิตทิ์ 
โตอ่อน, ศุภมัย พรหมแก้ว, จิราวรรณ ใจเพ่ิม, พัฒนวรรณ หมู่คุ่ย, นภัส มหาสวัสดิ,์ ปัทมา
ภรณ์ ชัยมัง, อับดุลเลาะ สิดิ, สุเมธ แก้วน้อย, ทัศนธร ภูมิยุทธิ์, ทัชชา โชคปมิตต์กานนท์, 
กัญจน์ภัสร  สถลัชนันท์สกุล  และมรกต ภานุศรี. (2558).ใน ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์, ศิ
ริวรรณ ศิริบุญ, จิราวรรณ ใจเพ่ิม และพัฒนวรรณ หมู่คุ่ย (บรรณาธิการ) บทที่ 4 ป่าใหญ่ ณ 
แหลมใหญ่: แหล่งรวมความหลากหลายของสรรพชีวิตชายฝั่ง. แหลมใหญ่..สมุทรสงคราม..
แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน. บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และคณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 171 – 328. 

ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ,์ อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์, เจษฏ์ เกษตระทัต, พรเทพ พรรณรักษ์, ศุภมัย 
พรหมแก้ว, ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน, จิราวรรณ ใจเพ่ิม, พัฒนวรรณ หมู่คุ่ย, นภัส มหาสวัสดิ,์ ปัทมา
ภรณ์ ชัยมัง, อับดุลเลาะ สิดิ, สุเมธ แก้วน้อย, ทัศนธร ภูมิยุทธิ์, วิไลรัตน์ เกลียวทอง, กิตติ
นันท์ ศรีศุภอรรถ, ทัชชา โชคปมิตต์กานนท์, จุฑารัตน์ แตงไทย, พงศ์ธร พูนพิพัฒน์ และอัคร
ภัทร ศักดิ์สยาม. (2558). ใน ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์, ศิริวรรณ ศิริบุญ, จิราวรรณ ใจเพ่ิม 
และพัฒนวรรณ หมู่คุ่ย (บรรณาธิการ) บทที่ 4 ป่าชายเลนพังราดที่เกื้อกูลสรรพชีวิตชายฝั่ง. 
ป่าชายเลนพังราด: ป่าตันแบบ รัฐ เอกชน ร่วมสร้าง. บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 77 – 214. 
4.3.3  บทความทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)   
 ไม่มี 

 4.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ (ย้อนหลัง 5 ปี)   
         ไม่มี 

4.4  ประสบการณ์ในการสอน 
  5  ปี 
4.5  ภาระงานสอน 

4.5.1 วิชาชีววิทยา 1 
4.5.2 วิชาปฏิบัติการชีววิทยา 1 
4.5.3 วิชาชีววิทยา 2   
4.5.4 วิชาปฏิบัติการชีววิทยา 2 
4.5.5 วิชาสรีรวิทยา   
4.5.6 วิชาอนุกรมวิธาน    
4.5.7 วิชาสัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษา   
4.5.8 วิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป    
4.5.9 วิชาการสอนชีววิทยา 
4.5.10 วิชาธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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5.  ชื่อนายเมษา        นามสกุลนวลศรี 
5.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
5.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวัดผล

และประเมินผลการศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560 

ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
(วิจัยการศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2558 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555 

รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ 
ระหว่างประเทศและการเมืองการ
ปกครองเปรียบเทียบ) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552 

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (การวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 

5.3  ผลงานทางวิชาการ  
5.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  

ไม่มี 
5.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

ฐาปนา จ้อยเจริญ และ เมษา นวลศรี. (2559). การวิเคราะห์สมรรถนะของครูไทยตามกรอบ
สมรรถนะของครูแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในศตวรรษที่ 21: กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่ภาค
กลาง. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1. มกราคม- มิถุนายน 2559: 142 – 154.                                                    

ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง และ เมษา นวลศรี. (2559). การวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็นเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 : 189 – 200.                

เมษา นวลศรี. (2558). การวิจัยประเมินหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์: กรณีศึกษากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา. ครั้ง
ที่ 5, (40 – 47). ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 

เมษา นวลศรี. (2556). การศึกษาแนวโน้มความต้องการในการเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารวิจัยและพัฒนา   
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1. มกราคม – มิถุนายน 2556: 65 
– 73.  
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นิติกร อ่อนโยน และเมษา นวลศรี (2556). การศึกษาความต้องการในการเพ่ิมสมรรถภาพครู
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตพ้ืนที่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปราจีนบุรีและ
จังหวัดสระแก้ว. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  ปีที่ 8 
ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556 : 67-75. 

Nuansri. M., and Onyon. N. (2014).  A study on need of enhancing competencies 
of lower secondary school science teachers in the areas of Pratumthani, 
Prajeenburi, and Sakeaw provinces, Thailand. 2014 International 
Symposium on Education and Psychology- Fall Session (Tokyo, November 12 
– 14 , 2014) Proceeding: 64 – 69. 
5.3.3  บทความทางวิชาการ  

ไม่มี 
 5.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  

ไม่มี 
5.4  ประสบการณ์ในการสอน 

8 ปี 
5.5  ภาระงานสอน 

5.5.1 วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
5.5.2 วิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
5.5.3 วิชาการวิจัยทางการศึกษา 
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6.  ชื่อนายจิตเจริญ        นามสกุลศรขวัญ 
6.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
6.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
(วิศวกรรมโยธา) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535 

ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต  
(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

2532 

6.3  ผลงานทางวิชาการ  
6.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  

จิตเจริญ ศรขวัญ. (2559). โปรแกรมลิสเรลส าหรับการวิจัยทางการศึกษา. คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. 235 หน้า. 
6.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย 

อรสา จรูญธรรม และจิตเจริญ ศรขวัญ. (2561). การประเมินผลการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  ปีงบประมาณ 2556 – 
2558. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ . ปี
ที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2561 : 204 – 217. 

 
 6.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
   ไม่มี 

6.4  ประสบการณ์ในการสอน 
20 ปี 

6.5  ภาระงานสอน 
6.5.1 วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
6.5.2 วิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
6.5.3 วิชาการวิจัยทางการศึกษา 
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ภาคผนวก ช 
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
และ 

ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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สรุปผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์  
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ผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจ าแนก    
ในแต่ละด้านตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ได้ดังนี ้

 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
พฤติกรรมที่มุ่งหวัง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1. ความมีวินัย มีระเบียบ 4.68 0.44 
2. ตรงต่อเวลา 4.71 0.47 
3. ความซื่อสัตยส์ุจริต 4.82 0.36 
4. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 4.72 0.52 
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู  4.65 0.59 
6. เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 4.76 0.42 
7. ท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 4.53 0.53 
8. พฤติกรรมการมีจิตอาสาและพัฒนาท้องถิ่น 4.51 0.53 
9. จัดการกับปัญหาอย่างผู้รู้  4.54 0.63 
10. มีภาวะความเป็นผู้น า 4.53 0.57 

รวม 4.65 0.50 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 
4.65 และ SD = 0.50) 

เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มีความซื่อสัตย์สุจริตมากท่ีสุด (�̅� 
= 4.82 และ SD = 0.36) รองลงมาคือ เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน (�̅� = 4.76 และ SD = 
0.42)  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม (�̅� = 4.72 และ SD = 0.52) ตรงต่อเวลา (�̅� 
= 4.71 และ SD = 0.47) ความมีวินัย มีระเบียบ (�̅� = 4.68 และ SD = 0.44)  
 
2. ด้านความรู้ 

พฤติกรรมที่มุ่งหวัง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎทีี่ส าคัญ 4.45 0.53 
2. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทางเคมีหรือวิทยาศาสตร์ศึกษา 4.46 0.53 
3. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ 4.62 0.56 

รวม 4.51 0.54 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีความรู้อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.51 และ 
SD = 0.54) 

เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
จัดการเรียนรู้มากท่ีสุด (�̅� = 4.62 และ SD = 0.56) 
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3. ด้านทักษะทางปัญญา 
พฤติกรรมที่มุ่งหวัง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1. มีความสามารถในการคดิวิเคราะห ์ 4.55 0.56 
2. มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 4.58 0.53 
3. น าความรู้ทางสาขาไปประยุกตใ์ช้กับการจัดการเรียนรู ้ 4.67 0.51 

รวม 4.60 0.53 
สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตที่มีทักษะทางปัญญาในระดับมากที่สุด (�̅� = 

4.60 และ SD = 0.53) 
เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต น าความรู้ทางสาขาไปประยุกต์ใช้

กับการจัดการเรียนรู้มากท่ีสุด (�̅� = 4.67 และ SD = 0.51) 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
พฤติกรรมที่มุ่งหวัง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1. ท างานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น า และสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม 4.63 0.56 
2. มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง 4.71 0.50 
3. ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และวัฒนธรรมองค์กร 4.63 0.48 
4. ปฏิบัติต่อผูเ้รียนด้วยความเข้าใจและเป็นมิตร 4.81 0.42 

รวม 4.70 0.49 
สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.70 และ SD = 0.49) 
เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตปฏิบัติต่อผู้เรียนด้วยความเข้าใจ

และเป็นมิตรอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.81 และ SD = 0.42) รองลงมาคือ มีความรับผิดชอบใน
การกระท าของตนเอง (�̅� = 4.71 และ SD = 0.50) 

 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พฤติกรรมที่มุ่งหวัง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1. ประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข 4.37 0.61 
2. ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารหรือน าเสนอข้อมูลได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4.58 0.54 

3. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารหรือน าเสนอข้อมลูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.33 0.55 

4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.60 0.54 
รวม 4.47 0.56 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.47 และ SD = 0.56) 
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เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมากที่สุด (�̅� = 4.60 และ SD = 0.54) รองลงมาคือ สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร
หรือน าเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (�̅� = 4.58 และ SD = 0.54) 
 
6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

พฤติกรรมที่มุ่งหวัง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบท่ีหลากหลาย 4.56 0.54 
2. สอดแทรกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการจัดการ
เรียนรู ้

4.60 0.56 

3. บูรณาการการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรยีนรู้ 4.57 0.50 
รวม 4.58 0.44 

 
สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีทักษะการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� 

= 4.58 และ SD = 0.53) 
เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตสอดแทรกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้มากที่สุด (�̅� = 4.60 และ SD = 0.56) รองลงมาคือ สามารถการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย (�̅� = 4.57 และ SD = 0.50) และบูรณาการการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ (�̅� = 4.56 และ SD = 0.54) 
 

จากผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิต
ต้องการเรียงตามล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 1) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 2) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้      
5) ด้านความรู้ และ 6) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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การศึกษาความต้องการครูชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์  
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จากรายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการผลิต การใช้ และการพัฒนาครู
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์แนวโน้ม
ความต้องการครูและการผลิตครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในอนาคต โดยใช้การวิเคราะห์แนวโน้มและ
ความต้องการในอนาคต (Trend Analysis) จ านวนความต้องการครู พ.ศ. 2553-2567 เพ่ือวิเคราะห์
แนวโน้มจ านวนความต้องการครูเพ่ือทดแทนอัตราการเกษียณอายุราชการของครูทั้งประเทศระหว่าง
ปี 2558-2567 ผลการวิจัยที่ส าคัญ พบว่า มีความต้องการครูเพ่ือทดแทนอัตราการเกษียณอายุราชการใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 14,189 คน  และในสาขาวิชาเคมี จ านวน 11,674 คน ดังตารางข้างล่างนี้ 
 

ปี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา 
2553 283 233 238 
2554 372 306 312 
2555 529 436 445 
2556 656 540 550 
2557 803 660 643 
2558 997 821 837 
2559 1,141 938 958 
2560 1,155 951 969 
2561 1,191 979 999 
2562 1,176 968 986 
2563 1,174 966 985 
2564 1,180 971 990 
2565 1,177 968 987 
2566 1,177 968 987 
2567 1,178 969 988 
รวม 14,189 11,674 11,874 

 
(ที่มา : ชนิตา รักษ์พลเมืองและคณะ (ม.ป.ป.). รายงานโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพและ
ปัญหาการผลิต การใช้ และการพัฒนาครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต.      
ทุนสนับสนุนจากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา) 
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ภาคผนวก ซ 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง  
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 
1. เปรียบเทียบชื่อปริญญา 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 

1) ชื่อหลักสูตร 1) ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาชีววิทยาและ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ภาษาไทย หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา

ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
ภาษาองักฤษ Bachelor of Education Program in Biologyand 

General Science 
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in 

Biologyand General Science  
2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย ช่ือเต็ม: ครุศาสตรบัณฑิต(ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์
ทั่วไป) 

ภาษาไทย ช่ือเต็ม: ครุศาสตรบัณฑิต(ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป) คงเดิม 

 ช่ือย่อ: ค.บ. (ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป)  ช่ือย่อ: ค.บ. (ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์
ทั่วไป)  

ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม: Bachelor of Education (Biology and 
General Science) 

ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม: Bachelor of Education 
(Biology and General Science)  

 ช่ือย่อ: B.Ed. (Biology and General Science)  ช่ือย่อ: B.Ed. (Biology and General 
Science)  

3) วิชาเอก  3) วิชาเอก  
ภาษาไทย ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาไทย ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
ภาษาองักฤษ Biology and General Science ภาษาอังกฤษ Biology and General Science  
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2. เปรียบเทียบโครงสร้าง 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 173 หน่วยกิต หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 177 หน่วยกิต 

หน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า  173 หน่วยกิต 
เปลี่ยนเป็นไม่น้อยกว่า 177 หน่วยกิต 
ปรับวิชาการสอนวิชาเอก  8 หน่วยกิต เป็น 12 
หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 11 หน่วยกิต 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 11 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
      และสังคมศาสตร ์ 11 หน่วยกิต 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
       และสังคมศาสตร ์ 11 หน่วยกิต 

1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
          คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 8  

1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
          คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี 8 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 137 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 141 หน่วยกิต 
2.1) วิชาชีพครู 55 หน่วยกิต 2.1) วิชาชีพครู 55 หน่วยกิต 

2.1.1) วิชาชีพบังคับ 35 หน่วยกิต 2.1.1) วิชาชีพบังคับ 35 หน่วยกิต 
2.1.2) วิชาชีพเลือก 6 หน่วยกิต 2.1.2) วิชาชีพเลือก 6 หน่วยกิต 
2.1.3) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 14 หน่วยกิต 2.1.3) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 14 หน่วยกิต 

2.2) วิชาเอก 82 หน่วยกิต 2.2) วิชาเอก 86 หน่วยกิต 
2.2.1) วิชาเอกคู่ 68 หน่วยกิต 2.2.1) วิชาเอกคู่ 68 หน่วยกิต 
2.2.2) วิชาการสอนวิชาเอก 8 หน่วยกิต 2.2.2) วิชาการสอนวิชาเอก 12 หน่วยกิต 
2.2.3) วิชาเอกเลือก      6 หน่วยกิต 2.2.3) วิชาเอกเลือก      6 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
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3. เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (สมอ.08) พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

SPY201 ไฟฟ้าและพลังงาน 3(3-0-4) SPY214 ไฟฟ้าและพลังงาน 2(2-0-4) ปรับรายวิชา 
 Electricity and Energy   Electricity and Energy  
 ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลบั แหล่งก าเนิดไฟฟ้า 

วงจรไฟฟ้าและ การออกแบบวงจรไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าและ
การคิดค่าพลังงาน การเปลี่ยนรูปพลังงาน พลังงานทดแทน 
วิธีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและปลอดภัย การใช้
ประโยชน์จากพลังงานไฟฟ้า 

  แหล่งก าเนิดไฟฟ้า การเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าและ
การออกแบบวงจรไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าและการคิดคา่พลังงาน 
พลังงานทดแทน วิธีการใช้พลังงานอย่างประหยดัและปลอดภัย 

 

SPY203 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก 3(3-0-6) SDM208 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและพิบัตภิัยธรรมชาต ิ 3(3-0-6) ปรับรายวิชา 
 Earth Sciences   Earth Sciences and Natural Disaster  
 ความส าคัญของธรณีวิทยาต่อชีวิตประจ าวัน ธรณีประวัติ โดย

เริ่มศึกษาตั้งแต่ยุคดึกด าบรรพ์ถึงยุคปัจจุบัน ธรณีวิทยา 
โครงสร้างและลักษณะภูมิประเทศ การส ารวจทางธรณีวิทยา 
ธรณีประยุกต์และธรณีวิทยาของประเทศไทย ดาราจักรของ
เราและเอกภพ ทรงกลม ท้องฟ้า นภา ระบบสุริยะ และมิติที่
แท้จริง โครงสร้างและวิวัฒนาการของดวงดาว รวมทั้งความรู้
ใหม่ๆ เกี่ยวกับดาวเคราะห์    ห้วงใน ห้วงนอก ดวงจันทร์ของ
ดาวเคราะห์ ประวัติการก าเนิดทะเลและมหาสมุทร ลักษณะ
ทางกายภาพ ส่วนประกอบทางเคมี ความสัมพันธ์ ทางด้าน
ชีววิทยาของมหาสมุทร ซึ่งจะก่อให้เกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจ
ด้านต่างๆ ทัง้ของไทยและโลก 

  ก าเนิดโลก สณัฐานของโลกและองค์ประกอบ ความหมายของ
แร่ การเกิดแร่ ระบบผลึกของแร่ และสมบัติของแร่ 
ความสัมพันธ์ของแร่และหิน ลักษณะและการจ าแนกประเภท
ของหิน หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร ทฤษฎีทวีปเลื่อน 
การแยกตัวของเปลือกโลกใตม้หาสมุทร ทฤษฎีธรณีแปร
สณัฐาน และผลของธรณีแปรสัณฐานต่อประเทศไทย ธรณี
ประวัติ การล าดับเวลาทางธรณีกาล หลักการหาอายุ ฤดูกาล
ของโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจากการโคจรของโลก 
โครงสร้างของช้ันบรรยากาศ พลังงานจากดวงอาทิตย์และ
สมดลุพลังงาน การหมุนเวียนของบรรยากาศ เมฆ 
อุตุนิยมวิทยาในชีวิตประจ าวนั ทะเลและมหาสมุทร กระแส
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น้ าอุ่น-กระแสน้ าเย็น วัฏจักรของน้ า พิบัติภัยธรรมชาติ 
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด น้ าท่วม แผ่นดินถล่ม พายุ การ
ปฏิบัติตัวในภาวะฉุกเฉินเมื่อมีพิบตัิภัยธรรมชาต ิ

กลุ่มวชิาการสอนวิชาเอก 

ESC301 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2(1-2-3) ESC301 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 3(2-2-5) ปรับเนื้อหาให้
ทันสมัย  Nature of Science and Technology   Nature of Science and Technology  

 ความหมาย ลักษณะของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ แนวคิดเกีย่วกับกระบวนการหรือวิธีการไดม้าซึ่ง
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ขอบเขตและข้อจ ากัดของ
วิทยาศาสตร์ ความหมายและความส าคญัของจริยธรรมทาง
วิทยาศาสตร์ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีและมนุษย์
สิ่งแวดล้อมอิทธิพลและผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีที่
มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในระดับโลกและภูมิภาคอาเซียน 
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ ตรวจสอบ สืบค้น
ข้อมูล และการอภิปราย เพื่อให้เกดิความรู้ ความคิด ในการ
ตัดสินใจที่จะกระท าต่อสถานการณ์บุคคลและสิ่งแวดล้อม 

  ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
กระบวนการได้มาซึ่งความรู้ทางวทิยาศาสตร์ กระบวนการ
ท างานของนักวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ ขอบเขตและข้อจ ากัดของ
วิทยาศาสตร์ จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์เชิงบวก
และเชงิลบระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยิ มนุษย์ และ
สิ่งแวดล้อม การใช้ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาด้วยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม 
 
 
 

 

ESC302 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 3(2-2-5) ESC302 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 3(2-2-5) ปรับเนื้อหาให้
ทันสมัย 
 
 

 Local Science   Local Science  
 ศึกษา วิเคราะห์ และส ารวจตรวจสอบภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพ

ภูมิศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคมสิ่งแวดล้อม ปัญหา
  ศึกษา วิเคราะห์ และส ารวจตรวจสอบภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพ

ภูมิศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคมสิ่งแวดล้อม ปัญหา
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มลพิษที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่น การแก้ไขมลพิษ
ในท้องถิ่น ศึกษาและวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ส ารวจตรวจสอบการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้
เทคโนโลยี และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยน าความรู้
ด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและท้องถิ่นแบบบูรณาการ 
 
 

มลพิษที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่น การแก้ไขมลพิษใน
ท้องถิ่น ศึกษาและวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส ารวจตรวจสอบการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ
ใช้เทคโนโลยี และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยน าความรู้
ด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และการประยุกต์ ใ ช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การจัด
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ เจตคติ และ
พฤติกรรมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESC303 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) ESC303 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) ปรับเนื้อหาให้
ทันสมัย 
 

 Science in Daily Life   Science in Daily Life  
 ประเด็นปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาฟิสิกส์ เคมี 

และชีววิทยา แหล่งพลังงาน และปัญหาการขาดแคลนพลังงาน 
พร้ อมทั้ งบทบาทของวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ต่ อ
ชีวิตประจ าวัน 

  ประ เด็นและปัญหาด้ านวิ ทยาศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ชีวิตประจ าวัน บทบาทของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีต่อ
การด ารงชีวิตประจ าวัน แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม 
สิ่ งแวดล้อม แนวคิดประเด็นทางสังคมที่ เกี่ยวเนื่องกับ
วิทยาศาสตร์ การอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ด้วยความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ทั้งฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา การประยุกต์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

ESC304 การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3(2-2-5) ESC304 การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3(2-2-5) ปรับเนื้อหาให้
ทันสมัย 
 

 Teaching General Science   Teaching General Science  
 ความมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

ความหมายและความส าคัญของรูปแบบ วิธีสอน และเทคนิค
การสอนส าหรับครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฝึกทักษะในการจัด

  ความมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ กลวิธี
การสอนส าหรับครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทักษะการสอนจุลภาค 
การออกแบบและการผลิตสื่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
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กิจกรรม การน าเข้าสู่บทเรียนการเร้าความสนใจการตั้งค าถาม
การใช้สื่อการเรียนการสอนและสื่อเทคโนโลยีการเสริมแรงการ
ใช้กิริยาท่าทางและวาจาการใช้กระดานด าการอธิบาย
ยกตัวอย่างและสรุปบทเรียน การออกแบบและการผลิตสื่อการ
เรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปการ
ประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงในวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป การ
ประเมินการสอนและแนวทางพัฒนาการสอนศึกษาและ
เปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไปใน
ภูมิภาคอาเซียน 

ทั่วไป การออกแบบการจัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสอนใน
วิชาวิทยาศาสตร์ทั่ วไป การประเมินการเรียนรู้ ในวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่ วไป การประเมินการสอนและแนวทาง
พัฒนาการสอนศึกษา การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียน
การสอนด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไปในประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 

ESC411 การสอนชีววิทยา 3(2-2-5) ESC411 นวัตกรรมการสอนชีววิทยา 3(2-2-5) ปรับรายวิชา
ใหม่ให้ทันสมัย 
 

 Teaching in Biology    Innovation Teaching in Biology  
อ ความหมาย ขอบข่าย และความส าคัญของทักษะและเทคนิค

การสอนส าหรับครูชีววิทยา ฝึกทักษะในการจัดกิจกรรม การ
น าเข้าสู่บทเรียน การเร้าความสนใจ การตั้งค าถาม การใช้สื่อ
การเรียนการสอนและสื่อเทคโนโลยี การเล่าเรื่อง การเสริมแรง 
การใช้กิริยาท่าทางและวาจา การใช้กระดานด า การอธิบาย
ยกตัวอย่างและสรุปบทเรียน การออกแบบและการผลิตสื่อการ
เรียนรู้ทางด้านชีววิทยา การฝึกทักษะการปฏิบัติการทดลอง
และฝึกปฏิบัติการสอนโดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนที่
จ าเป็นส าหรับครูชีววิทยา การประเมินการสอนและแนวทาง
พัฒนาการสอนด้านชีววิทยา ศึกษาและเปรียบเทียบการจัดการ
เรียนรู้ชีววิทยาในภูมิภาคอาเซียน 

  แนวโน้มของนวัตกรรมการสอนชีววิทยา การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาชีววิทยา  การออกแบบและการผลิตสื่อ
การเรียนรู้ในวิชาชีววิทยา การใช้สื่อนวัตกรรมการสอนชีววิทยา 
การประเมินการเรียนรู้ในวิชาชีววิทยา และฝึกปฏิบัติการสอน
ในวิชาชีววิทยา 
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 ไม่ม ี  ESC308 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร ์ 3(2-2-5) เพิ่มรายวิชา 

     Science Curriculum Development  
    แนวคิด หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสตูร หลักสวิทยา

ศาสตร์ในประเทศไทยและตา่งประเทศ หลักสูตรอิงมาตรฐาน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์มาตรฐาน
และตัวช้ีวัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กระบวนการ
สร้างหลักสูตรระดับรายวิชา การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ การ
ประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์ปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสตูรกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

 

 ไม่ม ี  ESC401 การพัฒนาความสามารถทางการสบืสอบทางวิทยาศาสตร ์ 3(2-2-5) เพิ่มรายวิชา 
     Development of Scientific Inquiry Abilities  

    ความหมายของวิธีสืบสอบ ทฤษฎีกำรเรยีนรู้ที่สมัพันธ์กับกำร
สืบสอบทำงวิทยำศำสตร์ กลวิธีการสอนเพื่อพัฒนา
กระบวนการคดิที่จ าเป็นต่อการพฒันาความสามารถในการสืบ
สอบทำงวิทยำศำสตร์ บทบาทครแูละนักเรียนในกำรสืบสอบ
ทำงวิทยำศำสตร์ การออกแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ด้วยการสืบสอบ 

 

 ไม่ม ี  ESC402 การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรยีน 3(2-2-5) เพิ่มรายวิชา 
     Teaching Environmental Education in Schools  

    ความหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา เป้าหมายของสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม 
สังคม และคุณภาพชีวิต การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยอิง
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บริบทชุมชนและภมูิปัญญาท้องถิ่น การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

 ไม่ม ี  ESC404 การวิจัยปฏิบตัิการในช้ันเรยีนวิทยาศาสตร ์
Science Classroom Action Research 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชา 

    หลักกำร แนวคิดในกำรวิจัยปฏิบัติกำรในช้ันเรียนวิทยำศำสตร์
เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและแก้ไขปัญหำในช้ันเรียน 
ระบุปัญหำกำรวิจัย หรือค ำถำมวิจัย ศึกษำวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง ออกแบบงำนวิจัยปฏิบัติกำร กำรสร้ำงเครื่องมือและ
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูลและกำรเลือกใช้สถิติ ฝึก
ปฏิบัติกำรวิ เครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป สรุป
ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย 
 

 

       
ESC409 สัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษา 2(1-2-3) ESC409 สัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษา 3(2-2-5) ปรับเนื้อหาให้

ทันสมัย 
 

 Seminar in Science Education   Seminar in Science Education  
 การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่มีความส าคัญ 

แนวโน้มและพัฒนาการของวิทยาศาสตร์ศึกษาในประเทศช้ันน า
ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และประเทศเพื่อนบ้านในประชาคม
อาเซียน โดยการค้นคว้าตามความสนใจและน ามาอภิปราย 
พร้อมท้ังฝึกเขียนโครงการการเขียนรายงานและการน าเสนอ 

  ปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตร การเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์ และ
การประเมินการเรยีนรู้ แนวโน้มและพัฒนาการของหลักสูตร 
การเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์ และการประเมิน การติดตาม
งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับหลักสูตรการเรยีน การสอนวิทยาศาสตร์ทั้ง
ในและต่างประเทศการน าเสนอและอภิปรายแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
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กลุ่มวชิาเอก 

SBT203 จุลชีววิทยา  3(3-0-6) SBT212 จุลชีววิทยาท่ัวไป  3(2-2-5) ปรับรายวิชา 
เรียนทั้งทฤษฎี
และปฏิบตัิ  

 Microbiology    General Microbiology   
 ความรู้พื้นฐานของจุล ชีววิทยา ลักษณะสัณฐานวิทยา 

โครงสร้าง การจัดจ าแนกประเภท อาหาร การสืบพันธุ์ การ
เจริญเติบโต เมแทบอลิซึม และวิธีการควบคุมจุลินทรีย์ 
ตลอดจนความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในอาหาร อุตสาหกรรม 
การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม  

  ความรู้พื้นฐานของจุลชีววิทยา ลักษณะทางสณัฐานวิทยา 
โครงสร้าง การสืบพันธุ์ การเจรญิเติบโต อาหารเลี้ยงเช้ือ เม
แทบอลิซึมและอนุกรมวิธานของจลุินทรีย์ การควบคุมจลุินทรีย์ 
บทบาทของจุลินทรีย์ทางการเกษตร อุตสาหรรม การแพทย์ 
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเทคนิคพื้นฐานในการศึกษาจุลินทรยี ์
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ภาคผนวก ฌ 
แผนบริหารความเสี่ยง 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
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แผนบริหารความเสี่ยง 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 
 
ระบุความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร) ปัจจัยเสี่ยง 
การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

 นักศึกษาขาดทักษะด้านการค านวณ 
การท าวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ อาจารย์มีภาระงานจ านวนมาก ซึ่งประกอบด้วย ภาระงานสอนและภาระงาน

นิเทศ (ทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5) ท าให้มีเวลาไม่เพียงพอในการท า
วิจัย/ผลงานวิชาการ 

 
หมายเหตุ ความเสี่ยงทั้งหมดมี 4 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (O)  และความเสี่ยงด้าน

กฎระเบียบ (C) ความเสี่ยงด้านใดมีค่าระหว่าง 20-25 ถือว่าสูงมาก ถ้ามีค่าระหว่าง 10-19 ถือว่าสูง และ มีค่าระหว่าง 1-9 ถือว่าปานกลาง 
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การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (ภารกิจ
หลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 

รายละเอียดความ
สูญเสีย 

(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 
(1) 

ผลกระทบความรุนแรง
(2) 

คะแนน 
ความเสี่ยง(ระดับ 

ความเสี่ยง) 
(1)×(2) 

ระดับความเสี่ยง 

การจัดการเรียนการ
สอน 

นักศึกษาขาดทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ 

4 3 12 ความเสี่ยงสูง 

 นักศึกษาขาดทักษะ
ด้านการค านวณ 

3 3 9 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

การท าวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ 

อาจารย์มีภาระงาน
จ านวนมาก ซึ่ง
ประกอบด้วย ภาระงาน
สอนและภาระงานนิเทศ 
(ทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
และชั้นปีที่ 5) ท าให้มี
เวลาไม่เพียงพอในการ
ท าวิจัย/ผลงานวิชาการ 

5 3 15 ความเสี่ยงสูง 

หมายเหตุ  ระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้), 2 มีค่าระหว่าง 10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1-9 (ความเสี่ยง         
ที่ยอมรับได้) 
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การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
ล าดับ ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม

ของหลักสูตร) 
(1) 

การควบคุมท่ีควร
จะมี 

 
(2) 

การควบคุม          
ที่มีอยู่แล้ว 

 
(3) 

การควบคุมท่ีมี
อยู่แล้วได้ผล

หรือไม่ 
(4) 

วิธีจัดการ       
ความเสี่ยง 

 
(5) 

หมายเหตุ 
 
 

(6) 
1 นักศึกษาขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ เน้นการเรียนการสอน

แบบบูรณาการ
ภาษาอังกฤษ 

  ควบคุม  

2 นักศึกษาขาดทักษะด้านการค านวณ เน้นให้นักศึกษาท า
แบบฝึกหัด 

  ควบคุม  

3 อาจารย์มีภาระงานจ านวนมาก ซึ่ ง
ประกอบด้วย ภาระงานสอนและภาระ
งานนิเทศ (ทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้น
ปีที่ 5) ท าให้มีเวลาไม่เพียงพอในการท า
วิจัย/ผลงานวิชาการ 

จ ากัดภาระงานสอน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ภาระงานข้ันต่ า 

  ควบคุม  

 
หมายเหตุ ช่อง 3  หมายถึง มี     หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์   × หมายถึง ไม่มี 
 ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย   หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์  × ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย     
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แผนการด าเนนิงานการจัดการความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/

กิจกรรม/ด้านของเร่ืองท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่มีอยู่(2) ระดับ 
ความเสี่ยง  

(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง  

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ปัจจัย
เสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรมการควบคุม 
(แผนการปรับปรุงการ

ควบคุม)  
(6) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

นักศึกษาขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ เน้นการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ
ภาษาอังกฤษ 

ความเสีย่งสูง ควบคุม นักศึกษาสอบ
ภาษาอังกฤษได้คะแนนต่ า 

จัดโครงการเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

นักศึกษาขาดทักษะด้านการค านวณ เน้นใหน้ักศึกษาท า
แบบฝึกหัด 

ความเสีย่ง 
ที่ยอมรับได ้

ควบคุม - -  

อาจารย์มีภาระงานจ านวนมาก ซึ่ง
ประกอบด้วย ภาระงานสอนและภาระ
งานนเิทศ (ทั้งนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 และ
ช้ันปีท่ี 5) ท าให้มีเวลาไม่เพียงพอในการ
ท าวิจัย/ผลงานวิชาการ 

จ ากัดภาระงานสอนให้
เป็นไปตามเกณฑ์ภาระ
งานขั้นต่ า 

ความเสีย่งสูง ควบคุม - สนับสนุนให้อาจารย์เข้า
ร่วมโครงการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการของ
มหาวิทยาลยั 

ประธาน
หลักสตูร 

ผู้รายงาน ศุภมัย  พรหมแก้ว 
ประธานกรรมการหลักสูตร. 

วันที่................เดือน...........................พ.ศ. ...............
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
หลักสูตรหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561 

กับ  
มาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครศุาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) พ.ศ. 2554 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

109 
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ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
หลักสูตรหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561 

กับ  
มาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครศุาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) พ.ศ. 2554 

 

รายวิชา 
ความสอดคล้องกับองค์ความรู้ใน 

มคอ.1 
SMS101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 คณิตศาสตร์ 
SPY104  ฟิสิกส์ 1 ฟิสิกส์ 
SPY105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  
SPY106 ฟิสิกส์ 2   
SPY107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2  
SCH104 เคมี 1 เคมี 
SCH105 ปฏิบัติการเคมี 1  
SCH106 เคมี 2  
SCH107 ปฏิบัติการเคมี 2  
SBT104 ชีววิทยา 1 ชีววิทยา 
SBT105 ปฏิบัติการชีววิทยา 1  
SBT106 ชีววิทยา 2  
SBT107 ปฏิบัติการชีววิทยา 2  
SBT208 สรีรวิทยาทั่วไป  
SBT301 อนุกรมวิธาน  
SBT320 วิทยาศาสตร์ทางทะเลเบื้อต้น  
SBT325 วิวัฒนาการ  
SBT326 ชีววิทยาของเซลล์  
SBT327 ชีววิทยาการเจริญ  
SBT440 เทคนิคทางชีววิทยา  
SBT448 ปัญหาพิเศษชีววิทยา  
SDM208 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและพิบัติภัยธรรมชาติ วิทยาศาสตร์โลก 
SES110 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
SPY202 ดาราศาสตร์และอวกาศ ดาราศาสตร์ 
SPY201 ไฟฟ้าและพลังงาน ไฟฟ้าและพลังงาน 
SBT209 พฤกษศาสตร์ พฤกษศาสตร์ 
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รายวิชา 
ความสอดคล้องกับองค์ความรู้ใน 

มคอ.1 
SBT201  พันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์ 
SBT334  พันธุศาสตร์ในหมู่ประชากร  
SBT212  จุลชีววิทยาทั่วไป จุลชีววิทยา 
SBT206  สัตววิทยา สัตววิทยา 
SBT211  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  
SBT333  สัตว์มีกระดูกสันหลัง  
SBT434  พฤติกรรมสัตว์  
SBT324  นิเวศวิทยา นิเวศวิทยา 

 


