
  

 
รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี 
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รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ/วิทยาลัย   :   ครุศาสตร์ 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
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. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบ จากส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2556 
 สถานะ การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 
 

ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย 
(สมอ.08) พ.ศ. 

เร่ิมใช้ภาคการศึกษา/    
ปีการศึกษา 

คร้ังท่ี/ วัน-เดือน-ปี 
สภาวิชาการเห็นชอบ 

คร้ังท่ี/ วัน-เดือน-ปี 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ

2557 1/2557 3/2557 
27 มีนาคม 2557 

5/2557 
3 เมษายน 2557 

2557 1/2557 1/2558 
22 มกราคม 2558 

2/2558 
5 กุมภาพันธ์ 2558 

2558 1/2558 8/2558 
20 สิงหาคม 2558 

11/2558 
1 ตุลาคม 2558 

2558 2/2558 8/2559 
18 กุมภาพันธ์ 2559 

3/2559 
3 มีนาคม 2559 

2559 
 

1/2559 9/2559 
21 กันยายน 2559 

10/2559 
6 ตุลาคม 2559 
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4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
ปรับรายวิชาในโครงสร้างของหลักสูตร 

 
5.  สาระในการปรับปรุงแก้ไข   
 5.1 ปรับรายวิชาSBT203 จุลชีววิทยา เป็นรายวิชา SBT212  จุลชีววิทยาทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรฉบับปรับปรุงเล็กน้อย 
 5.1 การปรับรายวิชา 
 

หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2560 หลักสูตรฉบับปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2561 
เหตุผล รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

SBT203 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) SBT212 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(2-2-5)  
 
 5.2 การเปลี่ยนแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

CM รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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 

เดิม SBT203 จุลชีววิทยา                       

ใหม่ SBT212 จุลชีววิทยาทั่วไป                       
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6. ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรภายหลังปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

 
 

หมวดวิชา 
 
 
 

มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี

สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 5 ปี) 

หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย              
(สมอ.08)             
พ.ศ. 2558 

 
หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย (สมอ.08) 

พ.ศ. 2561 
 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 
1.1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร - 9 หน่วยกิต 11 หน่วยกิต 
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 13 หน่วยกิต 11 หน่วยกิต 
1.3) กลุ่มวิชาคณติศาสตร์วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - 8 หน่วยกิต 5 หน่วยกิต 

2.) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต 137 หน่วยกิต 137 หน่วยกิต 
     2.1) กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต 55 หน่วยกิต 55 หน่วยกิต 
          2.1.1) วิชาชีพครูบังคับ  35 หน่วยกิต 35 หน่วยกิต 
         2.1.2) วิชาชีพครูเลือก  6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
         2.1.3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  14 หน่วยกิต 14 หน่วยกิต 
      2.2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต 82 หน่วยกิต 82 หน่วยกิต 
         2.2.1) วิชาเอกคู่ วิชาเอกละไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต 68 หน่วยกิต 68 หน่วยกิต 
               (1) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  34 หน่วยกิต 34 หน่วยกิต 
               (1) วิชาเอกชีววิทยา  34 หน่วยกิต 34 หน่วยกิต 
         2.2.2) วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 8 หน่วยกิต 8 หน่วยกิต 
         2.2.2) วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 160 หน่วยกิต 173 หน่วยกิต 173 หน่วยกิต 
 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
(ลงชื่อ) 

 
 

(อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว) 
รักษาราชการแทนอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
วันที่…….เดือน...............พ.ศ. 2561 






