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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 5 ปี 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะครุศาสตร ์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Education Program in General Science 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ช่ือเต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต  )วิทยาศาสตร์ทั่วไป( 
 ช่ือย่อ : ค.บ. )วิทยาศาสตรท์ั่วไป( 
ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม : Bachelor of Education )General Science( 
 ช่ือย่อ : B.Ed. (General Science) 

3. วิชาเอก: 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดบัปริญญาตรี  5 ปี 
 5.2 ภาษาท่ีใช้ 
  ภาษาไทย  
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศทีส่ามารถใช้ภาษาไทยได้ 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 
  ปรับปรุงมาจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
            หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 
 6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
 6.3 คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 
  ในการประชุมครั้งที่ 1/2559   เมื่อวันที่  14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 
 6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตร 
  ในการประชุมวาระพิเศษครั้งที่ 2 /2559   เมื่อวันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 
 6.5 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร 
  ในการประชุมครั้งที่ 4./2559   เมื่อวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในปีการศึกษา 2562 

8.   อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 ครู/อาจารย์ที่จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 8.2 นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 
 8.3 บุคลากรด้านการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 8.4 การท างานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 8.5 การท างานด้านการบริการวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
     8.6   นักการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
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9.  ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตร 

ช่ือ-นามสกุล 
เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 
ที่จบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ ภาคการศึกษา 

ภาระงาน 
สอนที่มี 
อยู่แล้ว 

ภาระงานที่ 
จะมีใน 

หลักสูตรน้ี 

1. นางมนมนัส   
 สุดสิ้น 
390080009xxxx 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

-กศ.ม. 
)การมัธยมศึกษา/การสอน
วิทยาศาสตร์( 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒประสานมิตร 
พ.ศ. 2543 
-ค.บ. 
)วิทยาศาสตร์ทั่วไป( 
วิทยาลัยครสูงขลา 
พ.ศ. 2527 
 
 
 

การวิจัย 
มนมนัส  สุดสิ้น . )2558(.กิจกรรมแบบซิปปากับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
เร่ือง ทรัพยากรหิน : กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มนมนัส  สุดสิ้น. )2557(. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่
ใช้กิจกรรมการเรียนแบบ STAD โดยการประเมินตามสภาพจริง 

มนมนัส  สุดสิ้น. )2556(.การพัฒนาการเรียนการสอน
โดยวิ ธีการวิจัย ในชั้ น เ รียน  : กรณี ศึ กษ าโรงเ รีย นสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานคร 

มนมนัส  สุดสิ้น. )2555(.ความคิดเห็นของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาช้ันปีที่  3 ที่ เรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

12 12 

3 
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ช่ือ-นามสกุล 
เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 
ที่จบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ ภาคการศึกษา 

ภาระงาน 
สอนที่มี 
อยู่แล้ว 

ภาระงานที่ 
จะมีใน 

หลักสูตรน้ี 

 
 
 

2. นางอารยา ล ี
390080009xxxx 

อาจารย์ ดร. -  กศ.ด. )วิทยาศาสตรศึกษา/
เคมี( 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒพ.ศ. 2551 
- ป.บัณฑิต )วิชาชีพครู( 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒพ.ศ. 2545 
- วท.บ. )เคมี/เกียรตินิยม( 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒพ.ศ. 2543 
 

การวิจัย 
อารยา ปาละโชติ. )2554(. การศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับ  
       ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ และ   
       นักศึกษาในวิทยาลัยสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ 
       อาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร. ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
       สวนสุนันทา 
อารยา ลี และคณะ. )2555(. การพัฒนาทกัษะการสบืค้น 
       ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครูมหาวิทยาลยั 
       ราชภัฏสวนสุนันทาโดยใช้รูปแบบการจูงใจ ARCS. ทนุ 
       ส านักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจัย )สกว.( 
มัลลิกา ปาละโชติ และอารยา ล.ี )2557(. ผลของกจิกรรม 
       ชมรมวิทยาศาสตร์ต่อจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน. ทนุ 

12 12 
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ช่ือ-นามสกุล 
เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 
ที่จบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ ภาคการศึกษา 

ภาระงาน 
สอนที่มี 
อยู่แล้ว 

ภาระงานที่ 
จะมีใน 

หลักสูตรน้ี 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 
 
 
 

ช่ือ-นามสกุล 
เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 
ที่จบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ ภาคการศึกษา 

ภาระงาน 
สอนที่มี 
อยู่แล้ว 

ภาระงานที่ 
จะมีใน 

หลักสูตรน้ี 
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นางอารยา ลี )ต่อ(   หนังสือ 
Lee Hugo, Y.-H., & Palachot, A. (2011). The study of  
       language and communication in urban 
refugees: A sociolinguistic and  
       bilingual/biliteracy introduction to the case of  
       Thailand and beyond. Germany: VDM Verlag  
       Dr. Muller Aktiengesellschaft & Co.KG 
บทความวิจัย 
Lee A.  (2014).  Vocational College Students’  
       Understanding of the Nature of Science in  
       Bangkok, Thailand.  International Journal of  
       Multidisciplinary Thought.  4(2): 1-4.  
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ช่ือ-นามสกุล 
เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 
ที่จบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ ภาคการศึกษา 

ภาระงาน 
สอนที่มี 
อยู่แล้ว 

ภาระงานที่ 
จะมีใน 

หลักสูตรน้ี 

นางอารยา ลี )ต่อ(   หนังสือ 
Lee A.  (2015).  Enhancing Views Of The Nature Of  
       Science (Nos) Via Project-based Learning.   
       Journal of Teaching and Education.  4(1): 93- 
       98.  
Palachot M. & Lee A.  (2015).  The Results of 
Science   
       Club Activity on Students’ Scientific Attitudes.   
       International Journal of Multidisciplinary  
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 คณะครุศาสตร์ โดยความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กรุงเทพฯ และหน่วยงาน/สถานศึกษาที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ผ่านการรับรองของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา )สมศ.(  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือแนวทางพัฒนาประเทศ 

 การเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย และสังคมโลก
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่รวดเร็วในปัจจุบัน ท าให้จ าเป็นต้องพัฒนาเชิงรุกด้วยการผลิตบุคลากรให้
เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นครู สามารถพัฒนาตนเองเพื่อถ่ายทอดความรู้และ
การคิดในศตวรรษที่ 21  สามารถตัดสินใจ ปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน สังคม
แห่งข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ โลกไร้พรมแดนประเทศ ประชาคมอาเซียนและสังคมโลก 
     11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่ วไปค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม วัฒนธรรม และ
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สง่ผลกระทบต่อสังคมไทยและสังคมโลกในทุกมิติ
จึงได้พัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และมีวิจารณญาณในการใช้ข้อมูลที่
น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม  รวมทั้งสร้าง
เสริมความมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้สามารถช้ีน าและเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไปสู่
ทิศทางที่สังคมพึงประสงค์  ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสว่นรวม เพื่อน าไปสู่สังคมที่สนัติ
สุข โดยก าหนดเป็นรายวิชาไว้ในหลักสูตร 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และความก้ าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่รวดเร็วในปัจจุบัน ท าให้จ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตครู/อาจารย์
สอนวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพ สามารถจัดการเรียนรู้และรู้เท่าทันสังคมแห่งศตวรรษที่ 21  สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม และก้าวทันความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  รวมทั้งเป็นผู้ใฝ่ดี ใฝ่รู้ มีบุคลิกภาพดีและความเป็นผู้น าของพล
โลก 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีพันธกิจหลักประการหนึ่งตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 1 (5) คือ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู 
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 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็น
วิชาชีพช้ันสูงรวมทั้งมีกรอบการพัฒนาที่สอดคล้องกับภาพอนาคตตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 
ปี ฉบับที่ 2 
)พ.ศ.2551 – 2565) ซึ่งก าหนดพันธกิจในการผลติบัณฑิตทีม่ีคุณภาพและคุณธรรมสอดคลอ้งกบัความ
ต้องการของท้องถ่ิน 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
13.1 รายวิชาท่ีเปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลั กสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

13.2 รายวิชาท่ีต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป เรียนกับคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

13.3 การบริหารจัดการ 
  1( คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยคณะครุศาสตร์ มีหน้าที่วางแผนการด าเนินงาน
เกี่ยวกับกระบวนการจดัการเรียนการสอน  ประสานงานกับผู้สอนและก ากับดูแลให้เกิดมาตรฐานและ
บรรลุเป้าหมายของรายวิชาและสาขาวิชา 
  2( คณะครุศาสตร์มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู  
รายวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป และรายวิชาการสอนวิชาเอกรวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
เป็นครูวิชาชีพ 
  3( คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
  4(  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดให้มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู้และประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรโดยคณาจารย์จากทั้งสองคณะ และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกเพื่อปรับปรุงการใช้
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
  5(  คณะกรรมการนิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา มีหน้าที่นิเทศการ
จัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูคุรุสภา 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

 ผลิตครูวิทยาศาสตร์วิชาชีพที่สามารถจัดการเรียนรูด้้วยหลักการทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ 
มีจิตอาสา สามารถเผชิญปัญหาด้วยสติปัญญามีคุณธรรมจริยธรรมและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
ข้อมูลสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 

1.2 ความส าคัญ 
 สภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกได้ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทั้งเชิงบวกและเชิงลบ อันน าไปสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในพลโลกจึง
สมควรผลิตครูมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นผู้จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน โดยเน้นการบูรณาการความรู้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล 
มีทักษะชีวิต และด าเนินชีวิตตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีความสุข 

1.3 วัตถุประสงค์  
 หลักสูตรก าหนดคุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ดังนี้  

1) มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความ
รับผิดชอบสูงต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

2) มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการท างาน
ร่วมกันกับผู้เรียนและผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม 

3) มีความรอบรู้และมีความสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี และ
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่ 

4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่งภาวะ
ผู้น าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 

5) มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทาง
วิชาการ วิชาชีพ และสังคมอย่างมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล โดยบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและ
พหุวิทยาการเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

6) มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลายและมีความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ 

7) มีทักษะการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์ เพื่อการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยได้อย่างเหมาะสม 

8) สามารถสื่อสาร บูรณาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1) พัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา)สกอ.( 

1. ติดตามการปรับปรงุหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1.  รายงานการประเมินหลักสูตร 

2. ประชุม/สัมมนาผูร้ับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

2.  เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

3. ติดตามความก้าวหน้าของ 
องค์ความรู้ในวิชาชีพ 

3.  ผลสรุปและผลการประเมิน   
การประชุม/สัมมนา 

2) พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู ้

1. เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนรู้
ให้แก่อาจารย์ 

1. จ านวนโครงการเสรมิสร้าง
ทักษะให้แก่อาจารย ์

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ  

2. จ านวนอาจารยท์ี่ร่วม
กิจกรรมการพฒันาทกัษะ
การจัดการเรียนรู ้

3. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู ้

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การเรียนรู ้

4. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ
การจัดการเรียนรู้ของอาจารย ์

3) ส่งเสริมการเรียนรูท้ี่
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

1. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญให้แกอ่าจารย ์

1. จ านวนโครงการพฒันาทกัษะ 
ให้แก่อาจารย ์

2. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผูเ้รียนในแผนการ
จัดท ารายละเอียดของรายวิชา 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียน
เป็นส าคัญ 

 
3. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ

การจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียน
เป็นส าคัญ 

4. พัฒนาการศึกษาที่สนบัสนุน การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
 

4. คุณภาพของสารสนเทศที่
สอดคล้องกบัความต้องการ
ด้านการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

4) ปรับปรงุวิธีการวัด 1. พัฒนาทักษะเกี่ยวกับวิธีการวัดและ 1. จ านวนโครงการพฒันาทกัษะ



15 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

และการประเมินผล ประเมินผลให้แก่อาจารย ์ ให้แก่อาจารย ์
2. ก าหนดเกณฑ์ในการวัดและ

ประเมินผลแตล่ะรายวิชา 
 
 

2. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
3. จ านวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัด

และประเมนิผลตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

5) ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้บรรลุ
มาตรฐาน ผลการ
เรียนรู้ทุกด้าน 

1. พัฒนาทักษะให้แก่อาจารย์ในด้าน
การจัดการเรียนรู้ และการประเมินผล
การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ด้านความรู้ และทักษะทางปญัญา  
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบด้าน
ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศรวมทัง้การปฏิบัติงาน
ทางวิทยาศาสตร ์

1. จ านวนโครงการพฒันาทกัษะ
ให้แก่อาจารย ์

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกจิกรรม
การพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ้

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

2. ติดตามประเมินทกัษะของอาจารย์ใน
การจัดการเรียนรู้และการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

4. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ
การจัดการเรียนรู้ของอาจารย ์

5. ผลการประเมินนักศึกษาใน
แต่ละมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศกึษา  การด าเนนิการ และโครงสร้างหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

 ระบบทวิภาค  
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนสามารถด าเนินการได้ตามความจ าเป็นของนักศึกษาหรือการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตให้มีส่วน
เทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาในระบบทวิภาค 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน 
  ภาคเรียนที่  1  เดือนสิงหาคม–ธันวาคม 
  ภาคเรียนที่  2  เดือนมกราคม–พฤษภาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ผู้ เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 หมวด 1 ข้อ 6 และ 7 รวมทั้งคุณสมบัติตามข้อก าหนด/
ประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหรือคุรุสภา 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  1( พื้นฐานความรู้ของผู้เรียนที่แตกต่างกัน 
  2) ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า ท าให้มีข้อจ ากัดในการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสื่อสารสนเทศ 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  
  นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในปีการศึกษาแรกจะได้รับการปรบัพื้นฐานความรู้ส าหรบัการศึกษา
ในสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียนเพื่อให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ และ
นักศึกษาต้องเข้าร่วมในโครงการอบรมภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดให้และมีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ช้ันปีที่ 2 - 60 60 60 60 
ช้ันปีที่ 3 - - 60 60 60 
ช้ันปีที่ 4 - - - 60 60 
ช้ันปีที่ 5 - - - - 60 

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

หมายเหตุ** จ านวน 2 กลุ่มเรียน 

 2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าบ ารุงการศึกษา*+ค่าลงทะเบียน 1,680,000 3,360,000 5,040,000 6,720,000 8,400,000 
ค่าแรกเข้า 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  4,090,000 4,285,000 4,488,700 4,701,600 4,904,100 
  รวมรายรับ  6,370,000 8,245,000 10,128,700 12,021,600 13,904,100 
*ค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่าย ภาคเรียนละ  14,000 บาทต่อคน ค่าแรกเข้า 10,000 บาทต่อคน 

  2.6.2 งบประมาณรายจา่ย (หน่วย:บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 3,500,000 3,675,000 3,858,700 4,051,600 4,254,100 
ค่าตอบแทน 200,000 220,000 220,000 220,000 220,000 
ค่าใช้สอย 240,000 260,000 280,000 300,000 300,000 
ค่าวัสด ุ 200,000 250,000 300,000 350,000 350,000 
ค่าสาธารณูปโภค 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 
ค่าครุภัณฑ์ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 
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หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
รวม 4,570,000 4,835,000 5,088,700 5,351,600 5,554,100 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 19,784 20,931 22,029 23,167 24,044 
 

 2.7 ระบบการศึกษา 
  ระบบการศึกษาเป็นแบบช้ันเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  หมวด 2 ข้อ 13 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
  นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถ
เทียบโอนหน่วยกิตได้ โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี พ.ศ.2558 หมวด 7 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเรียนไม่น้อยกว่า     165 หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร   

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1)  กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
1.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
1.3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ  เรียนไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
2.1)  วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 

ก.  วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
ข.  วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
ค.  วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 

2.2)  วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต 
ก.  วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 
ข.  วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ค.  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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      3.1.3 รหัสวิชาและรายวิชา 
    รหสัวิชาประกอบด้วยตัวอักษร 3 ตัวและตัวเลข 4 หลกั ดังนี้  
    1)  ตัวอักษร 3 ตัว มีความหมายดังนี ้

GEH หมายถึง   วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
GEL   หมายถึง วิชาภาษา 
GES หมายถึง วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
EDP  หมายถึง วิชาชีพครู 
PGS หมายถึง วิชาการสอนวิชาเอก 
GSP หมายถึง วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

    2)  ตัวเลข 4 หลัก มีความหมาย ดังนี้ 
     ตัวเลขหลักพัน หมายถึง ช้ันปีของนักศึกษาที่ควรเรียน 
      1  หมายถึง  ช้ันปีที่ 1 
      2  หมายถึง  ช้ันปีที่ 2 
      3  หมายถึง  ช้ันปีที่ 3   
      4  หมายถึง  ช้ันปีที่ 4 
      5  หมายถึง  ช้ันปีที่ 5 
     ตัวเลขหลักรอ้ย หมายถึง หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
      0  หมายถึง  วิชาศึกษาทั่วไป 
      1 หมายถึง  วิชาชีพครูบังคับ 
      2  หมายถึง วิชาชีพครูเลือก 
      3   หมายถึง  วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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      4,5 หมายถึง  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
      6,7 หมายถึง  วิชาการสอนวิชาเอก 
     ตัวเลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ล าดับวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.1.4 รายวิชาในหลักสูตร 

 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1) กลุ่มวิชาภาษา เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 ก. บังคับเรียน 3 รายวิชา  9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา  น(บ-ป-อ) 
GEL0101  การใช้ภาษาไทย  3)3-0-6( 
 Thai Usage  
GEL0102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสบืค้น  3)3-0-6( 
 English for Communication and Information Retrieval  
GEL0103  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทกัษะการเรียน  3)3-0-6( 
 English for Communication and Study Skills  
 ข. เลือกเรยีน 1 รายวิชา                                        3 หน่วยกิต 
GEL0201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 3)3-0-6( 
 Thai for Academic Purposes  
GEL0202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3)3-0-6( 
 English for Academic Purposes  
GEL0203 ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน 3)3-0-6( 
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 ASEAN Languages  
GEL0204 ภาษาไทยเพื่อการประกอบวิชาชีพ 3)3-0-6( 
 Thai for Careers  

 1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 ก. บังคับเรียน 2 รายวิชา                                        6 หน่วยกิต 
GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต   3)3-0-6( 
 Aesthetic Appreciation  
GEH0102 สังคมไทยในบรบิทโลก   3)3-0-6( 
 Thai Society in Global Context  
 ข. เลือกเรยีน 1 รายวิชา                                        3 หน่วยกิต 
GEH0201 การพัฒนาตน 3)3-0-6( 
 Self Development 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสวิชา 
GEH0202 

ชื่อวิชา 
ความจริงของชีวิต 

น(บ-ป-อ) 
3)3-0-6( 

 Life in Multicultural Society  
GEH0204 ความเป็นพลเมอืง 

Civic Education 
3)3-0-6( 

GEH0205 ทักษะชีวิตเพื่อความเป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์ 3)3-0-6( 
 Life Competencies for the Righteous  
GEH0206 การพัฒนาทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 3)3-0-6( 
 Life Skill Development for Undergraduate Student  

 1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 ก. บังคับเรียน 2 รายวิชา                                        6 หน่วยกิต 
GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 3)3-0-6( 
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 Information Technology for Communication and 
Learning 

 

GES0102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคุณภาพชีวิต 3)3-0-6( 
 Science and Technology for Quality of Life  
 ข. เลือกเรยีน 1 รายวิชา                                        3 หน่วยกิต 
GES0201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัสิง่แวดล้อม   3)3-0-6( 
 Science and Technology for Environment  
GES0202  การคิดและการตัดสินใจ   3)3-0-6( 
 Thinking and Decision Making  
GES0203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ 3)3-0-6( 
 Information Literacy  
GES0204 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต   3)3-0-6( 
 Mathematics for Life  
GES0205 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 3)3-0-6( 
 Recreation for Quality of Life  
GES0206 ชีวิตและสุขภาพ 3)3-0-6( 
 Life and Health  
 2) หมวดวิชาเฉพาะ  เรียนไม่น้อยกว่า 129หน่วยกิต 

 2.1) วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า  50 หน่วยกิต 
 ก. วิชาชีพครูบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า  33 หน่วยกิต 
EDP1101 ปรัชญาการศึกษา    3(2-2-5) 
 Philosophy of Education  
EDP1102 ภาษาและวัฒนธรรม   3(2-2-5) 
 Languages and Cultures  
EDP1103 จิตวิทยาส าหรบัครู    3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers  
รหัสวิชา 
EDP2101 

ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู   

น(บ-ป-อ) 
3(2-2-5) 

 Morals and Ethics for Professional Teachers  
EDP2102 การพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 
 Curriculum Development  
EDP2103 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Quality Assurance in Education  
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EDP3101 การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน   3(2-2-5) 
 Learning management and classroom management  
EDP3102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Innovation and Information Technology in Education  
EDP3103 การวัดและประเมินผลการศึกษา   3(2-2-5) 
 Educational Measurement and Evaluation  
EDP4101 การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Research for Learning Development  
EDP4102 ความเป็นครูวิชาชีพ   3(2-2-5) 
 Being Professional Teachers  
 ข. วิชาชีพครูเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
EDP4201 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 3(2-2-5) 
 Scouts, Junior Red Cross, and Learning Development  

Activities           
 

EDP4202 ความคิดสร้างสรรค์ส าหรบัคร ู 3(2-2-5) 
 Creativity for Teachers  
EDP4203 จิตวิทยาบุคลกิภาพและการปรับตัว 3(2-2-5) 
 Psychology of Personality and Adjustment  
EDP4204 จิตวิทยาการปรบัพฤติกรรม  3(2-2-5) 
 Psychology of Behavior Modification  
EDP4205 จิตวิทยาเด็ก  3(2-2-5) 
 Child Psychology  
EDP4206 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา 

จิตวิทยาวัยรุ่น 
Adolescent Psychology 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อวิชา 

   3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 

น(บ-ป-อ) 
EDP4207 จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนรู ้ 3(2-2-5) 
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 Creative Psychology of Learning  
EDP4208 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 3(2-2-5) 
 Guidance and Counseling  
EDP4209 การพัฒนาทักษะการคิดระดบัสงู 3(2-2-5) 
 Developing Higher- Order Thinking Skills  
EDP4210 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Introduction to Statistics in Education  
EDP4211 การสอนเพศศึกษา  3(2-2-5) 
 Teaching of Sex Education  
EDP4212 การออกแบบกราฟิกเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 Graphic Design for Education  
EDP4213 การออกแบบสารเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 Message Design for Education  
EDP4214 สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 Computer for Instruction  
 ค. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกติ 
DP4301 การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1)0-60-0( 
 Practicum 1  
EDP4302 การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1)0-60-0( 
 Practicum 2  
EDP5301 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1  6)0-360-0( 
 Internship 1  
EDP5302 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2 6)0-360-0( 
 Internship 2  

 2.2) วิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต 
 ก. วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป เรียนไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 
GSP1401 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 

Basic  Physics 1 
   3)3-0-6) 

GSP1402 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-2-1) 
 Basic Physics Laboratory 1  
GSP1403 ชีววิทยาพื้นฐาน1 3)3-0-6) 
 Basic Biology 1  
GSP1404 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 1 1(0-2-1) 
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 Basic Biology Laboratory 1  
GSP1405 เคมีพื้นฐาน1 3)3-0-6) 
 Basic Chemistry 1 

 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
   
GSP1406 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน1 1(0-2-1) 
 Basic Chemistry Laboratory 1  
GSP1407 ชีววิทยาพื้นฐาน2 3)3-0-6) 
 Basic Biology 2  
GSP1408 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 2 1(0-2-1) 
 Basic Biological Laboratory 2  
GSP1409 แคลคูลัสเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Fundamental Calculus  
GSP2401 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2 3)3-0-6) 
 Basic Physics 2  
GSP2402 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 2 1(0-2-1) 
 Basic Physics Laboratory 2  
GSP2403 เคมีพื้นฐาน 2 3)3-0-6) 
 Basic Chemistry 2  
GSP2404 
 

ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2       
Basic Chemistry Laboratory 2 

1(0-2-1) 
 

GSP2405 เคมีอนินทรีย ์      3)3-0-6) 
 Inorganic Chemistry    
GSP2406 ฟิสิกส์ของคลื่น      3(3-0-6( 
 Physics of Wave  
GSP2407 ดาราศาสตร์และอวกาศ  3)3-0-6( 
 Astronomy and Space  
GSP2408 สถิติวิเคราะห ์   3)3-0-6( 
 Statistical Analysis  
GSP3401 เคมีอินทรีย ์ 3(3-0-6) 
 Organic Chemistry  
GSP3402 เทคโนโลยีพลงังาน     3)3-0-6( 
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 Energy Technology  
GSP3403 วิทยาศาสตร์โลก      3)3-0-6) 
 Earth Science  
GSP3404 พันธุศาสตร ์ 3)3-0-6( 
 Genetics  
GSP3405 ฟิสิกส์แผนใหม ่   3)3-0-6( 
 Modern Physics 

 
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
   
GSP3406 เทคนิคทางชีววิทยา  3(2-2-5) 
 Biological Techniques  
GSP3407 ภาษาอังกฤษส าหรบัครูวิทยาศาสตร์ 1  3(3-0-6) 
 English for Science Teachers 1  
GSP3408 ภาษาอังกฤษส าหรบัครูวิทยาศาสตร์ 2 

English for Science Teachers 2  
3(3-0-6) 

GSP4401 วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม    3(3-0-6) 
 Environmental  Science  
GSP4402 ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส ์  3(3-0-6) 
 Electricity and Electronics  
 ข. วิชาการสอนวิชาเอก        เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
PGS3601 ส่งเสริมความคิดข้ันสูงของผูเ้รียน 

Promotion of  Learners’ Higher-order Thinking 
3)2-2-5( 

PGS4602 การออกแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3)2-2-5( 
 Learning  Design of Science Learning Area  
 ค. วิชาเลือก                        เรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกติ 
PGS4701 การจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร ์ 2)1-2-3( 
 Learning Management of Science Project  
PGS4702 สัมมนาหัวข้อพิเศษทางการศึกษาวิทยาศาสตร ์ 2)1-2-3( 
 Seminar of Special Topics in Science Education  
PGS4703 การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 2)1-2-3( 
 Measurement and Evaluation of Science Learning Area  
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PGS4704 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร ์  2(1-2-3) 
 Scientific Ethics  
PGS4705 ปรัชญาการศึกษาวิทยาศาสตร ์ 3)3-0-6( 
 Philosophy of Science Education  
PGS4706 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้ 3)2-2-5( 
 Inquiry-Based Instruction  
PGS4707 การวิจัยในช้ันเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3)2-2-5( 
 Classroom Research in Science Learning Area  
PGS4708 ผู้น านันทนาการการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 3)2-2-5( 
 Leadership Recreation for Science Learning Area  
PGS4709 การสอนผูเ้รียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 3)2-2-5( 
 Teaching Exceptionally Gifted and Talented Learners in 

Science 
 

 3) หมวดวิชาเลือกเสร ี  เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยไม่

ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา  
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 3.2 แผนการศึกษา 
  1) ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
GEL0101 การใช้ภาษาไทย 

Thai Usage 
3(3-0-6) 

GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 
Information Technology for Communication and   
Learning 

3(3-0-6) 

EDP1101 ปรัชญาการศึกษา 
Philosophy of Education 

3(2-2-5) 

EDP1102 ภาษาและวัฒนธรรม 
Languages and Cultures 

3(2-2-5) 

GSP1401 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 
Basic Physics 1 

3)3-0-6( 

GSP1402 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 
Basic Physics Laboratory 1 

1(0-2-1) 

GSP1403 ชีววิทยาพื้นฐาน1 
Basic Biology 1 

3)3-0-6( 

GSP1404 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 1 
Basic Biology Laboratory 1 

1(0-2-1) 

 รวม 20 หน่วยกิต 
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  2) ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
GEL0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสบืค้น 

English for Communication and Information 
Retrieval 

3(3-0-6) 

GES0102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคุณภาพชีวิต 
Science and Technology for Quality of Life 

3(3-0-6) 

EDP1103 จิตวิทยาส าหรบัครู  
Psychology for Teachers 

3(2-2-5) 

GSP1405 เคมีพื้นฐาน1 
Basic Chemistry 1 

3)3-0-6( 

GSP1406 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน1 
Basic Chemistry Laboratory 1 

1)0-2-1( 

GSP1407 ชีววิทยาพื้นฐาน2 
Basic Biology 2 

3)3-0-6( 

GSP1408 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน2 
Basic Biological Laboratory 2 

1)0-2-1( 

GSP1409 แคลคูลัสเบื้องต้น 
Fundamental Calculus 

3)3-0-6( 

 รวม 20 หน่วยกิต 
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  3) ชั้นปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต 

Aesthetic Appreciation 
3(3-0-6) 

GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทกัษะการเรียน 
English for Communication and Study Skills 

3(3-0-6( 

EDP2101 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู 
Morals and Ethics for Professional Teachers 

3)2-2-5) 

GSP2401 ฟิสิกส์พื้นฐาน2 
Basic Physics 2 

3(3-0-6) 
 

GSP2402 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน2 
Basic Physics Laboratory 2 

1(0-2-1) 
 

GSP2403 เคมีพื้นฐาน2 
Basic Chemistry 2 

3(3-0-6) 
 

GSP2404 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน2 
Basic Chemistry Laboratory 2 

1(0-2-1) 
 

GSP2408 สถิติวิเคราะห ์
Statistical Analysis 

3(3-0-6) 
 

 รวม 20 หน่วยกิต 
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  4) ชั้นปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
GEH0102 สังคมไทยในบรบิทโลก 

Thai Society in Global Context 
3(3-0-6) 

GES0205 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 
Recreation for Quality of Life 

3(3-0-6) 

EDP2102 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 

3(2-2-5) 

EDP2103 การประกันคุณภาพการศึกษา 
Quality Assurance in Education 

3(2-2-5) 

GSP2405 เคมีอนินทรีย ์
Inorganic Chemistry 

3(3-0-6) 

GSP2406 ฟิสิกส์ของคลื่น 
Physics of Wave 

3(3-0-6) 

GSP2407 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
Astronomy and Space 

3(3-0-6) 

 รวม 20 หน่วยกิต 
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  5) ชั้นปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
GEH0201 การพัฒนาตน 

Self Development 
3(3-0-6) 

GEL0203 ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน 
ASEAN Languages 

3(3-0-6) 

EDP3101 การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน  
Learning Management and Classroom 
management 

3(2-2-5) 

EDP3103 การวัดและประเมินผลการศึกษา  
Educational Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

GSP3401 เคมีอินทรีย ์
Organic Chemistry 

3(3-0-6) 

GSP3407 ภาษาอังกฤษส าหรบัครูวิทยาศาสตร์ 1 
English for Science Teachers 1 

3(3-0-6) 

GSP3402 เทคโนโลยีพลงังาน 
Energy Technology 

3(3-0-6) 

 รวม 20 หน่วยกิต 
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  6) ชั้นปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP3102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

Innovation and Information Technology in 
Education 

3(2-2-5) 

GPS3403 วิทยาศาสตร์โลก 
Earth Science 

3(3-0-6) 

GSP3404 พันธุศาสตร ์
Genetics 

3(3-0-6) 

GSP3405 ฟิสิกส์แผนใหม ่
Modern Physics 

3(3-0-6) 

GSP3406 เทคนิคทางชีววิทยา 
Biological Techniques 

3)2-2-5) 

GSP3408 ภาษาอังกฤษส าหรบัครูวิทยาศาสตร์ 2 
English for Science Teachers 2 

3(3-0-6) 

PGS3601 ส่งเสริมความคิดข้ันสูงของผูเ้รียน 
Promotion  of Learners, Higer-order Thinking 

3(2-2-5) 

 รวม 21 หน่วยกิต 
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  7) ชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา                  ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP4101 การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้  

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

EDP4301 การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 
Practicum 1 

1)0-60-0( 

GSP4401 วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
Environmental Science 

3(3-0-6) 

GSP4402 ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส ์
Electricity and Electronics 

3(3-0-6) 

PGS4602 การออกแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์
Learning Design of  Science  Learning  Area 

3(2-2-5) 

XXX XXXX วิชาเลือกเสร ี
 

3(X-X-X) 

 รวม 16 หน่วยกิต 
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   8) ชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP4102 
 

ความเป็นครูวิชาชีพ 
Being Professional Teachers 

3(2-2-5) 

EDPXXXX วิชาชีพครูเลือก 
 

3(X-X-X) 

EDP4302 การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 
Practicum 2 

1(0-60-0) 

PGSXXXX วิชาเลือกเอก 1 
 

2(x-x-x) 

PGSXXXX วิชาเลือกเอก 2 
 

2(x-x-x) 

XXX XXXX วิชาเลือกเสร ี
 

3(X-X-X) 

 รวม 14 หน่วยกิต 
 

  

 

 

 

 

 

 



36 

  9) ชั้นปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP5301 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1 

Internship 1 
6(0-360-0) 

   

 รวม 6 หน่วยกิต 

   

  10) ชั้นปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP5302 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2 

Internship 2 
6(0-360-0) 

   

 รวม 6 หน่วยกิต 
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3.3  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 
ท่ีจบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา ภาระการสอน 
ชม./ ภาคการศึกษา 

ภาระงาน 
สอนที่มี 
อยู่แล้ว 

ภาระงานที่ 
จะมีใน 

หลักสูตรน้ี 

1. นางมนมนัส     สุดสิ้น 
 390080009xxxx 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
 

-กศ.ม. 
)การมัธยมศึกษา/การสอน
วิทยาศาสตร์( 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒประสานมิตร 
พ.ศ. 2543 
-ค.บ. 
)วิทยาศาสตร์ทั่วไป( 
วิทยาลัยครสูงขลา 
พ.ศ. 2527 

การวิจัย 
มนมนัส   สุดสิ้น . )2558(.กิจกรรมแบบซิปปากับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
เรื่อง ทรัพยากรหิน : นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มนมนัส  สุดสิ้น. )2557(. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช่วงช้ันที่ 3ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 2 ที่
ใช้กิจกรรมการเรียนแบบ STAD โดยการประเมินตามสภาพจริง 

มนมนัส  สุดสิ้น. )2556(.การพัฒนาการเรียนการสอน
โดย วิ ธีการ วิจั ยใน ช้ัน เรียน  : กรณี ศึกษาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานคร 

มนมนัส  สุดสิ้น. )2555(. ความคิดเห็นของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาช้ันปีที่ 3 ที่เรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งเสริมการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

12 12 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขที่บัตรประชาชน 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 

ท่ีจบการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา ภาระการสอน 

ชม./ ภาคการศึกษา 
ภาระงาน 
สอนที่มี 
อยู่แล้ว 

ภาระงานที ่
จะมีใน 

หลักสูตรน้ี 

2. นางอารยา   ล ี
390080009xxxx 

อาจารย์ ดร. - กศ.ด. )วิทยาศาสตรศึกษา/
เคมี( 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒพ.ศ. 2551 
- ป.บัณฑิต )วิชาชีพครู( 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒพ.ศ. 2545 
วท.บ. )เคมี/เกียรตินิยม( 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 
พ.ศ. 2543 
 

การวิจัย 
อารยา ปาละโชติ. )2554(. การศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับ  
       ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ และ   
       นักศึกษาในวิทยาลัยสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ 
       อาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร. ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
       สวนสุนันทา 
อารยา ลี และคณะ. )2555(. การพัฒนาทกัษะการสบืค้น 
       ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครูมหาวิทยาลยั 
       ราชภัฏสวนสุนันทาโดยใช้รูปแบบการจูงใจ ARCS. ทนุ 
       ส านักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจัย )สกว.( 
มัลลิกา ปาละโชติ และอารยา ล.ี )2557(. ผลของกจิกรรม 
       ชมรมวิทยาศาสตร์ต่อจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน. ทนุ 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 
 
 

6 6 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขที่บัตรประชาชน 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 

ท่ีจบการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา ภาระการสอน 

ชม./ ภาคการศึกษา 
ภาระงาน 
สอนที่มี 
อยู่แล้ว 

ภาระงานที ่
จะมีใน 

หลักสูตรน้ี 

นางอารยา   ลี )ต่อ(  -  หนังสือ 
Lee Hugo, Y.-H., & Palachot, A. (2011). The study of  
       language and communication in urban  
refugees: A sociolinguistic and  
       bilingual/biliteracy introduction to the case of  
       Thailand and beyond. Germany: VDM Verlag  
       Dr. Muller Aktiengesellschaft & Co.KG 
บทความวิจัย 
Lee A.  (2014).  Vocational College Students’  
       Understanding of the Nature of Science in  
       Bangkok, Thailand.  International Journal of  
       Multidisciplinary Thought.  4(2): 1-4.  
  

6 6 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 
ท่ีจบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา ภาระการสอน 
ชม./ ภาคการศึกษา 

ภาระงาน 
สอนที่มี 
อยู่แล้ว 

ภาระงานที ่
จะมีใน 

หลักสูตรน้ี 

นางอารยา   ลี )ต่อ(  -  Lee A.  (2015).  Enhancing Views Of The Nature Of  
       Science (Nos) Via Project-based Learning.   
       Journal of Teaching and Education.  4(1): 93- 
       98.  
Palachot M. & Lee A.  (2015).  The Results of Science   
       Club Activity on Students’ Scientific Attitudes.   
       International Journal of Multidisciplinary  
       Thought.  8(1): 21-24. 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขที่บัตรประชาชน 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 

ท่ีจบการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา ภาระการสอน 

ชม./ ภาคการศึกษา 
ภาระงาน 
สอนที่มี 
อยู่แล้ว 

ภาระงานที ่
จะมีใน 

หลักสูตรน้ี 

3. นางกรกมล  ชูช่วย 
325050056xxxx 

อาจารย ์ - วศ.ม. 
)เทคโนโลยีการจกัารพลังงาน
และสิ่งแวดลอ้ม(  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ.2553 
-  ประกาศนียบัตร 
)วิชาชีพครู( 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา พ.ศ.2551 
-  วท.บ. 
)เคมี – ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม( 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
พ.ศ.2549 

ผลงานทางวิชาการ 
กรกมล ชูช่วย. )2555(.ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม

ต่อการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
การวิจัย 

กรกมล ชูช่วย. )2558(.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก 

กรกมล ชูช่วย. )2557(. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

กรกมล ชูช่วย. )2556(.การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบสื่อ
ประสมส าหรับเยาวชนเพื่อการท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการ
วิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมสู่ชุมชน ต าบลจอมปลวก 
อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

12 12 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 
ท่ีจบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา ภาระการสอน 
ชม./ ภาคการศึกษา 

ภาระงาน 
สอนท่ีมี 
อยู่แล้ว 

ภาระงานท่ี 
จะมีใน 

หลักสูตรน้ี 
4.นางนวรัตน์     สมนาม 
310070068xxxx 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

- ค.ม.  
)อุดมศึกษา( 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2542 
-  ค.บ.  
)วิทยาศาสตร์ทั่วไป( 
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 
พ.ศ. 2526 

ผลงานทางวิชาการ 
นวรัตน์ สมนาม. )2555(. การพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ด้วยการจัดการคุณภาพ.  
การแต่งต ารา/เอกสารประกอบการสอน 

นวรัตน์ สมนาม. )2546(. หลักการสอน. กรุงเทพ: คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  )เป็นต ารา( 

นวรัตน์  สมนาม . )2546(.  หลักสูตรและการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน.กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา.  )เป็นเอกสารประกอบการสอน( 
 

12 12 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขที่บัตรประชาชน 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 

ท่ีจบการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา ภาระการสอน 

ชม./ ภาคการศึกษา 
ภาระงาน 
สอนท่ีมี 
อยู่แล้ว 

ภาระงานท่ี 
จะมีใน 

หลักสูตรน้ี 
5.นายเจษฎา ราษฎร์นิยม 
153990018xxxx 

อาจารย ์ดร. 
 

-ปร.ด.  
)เคมีอนินทรีย์(
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 
2557 
-วท.บ.  
)เคมี(  
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 
2553 

การวิจัย 
Ratniyom Jadsada, et al. (2014(. Air-stable 

imidazole-imine palladium complexes for Suzuki–
Miyaura coupling: Toward an efficient, green synthesis 
of biaryl compounds. Journal of Organometallic 
Chemistry. 752)0(:161-170. )IF = 2.302( 

Ratniyom Jadsada, Dechnarong N, 
YotphanS,Kiatisevi S (2014). Convenient Synthesis of 
Arylboronates through a Synergistic Pd/Cu-Catalyzed 
MiyauraBorylation Reaction under Atmospheric 
Conditions. European Journal of Organic Chemistry. 
2014(7):1381-1385. (IF = 3.154) 

12 12 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  ประสบการณ์ภาคสนามของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ประกอบด้วย ประสบการณ์
ภาคสนามของวิชาชีพครูและวิชาเอก   ส าหรับวิชาชีพครู ผู้เรียนจะต้องลงทะเบียนรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานสอนและงานอื่นๆ ในหน้าที่ครูภายในสถานศึกษาที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ของคุรุสภา ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง ซึ่งมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ของคุรุสภาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์พ.ศ. 
2554 ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละรายวิชา  โดยทางสาขาวิชาท าข้อตกลงความร่วมมือกับ
หน่วยงานการศึกษา จัดท าคู่มือการฝึกประสบการณ์ และจัดประชุมเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันใน
การจัดประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ส าหรับวิชาเอก ผู้เรียนจะมีการเก็บข้อมูล
ภาคสนามในรายวิชาที่เกี่ยวกับธรณีวิทยา สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา สิ่งแวดล้อมศึกษา และ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามนี้ ผู้เรียนจะต้องจัดเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อ
แสดงผลการเรียนรู้ดังนี้คือ 
  4.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเพื่อเพิ่มความช านาญในวิชาชีพ 
สามารถคิดวิเคราะห์ ค้นคว้า และวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าสู่วิชาชีพครู 
  4.1.2 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เพิ่มภาวะผู้น าในการ
ท างาน รู้จักการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
  4.1.3 เรียนรู้และแก้ปัญหาในการท างาน และมีการพัฒนาบุคลิกภาพในการเป็นผู้น าและ
ผู้ตามที่ดี 
  4.1.4 น าปัญหาของพื้นที่มาท าการศึกษา ค้นคว้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช้ันเรียนพร้อมน า
ผลไปใช้ในสถานการณ์จริง 

4.2 ช่วงเวลา  
 การฝกึประสบการณ์วิชาชีพครูแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ  
 ระยะที่ 1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน จัดในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของช้ันปีที่ 4       
 ระยะที่ 2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จัดในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของช้ันปีที่ 5   

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
ระยะที่  1  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน จัดภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 15 วัน 
ระยะที่  2  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จัดเต็มเวลาตลอดภาคเรียนส่วนรายวิชาเอก

จัดเวลาตามตารางสอนหรือจัดนอกเวลาตามความเหมาะสม 
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5.  ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  
  นอกเหนือจากการท าโครงงานในรายวิชาต่างๆ และการท างานวิจัยในรายวิชาการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ และการวิจัยในช้ันเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แล้ว หลักสูตรก าหนดให้
นักศึกษาท าการวิจัยในช้ันเรียน 1 เรื่อง โดยศึกษาปัญหาการเรียนรู้ที่พบจริงในระหว่างการปฏิบัติงาน
สอนในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1 เพื่อน ามาท าการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพในภาคเรียนที่ 2
ทั้งนี้นักศึกษาต้องเขียนโครงการวิจัย น าเสนอโครงการแก่คณะกรรมการเพื่อขออนุมัติก่อนสิ้นภาค
เรียนที่ 1 เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงด าเนินการวิจัย เขียนรายงานและน าเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ
ก่อนสิ้นภาคเรียนที่ 2 
 5.2   มาตรฐานผลการเรียนรู้  
  นักศึกษาสามารถด าเนินการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมี
คุณภาพตามหลักวิธีวิทยาการวิจัย  
 5.3   ช่วงเวลา  
  ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของช้ันปีที่ 5 
 5.4   จ านวนหน่วยกิต 
  ก าหนดให้ท าวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจ านวน12 
หน่วยกิต  
 5.5   การเตรียมการ  
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษางานวิจัย กรรมการสอบวิจัย 
ก าหนดตารางการด าเนินงาน  จ านวนช่ัวโมงการให้ค าปรึกษา การบันทึกรายละเอียดให้ค าปรึกษา ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารทางเว็บไซต์อย่างเป็นปัจจุบัน  
 5.6   กระบวนการประเมินผล 
  การประเมินผลจะพิจารณาจากข้อมูลในแบบบันทึกความก้าวหน้าตามข้ันตอนต่างๆ 
รายงานของอาจารย์ที่ปรึกษา รายงานวิจัย และการน าเสนอโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด โดย
คณะกรรมการร่วมพิจารณาไม่ต่ ากว่า 3 คน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอน และการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาคือ ความเป็นครูมืออาชีพ ซึ่งหลักสูตรก าหนดกลยุทธ์หรอืกิจกรรม
ที่จะด าเนินการดังนี้  

1) มีแผนพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู  โดยจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลาย
และต่อเนื่องทุกช้ันปีตลอดหลักสูตร 

2) สามารถจัดกิจกรรมสร้างเสริมความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีภาวะผู้น าและผู้
ตามที่ดี ตลอดจนมีบุคลิกภาพที่ดี 

3) ร่วมมือกับสถานศึกษา โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้าง
เสริมจิตสาธารณะ ความเป็นผู้ใฝ่ดี ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอและรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

4) ก าหนดให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและคณะเพื่อเสริมสร้างและ
ปลูกฝังความมีวินัยในตนเอง มีบทบาทในการท ากิจกรรมกลุ่ม  และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่
ก าหนด   

5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลก  

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 ผลการเรียนรู้แต่ละด้านเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ )หลักสูตรห้าปี( พ.ศ. 2554 ดังนี้ 
 2.1  ผลการเรียนรู้ส าคัญ 
  ผลการเรียนรู้ส าคัญของรายวิชาการศึกษาทั่วไป ก าหนดตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผลการเรียนรู้มีความหมายดังนี้
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2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 

ตารางท่ี 1  แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ (หมวดวิชาเฉพาะ:) 

รายละเอียดผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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รายละเอียดผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
1. คุณ ธรรมจ ริยธรรม  วินั ย  ตร งต่ อ เวลา  ความ

รับผิดชอบ จิตสาธารณะ ศีล 5 พรหมวิหาร 4 
2. จรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพครู และวิชาชีพครู

วิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องกับองค์กรวิชาชีพครู ทั้ง
ทางการพูด การแสดงความคิดเห็น และการกระท า
สามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ์ โดยใช้
ดุลยพินิจทางค่านิ ยม ความรู้สึกของผู้ อื่ น  และ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีคุณธรรมที่เสริมสร้าง
การพัฒนาที่ยั่งยืน มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี
ความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก มีจิตสาธารณะ เสียสละ 
และเป็นแบบอย่างที่ดี 

 
 
 
 

1. จัดการเรียนการสอนทีส่อดแทรกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ เน้นความมีวินัย 
รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

2. จัดการเรียนการสอนทีส่อดแทรกจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

3. การวิเคราะห์แบบวิพากษ์ ในประเด็นวิกฤตด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของสังคมและวิชาการ 
รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู 

4. การเรียนรูโ้ดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัตกิาร 
5. การใช้กรณีศึกษา 
6. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี 
ตลอดหลักสูตร 
 

  1. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
2. วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
3. วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
4. วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

ความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
5. ประเมินผลจากการน าเสนอผลงานกลุ่ม 

  และการเป็นผู้น าในการอภิปรายซักถาม 
   6. วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า 

  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาในการปฏิบัติตาม             
กฎระเบียบ กติกา เงื่อนไขข้อบังคับ 

ด้านความรู้ 
1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และ 1. ใช้การสอนหลากหลายรปูแบบ โดยเน้นหลักการ 1. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และ
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รายละเอียดผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
หลักการที่ เกี่ยวข้องการศึกษาและวิชาชีพครูอย่าง
กว้างขวางและเป็นระบบ และยังมีความรอบรู้ในด้าน
เนื้อหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์พื้นฐาน )คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา( และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  )วิทยาศาสตร์โลก 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ดาราศาสตร์ ไฟฟ้าและ
พลังงาน(ปรัชญาการศึกษวิชาชีพครูและความเป็นครู 
ส าหรับครูสอนวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาที่ใช้ในการสอน
วิทยาศาสตร์ ส าหรับการจัดการเรียนรู้ ในระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ออกแบบและ
การพัฒนาหลักสูตรวิชาเฉพาะส าหรับการจัดการ
เรียนรู้ที่สัมพันธ์และเช่ืองโยงของเนื้อหาวิทยาศาสตร์
ในแต่ระดับช้ัน  การจัดการช้ันเรียนแต่ละระดับ
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ 

2. สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาการศึกษา
และวิชาชีพครูไปใช้ในการด ารงชีวิต และประกอบ
วิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ

ทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใน
ด้านการศึกษาและวิชาชีพครู  

2. จัดการเรียนการสอนใหส้ามารถคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประเมินค่าและน าความรู้จากการ
เรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธิภา 

3. การวิเคราะห์และสงัเคราะห์องค์ความรู้และการ
เรียนรู้แบบสืบสอบ 

4. การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์
ความรู้ 

5. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็น
วิกฤตขององค์ความรู้และทฤษฎี 

6. การเรียนรู้แบบร่วมมือ เพือ่ประยุกต์และ
ประเมินค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่ง
ความเป็นจริง 

7. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 

สังเคราะหอ์งค์ความรู ้
2. วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรม

และสรุปสถานะขององค์ความรู ้
3. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
4. วัดและประเมินจากการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
5. วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสรมิ

ความเป็นครเูป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
6.  ประเมินจากแบบฝกึหัดและแบบทดสอบ 

ด้านทฤษฎี 
7.  ประเมินจากผลงาน การจัดสัมมนา การจัด 
นิทรรศการและกิจกรรม 
8. ประเมินจากการรายงานผลการศึกษาดูงาน  
และบันทกึการเรียนรู ้
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รายละเอียดผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
ศาสตร์การศึกษา สามารถประมวลความรู้ รวบรวม
งานวิจัย น าเสนอผลการวิจัยด้วยความตระหนักถึง
ความส าคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอด
ความรู้ 

3. สามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ ประเมินค่า และ
สามารถน าความรู้ เกี่ ยวกับแนวคิด ทฤษฎี  และ
หลักการที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาครู พัฒนาหลักสูตร 
การจัดการเรียนรู ้การจัดช้ันเรยีน นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา การวัดและ
ประเมิน การวิจัย การจัดการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและน าไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตร การออกแบบสร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ การวัดและประเมินผล
การศึกษาส าหรับครูสอนวิทยาศาสตร์การวิจัยทาง
การศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ การบริหารการศึกษาและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการ
ป ฏิ บั ติ ง าน วิ ช า ชี พ ค รู อ ย่ า ง เห ม าะ ส ม แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
4. ตระหนักถึงคุณค่าของการน าความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับ

การศึกษาและวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และ
การพัฒนาผู้ เรียน และมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้  และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และประเมินข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งที่
หลากหลาย เพื่อน ามาใช้ในงานสอนและการจัดการ
เรียนรู้ แก้ปัญหา ปฏิบัติงานสอนและพัฒนาผู้เรียน 
รวมทั้งการวินิจฉัยผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ 

2. สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ มาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการจัดการ
เรียนรู้ที่มีความซับซ้อน เพื่อน าไปสู่การเสนอทางออก
และการแก้ไขปัญหา และสามารถคิดแก้ปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีความสลับซับซ้อน 

1. การวิเคราะห์แบบวิพากษ์วิธีเกี่ยวกับประเด็น
วิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม  

2. การท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  
3. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์  
4. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี

ตลอดหลักสูตร 
5. การสอนแบบสืบสอบและอภิปรายกลุ่ม 
6. การสอนโดยใช้กรณีศึกษาและการสอนโครงงาน 
7. การสอนโดยการท างานเป็นทมี 
8. การสอนโดยให้ท าวิจัย 
9. การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้  

1. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และ
ทางสังคม 

2. วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ 
3 . วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒ นา

นวัตกรรม 
4. วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม 
   ความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
5. ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกัน

และกัน 
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รายละเอียดผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
เสนอทางออก และน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 

3. สามารถสรุปผลปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้เพื่อ
น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ 

4. มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์และมี
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร 

 

การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

6. ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้า  รายงาน
กรณีศึกษาประเมินจากโครงงาน  

7. ประเมินการมสี่วนร่วมในกจิกรรมการเรียนการ
สอน 

8. ประเมินการน าเสนอรายงานหน้าช้ันเรียน 
9. การทดสอบกลางภาคและการทดสอบปลายภาค 

 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์โดยแสดงพฤติกรรมทีเ่หมาะใน

การปฏิบัตงิานครู มีความไวในการรบัความรูส้ึกของ
ผู้เรียนวิทยาศาสตรร์ะดบัประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ด้วยความเข้าใจ และความรู้สึกเชิงบวก มี
วุฒิภาวะทางอารมณ์และสงัคม 

2. มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียนโดยเอาใจใสผู่้เรียนและ
ค านึงถึงความแตกต่างเป็นรายบุคคล รวมถึงมทีักษะ
ด้านมนุษยสัมพันธ์และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง

1. การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ  
2. การเป็นผู้น าแบบมสี่วนร่วม  
3. การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความคิดเห็น

แบบสะท้อนกลับ  
4. การเข้าร่วมกจิกรรมเสรมิความเป็นครูเป็นรายปี

ตลอดหลักสูตร 
 
 

1. วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
2. วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์ 
3. วัดและประเมินจากผลการน าเสนอผลงานกลุม่และ 
    การเป็นผู้น าในการอภิปรายซักถาม 
4. วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

ความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 

43 
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รายละเอียดผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
บุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ มีความเอาใจใส่
ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปญัหาในกลุ่มและระหว่าง
กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์และส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ 

3. มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดใีนการปฏิบัติงานครู
ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง และมีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี
สามารถบรหิารจัดการภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและส่วนรวม มีความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่และ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 

 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถศึกษา ท าความเข้าใจ เลือกและประยุกต์ใช้
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม 

2. สามารถศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และใช้ดุลยพินิจที่ดีประมวลผล แปล
ความหมาย น าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

1. การติดตามวิเคราะห์และน าเสนอรายงานประเด็น
ส าคัญด้านการศึกษาจากข่าวหนังสือพมิพ ์

2. การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้าน
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. การเข้าร่วมกจิกรรมเสรมิความเป็นครูเป็นรายปี 
   ตลอดหลักสูตร 
4. การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทีห่ลากหลายโดย

1. วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์และ
น าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษา 

2. วัดและประเมินจากผลการสืบ ค้น น าเสนอ
รายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และจากช้ินงาน 

3. วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม 
   ความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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รายละเอียดผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และงานครูที่
รับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด 
การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่
เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ สามารถ
สื่อสารกับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษาใน
วิชาวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การ
เขียน และการน าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้เรียน 

4. มีความสามารถในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอด
และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้รับ
จากผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่าง
รวดเร็ว ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรอืคณิตศาสตร์ ภาษา
พูดหรือภาษาเขียน 

 

ใช้สถานการณ์ ปัญหา กรณีศึกษา สถานการณ์
จริงในการเรียนรู้โครงงาน และการวิจัย และ
สร้างทักษะด้านวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร  

5. สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์การจัดการเรียนรู้
โดยผ่านกระบวนการกลุม่ และการน าเสนอด้วย
รูปแบบทีห่ลากหลาย 

 4. การน าเสนอ การจัดแสดงผลงานและนทิรรศการ 

ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
    1 . ความเช่ียวชาญการจัดการเรียนรู้  และความ 1. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัต ิ 1. วัดและประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์ 
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รายละเอียดผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
เช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ที่  ทั้ ง
รูปแบบที่ เป็นทางการ )Formal(รูปแบบกึ่งทางการ 
(Non-formal(  แ ล ะ รู ป แ บ บ ไม่ เ ป็ น ท า ง ก า ร    
)Informal( อย่างสร้างสรรค์ 

 2. มีความเช่ียวชาญการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนวัตกรรม รวมทั้งมีความ
เช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับ
ผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

 3. มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะที่
จะสอนอย่างบูรณาการ และมีความเช่ียวชาญในการ
จัดการช้ันเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์อย่างบูรณาการ 
โดยสามารถน าหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ด้วยการ
เช่ือมโยงทฤษฎีสู่การปฎิบัติ 

 

   การสอนในสถานศึกษา 
2. การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา  
3. การเข้าร่วมกจิกรรมเสรมิความเป็นครูเป็นรายป ี
   ตลอดหลักสูตร 

 4. การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

  5. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 
  6. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

    วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน 
2. วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอน 
   เต็มเวลา 
3. วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม 
   ความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

  4. ประเมินจากการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ใน  
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

5.  ประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่าง
เรียน 

6. ประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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3.แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
 3.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
  ผลการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไป  
 3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
          1.ใช้ดุลยพินิจ ค่านิยม ความมีเหตุผล และเข้าใจกฎเกณฑ์ทางสงัคมในการด าเนินชีวิต 
          2.มีวินัย ความรับผิดชอบ ซือ่สัตย์ สจุริต เสียสละ และอดทน 
          3.ด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
          4.ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย     

3.1.2 ความรู้ 
1.มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
2.มีความรู้ เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปจัจบุัน  
3.มีความรู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 
3.1.3ทักษะทางปัญญา 
1.มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม     
3.1.4ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1.มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ  
2.เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสงัคมไทยและสงัคมโลก 
3.มีภาวะผู้น าและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้  
3.1.5ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
1. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
2.ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมปีระสทิธิภาพ 
3.ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (วิชาศึกษาท่ัวไป) 
ความรับผิดชอบหลกัความรับผิดชอบรอง 

                                        คุณลักษณะบัณฑิต 
 
 
รายวิชา 

1.คุณธรรมและจริยธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กลุ่มวิชาภาษา                
GEL0101 การใช้ภาษาไทย                
GEL0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น                
GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน                
GEL0201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ                
GEL0202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                
GEL0203 ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน                
GEL0204 ภาษาไทยเพื่อการประกอบวิชาชีพ                
GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต                
GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลก                
GEH0201 การพัฒนาตน                
GEH0202 ความจริงของชีวิต                
GEH0203 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม                
GEH0204 ความเป็นพลเมือง                
GEH0205 ทักษะชีวิตเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์                
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GEH0206 การพัฒนาทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย                
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (วิชาศึกษาท่ัวไป) 
ความรับผิดชอบหลกัความรับผิดชอบรอง 

                                        คุณลักษณะบัณฑิต 
 
 
รายวิชา 

1.คุณธรรมและจริยธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์                
GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้                
GES0102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต                
GES0201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม                
GES0202 การคิดและการตัดสินใจ                
GES0203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ                
GES0204 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต                
GES0205 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                
GES0206 ชีวิตและสุขภาพ                
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3.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
  ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ จากข้อ 2.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและ
กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ ปรากฏในตารางที่ 1 ข้างต้น มีความหมายดังนี้ 
  หมวดวิชาเฉพาะ  
   1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
    1.1)  คุณธรรมจริยธรรม วินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ จิตสาธารณะ ศีล 
5 พรหมวิหาร 4 
    1.2( จรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพครู และวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ที่
สอดคล้องกับองค์กรวิชาชีพครู ทั้งทางการพูด การแสดงความคิดเห็น และการกระท าสามารถจัดการ
และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ์ โดยใช้ดุลยพินิจทาง
ค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีคุณธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็น
แบบอย่างที่ดี 
   2) ด้านความรู้ 
    2.1( มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาและวิชาชีพครูอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ และยังมีความรอบรู้ในด้านเนื้อหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน )คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา( และ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป  )วิทยาศาสตร์โลก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ดาราศาสตร์ ไฟฟ้าและพลังงาน(
ปรัชญาการศึกษวิชาชีพครูและความเป็นครู ส าหรับครูสอนวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาที่ใช้ในการสอน
วิทยาศาสตร์ ส าหรับการจัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ออกแบบและ
การพัฒนาหลักสูตรวิชาเฉพาะส าหรบัการจัดการเรยีนรูท้ี่สัมพันธ์และเช่ืองโยงของเนื้อหาวิทยาศาสตร์
ในแต่ระดับช้ัน  การจัดการช้ันเรียนแต่ละระดับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ 
    2.2) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาและวิชาชีพครูไป
ใช้ในการด ารงชีวิต และประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การศึกษา สามารถประมวลความรู้ รวบรวมงานวิจัย 
น าเสนอผลการวิจัยด้วยความตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้ 
    2.3( สามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์  ประเมินค่า และสามารถน าความรู้
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่ เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาครู พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ 
การจัดช้ันเรียน นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา การวัดและประเมิน 
การวิจัย การจัดการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและน าไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตร การออกแบบสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ การวัดและประเมินผล
การศึกษาส าหรับครูสอนวิทยาศาสตร์การวิจัยทางการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ การบริหารการศึกษา
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และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
    2.4( ตระหนักถึงคุณค่าของการน าความรู้ที่เกีย่วข้องกับการศึกษาและวิชาชีพ
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ 
และประเมินค่าองค์ความรู้  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   3) ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1( สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งที่หลากหลาย เพื่อน ามาใช้ในงานสอนและการจัดการเรียนรู้ 
แก้ปัญหา ปฏิบัติงานสอนและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการวินิจฉัยผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และ
การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ 
    3.2( สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณ์ภาคปฏิบัติ มา
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อน เพื่อน าไปสู่การเสนอทางออกและการ
แก้ไขปัญหา และสามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีความสลับซับซ้ อน 
เสนอทางออก และน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
    3.3( สามารถสรุปผลปัญหาทีเ่กิดจากการจัดการเรียนรู้เพื่อน าไปเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
    3.4)  มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชา
วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร 
   4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1( มีวุฒิภาวะทางอารมณ์โดยแสดงพฤติกรรมที่เหมาะในการปฏิบัติงานครู 
มีความไวในการรับความรู้สึกของผู้เรียนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ด้วยความ
เข้าใจ และความรู้สึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 
    4.2( มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ เรียนโดยเอาใจใส่ผู้ เรียนและค านึงถึงความ
แตกต่างเป็นรายบุคคล รวมถึงมีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่าง
มีความรับผิดชอบ มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์และส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
    4.3( มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติงานครูร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง 
และมีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีสามารถบริหารจัดการภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม มีความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 
   5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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    5.1( สามารถศึกษา ท าความเข้าใจ เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 
    5.2( สามารถศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้ดุลยพินิจที่ดีประมวลผล แปลความหมาย 
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และงานครูที่รับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 
    5.3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถ
เลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ สามารถสื่ อสารกั บ
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในวิชาวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การ
เขียน และการน าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 
 
 
    5.4) มีความสามารถในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดและเข้าใจข้อมูล
สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้รับจากผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างรวดเร็ว ทั้งที่
เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน 
 
   6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้   
    6.1( ความเช่ียวชาญการจัดการเรียนรู้  และความเช่ียวชาญในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่  ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ )Formal(รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal( และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ )Informal( อย่างสร้างสรรค์ 
    6.2( มีความเช่ียวชาญการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนวัตกรรม รวมทั้งมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับผู้ เรียนที่
หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
    6.3( มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะที่จะสอนอย่างบูรณา
การ และมีความเช่ียวชาญในการจัดการช้ันเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์อย่างบูรณาการ โดยสามารถน า
หลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ด้วยการเช่ือมโยงทฤษฎีสู่การปฎิบัติ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(หมวดวิชาเฉพาะ) 

ความรับผิดชอบหลกั    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1.
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
EDP1101 ปรัชญาการศึกษา                     

EDP1102 ภาษาและวัฒนธรรม                     

EDP1103 จิตวิทยาส าหรบัคร ู                     

EDP2101 คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณส าหรับคร ู

                    

EDP2102 การพัฒนาหลักสูตร                     

EDP2103 การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

                    

EDP3101 การจัดการเรียนรู้และ
การจัดการชั้นเรียน 

                    

EDP3102 นวัตกรรมและ                     
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รายวิชา 1.
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา 

EDP3103 การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

                    

EDP4101 การวิจัยเพื่อการ
พัฒนาการเรียนรู ้

                    

EDP4102 ความเป็นครูวิชาชีพ                     

EDP4201 ลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

                    

EDP4202 ความคิดสร้างสรรค์
ส าหรับคร ู

                    

EDP4203 จิตวิทยาบุคลกิภาพและ
การปรับตัว 

                    

EDP4204 จิตวิทยาการปรบั                     
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รายวิชา 1.
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
พฤติกรรม 

EDP4205 จิตวิทยาเด็ก                     

EDP4206 จิตวิทยาวัยรุ่น                     

EDP4207 จิตวิทยาสร้างสรรค์การ
เรียนรู ้

                    

EDP4208 การแนะแนวและการ
ให้ค าปรึกษา 

                    

EDP4209 การพัฒนาทักษะการ
คิดระดับสงู 

                    

EDP4210 สถิติเบื้องต้นทาง
การศึกษา 

                    

EDP4211 การสอนเพศศึกษา                     

EDP4212 การออกแบบกราฟิก
เพื่อการศึกษา 
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รายวิชา 1.
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
EDP4213 การออกแบบสารเพื่อ

การศึกษา 
                    

EDP4214 สื่ อคอมพิ วเตอร์ เพื่ อ
การศึกษา 

                    

EDP4301  การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 1 

                    

EDP4302 การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 2 

                    

EDP5301 การปฏิบัตกิารสอนใน
สถานศึกษา 1 

                    

EDP5302 การปฏิบัตกิารสอนใน
สถานศึกษา 2 
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 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(หมวดวิชาเฉพาะ) 

ความรับผิดชอบหลกั    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1.
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
GSP1401 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1                     

GSP1402 
ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 
1 

                    

GSP1403 ชีววิทยาพื้นฐาน1                     

GSP1404 
ปฏิบัติการชีววิทยา
พื้นฐาน 1 

                    

GSP1405 เคมีพื้นฐาน1                     

GSP1406 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน1                     

GSP1407 ชีววิทยาพื้นฐาน2                     

GSP1408 ปฏิบัติการชีววิทยา                     
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รายวิชา 

1.
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
พื้นฐาน2 

GSP1409 แคลคูลัสเบื้องต้น                     

GSP2401 ฟิสิกส์พื้นฐาน2                     

GSP2402 ปฏิบตัิการฟิสิกส์พื้นฐาน2                     

GSP2403 เคมีพื้นฐาน2                     

GSP2404 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน2                     

GSP2405 เคมีอนินทรีย ์                      

GSP2406 ฟิสิกส์ของคลื่น                        

GSP2407 ดาราศาสตร์และอวกาศ                     

GSP2408 สถิติวิเคราะห ์                      

GSP3401 เคมีอินทรีย ์                      

GSP3402 เทคโนโลยีพลงังาน                     

GSP3403 วิทยาศาสตร์โลก                              

GSP3404 พันธุศาสตร ์                      



70 

    
 

 

รายวิชา 

1.
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
GSP3405 ฟิสิกส์แผนใหม่                                         

GSP3406 เทคนิคทางชีววิทยา                     

GSP3407 
ภาษาอังกฤษส าหรบัครู
วิทยาศาสตร์ 1 

                    

GSP3408 
ภาษาอังกฤษส าหรบัครู
วิทยาศาสตร์ 2 

                    

GSP4401 วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม                     

GSP4402 ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส ์                     

PGS3601 
ส่งเสริมความคิดข้ันสูง
ของผู้เรียน 

                    

PGS4602 
การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้กลุม่สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์

                    

PGS4701 การจัดการเรียนรู้                     
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รายวิชา 

1.
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
โครงงานวิทยาศาสตร ์

PGS4702 
สัมมนาหัวข้อพิเศษทาง
การศึกษาวิทยาศาสตร์ 

                    

PGS4703 
การวัดและประเมินผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์  

                    

PGS4704 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร ์                     

PGS4705 
ปรัชญาการศึกษา
วิทยาศาสตร ์

                    

PGS4706 
การจัดการเรียนรู้แบบสบื
เสาะหาความรู ้

                    

PGS4707 
การวิจัยในช้ันเรียนกลุม่
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์
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รายวิชา 

1.
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

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

PGS4708 
ผู้น านันทนาการการ
จัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

                    

PGS4709 
การสอนผูเ้รียนที่มี
ความสามารถพเิศษทาง
วิทยาศาสตร ์

                    



73 

    
 

 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  (เกรด) 
 หลักเกณฑ์การให้ระดับคะแนนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วย
การศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ.2558หมวด 4 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของผู้เรียนมีทั้งการทวนสอบในระดับ
รายวิชาและการทวนสอบในระดับหลักสูตร  ดังนี้ 

1) มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

2) สถานศึกษาที่นับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาสังคมศึกษามีการประเมิน
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

3) ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
4) มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้ 

  ทั้งนี้ ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของระดับคะแนนสอบวัดความรู้
ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตรมีระบบประกันคุณภาพที่ด าเนินตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษา  มีการวิจัยสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและ
หลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยด าเนินการวิจัยในประเด็นต่อไปนี ้
  1( ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ความสามารถความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ 
  2( การประเมินจากหน่วยงานหรือสถานศึกษาโดยการสัมภาษณ์  หรือการส่ ง
แบบสอบถาม  ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ  
  3(  การประเมินต าแหน่ง หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
  4(  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตร หรืออาจารย์พิเศษต่อความ
พร้อมของผู้เรียนในการเรยีน และคุณสมบัติอื่น ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์
ความรู้ของผู้เรียน 
  5(  ผลงานของบัณฑิตที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน สื่อการสอน การจัดกิจกรรมเสริม
ความรู้ พัฒนาทักษะ รวมทั้งรางวัลจากวิชาชีพ 
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3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 6   
 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย ์
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 การพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประกอบด้วย การปฐมนิเทศ หรือการแนะน าอาจารย์ใหม่และอาจารย์
พิเศษให้เข้าใจถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย  คณะ  หลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆที่ สอนใน
หลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่
เพื่อผลิตผลงานวิจัย และการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
  คณาจารย์ได้รับการพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การเข้ารับการอบรมความรู้จาก
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
  คณาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้จัดท าผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  การลา
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ละประสบการณ์  การท าวิจัยเพื่อสร้างและเผยแพร่
องค์ความรู้ใหม่ และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมคีวามเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน 
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หมวดที่ 7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

1. การบริหารหลักสูตร 
 การบริหารหลักสูตรด าเนินงานในรูปคณะกรรมการ  ซึ่งท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการบริหาร  
จัดการด้านวิชาการ  และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร  อ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้เรียน ประสานงานกับมหาวิทยาลัยและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนและมีการ
ด าเนินงานดังนี้ 
 1.1  การประกันคุณภาพภายใน  
 1.2  การรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อสภาสถาบัน  
 1.3  การน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร 
  มีตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อดังนี้ 
  1(  พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
  2(  วางแผนด าเนินการหลักสูตร โดยจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 
จัดท ารายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 จัดท ารายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.4 
  3(  ด าเนินการตามแผนและการจัดท ารายงานผล โดยรายงานผลการด าเนินการรายวิชา 
ตามแบบ มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.6 รายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
  4(  ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมา 
  5(  ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
 1.4  ก าหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
1. การพัฒนาปรบัปรุงหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู ้

1.1 การพัฒนาปรบัปรุงหลกัสูตร 
 
มีการปรบัปรุงพฒันาหลักสูตรอย่างน้อย 1 ครั้ง
ใน 5 ปี 

1.2 การพฒันาปรบัปรุงการจัดการเรียนรู ้
)1( การพฒันาการเรียนการสอนคณาจารย์ใหม ่

ได้รับการปฐมนเิทศ มีการปฐมนิเทศคณาจารย์
ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอนทุกคน 

)2( การพฒันาการเรียนการสอนคณาจารย์
ประจ าการ 

มีการพฒันาคณาจารยป์ระจ าการด้านวิธีการ
สอนและวิธีการวัดผลอย่างน้อย 1 ครั้งใน 2 ปีทุก
คน 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
)3( การพฒันาบุคลากรด้านการสนบัสนุนการ

จัดการเรียนรู ้
มีการพฒันาบุคลากรด้านการสนับสนุนการ
จัดการเรียนรูอ้ย่างน้อย 1 ครั้งใน 2 ปีทุกคน 

2. การวางแผนการด าเนินการหลักสูตร 
2.1 การจัดคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

 

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ครบ
วงจรคือวางแผนการสอน จัดการสอนและ
ประเมินผลการสอน 

2.2 การจัดกจิกรรมเสริมความเป็นครู 
 
 

 
 

 

มีโครงการกจิกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี 
ทุกปี ตลอดหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบรหิาร
โครงการและมีการประเมินผลการเข้าโครงการ
ของนักศึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาอนุมัติให้ส าเรจ็การศึกษาควบคู่กับผล
การเรียนรายวิชาตามหลักสูตร 

2.1 การจัดคณาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์ 
2.2 การจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 

มคอ.2 
 

หลักสูตรใหม่ให้จัดท ารายละเอียดหลกัสูตร 
)มคอ.2( ตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ สาขาภายในปี
การศึกษา 2559 

2.3 การจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 

รายวิชาใหม่จัดท ารายละเอียดรายวิชาตาม
มาตรฐานคุณวุฒิฯ สาขาภายในปีการศึกษา 
2559 

3. การด าเนินการตามแผนและการจัดท ารายงานผล 
3.1 การจัดสรรทรพัยากร 

)1( อาคารสถานทีส่ าหรับการเรียนการสอน 

มีปรมิาณและคุณภาพเหมาะสมกบัการเรียนการ
สอนและจ านวนนักศึกษา 

)2( สื่อคอมพิวเตอรส์ าหรับการเรียนการสอน 
 

มีปรมิาณและคุณภาพเหมาะสมกบัการเรียน 
การสอนและจ านวนนักศึกษา 

)3( อาคารสถานทีส่ าหรับการวิจัย 
 

มีปรมิาณและคุณภาพเหมาะสม เอื้ออ านวยต่อ
การวิจัย 

)4( หนังสือหอ้งสมุด มีจ านวนเพียงพอกบัวิชาเอกทีเ่ปิดสอน 
)5( การจัดสิ่งแวดลอ้มเพื่อเสรมิสร้างการเรียนรู้

ตามอัธยาศัย 
มีการจัดสิง่แวดล้อมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

3.2 การจัดการเรียนรู้และรายงานผล 
(1) การจัดการประมวลการสอนรายวิชา 

มีประมวลการสอนรายวิชาที่ครอบคลมุ 
พุทธิพิสัย จิตพสิัย และทักษะพสิัย 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
)2( การรายงานผลการด าเนินการรายวิชาตาม
แบบ มคอ.5 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชาที่
สอนทุกภาคการศึกษา 

)3( การรายงานผลการด าเนินการ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.6 

 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ประสบการณ์ภาคสนามทีเ่ปิดสอนทุกภาค
การศึกษา 

)4( การรายงานผลการด าเนินการหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการหลักสูตร
ทุกปีการศึกษา 

4. การพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนรู้  
กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ หรือการประเมินผล 
การเรียนรูจ้ากผลการประเมินการด าเนินงาน 
 
4.1 การประเมินการจัดการเรียนรู้ของคณาจารย ์

 
 
 
 
มีการประเมินการจัดการเรียนรู้ของคณาจารยท์ุก
ภาคการศึกษา 

4.2 การพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนรู ้
และกลยุทธ์การจัดการเรียนรู ้
 

มกีารน าผลการประเมินการจัดการเรียนรูม้าใช้ใน
การปรับปรงุประมวลการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
โดยระบุไว้ในประมวลการจัดการเรียนรู้ในภาค
การศึกษาถัดไป 

4.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่
ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

4.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู ้

มีการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ต่อสภามหาวิทยาลัย
ทุกป ี

5. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูท้ี่ก าหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิฯ 

มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ในมาตรฐานคุณวุฒิฯของผูส้ าเรจ็การศึกษาทกุรุ่น 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนมีการบริหารจัดการดังนี้ 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
  งบประมาณที่ได้รับตามแผนในแต่ละปงีบประมาณใช้ด าเนินการในการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ต่างๆที่ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  การบริการวิชาการ  
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวิชาการ กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครูมืออาชีพ กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมเพื่อสังคม  รวมทั้งการจัดท าโครงงานและการวิจัย   
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 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
  สาขาวิชามีสถานที่เรียนทั้งห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้มีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานที่เรียน  มีครุภัณฑ์ประจ าสถานที่เรียน  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี้  
เครื่องขยายเสียง  เครื่องฉายประเภทต่างๆ อีกทั้งยังมีแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย  ได้แก่  ส านัก
วิทยบริการที่มีบริการทั้งฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการสืบค้นผ่านเครือข่ายสากล สื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออื่นๆ เช่น ต ารา หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซีดีรอม ดีวีดี วีดิทัศน์  
แถบบันทึกเสียง ฯลฯ  ที่จะให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า  มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่จะให้นักศึกษาเข้าถึงสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ได้สะดวกรวดเร็ว   
 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  แหล่งเรียนรู้ภายนอกมหาวิทยาลัย  ได้แก่  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน  สถานประกอบการและชุมชน  โดยมหาวิทยาลัย
ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนประจ าสาขาวิชา  ซึ่ง
จะท าให้มีการจัดและใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  ในแต่ละภาคเรียนสาขาวิชาจะท าแบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการในการใช้
ทรัพยากรต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการท ากิจกรรม   เพื่อรวบรวมเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการหลักสูตรเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณในส่วนที่นักศึกษามีความต้องการ 

3. การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป   
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  จัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนประชุม
ร่วมกันในการวางแผนจัดการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล  เก็บรวบรวมข้อมูลวางแผนส าหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร  ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  และ
ผลิตบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
  อาจารย์พิ เศษต้องเป็นผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงในเรื่องที่จะบรรยายหรือมีวุฒิ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโทและได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย 
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
 4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  บุคลากรสายสนับสนุนต้องมีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบมี
ความเข้าใจในโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร  มีความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4.2 การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน  
  บุคลากรต้องสามารถให้บริการอาจารย์และผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดให้มีการ
พัฒนาตนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ โดยการเข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะทางอย่าง
เหมาะสม 

5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
  คณะครุศาสตร์แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี
ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดช่ัวโมงให้
ค าปรึกษาเพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ยังจัดมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน า
ในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา จัดปฐมนิเทศเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดี
ต่อหลักสูตร แนะแนววิธีการเรียน  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลและเกณฑ์
การจบหลักสูตร  แนะน าสภาพแวดล้อมทั่วไปและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
  กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถยื่นค าร้องขอดู
กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 ในการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาได้
อย่างสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บัณฑิต จึงมี
การด าเนินการดังนี้ 
 6.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  จะด าเนินการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน
และสังคมอย่างต่อเนื่อง 
 6.2 ด าเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา  ที่ปฎิบัติงานอยู่ในหน่วยงานต่างๆ
ภายหลังจากจบการศึกษาไปแล้วเป็นระยะ โดยเก็บข้อมูลจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 
 6.3 ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม 
และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่องทุก  5  ปี 

7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key  Performance  Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร   

     

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 

ปริญญาตรี )มคอ.1(สาขาครุศาสตร์และสาขาการ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2554 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม)ถ้ามี( ตามแบบ มคอ.3  

และ มคอ.4 อย่างน้อยกอ่นการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและราย
ผลการด าเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม)ถ้ามี( 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60  วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา      

6. มีการสอบทวนผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 )ถ้ามี( 
อย่างน้อยรอ้ยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปี  

     

7. มีการพฒันา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการจัดการ
เรียนรู้ กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มอค.7 ในปีที่แล้ว 

     

8. คณาจารย์ใหม่)ถ้าม(ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ หรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนรู ้      

9. คณาจารย์ประจ าทกุคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ 
และ/วิชาชีพอย่างน้อยปลีะหนึง่ครัง้ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนรู้)ถ้ามี( 
ได้รับการพัฒนาวิชาการและหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี  

     

11. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษา/นักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทีม่ีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีม่ีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

ทั้งนี้  เกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1 -5 จากตารางตัวบ่งช้ีการ
ด าเนินงาน และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  การประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอน  พิจารณาจากผู้เรียน   โดยอาจารย์ผู้สอนจะ
ประเมินผู้เรยีนจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรม   การอภิปรายโต้ตอบ  การตอบค าถามของ
ผู้เรียนในช้ันเรียน  รวมถึงการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  เพื่อตรวจสอบและสามารถ
ระบุได้ว่า  ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาเพียงใด หากพบว่ามีปัญหาก็จะมีการด าเนินการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ในด้านความหลากหลายของวิธีการสอน การ
จัดท าแผนบริหารการสอน การตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์รายวิชา ช้ีแจงเกณฑ์
การประเมินผลรายวิชา การเตรียมตัวสอน การสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน และการใช้สื่อการ
สอนในทุกรายวิชา รวมทั้งมีการสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือทีมผู้สอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรด าเนินการเมื่อผู้เรียนอยู่ช้ันปีที่ 4 และต้องออกฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งเป็นช่วงเวลานิเทศการสอน  ตลอดจนติดตาม
ประเมินความรู้ว่าสามารถปฏิบัติงานได้  มีความรับผิดชอบและมีจุดอ่อนในด้านใด รวมทั้งท าการ
ส ารวจผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของบัณฑิตทีเ่พิ่งจบการศึกษาและการมีงานท าตลอดจนประเมินความ
พึงพอใจของหน่วยงาน/ผู้ประกอบการในช่วงเวลาที่อาจารย์ไปนิเทศนักศึกษา  และเมื่อสิ้นสุดการฝึก
ปฏิบัติงาน  โดยติดตามประเมินความรู้ว่าสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่  มีความรับผิดชอบและมี
ข้อด้อยในด้านใด  ซึ่งจะท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  ตลอดจน
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 หลักสูตรนี้ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน
ข้างต้นรวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (SAR) 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 การรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาทีม่ีการเรยีนการสอนและการนิเทศ จะท าให้ทราบปัญหาและสภาพ
ของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา  กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่
จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชาน้ันๆ ได้ทันทีซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อย สามารถท าได้ตลอดเวลาที่พบ
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ปัญหา  ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEL0101 การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Thai Usage  

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อ
การสื่อสาร การสืบค้นสารนิเทศและการน าเสนอผลงาน การใช้ภาษาไทยในสื่อร่วมสมัย และการ
เช่ือมโยงภาษาไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน  

The development of Thai language skills in listening, speaking, reading 
and writing for communication; information retrieval and presentation; Thai usage in 
contemporary media and; Thai language in the context of ASEAN. 
    
GEL0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น 3(3-0-6) 
 English for Communication and informal Retrieval  

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน ตลอดจน
ความตระหนักด้านวัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมตะวันตก รวมทั้งการสืบค้นสารนิเทศทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิง และเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อ
สิ่งพิมพ์              

English for daily life communication with Thai and western cultural 
concerns; electronic information retrieval; making references and learning from 
electronic databases and printing materials. 
    
GEL0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
 English for Communication and Study Skills  

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การให้ข้อมูล การสรุปความ และแสดงความ
คิดเห็น กลวิธีการอ่าน การเขียนในชีวิตประจ าวัน การอ้างอิง และการใช้พจนานุกรม เพื่อการอ่าน
และการเขียน โดยใช้สื่อระบบสารนิเทศ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

English for communication, including giving information, making 
summary and expressing opinion; Reading strategies; Writing in daily life; Making 
references and dictionary application for reading and writing; Information system and 
electronic databases application. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
 
 
 
 
 
GEL0201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Thai for Academic Purpose  

ภาษาไทยเพื่อการศึกษาเรียนรู้ การเขียนรายงานและผลงาน การค้นคว้ารวบรวม
ข้อมูล และอ้างอิงจากสื่อหลากหลาย การใช้ภาษาเพื่อน าเสนองานเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ 

Thai for study skills; writing reports and academic work; information 
retrieval and making references using a variety of media; Thai usage for academic 
presentation in various forms. 

 
GEL0202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 English for Academic Purpose  

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเรียนรู้ การเขียนรายงานและผลงานการค้นคว้ารวบรวม
ข้อมูลและการอ้างอิงจากสื่อหลากหลาย การใช้ภาษาเพื่อน าเสนองานเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ 

English for study skills; writing reports and academic work; information 
retrieval and making references using a variety of media; English usage for academic 
presentation in various forms. 
GEL0203 ภาษากลุ่มประชาคมอาเซยีน 3(3-0-6) 
 ASEAN Languages  

การพัฒนาทักษะทางภาษาของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน ด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน ส าหรับการสื่อสารและท าความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรมของ
กลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน )ตามความสนใจ 1 ภาษา( 

Development of skill of ASEAN language on listening, speaking, 
reading and writing for communication and understanding on ASEAN society, 
tradition and culture (depending on individual interest). 
    
GEL0204 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 Thai for Careers  

ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน การบันทึกเรื่องราว การจดบันทึก การอ่าน การฟัง การ
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
ดูและการพูด ที่มีความส าคัญต่อวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพ และพัฒนาอาชีพ 

Thai in daily life, journal keeping, note taking, reading, listening, 
viewing and speaking essential for career studies as foundation for future careers and 
career development. 

 
 
 
 
 
 

GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต 3(3-0-6) 
 Aesthetic Appreciation  

การสร้างประสบการณ์การรับรู้และเข้าใจด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และการแสดง
ของไทยและกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยผ่านกระบวนการพื้นฐานทางสุนทรียศาสตร์ เพื่อน าไป 
สู่ความซาบซึ้งและเห็นในคุณประโยชน์ในด้านความงามทางศิลปกรรมศาสตร์ 

Acknowledgement and understanding on Thai and ASEAN arts, music, 
dramatic arts and performances via aesthetic foundation leading to appreciation and 
value  recognition on artistic beauty. 
    
GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลก 3(3-0-6) 
 Thai Society in Global Context  

แนวความคิดพื้นฐานในเรื่องวิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของไทย
ความสัมพันธ์ และบทบาทของประเทศไทยในบริบทอาเซียนและระดับสากล โดยเน้นการศึกษาด้าน
ผลประโยชน์ และผลกระทบจากการที่ไทยได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

Basic notion on Thai social, economic and politics; Relationship and 
role of Thailand in global and ASEAN contexts with concentration on benefits and 
impaction from engagement gained as global member. 

 
GEH0201 การพัฒนาตน 3(3-0-6) 
 Self Development  

หลักการพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ การเข้าใจตนเองและผู้อื่น ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาตน กระบวนการและวิธีการพัฒนาตน การสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
บุคคล ทักษะการจัดการอารมณ์ การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิต และการด าเนินชีวิตที่มีคุณค่า
อย่างมีความสุข 

Basic principle of human behavior; self and others understanding; self 
dignity; self development theories; self development process and methods; 
Interpersonal skills development; emotional management; Risk behavior prevention 
and ways to live a happy life. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
GEH0202 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
 Truth of Life  

แนวคิดและวิวัฒนาการการค้นหาความจริงของชีวิต การเข้าใจตนเอง ผู้อื่น และ
ความเป็นไปของสรรพสิ่ง เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม อุดมคติของชีวิตและวิธีคิดที่ด าเนินไปสู่
เป้าหมายที่ก าหนด โดยอยู่บนพื้นฐานในมิติของปรัชญาและศาสนา  รวมถึงการน าหลักปรัชญา
และศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองเพื่อการด ารงตนในสังคมอย่างมีความสุขและสันติ 

Concept and evolution on discovering the truth of life; self-
understanding, understanding others and the movements of things;  the criterion for 
ethics value judgment; life ideology  and concept for identified goal on the basis of 
philosophical religious aspects;  the application of philosophy and religious dhamma 
for self development and performing oneself in the society happily and peacefully. 

 
GEH0203 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Life in Multicultural Society  

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจ และมี     
เจตคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม 

Cultural diversity in way of living, knowledge, awareness and good 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
attitudes towards living with others in multicultural society. 
 
  GEH0204 ความเป็นพลเมือง 3(3-0-6) 
 Civic Education  

ความส าคัญของความเป็นพลเมือง บทบาทหน้าที่ ของพลเมืองตามหลัก
ประชาธิปไตย การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ลักษณะของสังคมและวิถีชีวิตในระบอบ
ประชาธิปไตย วัฒนธรรมของความเป็นพลเมือง ที่มีความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตอาสา
และส านึกสาธารณะ เพื่อความเป็นพลเมืองที่ดี 

Essentials of citizenship, status and roles of people in the context of 
democracy, democratic form of government, democratic socialization, culture of 
citizenship, particularly in the environment, and public conscience and a sense of 
social responsibility in order to be a civilized human being. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEH0205 ทักษะชีวิตเพ่ือความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์   3(3-0-6) 
 Life Competencies for the Righteous  

ความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและการปฏิบัติเชิงประจักษ์ ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ 
ทักษะการคิดเพื่อรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ ทักษะการคิดด้านบวก ทักษะทางสังคม ทักษะทางพุทธิ
ปัญญา และทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 การด ารงชีพอยู่ได้ด้วยตนเอง
และด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

Knowledge, comprehension on concepts and empirical practices, 
critical thinking skills, thinking skills to fully understand themselves, positive thinking 
skills, social skills, cognitive skills and other skills that can generate competencies for 
the 21st Century, living on their own and living in society with happiness. 

 
GEH0206 การพัฒนาทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 3(3-0-6) 



90 

    
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
 Life Skill Development for Undergraduate Student  

ประวัติ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ความสัมพันธ์ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับเอกลักษณ์ของท้องถ่ินและประเทศไทย การเข้าใจในชีวิตของ
การศึกษาเล่าเรียน การพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การพัฒนาบุคลิกภาพและการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัย กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา องค์ประกอบการเรียนรู้ทางสังคม จิต
สาธารณะในมิติของเยาวชน จิตตปัญญาศึกษา โดยการเรียนรู้จนเกิดค่านิยม มีโลกทัศน์กว้างไกลด้าน
สังคม ภาษา และคิดแบบองค์รวม เพื่อการพัฒนาความเป็นมนุษย์ส าหรับสังคมคุณภาพ 

History and identity of Suan Sunandha Rajabhat University, the 
relationship between Suan Sunandha Rajabhat University and both local and 
national identity, understanding of life-affirming experience on education, 
undergraduate student development for leadership and responsible supporter, 
character and self-esteem development for university life, way to connect with 
academic facilities of the University community and social skills, community service 
and volunteering, and contemplative practices, each of which is student’s self-
motivation for holistic world view to develop her / his own quality of life. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 Information Technology for Communication and 

Learning 
 

หลักการ ความส าคัญ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การใช้งานอินเทอร์เน็ต การ
สืบค้นสารนิเทศ ความมั่นคง กฏหมาย จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเทคโนโลยีแห่ง
อนาคต 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
Principles and importance of basic knowledge on information 

technology,  computer systems, computer software data, data communications and 
networking,  internet usage, information searching process through the internet, 
information system security, laws and ethics in information systems and technology 
in the future. 
 
GES0102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Science and Technology for Quality of Life  

บทบาทการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงาน การสื่อสารและ
โทรคมนาคม การส่งเสริมและดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความปลอดภัยในการใช้ยาและสารเคมีใน
ชีวิตทั้งทางด้านกายภาพ และชีวภาพที่มีต่อคุณภาพชีวิต 

Role and development of science and technology, energy, 
communication and telecommunication, physical and mental health cares on 
promotion, safety on drugs and chemicals application in daily life on both physically 
and biologically. 
 
GES0201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Science and Technology for Environment  

ความส าคัญและผลกระทบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อ
สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ ปัญหา
มลพิษสิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

Importance and effects of science and technology development 
towards environment, ecosystem and natural resources, biodiversity and 
conservation, environmental pollution, natural resources and eco-environments 
management. 

 
 
 
 
 

GES0202 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 Thinking and Decision Making  
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
หลักการ และกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดข้ันวิเคราะห์ สังเคราะห์และ

ประเมินค่า การให้เหตุผลอย่างสมเหตุสมผลในการตัดสินใจ การใช้ข้อมูลและเหตุผลในกระบวนการ
แก้ปัญหา มีการบูรณาการเครื่องมือคุณภาพร่วมกับการคิดส าหรับการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 

Principles and process of human thoughts; Analytical, synthetic and 
evaluative thinking; rational for decision making, application of data and reason for 
problem solving process, integration of qualitative tools for decision making in daily 
life. 
 
GES0203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Literacy  

ความส าคัญของข้อมูลสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้เร็วและมี
ประสิทธิภาพ ประเมินสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ ใช้และจัดการสารสนเทศ ได้ตรงและ
สร้างสรรค์ ประยุกต์ความเข้าใจ เชิงจริยธรรม และเชิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้
สารสนเทศ 

Importance of information data, efficient access to information 
sources, considerate information assessment, creative information usage and 
management, ethical and legal application on information access and usage. 
 
GES0204 คณิตศาสตร์เพ่ือชีวิต   3(3-0-6) 
 Mathematics for Life  

หลักการและวิธีทางคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน นิติกรรม 
สัญญา และตราสารหนี้ต่างๆด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือโปรแกรมส าเร็จรูปอย่างง่าย 

Mathematical principles and approach related to daily life, making 
legal contract and bond via electronic devices or basic instant program. 
GES0205 นันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
 Recreation for Quality of Life  

แนวคิด ทฤษฎี ความหมายและความส าคัญของนันทนาการ  ขอบข่ายและประเภท
ของนันทนาการ  หลักการจัดและการออกแบบกิจกรรมนันทนาการ  นันทนาการกลางแจ้งและงาน
อดิเรก  นันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคลและชุมชน บทบาทของผู้น านันทนาการ 

Concepts, theories, meaning and importance of recreation, the scope 
and type of recreation principles and activity design, outdoor recreation and hobby, 
recreation and quality of life of individuals and communities, the role of leader 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
recreation. 
 
 
GES0206 ชีวิตและสุขภาพ   3(3-0-6) 
 Life and Health  

การดูแลชีวิตและสุขภาพในมิติการส่งเสริม การป้องกัน การรักษาและการฟื้นฟู  
ปัจจัยที่เกี่ยวกับชีวิต เพศ วัย โภชนาการ สภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพตลอดจนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบสุขภาพองค์รวมกับชีวิตประจ าวันได้ 

Health care in the dimension of health promotion, health prevention 
curative and rehabilitation in terms of life health factors on genders, ages, nutrition, 
health risk, including the application of health science in term of holistic in daily life. 

 
EDP1101  ปรัชญาการศึกษา  3(2-2-5) 
 Philosophy of Education  

ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาไทย แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน การสร้างวิสัยทัศน์ทางการศึกษา การประยุกต์ใช้ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษา แนวโน้มการศึกษาไทยในอนาคต 

Philosophy, concepts and theories of education; Religions, economy, 
society and culture; Evolution of Thai education; Concepts and strategies of 
educational management to strengthen sustainable development; Creation of an 
educational vision; Application of philosophy, concepts and theories in education to 
develop educational institutions; Future trends of Thai education 

 
EDP1102 ภาษาและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 Languages and Cultures  

วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ มุ่ ง เน้นทักษะในการฟั ง การพูด การอ่ าน การเขียน ภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศส าหรับครู ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาทีมีต่อสังคมและวัฒนธรรม โครงสร้างทาง
สังคมและวัฒนธรรมไทยประชาคมอาเซียนและสังคมโลกกับการใช้ภาษา การเปลี่ยนแปลงทางภาษา
ที่เกิดจากปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
Speech communication for teachers; Principles, theories and 

techniques in Thai and foreign language usage focusing on listening, speaking, reading 
and writing skills; Thai and foreign languages for teachers; Relationship between 
language and society, and culture; Social structure and Thai culture; ASEAN 
community and the World society with their language usage; Language changes 
caused by social and cultural factors. 
 
 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ)                     
EDP1103 จิตวิทยาส าหรับครู    3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers  

จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยา
การศึกษาแนวทางการใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

Basic psychology; Developmental psychology of human; Psychology 
of learning and educational psychology; Guidelines for the use of psychology to 
understanding and supporting learners’ learning to achieve their full potential; 
Counseling psychology and guidance to advise learners for improving their quality of 
life. 
 
EDP2101 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Morals and Ethics  for  Professional  Teachers  

หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริตคุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู
จรรยาบรรณ วิชาชีพที่คุรุสภาก าหนดแนวทางปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพการเสริมสร้าง
กระบวนการคิดด้วยจิตส านึกสาธารณะ และการเสียสละให้สังคม การเป็นผู้น าทางวิชาการ ฝึก
ปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 

Good governance and honesty; Morality, ethics and code of ethics of 
teaching profession; Guideline for practices adherence to professional ethics; 
Reinforcement of thinking process of public awareness and social sacrifice; Academic 
leadership; Educational practice to develop community and society. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ)                     
EDP2102 การพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 
 Curriculum Development  

หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร กระบวนการใน
จัดท าหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสตูรไปใช้ แนวทางปฏิบัติในการประเมินหลักสูตรและ
น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

Principles and concepts of curriculum development; Curriculum 
analysis; A process of curriculum development; Curriculum implementation; 
Guidelines for curriculum evaluation and applying results of the curriculum 
evaluation for curriculum revision. 
 
 
 
 
 
 
EDP2103 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Quality Assurance in Education  

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง กระบวนการด าเนินการจัดกจิกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวิเคราะห์
การประกันคุณภาพการศึกษาของไทยและต่างประเทศ 

Principles and concepts of quality management in education; 
Guidelines for quality management in education; Learning activities and improving 
quality of learning management continuously, Process of quality evaluation; Analysis 
of quality assurance in Thai education and foreign education. 
 
EDP3101 การจัดการเรยีนรู้และการจัดการชั้นเรียน   3(2-2-5) 
 Learning Management and Classroom Management  

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ แนวทางการน า
แผนการเรียนรู้ไปการปฏิบัติใหเ้กิดผลจรงิ การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ทฤษฎีและ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา การบูรณาการการ
เรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการช้ันเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การ
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ)                     
เรียนในสถานศึกษา 

Principles and concepts in writing a learning management plan; 
Guidelines for writing a learning management plan; Effective implementation of 
learning management plans into practice; Learning management and learning 
environment; Theories and instructional models for analytical thinking, creative 
thinking and problem solving; Integrated and inclusive education;  Classroom 
management to create learning atmosphere; Development of learning centers in 
schools. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDP3102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Innovation and Information technology in 

Education 
 

แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครู แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและสารสนเทศ การออกแบบ การสร้าง การน าไปใช้ การประเมินและการปรับปรุง
นวัตกรรม นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ)                     
Concepts and theories in innovation and technology in education; 

Information technology and communication for teachers; Learning resources and 
learning networks; Application of computer programs in education; Analysis of 
problems caused by using innovation, technology and information; Design, 
development, application, evaluation and improvement of innovations; Innovation 
for learning. 

 
EDP3103 การวัดและประเมินผลการศึกษา   3(2-2-5) 
 Educational Measurement and Evaluation  

ระเบียบ หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา การสร้าง การใช้ 
และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมิน
ตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร 

Principles and techniques in educational measurement and 
evaluation; Development, application and analysis of learning measurement and 
evaluation tools; Performance assessment; Authentic assessment; Portfolio 
assessment; Formative and summative assessment; Usage of evaluation results for 
improving learning management and revising a curriculum; related basic statistics. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDP4101 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้   3(2-2-5) 
 Research for Learning Development  
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ)                     
วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา  ทฤษฎีและรูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติ

เพื่อการวิจัย การวิจัยในช้ันเรียน การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติการวิจัยโดย 
การศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  เสนอโครงการเพื่อท าวิจัยด าเนินการ
วิจัย  เขียนรายงานการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย 

Educational research methodology; Theories and research design; 
Research process; Statistics for research; Classroom research; Usage of research 
process for problem solving; Research practice for improving learning management 
process; Research proposal; Research implementation; Writing a research report. 
 
EDP4102 ความเป็นครูวิชาชีพ 3(2-2-5) 
 Being Professional Teachers  

ภาระงานและบทบาทหน้าที่ของครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพ ความเป็น
ครูวิชาชีพ การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู และในด้านเนื้อหาวิชาที่สอน กลยุทธ์การสอน การ
สร้างเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ กระบวนการแสวงหาและ
เลือกใช้สารสนเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู  การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 
การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

Tasks and roles of teachers; Characteristics and professional 
standards; Being professional teachers; Knowledge management relating to teaching 
profession; teaching strategy, promotion of analytical thinking, synthesis Thinking and 
creative thinking; processes of seeking and choosing information; Laws related to 
teacher and teaching profession; Making progress in teaching profession, 
Development of teaching profession, Development of learners’ potential. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ)                     
 
 

EDP4201 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3(2-2-5) 
 Scouts, Junior Red Cross, and Learning 

Development Activities 
 

การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของครูผูส้อนลูกเสอื ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และความส าคัญของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง การพัฒนาความมีระเบียบ ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี และการ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถ่ิน ฝึกปฏิบัติใน
ฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สอน 

Personality development and skills for teaching scouts, junior red 
cross and learner development activities; Significance of scouts, red cross and learner 
development activity teachers; Activities for promoting students to know themselves; 
Development of discipline, leadership and followership; Activities for promoting 
public awareness; Practices as a participant and a teacher. 
 
EDP4202 ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Creativity for teacher  

แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ 
การจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคและทักษะส าหรับครูในการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ การจัดบรรยากาศและกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

Concepts, theories and process of creative thinking process; Factors 
affecting creative thinking; Learning management for promoting creative thinking; 
Techniques and skills for teachers in promoting creative thinking; Arranging 
atmosphere and activities for developing creative thinking. 

 
EDP4203  จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 3(2-2-5) 
 Psychology of Personality and Adjustment  
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ)                     
ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับบุคลิกภาพ  ทฤษฏีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

บุคลิกภาพ การวัดบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ  การปรับตัว  กลไกในการปรับตัว  การ
ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 

Introduction to personality; Personality theories; Factors influencing 
personality; Personality measurement and development; Adjustment; Adjustment 
mechanism; Prevention and modification of problem behaviors. 

 
 
 
 

 
 
 

 

EDP4204 จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม 3(2-2-5) 
 Psychology of Behavior Modification  

ความรู้พื้นฐานในการปรับพฤติกรรม ทฤษฎีการเรียนรู้แนวคิดเทคนิคและวิธีการ
ปรับพฤติกรรม วิธีการสังเกตและการบันทึกพฤติกรรม การวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อเข้าใจสาเหตุของ
พฤติกรรม การสร้างโปรแกรมการปรับพฤติกรรม การประยุกต์หลักการปรับพฤติกรรมไปใช้ในการลด
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

Introduction to behavior modification; Learning theory; Concepts, 
techniques and approaches for behavior modification; Methods of behavior 
observation and recording; behavior analysis to understand cause of behaviors; 
Application of behavior modification to reduce undesired behaviors and encourage 
desirable behaviors. 

 
EDP4205 จิตวิทยาเด็ก 3(2-2-5) 
 Child Psychology  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็ก พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา ของวัยเด็กตอนต้นถึงวัยเด็กตอนปลาย  บุคลิกภาพ  การเล่น การเรียนรู้ตามวัย ปัญหาทาง
อารมณ์และปัญหาทางพฤติกรรมของเด็ก และวิธีการแก้ปัญหา 

Introduction to child psychology; Physical, emotional, social and 
intellectual development of early childhood up to late childhood; Personality; 
Playing and learning by age; Children’s emotional and behavioral problems and ways 
to solve the problems. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ)                     
EDP4206 จิตวิทยาวัยรุ่น 3(2-2-5) 
 Adolescent Psychology  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตวิทยาวัยรุ่น พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญาของวัยรุ่น เอกลักษณ์ สิ่งแวดล้อมทางสังคมของวัยรุ่น ปัญหาทางอารมณ์และปัญหาทาง
พฤติกรรมของวัยรุ่นและวิธีการแก้ปัญหา 

Introduction to adolescent psychology; Physical, emotional, social 
and intellectual development of adolescent; Identity; Social environment of 
adolescent; Adolescent’s emotional and behavioral problems and ways to solve the 
problems. 
  

 
 
 
 
 

 

EDP4207 จิตวิทยาสรา้งสรรค์การเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Creative Psychology of learning  

จิตวิทยากับการเรียนรู้  พัฒนาการของผู้เรียน ทฤษฎีการเรียนรู้ ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในการเรียนรู้ การถ่ายโยงการเรียนรู้ การจ าและการลืม บุคลิกภาพและการปรับตัว 
ปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลทางการเรียน แรงจูงใจในการเรียนรู้  การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 

Psychology and learning; Development of learners; learning theories; 
Individual differences with learning; Transfer of learning; Remembering and 
forgetfulness; Personality and adjustment; Factors influencing learning achievement; 
Motivation to learn; Arrangement of environment for learning 

 
EDP4208 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 3(2-2-5) 
 Guidance and Counseling  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแนะแนว ประเภทของการแนะแนว บริการต่างๆของ
การแนะแนว เครื่องมือและเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการแนะแนว กระบวนการและ
เทคนิคการให้ค าปรึกษา คุณสมบัติและจรรยาบรรณผู้ใหค้ าปรึกษา การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ)                     
Introduction to guidance; Types of guidance; Guidance services; Tools 

and techniques to collect data for guidance; Processes and techniques of counseling; 
Characteristics and code of ethics for counselor; guidance services in schools 

 
EDP4209 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง 3(2-2-5) 
 Developing Higher- Order Thinking Skills  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคิด และความคิดระดับสูง ทฤษฎีหรือรูปแบบการเรียน
การสอนที่เน้นกลยุทธ์ความคิดระดับสูง ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการพัฒนาความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการแก้ปัญหา การสอน
ความคิดระดับสูง การบูรณาการทักษะความคิดระดับสูงกับการเรียนการสอน 

Introduction to thinking and higher-order thinking; Theories and 
instructional models focusing on higher-order thinking strategies; Critical thinking and 
its development; Creative thinking and its development; Problem-solving process; 
Higher-order thinking teaching strategies; Integrating higher-order thinking skills for 
teaching 
   

 
 
 
 
 

 

EDP4210 สถิติเบ้ืองต้นทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Introduction to Statistics in Education  

หลักการทางสถิติเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทางการศึกษาด้วยสถิติ
บรรยายและสถิติอ้างอิง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดกระท าข้อมูล 
การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปค านวณและน าเสนอผล
ค่าสถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา 

Principles of basic statistics; Quantitative data analysis with descriptive 
statistics and reference statistic; Qualitative data analysis; Data collection; Data 
analysis and interpretation; Practice of using software packages to calculate and 
present  results of data analysis for educational research 

EDP4211 การสอนเพศศึกษา 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ)                     
 Teaching of Sex Education  

ความหมาย และขอบข่ายของเพศศึกษา ความส าคัญและความจ าเป็นในการเรียน
เพศศึกษา เพศวิถี และพัฒนาการของมนุษย์ เจตคติและค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับเพศ สัมพันธภาพ
ระหว่างเพศและทักษะส่วนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ สังคมและวัฒนธรรมประเพณี
ที่มีผลต่อเพศวิถี สิทธิและเสรีภาพทางเพศ 

Meaning and scopes of sex education; Importance and need of sex 
education; Sexuality and human development; Attitudes and values related to sex; 
Relationship between gender and personal skills; Sexual behaviors; Sexual health; 
Society, culture and tradition influencing sexuality; sexuality rights and freedom 

 
EDP4212 การออกแบบกราฟิกเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
 Graphic Design for Education  

พื้นฐานในการออกแบบกราฟิก ความรู้ด้านองค์ประกอบศิลป์ การสื่อความหมาย
และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสรรค์งานกราฟิก กระบวนการผลิตสื่อกราฟิก การใช้
กราฟิกเพื่อการศึกษา การประเมินผลการออกแบบกราฟิกอย่างเป็นระบบ 

Fundamental elements of graphic designs; Knowledge on art 
components; Communication and uses of computer programs to create graphics; 
Graphic production processes; Uses of graphics for education; Systematic evaluation 
of graphic designs 

 
 
 
 
 
 

EDP4213 การออกแบบสารเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
 Message Design for Education  

หลักการเขียน การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์  
การออกแบบ และการประยุกต์ใช้สื่อ หลักการ ทฤษฎีจิตวิทยา และงานวิจัยเพื่อการออกแบบสื่อ การ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือช่วยพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาตามคุณลักษณะเฉพาะ 

Principles of writing; Language use for communication through various 
forms of media, Analysis, design and application of media; Principles, theories of 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ)                     
psychology and research for media design; tool application for developing and 
creating educational innovations according to specific attributes 

 
EDP4214 สื่อคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
 Computer for Instruction  

หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การสร้าง การทดลองใช้และการ
ประเมินสื่อ การศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อการศึกษา 
การจัดท าโครงงานผลิตสื่อเพื่อการศึกษา 

Principles and theories of designing, Developing, Testing and 
evaluating media; Study of computer programs applicable in educational media 
development; Educational media production project 

 
EDP4301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(0-60-0) 
 Practicum 1  

สังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรยีน การบริหารจัดการในโรงเรยีน สภาพงานครู 
พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเรียนรู้ สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ฝึกการเตรียมการสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้ การบริหารและจัดการช้ันเรียน ทดลองฝึกปฏิบัติการ
สอนผู้เรียน ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

Observing a school’s general environment, school administration, 
teachers’ tasks, behaviors and characteristics of teachers, learners Administration 
school administrators, media, learning resources and environment for learning, nature 
of students’ learning; Study and observe learning activity management; Practice in 
preparation, creation and use of learning materials; Classroom management; 
Instructional practice in a virtual classroom to prepare to become a professional 
teacher 

 
 
 
 

EDP4302 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(0-60-0) 
 Practicum 2  



105 

    
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ)                     
สังเกตพัฒนาการและธรรมชาติของผู้เรียน การบริหารงานวิชาการ หลักสูตร  และ

ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ฝึกเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก และฝึกปฏิบัติการสอนตามแผน บันทึกและรายงานผล
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยในช้ันเรียน สังเกตการสอนของเพื่อน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และ
จัดท ารายงานที่แสดงการคิด การพัฒนางานและการประเมินการเรียนรู้ของตนเอง 

Observing development and nature of learners, academic affairs 
administration, curriculum and relationship between a school and community, Micro 
teaching practice, Practice in writing learning management plan and designing 
learning activities and measurement and evaluation in accordance with learning 
objectives at each level of education and major; Practice in teaching, recording and 
reporting results of learning management; Observing peers’ teaching; Gathering, 
analyzing and writing a report to present his/her thought, task improvement and 
evaluation of his/her own learning 
   
EDP5301 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(0-360-0) 
 Internship 1  

การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในหน้าที่ครูทกุด้านเพื่อปลูกฝังจิตส านึกความเป็น
ครู การบริหารจัดการช้ันเรียน การจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ การน าเสนอผลการวิจัยในช้ัน
เรียน การจัดท ารายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

Teaching practice, tasks and responsibilities in teaching profession in 
order to cultivate the teacher mind; classroom management; Planning and 
implementing a project for encouraging and developing learners; measurement and 
evaluation to better quality of learning management as a professional teacher; 
Presentation of a classroom research proposal; writing a report of the internship 
exerience 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ)                     
 
 
 
EDP5302 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-360-0) 
 Internship 2  

การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในหน้าที่ครูทกุด้านเพื่อปลูกฝังจิตส านึกความเป็น
ครู การบริหารจัดการช้ันเรียน การจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ การน าเสนอผลการวิจัยในช้ัน
เรียน การจัดท ารายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

Teaching practice, tasks and responsibilities in teaching profession in 
order to cultivate the teacher mind; classroom management; Planning and 
implementing a project for encouraging and developing learners; measurement and 
evaluation to better quality of learning management as a professional teacher; 
Presentation of the classroom research report; writing a report of the internship 
experience 
 
GSP1401 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 
 Basic Physics 1  

การวัด ความแม่นย าและความเที่ยงตรงในการวัด หน่วย ปริมาณสเกลาร์และ
เวคเตอร์ ต าแหน่งและการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน ก าลัง พลังงาน กฎการ
อนุรักษ์ของพลังงานและโมเมนตัม ความยืดหยุ่นของวัตถุ คลื่นกล ปรากฏการณ์ทางความร้อน 
หลักการเบื้องต้นทางอุณหพลศาสตร์ การขยายตัว การเปลี่ยนสถานะ และการถ่ายเทความร้อน 

Measurement; Accuracy and Precision in the measurement; Units, 
Scalar and Vector quantities; Position and Motion of objects; Newton's laws of 
motion; Work; Power; Energy; Conservation laws of Energy and Momentum; Flexibility 
of objects; Mechanical wave; Phenomena of heat; Fundamental principles of 
Thermodynamics; Expansion; Changes of state; and heat transfer 
 
GSP1402 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1 1(0-2-1) 
 Basic Physics Laboratory 1  

วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อนหรือต้องเรียนพร้อมกัน: GSP1401ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1  
การปฏิบัตกิารเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟิสกิส์  1 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ)                     
Prerequisites or co-requisites: GSP1401Basic Physics 1  
Laboratories related to the content of Basic Physics 1 
 
 
 
 
 
 

GSP1403 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 
 Basic Biology 1  

หลักชีววิทยาพื้นฐาน สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต สมบัติของสิ่งมีชี วิต 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อ การสืบพันธ์ุและการเจริญเติบโต การจ าแนกประเภทของ
สิ่งมีชีวิต 

Basic principles of biology; Chemical compounds in living organisms; 
Properties of living things; Evolution of life; Cells and tissues; Reproduction and 
growth; Classification of living things. 
 
GSP1404 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 1 1(0-2-1) 
 Basic Biology Laboratory 1  

วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อนหรือต้องเรียนพร้อมกัน: GSP1403 ชีววิทยาพ้ืนฐาน1 
การปฏิบัติการเรื่องคุณสมบตัิของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน กรดนิวคลีอิก วิตามิน 

การใช้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์ การแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อ การสืบพันธ์ุของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโต และ
การจ าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต 

Prerequisites or co-requisites: GSP1403 Basic Biology 1 
Laboratories related to properties of carbohydrate, lipid, protein, 

nucleic acid, vitamins; Using microscope; Cells; Cell division; Tissues; Reproduction of 
organisms; Growth and classification of living things 
 
GSP1405 เคมีพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 
 Basic Chemistry 1  

สมบัติของสสาร ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี
เบื้องต้น สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลายการบูรณาการสาระความรู้ทางเคมีกับ
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ)                     
ชีวิตประจ าวัน 

Properties of matter; Stoichiometry; Atomic structure; Periodic table; 
Basic chemical bonding; Properties of gases, solids, liquids, solutions; Integrated 
knowledge of chemistry to everyday life 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GSP1406 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน1  1(0-2-1) 
 Basic Chemistry Laboratory 1  

วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อนหรือต้องเรียนพร้อมกัน: GSP1405 เคมีพ้ืนฐาน 1 
หลักปฏิบัติทั่วไปในการปฏิบัติการเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี 

วิธีการใช้เครื่องมือพื้นฐานที่ถูกต้อง และการปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชาเคมีทั่วไป 1 
Prerequisites or co-requisites: GSP1405 Basic Chemistry 1 
General practices in chemistry laboratory; Safety in chemical 

laboratories; method of using basic tools, and laboratories related to the content in 
the General Chemistry 
 
GSP1407 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) 
 Basic Biology 2  

วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: GSP1403 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1 
เมแทบอลิซึม การแลกเปลี่ยนสาร เอนไซม์ การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ

ระดับเซลล์ การขนส่งและการคายน้ า สมดุลภายในเซลล์ การท างานของระบบต่างๆ ความรู้พื้นฐาน
ทางพันธุศาสตร์ พฤติกรรมและการปรับตัว สิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม การจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

Prerequisites or co-requisites: GSP1403 Basic Biology 1 
Metabolism; Chemical exchange; Enzymes; Photosynthesis; Cellular 



109 

    
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ)                     
respiration; Water transportation and transpiration; Cell equilibrium; Body systems; 
Basic knowledge of genetics; Behavior and adaptation; Living organisms and 
environment; Management of resource and environment 

 
GSP1408 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 2 1(0-2-1) 
 Basic Biological Laboratory 2  

วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อนหรือต้องเรียนพร้อมกัน: GSP1407 ชีววิทยาพ้ืนฐาน2 
การปฏิบัติการเรื่องการแลกเปลีย่นสาร เอนไซม ์การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ 

การขนส่ง การคายน้ า การท างานของระบบต่างๆ ฮอร์โมนสัตว์ ฮอร์โมนพืช พันธุศาสตร์ พฤติกรรม 
การปรับตัว ระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

Prerequisites or co-requisites: GSP1407 Basic Biology 2 
Laboratories related to chemical exchange, enzymes, photosynthesis, 

cellular respiration, transpiration, body systems, animal hormones, plant hormones, 
genetics, behavior, adaptation, ecology, management of resource and environment 
  

 
 
 

 

GSP1409 แคลคูลัสเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
 Fundamental Calculus  

ล าดับและอนุกรม เรขาคณิตวิเคราะห์ว่าด้วยเส้นตรงและภาคตัดกรวย ลิมิตและ
ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชัน การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นส าหรับคณิตศาสตร์ 

Sequences and series; Analytic geometry with linear and conic 
section; Limit and continuous function; Derivative function; Application of derivative; 
Integral of function, The use of computer programs needed for mathematics 

 
GSP2401 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) 
 Basic Physics 2  

วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: GSP1401  ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1 
ประจุ ไฟฟ้า กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า 

กระแสไฟฟ้า กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอพฟ์ แรงของรอเรนซ์ สนามแม่เหล็กอันเนื่องมาจาก
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ)                     
กระแสไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวน า สารแม่เหล็ก การแกว่งกวัดของสนามไฟฟ้า แสงเชิง
เรขาคณิต สเปกตรัมของคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ โครงสร้างอะตอม 
กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียสและการสลายนิวเคลียส 

Prerequisite: GSP1401Basic Physics 1 
Charge; Electric; Coulomb's Law; Electric field; Gauss's law; Electric 

potential; Electric capacity; Electric current; Ohm's law; Kirchhoff's law; Force of 
Lorentz; Magnetic field due to electric current; Induced electromotive force; 
magnetic matters; Electric field's oscillations; Geometrical optics; Spectrums of 
electromagnetic wave; Special theory of relativity; Atomic structure; Radioactivity; 
Nucleus and nucleus decay 
   
GSP2402 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2 1(0-2-1) 
 Basic Physics Laboratory 2  

วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อนหรือต้องเรียนพร้อมกัน: GSP2401ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2 
การปฏิบัตกิารเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟิสกิส์ 2 
Prerequisites or co-requisites: GSP2401 Basic Physics 2 
Laboratories related to the content of Physics 2 

  
 
 
 
 
 

 

GSP2403 เคมีพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) 
 Basic Chemistry 2  
                      วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: GSP1405 เคมีพ้ืนฐาน 1 
                      สมดุลเคมี สมดุลไอออน กรด เบส เกลือ บัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 
ผลกระทบของเคมีต่อสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

                      Prerequisite: GSP1405  Basic Chemistry 1 
Chemical equilibrium; Ion equilibrium; acid, base, salt, buffer; 

Electrochemistry; Introductory organic chemistry; Impacts of chemicals on the 
environment; and environmental conservation 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ)                     
 
GSP2404 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 2       1(0-2-1) 
 Basic Chemistry Laboratory 2  

วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อนหรือต้องเรียนพร้อมกัน: GSP2403เคมีพ้ืนฐาน2 
การปฏิบัติการเกี่ยวกับสมดุลเคมี ปฏิกิริยากรดเบส เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 

เคมีสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติการอื่นๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชาเคมีทั่วไป 2 
Prerequisites or co-requisites: GSP2403Basic Chemistry 2 
Laboratories related to chemical equilibrium, acid-base reactions, 

electrochemistry, introductory organic chemistry, environmental chemistry and other 
contents in the General Chemistry 2 

 
GSP2405 เคมีอนินทรีย์      3(3-0-6) 
 Inorganic Chemistry  

วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: GSP2403เคมีพ้ืนฐาน2 
สถานะพลังงานเชิงอะตอมและโมเลกุล สารประกอบไอออนิก วัฏจักรบอร์นฮาเบอร์ 

พลังงานแลตทิซ โครงสร้างผลึก สารประกอบโควาเลนต์ ทฤษฎีพันธะโควาเลนต์ รูปร่างโมเลกุล 
สมบัติและสารประกอบของของแข็งอนินทรีย์ 

Prerequisites: GSP2403Basic Chemistry 2 
Atomic and molecular energy states; Ionic compounds; Born-Haber 

cycle; Lattice energy; Crystal structure; Covalent compounds; Theories of covalent 
bonding; Molecular shape; Properties and compounds of inorganic solid 
 
 
 
 
 
 
 
GSP2406 ฟิสิกส์ของคลื่น        3(3-0-6) 
 Physics of Wave  

กฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ของคลื่น ชนิดและการเคลื่อนที่ของคลื่นในตัวกลางที่ เป็น
ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส สมการคลื่นและผลเฉลยของสมการ พลังงานและโมเมนตัมของคลื่น การ
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ)                     
รวม กันของคลื่น ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคลื่น  โพลาไรซ์ของ
คลื่น อันตรกิริยาของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับสสาร ประโยชน์และการประยุกต์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

Physics rules of waves; Types and motions of waves in solid, liquid, 
and gas media; Wave equation and the solution; Energy and Momentum of wave; 
Combination of waves; Doppler effect; Interference and Diffraction of waves; 
Polarization of waves; Interaction of electromagnetic waves with matters; Benefits 
and applications of electromagnetic waves 

 
GSP2407 ดาราศาสตร์และอวกาศ  3(3-0-6) 
 Astronomy and Space  

ธรรมชาติ และสมบัติของแสงบางประการที่จะน าไปสู่ความเข้าใจลักษณะบาง
ประการของวัตถุท้องฟ้า ระบบพิกัดทางดาราศาสตร์ ทรงกลมท้องฟ้า ระบบสุริยะ แผนที่ดาว ทัศน
อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ ลักษณะและปรากฏการณ์ต่างๆ ของวัตถุในท้ องฟ้า ยานอวกาศกับ
ความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์ในปัจจุบัน 

The nature and properties of light leading to understand some 
aspects of the celestial objects; Astronomical coordinate system; Celestial sphere; 
Solar system; Sky map; Visual devices for astronomy; Features and phenomena of 
objects in the sky; Spacecraft and advances in today astronomy 

 
GSP2408 สถิติวิเคราะห์   3(3-0-6) 
 Statistical Analysis  

หลักการ ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงแบบต่างๆ ความหมาย 
ขอบเขต และประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล 
ตัวเลข สถิติพรรณนา การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย 

Principles; Probability theory; Random variables; Distributions; Meaning, 
scope and usefulness of statistics; Data collection; Analysis of data; Data presentation; 
Numbers; Descriptive statistics; Estimation and hypothesis testing; Using software for 
research purposes 
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GSP3401 เคมีอินทรีย์                 3(3-0-6) 
 Organic Chemistry  

วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน:GSP2403 เคมีพ้ืนฐาน2 
โครงสร้าง หมู่ฟังก์ชัน การเรียกช่ือ สเตอริโอเคมี ปฏิกิริยาเคมี และกลไกการเกิด 

ปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์จ าพวกสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอะโรมาติก และ
สารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันแอลคิล แฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโทน กรดคาร์
บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีนและเอไมด์ 

Prerequisites: GSP2403 Basic Chemistry 2 
Structures; Functional groups; Naming; Stereochemistry; Chemical 

reactions and mechanism of chemical reactions of organic compounds such as 
hydrocarbons, aromatic compounds, and organic compounds with other functional 
groups such as alkyl, halide, alcohol, ether, aldehyde, ketone, carboxylic acid and 
derivatives, amine and anide 
   
GSP3402 เทคโนโลยีพลังงาน     3(3-0-6) 
 Energy Technology  

พลังงานในรูปแบบต่างๆ เทคโนโลยีทางด้านพลังงาน การใช้งานพลังงานน้ า 
พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนใต้พิภพ สถานการณ์ของแหล่งพลังงานต่างๆ ใน
ปัจจุบันและอนาคต เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน 

The various forms of energy consumption; Energy technology; The 
use of water energy; wind energy; solar energy; Geothermal energy; Situations of 
current and future energy sources; Technologies related to energy efficiency 
 
GSP3403 วิทยาศาสตร์โลก      3(3-0-6) 
 Earth Science  

ขอบเขตและยุคประวัติทางธรณีวิทยา รูปร่าง ขนาด การเคลื่อนไหว โครงสร้างและ 
สว่นประกอบของโลก คุณสมบัติ การแยกหมู่ การเกิด การแพร่กระจายและการใช้ประโยชน์ของหิน
และแร่ เช้ือเพลิงธรรมชาติ ลักษณะ โครงสร้างทางธรณีวิทยาของทะเลและมหาสมุทร สมบัติทาง
กายภาพและทางเคมีของน้ าทะเล ทรัพยากรธรรมชาติในมหาสมุทร ความหมายของบรรยากาศของ
โลก องค์ประกอบและสมบัติของบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ การอุตุนิยมวิทยา
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เบื้องต้น 

Scope and history of the geology; Shape, size, movement, structure 
and component of the Earth; Properties, separation, origin, spread and benefit of 
rocks and minerals; Natural fuels; Geological structure of sea and ocean; Physical and 
chemical properties of sea water; Natural resources in the ocean; Meaning of the 
Earth's atmosphere; Composition and properties of atmosphere; Changes of weather; 
Basic meteorology 
GSP3404 พันธุศาสตร์                     3(3-0-6) 
 Genetics  

วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: GSP1403 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1 
หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การคาดคะเนผลลัพธ์ที่เกิดในลูกผสม 

ความน่าจะเป็นและการทดสอบทางสถิติ ยีนและโครโมโซม การจ าลองของสารพันธุกรรม ยีน
เช่ือมโยงและรีคอมบิเนชัน เพศ การก าหนดเพศ มัลติเปิลแอลลีล การควบคุมของยีนเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ความแปรปรวนของลูกผสม การกลายระดับยีนและระดับโครโมโซม พันธุวิศวกรรม  
พันธุศาสตร์ประชากร การถ่ายทอดพันธุกรรมนอกส่วนนิวเคลียส 

Prerequisites: GSP1403 Basic Biology 1 
Principles of genetic inheritance; Forecasting results of a hybrid; 

Probability and statistical tests; Genes and chromosomes; Replication of genetic 
material; Lingage genes and recombination; Sex; Sex determination; Multiple Alleles; 
Qualitative and quantitative control of gene expression; The variation of a hybrid; 
Gene and chromosomal mutations; Genetic engineering; Population genetics; 
Extranuclear inheritance 
 
GSP3405 ฟิสิกส์แผนใหม่   3(3-0-6) 
 Modern Physics  

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ การแผ่รังสีของวัตถุด า คุณสมบัติคู่ของคลื่นและอนุภาค 
หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก ทฤษฎีอะตอม สเปกตรัมของอะตอม รังสีเอ็กซ์ เลเซอร์ 
กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น อะตอมและอนุภาคมูลฐาน นิวเคลียสของอะตอม โมเลกุลของของแข็ง 
กัมมันตภาพรังสี 

Special theory of relativity; Black body radiation; Wave-particle 
duality; Heisenberg's Uncertainty principle; Atomic theory; Atomic spectrums; X-rays; 
Lasers; Fundamental quantum mechanics; Atoms and Elementary particles; Atomic 
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nucleus, Molecules of solids; Radioactivity 
   
GSP3406 เทคนิคทางชีววิทยา  3(2-2-5) 
 Biological Techniques  

เทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการปฏิบัติการทางชีววิทยา การรวบรวมและเก็บรักษา
ตัวอย่างพันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์ การอัดแห้ง การดอง การสต๊าฟสัตว์ การท าสไลด์ช่ัวคราวและสไลด์
ถาวร การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือด้านชีววิทยา 

Techniques and procedures in biological laboratory; collection and 
preservation of plants and animals; Dry preservation; Fermentation; Animal staff; 
Preparing temporary and permanent slides; The use of biological tools and 
equipment 
  

 
 

GSP3407 ภาษาอังกฤษส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 1  3(3-0-6) 
 English for Science Teachers 1  

ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นค าศัพท์
และโครงสร้างภาษาอังกฤษส าหรบังานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสื่อสิ่งพิมพ์และสือ่
สารสนเทศต่างๆ เพื่อการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

Listening, speaking, reading and writing English skills focusing on 
scientific terms and structure of English commonly used in science and technology in 
related print-materials and other information media for application in science 
instruction 

 
GSP3408 ภาษาอังกฤษส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
 English for Science Teachers 2  

ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นค าศัพท์
โครงสร้างภาษาอังกฤษ และส านวนเพื่อการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

Listening, speaking, reading and writing English skills focusing on 
specific terms, structure of English, and idioms for application in science instruction 

 
GSP4401 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental  Science  
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ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อมแนว
ทางการลดและป้องกันปัญหาสิง่แวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 

Explanation, importance, category of Natural Resources and 
Environment; Relationships between organisms and their environment; Biodiversity; 
environmental issues; reduction and prevention approaches on environmental issues; 
Conservation ofNatural Resources and Environment; Natural resource management 
and environmental sustainability 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

GSP4402 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 
 Electricity and Electronics  

ความต้านทาน กฎของโอห์มและการใช้งาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้า
กระแสสลับ ตัวเหนี่ยวน า หม้อแปลงและรีเลย์ ตัวเก็บประจุ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโซลิดสเตต 
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

Resistance; Ohm's law and usage; DC and AC circuits; Inductors; 
Transformers and Relay; Capacitors; Electronic devices and solid state; Safety for 
electricity and electronics usage 
PGS3601 ส่งเสริมความคิดขั้นสูงของผู้เรียน 

Promotion of Learners’ Higher-order Thinking 
3(2-2-5) 
 

สมองกับการเรียนรู้ ทฤษฎี หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการคิดและการพัฒนาการ
คิดทักษะการคิดข้ันสูงประเภทต่างๆ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดข้ันสูง การวัด
และประเมินทักษะการคิดข้ันสูงประเภทต่างๆ 

Brain and learning; Theories, principles and ideas about thinking and 
thinking development; Higher-Order thinking skills; Management of learning 
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experience to promote higher-order thinking; Measurement and evaluation of various 
types of higher-order thinking skills 
 
PGS4602 การออกแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร ์
3(2-2-5) 

 Learning  Design of Science Learning Area  
การวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จิตวิทยาการเรียนรู้ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและการประเมินผล การออกแบบหน่วย
การเรียนรู้ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยอิงมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และทดลองจัดการเรียนรู้แบบจุลภาค 

The analysis curriculum of learning science, cognitive psychology, 
learning management of forms, learning management of method, media, 
measurement and evaluation, design of learning units, prepare lesson plans based 
on the learners of standards-based learning of science in elementary and secondary 
education and experimental learning microstructure. 

 
 
 
 
 
 

 
PGS4701 การจัดการเรยีนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 
 Learning Management of Science Project  

กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 
หลักการและแนวคิดในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ความหมายและประเภทของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ความส าคัญและประโยชน์ของการท าโครงงานวิทยาศาสตร ์ข้ันตอนของการท าโครงงาน  
การเขียนรายงานท าโครงงาน การน าเสนอโครงงาน  ผลการท าโครงงาน ข้ันตอนและรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน แนวปฏิบัติในการสอนท าโครงงาน  บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา และ 
การประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ 

The process of science, science process skills, science projects; 
principle and concepts; Definition and types; stage; the report writing; presentation; 
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the results; procedures and learning management of forms; practice in teaching; the 
role of advisors and assessment in science projects. 
  

 
 

PGS4702 สัมมนาหัวข้อพิเศษทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 
 Seminar of Special Topics in Science Education  

หลักการ ระเบียบวิธีวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ ศึกษา ประเด็นหรือกรณี ศึกษา
ประกอบการสัมมนาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ดาราศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ไฟฟ้าและพลังงาน 
การศึกษา การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ สะเต็มศึกษา 

The research methodology of science education, The issue or the 
case study of seminar in general science; astronomy; Environmental science; Electric 
and energy; Education learning management of science. and education stem 
 
PGS4703 การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)   
 Measurement and Evaluation of Science Learning 

Area 
 

การออกแบบ การสร้าง การใช้และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร
แกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา สถิติเบื้องต้นในการวัดและประเมินผลและการแปลความหมาย 

The design, development, application and quality monitoring of 
measurement, evaluation and assessment device of science learning area according 
to the standards and indicators from the national core curriculum (B.E. 2008) and the 
school curriculum; basic statistics in measurement, evaluation and assessment 
process  and the interpretation 

 
 

   
PGS4704 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร ์  2(1-2-3) 
 Scientific Ethics  

ทฤษฎีจริยธรรม แนวคิด หลักการและประเด็นจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ การ
วิเคราะห์กรณีศึกษา การศึกษาบุคคลคุณธรรม การสอนจริยธรรมในช้ันเรียนวิทยาศาสตร์ การวัดและ
ประเมินผล งานวิจัยและการเสนอแนวคิดการท าวิจัยเกี่ยวกับจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ 
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Ethical theories; Concepts; Principles and ethical issues in science; 

Analysis of case study; Learning role model; Teaching ethics in science classroom; 
Measurement and evaluation; Research and proposed ideas about conducting 
research in scientific ethics 
 
 
PGS4705 ปรัชญาการศึกษาวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Philosophy of Science Education  

พื้นฐานปรัชญาการศึกษาปรัชญาวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาการศึกษา แนวคิดและ
ทฤษฎีทางการศึกษา ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม ของการศึกษาวิทยาศาสตร์ และน าปรัชญา
การศึกษาวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

Philosophical, psychological, concept and theory, historical, 
sociological and cultural foundations of science education; philosophy of Science 
Education and science instruction. 
 
PGS4706 การจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 3(2-2-5) 
 Inquiry-based Instruction  

ทฤษฎี หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้การศึกษา
งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

Theories, principles and ideas about inquiry-based instruction; nature 
of science; design of inquiry-based learning activities; study of research about inquiry-
based instruction 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ)                     
PGS4707 การวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 3(2-2-5) 
 Classroom Research in Science Learning Area  

วิธีวิทยาการวิจัยในช้ันเรียน การศึกษาเอกสารผลงานวิจัยในช้ันเรียนและการ
วิเคราะห์ปัญหาการเรียนรูก้ลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การเสนอโครงการเพื่อท าวิจัยในช้ันเรียน  
ด าเนินการวิจัย  เขียนรายงานการวิจัย และน าเสนอผลงานวิจัย 

Classroom research methodology; the study of classroom research 
documents; the analysis of problems in science learning area; the presentation of 
classroom research proposal; the research implementation; writing research reports 
and the presentation of completed research 
 
PGS4708 ผู้น านันทนาการการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 3(2-2-5) 
 Leadership Recreation for Science Learning Area  

ความส าคัญของผู้น านันทนาการ ผู้น าชนิดต่างๆ เปรียบเทียบคุณลักษณะผู้น ากับ
ผู้บริหาร ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้บริหาร คุณลักษณะของผู้น านันทนาการ 
การด าเนินงานและปัญหาทั่วไปในการท างานของผู้น านันทนาการ ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้น ากิจกรรม
ต่างๆในการจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์และกิจกรรมนันทนาการ การจัดโปรแกรมนันทนาการทางการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ข้อพึงปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส ารวจนอกสถานที่ 

The importance of recreation leaders, types of leaders, the comparison of 
the traits between leaders and administrators,  tasks and obstructions in work performance 
of the  recreation leaders, practicum at sites as recreation leaders in science learning area 
and recommended practices and regulations on natural conservations, field trips. 
 
PGS4709 การสอนผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Teaching Exceptionally Gifted and Talented Learners in 

Science 
 

ความหมาย ลักษณะและพฤติกรรมของผู้ เรียนที่มีความสามารถพิ เศษทาง
วิทยาศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีการสอนส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ การจัดการเรียนรู้ 
เทคนิค วิธีสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม งานวิจัยและการเสนอแนวคิดการท าวิจัยเกี่ยวกับการสอนผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 

Definition; Characteristics and behaviors of exceptionally gifted and 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ)                     
talented learners in science; Concepts and teaching theories for exceptionally gifted 
and talented learners; Learning management, Instructional techniques; Teaching 
methods and Evaluation of exceptionally gifted and talented learners in science 
coupled scientific ethics; Research and proposed research on teaching exceptionally 
gifted and talented learners 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
การปรับปรุงแก้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ข 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

 
1. หลักสูตรนี้ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันการอุดมศึกษาเมื่อวันที่....เดือน... พ.ศ....... 
2.  สภาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้วในคราวประชุม ครั้งที่... 
เมื่อวันที่..... 
3.  หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้กับนักศึกษาต้ังแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
4.  เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
 -  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัย 
 -  เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานในภาวะปัจจุบัน 
 -  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตส าหรับบัณฑิตที่ต้องการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต 
 โดยมีแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 
 4.1. เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร 
 4.2.  เปลี่ยนรหัสวิชา  
 4.3.  รายวิชาที่ปรับออก 
 4.4.  รายวิชาที่ปรับเพิ่ม  
 4.5.  รายวิชาที่ย้ายกลุ่มวิชา 
 4.6.  ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต และเนื้อหารายวิชา 
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
 5.1  เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร 
   หมวดวิชาเฉพาะ 
   ก.  กลุ่มวิชาเอก 
    เดิม 80 หน่วยกิต เปลี่ยนเป็น 79 หน่วยกิต 
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 5.2  เปลี่ยนรหัสวิชา )แยกตามหมวดวิชา( 
   5.2.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
GEL1101 การใช้ภาษาไทย 

Thai Usage 
3)3-0-6( GEL0101 การใช้ภาษาไทย 

Thai Usage 
3)3-0-6( 

GEL1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและการสืบค้น 
English for 
Communication 
and Information 
Retrieval 

3)3-0-6( GEL0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและการสืบค้น 
English for 
Communication and 
Information Retrieval 

3)3-0-6( 

GEL1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและทักษะการ
เรียน 
English for 
Communication 
and Study Skills 

3)3-0-6( GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและทักษะการ
เรียน 
English for 
Communication and 
Study Skills 

3)3-0-6( 

GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 
Thai for Academic 
Purposes 

3)3-0-6( GEL0201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 
Thai for Academic 
Purposes 

3)3-0-6( 

GEL2202 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ 
English for 
Academic 
Purposes 

3)3-0-6( GEL0202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
English for Academic 
Purposes 
 
 

3)3-0-6( 

GEL2203 ภาษากลุ่มประชาคม
อาเซียน 
ASEAN Languages 

3)3-0-6( GEL0203 ภาษาในกลุ่มประชาคม
อาเซียน 
ASEAN Languages 

3)3-0-6( 

GEH1101 สุนทรียภาพกับชีวิต 
Aesthetics 
Appreciation 

3)3-0-6( GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต 
Aesthetic 
Appreciation 

3)3-0-6( 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
GEH1102 สังคมไทยในบรบิท

โลก 
Thai Society in 
Global Context 

3)3-0-6( GEH0102 สังคมไทยในบรบิทโลก  
Thai Society in 
Global Context
  

3)3-0-6( 

GEH2201 การพัฒนาตน 
Self Development 

3)3-0-6( GEH0201 การพัฒนาตน 
Self Development 

3)3-0-6( 

GEH2202 ความจริงของชีวิต 
Philosophy of Life 

3)3-0-6( GEH0202 ความจริงของชีวิต 
 Truth of Life 
 

3)3-0-6( 

GES1101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารและ
การเรียนรู ้
Technology for 
Communication 
and Learning 

3)3-0-6( GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารและการ
เรียนรู้ Information 
Technology for 
Communication and 
Learning 

3)3-0-6( 

GES1102 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับ
คุณภาพชีวิต 
Science and 
Technology for 
Quality of Life 

3)3-0-6( GES0102 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับคุณภาพ
ชีวิต 
Science and 
Technology for 
Quality of Life 

3)3-0-6( 

GES2201 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับ
สิ่งแวดล้อม 
Science, 
Technology and 
Environment 

3)3-0-6( GES0201 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับ
สิ่งแวดล้อม 
Science and 
Technology for 
Environment 

3)3-0-6( 

GES2202 การคิดและการ
ตัดสินใจ 
Thinking and 
Decision Making 

3)3-0-6( GES0202 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and 
Decision Making 

3)3-0-6( 

GES2203 ความรู้เท่าทัน 3)3-0-6( GES0203 ความรู้เท่าทัน 3)3-0-6( 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สารสนเทศ 
Information  
Literacy 

สารสนเทศ 
Information  Literacy 

GES2204 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต 
Mathematics for 
Life 

3)3-0-6( GES0204 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต 
Mathematics for Life 

3)3-0-6( 

GES2205 นันทนาการเพื่อ
คุณภาพชีวิต 
Recreation for 
Quality of Life 

3)3-0-6( GES0205 นันทนาการเพื่อคุณภาพ
ชีวิต 
Recreation for 
Quality of Life 

3)3-0-6( 

   5.2.2. หมวดวิชาเฉพาะ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
EDU1101 หลักการศึกษา 

Principles of 
Education 

3(2-2-5) EDP1101 ปรัชญาการศึกษา 
Philosophy of Education 

3(2-2-5) 

EDU3101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ส าหรับคร ู
Communicative 
Languages for 
Teachers 

3(2-2-5) EDP1102 ภาษาและวัฒนธรรม  
Languages and Cultures 

3(2-2-5) 

EDU1103 จิตวิทยาส าหรบัคร ู
Psychology for 
Teachers 

3)2-2-5( EDP1103 จิตวิทยาส าหรบัครู  
Psychology for Teachers 
 

3(2-2-5) 

EDU2102 หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู ้
Curriculumand 
Learning 
Management 
 

3)2-2-5( EDP2102 การพัฒนาหลักสูตร   
Curriculum 
Development 

3(2-2-5) 

EDU2103 การบริหารจัดการใน 3)2-2-5( EDP3101 การจัดการเรียนรู้และการ 3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ห้องเรียน 
Classroom 
Management 

จัดการช้ันเรียน   
Learning management 
and classroom 
management 

EDU2104 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา 
Innovation and 
Information 
Technology in 
Education 

3)2-2-5( EDP3102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 
Innovation and 
Information Technology 
in Education 
 
 

3(2-2-5) 

EDU2101 การวัดและประเมินผล
การศึกษา   
Educational 
Measurement and 
Evaluation 

3)2-2-5( EDP3103 การวัดและประเมินผล
การศึกษา 
Educational 
Measurement and 
Evaluation 

3(2-2-5) 

EDU3102 การวิจัยเพื่อพฒันาการ
เรียนรู้  
Research for Learning 
Development   

3)2-2-5( EDP4101 การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู ้
Research for Learning 
Development 

3(2-2-5) 

EDU1102 ความเป็นครูวิชาชีพ 
Being Professional 
Teachers 

3)2-2-5( EDP4102 ความเป็นครูวิชาชีพ 
Being Professional 
Teachers 

3(2-2-5) 

ESS4301 การปฏิบัตงิานวิชาชีพครู 
1  
Practicum 1 

1)0-60-0( EDP4301 การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 1  
Practicum 1 

1)0-60-0( 

ESS4302 การปฏิบัตงิานวิชาชีพครู 
2 
Practicum 2 

1)0-60-0( EDP4302 การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 2 
Practicum 2 
 

1)0-60-0( 

ESS5301 การปฏิบัตกิารสอนใน
สถานศึกษา 1  

5)0-300-0( EDP5301 การปฏิบัตกิารสอนใน
สถานศึกษา 1     

6)0-360-0( 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
Internship 1 Internship 1 

 
ESS5302 การปฏิบัตกิารสอนใน

สถานศึกษา 2 
Internship 2 

5)0-300-0( EDP5302 การปฏิบัตกิารสอนใน
สถานศึกษา 2 
Internship 2 

6)0-360-0( 

SCE1401 เคมีทั่วไป 1 
General Chemistry 1 

3)3-0-6) GSP1405 เคมีพื้นฐาน 1 
Basic Chemistry 1 

3)3-0-6) 

SCE1402 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 
General Chemistry 
Laboratory 1 

1(0-2-1) GSP1406 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน1 
Basic Chemistry 
Laboratory1 

1(0-2-1) 

SCE1403 เคมีทั่วไป 2 
General Chemistry 2 

3)3-0-6) GSP2403 เคมีพื้นฐาน2 
Basic Chemistry 2 

3)3-0-6) 

SCE1404 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 
General Chemistry 
Laboratory 2 

1(0-2-1) GSP2404 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน2  
Basic Chemistry 
Laboratory 2 

1(0-2-1) 

SCE1405 ชีววิทยา 1 
Biology 1 

3)3-0-6) GSP1403 ชีววิทยาพื้นฐาน1 
Basic Biology 1 

3)3-0-6) 

SCE1406 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 
Biology Laboratory 1 

1(0-2-1) GSP1404 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 1 
Basic Biology Laboratory  

1(0-2-1) 

SCE1407 ชีววิทยา 2 
Biology 2 

3)3-0-6) GSP1407 ชีววิทยาพื้นฐาน2 
Basic Biology 2 
 

3)3-0-6) 

SCE1408 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
Biological Laboratory 
2 

1(0-2-1) GSP1408 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 2 
Basic Biological 
Laboratory 2 

1(0-2-1) 

SCE1409 แคลคูลัสเบื้องต้น 
Fundamental 
Calculus 
 

3(2-2-5) GSP1409 แคลคูลัสเบื้องต้น 
Fundamental Calculus 

3(3-0-6( 

SCE2401 ฟิสิกส์ 1 
Physics 1 

3)3-0-6) GSP1401 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 
Basic Physics 1 

3)3-0-6) 
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SCE2402 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 

Physics Laboratory 1 
1(0-2-1) GSP1402 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 

Basic Physics Laboratory 1 
1(0-2-1) 

SCE2403 ฟิสิกส์ 2 
Physics 2 

3)3-0-6) GSP2401 ฟิสิกส์พื้นฐาน2 
Basic Physics 2 

3)3-0-6) 

SCE2404 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2    
Physics Laboratory 2 

1(0-2-1) GSP2402 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน2 
Basic Physics Laboratory 2 

1(0-2-1) 

SCE2405 เคมีอินทรีย ์
Organic Chemistry  

3)3-0-6) GSP3401 เคมีอินทรีย์       
Organic Chemistry 

3(3-0-6) 

SCE2406 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์
Organic Chemistry  
Laboratory 

1(0-2-1)    

SCE2407 สถิติวิเคราะห์  
Statistical Analysis  

3)2-2-5( GSP2408 สถิติวิเคราะห ์  
Statistical Analysis 

3)3-0-6( 

SCE3401 เคมีอนินทรีย ์
Inorganic Chemistry  

3)3-0-6( GSP2405 เคมีอนินทรีย ์
Inorganic Chemistry  

3)3-0-6) 

SCE3402 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
Astronomy and Space 

3)3-0-6( GSP2407 ดาราศาสตร์และอวกาศ  
Astronomy and Space 

3)3-0-6( 

SCE3403 ฟิสิกส์ของคลื่น     
Physics of Wave 

3(3-0-6) GSP2406 ฟิสิกส์ของคลื่น   
Physics of Wave   

3(3-0-6( 

SCE3404 วิทยาศาสตร์โลก  
Earth Science  

3)3-0-6( GSP3403 วิทยาศาสตร์โลก 
Earth Science   

3)3-0-6) 

SCE3405 พันธุศาสตร ์
Genetics 

3)3-0-6) GSP3404 พันธุศาสตร์  
Genetics 

3)3-0-6( 

SCE4401 ฟิสิกส์แผนใหม่      
Modern Physics 

3)3-0-6( GSP3405 ฟิสิกส์แผนใหม ่
Modern Physics  

3)3-0-6( 

SCE3406 ภาษาอังกฤษส าหรบัครู
วิทยาศาสตร์ 1  
English for Science 
Teachers 1 

3)2-2-5( GSP3407 ภาษาอังกฤษส าหรบัครู
วิทยาศาสตร์ 1 
English for Science 
Teachers 1  

3(3-0-6) 

SCE4402 พลังงานกับสิ่งแวดลอ้ม 
Energy and 

3(3-0-6) GSP4401 วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
Environmental  Science 

3(3-0-6) 
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Environment 

SCE4404 เทคนิคทางชีววิทยา 
Biological 
Techniques 

3(2-2-5) GSP3406 เทคนิคทางชีววิทยา 
Biological Techniques  

3(2-2-5) 

SCE4403 ภาษาอังกฤษส าหรบัครู
วิทยาศาสตร์ 2 
English for Science 
Teachers 2  

3(2-2-5) GSP3408 ภาษาอังกฤษส าหรบัครู
วิทยาศาสตร์ 2 
English for Science 
Teachers 2 

3(3-0-6) 

SCE4405 ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์  
Electricity and 
Electronics 

3(2-2-5) GSP4402 ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส ์
Electricity and 
Electronics  

3(3-0-6) 

SCE4406 เทคโนโลยีพลงังาน 
Energy Technology 

3(3-0-6) GSP3402 เทคโนโลยีพลงังาน 
Energy Technology 

3)3-0-6( 

EDS3201 การวัดและประเมินผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์   
Measurement and 
Evaluation of 
Science Learning 
Area 

2)1-2-3( PGS4503 การวัดและประเมินผลกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
Measurement and 
Evaluation of Science 
Learning Area 

2)1-2-3( 

SCE4505 การสอนโครงงาน
วิทยาศาสตร ์
Teaching of Science 
Project 

2)1-2-3( PGS4501 การจัดการเรียนรู้โครงงาน
วิทยาศาสตร ์
Learning Management of 
Science Project 

2)1-2-3( 

SCE4507 จริยธรรมทาง
วิทยาศาสตร ์
Scientific Ethics 

3)2-2-5( PGS4504 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร ์
Scientific Ethics  
 

2(1-2-3) 

SCE4506 การสง่เสรมิความคิดข้ัน
สูงของผู้เรียน 
Promotion of 
Learners’ Higher-

2)1-2-3( PGS3601 ส่งเสริมความคิดข้ันสูงของ
ผู้เรียน 
Promotion of Learners’ 
Higher-order Thinking 

3)2-2-5( 
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 5.3 รายวิชาที่ปรับออก 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา  น(บ-ป-อ) 
SCE2406 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์

Organic Chemistry  Laboratory 
1(0-2-1) 

EDS3301 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  1)0-60-0( 

 Preparation for Field Experience in Teaching Profession  
EDS3202 การจัดการช้ันเรียนและสิ่งแวดลอ้มกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2)1-2-3( 
 Management of Classroom and Environment for Science  

Learning Area 
 

EDS4501 การออกแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา 

3(2-2-5) 

 LearningDesign of Science Learning Area at Elementary Level  
SCE4503 การออกแบบการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรร์ะดับ

มัธยมศึกษา 
3(2-2-5) 

 Learning Design of Science Learning Area at Secondary Level  
EDS3203 การออกแบบและพฒันาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

Curriculum Design and Development Science Learning area 
2)1-2-3( 

SCE4509 อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร ์
Internet for Science Education 

3)2-2-5( 

 5.4 รายวิชาที่ปรับเพิ่ม 

GEL0204 ภาษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ 
Thai for Careers  

   3)3-0-6( 
 

GEH0203 
 

ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 
Life in Multicultural Society 

3)3-0-6( 

GEH0204 
 

ความเป็นพลเมอืง 
Civil Education 

3)3-0-6( 

GEH0205 
 

ทักษะชีวิตเพื่อความเป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์ 
Life  Skills for The Absolute Human 

3)3-0-6( 

GEH0206 
 
 

การพัฒนาทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 
Life Skill Development for Undergraduate Student 
 

3)3-0-6( 
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รหัสวิชา 

 
 
 
 
 
ชื่อวิชา 

 
 
 
 
 

น(บ-ป-อ) 
GES0206 ชีวิตและสุขภาพ 

Life and Health 
3)3-0-6( 

 
EDP2101 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู  

Morals and Ethics for Professional Teachers 
3(2-2-5) 

EDP2103 การประกันคุณภาพการศึกษา 
Quality Assurance in Education 

3(2-2-5) 

EDP4201 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
Scouts, Junior Red Cross, and Learning DevelopmentActivities 

3(2-2-5) 

EDP4202 ความคิดสร้างสรรค์ส าหรบัคร ู
Creativity for Teachers 

3(2-2-5) 

EDP4203 จิตวิทยาบุคลกิภาพและการปรับตัว 
Psychology of Personality and Adjustment 

3(2-2-5) 

EDP4204 จิตวิทยาการปรบัพฤติกรรม 
Psychology of Behavior Modification 

3(2-2-5) 

EDP4205 จิตวิทยาเด็ก  
Child Psychology 

3(2-2-5) 

EDP4206 จิตวิทยาวัยรุ่น 
Adolescent Psychology 

3(2-2-5) 

EDP4207 จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนรู ้
Creative Psychology of Learning  

3(2-2-5) 

EDP4208 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา  
Guidance and Counseling 

3(2-2-5) 

EDP4209 การพัฒนาทักษะการคิดระดบัสงู 
Developing Higher- order Thinking Skills 

3(2-2-5) 

EDP4210 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 
Introduction to Statistics in Education 

3(2-2-5) 

EDP4211 การสอนเพศศึกษา 3(2-2-5) 
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Teaching of Sex Education  
EDP4212 การออกแบบกราฟิกเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 Graphic Design for Education  
EDP4213 การออกแบบสารเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 Message Design for Education  
EDP4214 สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 Computer for Instruction  
PGS4702 สัมมนาหัวข้อพิเศษทางการศึกษาวิทยาศาสตร ์ 2)1-2-3( 
 Seminar of Special Topic in Science Education 

 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา  น(บ-ป-อ) 
PGS4705 ปรัชญาการศึกษาวิทยาศาสตร ์ 3)3-0-6( 
 Philosophy  of Science  Education  
PGS4706 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 3)3-2-5( 
 Inquiry-based  Intruction  
PGS4708 ผู้น านันทนาการการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 3)2-2-5( 
 Leadership Recreation for Science Learning Area  
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 5.5 รายวิชาปรับย้ายกลุ่มวิชาและปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
เดิมอยู่กลุ่มวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์   ปรับย้ายไปกลุ่มวิชาเลือก 

EDS3201 การวัดและประเมินผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  
Measurement and 
Evaluation of 
Science Learning 
Area 

 2)1-2-3(   PGS4703 การวัดและประเมินผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์
Measurement and 
Evaluation of Science 
Learning Area 

2)1-2-3( 

EDS4202 การวิจัยในช้ันเรียนกลุม่
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์
Classroom Research 
in Science Learning 
Area 

3)2-2-5( PGS4707 การวิจัยในช้ันเรียนกลุม่
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์
Classroom Research 
in Science Learning 
Area 

3)2-2-5( 
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5.6  ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต และค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2560 
EDU1101 หลักการศึกษา                                              3)2-2-5( 
 Principles of Education 

หลักการ ปรัชญาแนวคิดทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเป็นมาและ
ระบบการจัดการศึกษาไทย  วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย แผนการศึกษา
แห่งชาติ พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษา
การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม  การบรหิารการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษาแนวโน้มการศึกษาไทยในอนาคต 

EDP1101  ปรัชญาการศึกษา         3(2-2-5) 
  Philosophy of Education 

ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาไทย แนวคิดและกลวิธีการจัด
การศึกษา เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างวิสัยทัศน์ทางการศึกษา การ
ประยุกต์ใช้ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
แนวโน้มการศึกษาไทยในอนาคต 

EDU3101 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรบัครู 3(2-2-5( 
 Communicative Languages for Teachers 
      วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย
และ ภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง 
เพื่อการสื่อความหมายในการเรียนการสอน การน าเสนอทางวิชาการและงาน
บริการวิชาการแกส่ังคม 

EDP1102  ภาษาและวัฒนธรรม       3(2-2-5) 
  Languages and Cultures 

          วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีการใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มุ่งเน้นทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศส าหรับครู ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาที่มีต่อสังคม
และวัฒนธรรม โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมไทยประชาคมอาเซียนและของ
โลกกับการใช้ภาษา การเปลี่ยนแปลงทางภาษาที่ เกิดจากปัจจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรม 
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EDU1103 จิตวิทยาส าหรบัครู 3)2-2-5( 
 Psychology for Teachers 
 จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะ
แนวและให้ค าปรึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร มนุษย
สัมพันธ์ในองค์กร ธรรมชาติของผู้เรียน การส่งเสริมและช่วยเหลือผู้เรียนแต่ละช่วง
วัยให้เรียนรู้และพัฒนาตามศักยภาพ การปรับพฤติกรรมผู้เรียน  

EDP1103  จิตวิทยาส าหรับครู        3(2-2-5) 
  Psychology for Teachers 

จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์จิตวิทยาการเรียนรู้
และจิตวิทยาการศึกษาแนวทางการใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพจิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาเพื่อให้
ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 

EDU2102 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้                           3(2-2-5) 
 Curriculum and Learning Management 
 ทฤษฎีหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตร  ปัญหาและแนวโน้มในการ
พัฒนาหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานช่วงช้ัน  การออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน  รูปแบบการเรียนรู้และ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ การ
ออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  การบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม   

EDP2102  การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5)
  Curriculum Development 

หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร 
กระบวนการในจัดท าหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ แนวทาง
ปฏิบัตใินการประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2560 
EDU2103 การบริหารจัดการในหอ้งเรียน                               3(2-2-5) 
 Classroom  Management 
 ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ  การบริหารจัดการช้ันเรียนและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  การประกันคุณภาพการเรียนรู้  วัฒนธรรม มนุษย
สัมพันธ์และการสื่อสารในห้องเรียน  การจัดท าโครงงานทางวิชาการ  โครงการฝึก
อาชีพ โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน  การใช้นวัตกรรมและการจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการช้ันเรียน 

EDP3101  การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน       3(2-2-5) 
  Learning management and classroom management 

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
แนวทางการน าแผนการเรียนรู้ไปการปฏิบัติให้เกิดผลจริง การจัดการเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการคิดวิเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการ
ช้ันเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนใน
สถานศึกษา 

EDU2104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา      3(2-2-5)  
 Innovation and Information Technology in Education 
 แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครู แหล่ง
การเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาที่ เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ การออกแบบ การสร้าง การน าไปใช้ การประเมินและการปรับปรุง
นวัตกรรม นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ 

EDP3102  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       3(2-2-5) 
  Innovation and Information technology in Education 

แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครู แหล่ง
การเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาทีเ่กิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
การออกแบบ การสร้าง การน าไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม 
นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ 
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EDU2101 การวัดและการประเมินผลการศึกษา                       3(2-2-5) 
 Educational Measurement and Evaluation 
      ระเบียบ หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  
การสร้าง การใช้และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินตามสภาพจริง  การประเมินจากแฟ้มสะสม
งาน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การน าผลการประเมินไปปรับปรงุการ
จัดการเรียนรู้และหลักสูตร 

EDP3103  การวัดและประเมินผลการศึกษา          3(2-2-5) 
Educational Measurement and Evaluation 
ระเบียบ หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา การ

สร้าง การใช้ และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การ
ประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การ
ประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้และหลักสูตร 

 
EDU3102 การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้                               3(2-2-5)  
 Research for Learning Development 
 วิ ธี วิทยาการวิจัยทางการศึกษา  ทฤษฎีและรูปแบบการวิ จัย 
กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในช้ันเรียน การใช้กระบวนการวิจัยใน
การแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติการวิจัยโดย การศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้  เสนอโครงการเพื่อท าวิจัยด าเนินการวิจัย  เขียน
รายงานการวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัย 
 

EDP4101  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้          3(2-2-5) 
Research for Learning Development 
วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา  ทฤษฎีและรูปแบบการวิจัย 

กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในช้ันเรียน การใช้กระบวนการวิจัยใน
การแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติการวิจัยโดย การศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้  เสนอโครงการเพื่อท าวิจัยด าเนินการวิจัย  เขียนรายงาน
การวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
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EDU1102 ความเป็นครูวิชาชีพ                                              3)2-2-5( 
 Being Professional Teachers 
      ความส าคัญ บทบาทหน้าที่ ภาระงานครู พัฒนาการของวิชาชีพครู  
คุณลักษณะ  ทัศนคติ  ศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครูวิชาชีพ  การเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้และผู้น าทางวิชาการ ภาวะผู้น าทางการศึกษา การท างานเป็น
ทีม เกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครูกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 

EDP4102     ความเป็นครูวิชาชีพ     3(2-2-5) 
          Being Professional Teachers 
                    ภาระงานและบทบาทหน้าที่ของครู คุณลักษณะ และมาตรฐาน
วิชาชีพ ความเป็นครูวิชาชีพ การจัดการความรู้เกี่ยวกับ วิชาชีพครู และในด้าน
เนื้อหาวิชาที่สอน กลยุทธ์การสอน การสร้างเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ กระบวนการแสวงหาและเลือกใช้สารสนเทศ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู  การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู การ
พัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
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SCE4501 การออกแบบการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้                  3)2-2-5( 

วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา  
LearningDesign of Science Learning Area  
at Elementary Level 
สาระส าคัญของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ

ประถมศึกษา การวิเคราะห์เนื้อหา จิตวิทยาการเรียนรู้ เทคนิคการสอน วิธีสอน สื่อ 
การวัดและการประเมนิผล การออกแบบหน่วยการเรยีนรู้ การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและน าไปทดลองปฏิบัติการสอนจุลภาค 

PGS4602 การออกแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ3(2-2-5) 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

 Learning Design of Science Learning Area   
การวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา

การเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและการ
ประเมินผล การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยอิงมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และทดลองจัดการเรียนรู้แบบจุลภาค 

SCE4503 การออกแบบการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้                  3)2-2-5( 
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา  
LearningDesignof Science LearningArea 
at Secondary Level 

 สาระส าคัญของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา การวิเคราะห์เนื้อหา จิตวิทยาการเรียนรู้ เทคนิคการสอน วิธีสอน สื่อ 
การวัดและการประเมนิผล การออกแบบหน่วยการเรยีนรู้ การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาและน าไปทดลองปฏิบัติการสอน 
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EDS4201 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษา                              2)1-2-3( 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
               Design and Production of Educational Media  
               for Science Area 
การดลือกการใช้และบ ารุงรักษาสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การออกแบบ การผลิต 
ทดลองใช้ ประเมินและปรับปรุงสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาส าหรับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ การพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

SCE2405 เคมีอินทรีย์                                                          3(3-0-6) 
Organic Chemistry 
โครงสร้าง หมู่ฟังก์ชัน การเรียกช่ือ สเตอริโอเคมี ปฏิกิริยาเคมี และ

กลไกการเกิด ปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์จ าพวกสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
สารประกอบอะโรมาติก และสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันแอลคิล แฮไลด์ 
แอลกอฮอล์ อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโทน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีนและเอ
ไมด์ สารประกอบอินทรีย์ที่มีโลหะเป็นองค์ประกอบ และสารชีวโมเลกุล 

GSP2405 เคมีอินทรีย์     3(3-0-6) 
 Organic Chemistry  

โครงสร้าง หมู่ฟังก์ชัน การเรียกช่ือ สเตอริโอเคมี ปฏิกิริยาเคมี 
และกลไกการเกิด ปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์จ าพวกสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
สารประกอบอะโรมาติก และสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันแอลคิล แฮไลด์ 
แอลกอฮอล์ อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโทน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีนและ 
เอไมด์ 
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SCE4402 พลังงานกับสิ่งแวดลอ้ม                                          3(3-0-6)  

Energy and Environment 
    พลังงานและมลภาวะจากการใช้พลังงานรูปแบบต่างๆ สาเหตุของ
มลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
การควบคุมการใช้พลังงาน แนวทางการลดและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม 

GSP4401 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                           3(3-0-6) 
 Environmental Science  

ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อมแนวทางการลดและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 

SCE4406 เทคโนโลยีพลงังาน                                              3(3-0-6) 
Energy Technology 

 พลังงานในรูปแบบต่างๆ เทคโนโลยีทางด้านพลังงาน การใช้งาน
พลั งงานน้ า พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนใต้พิภพ 
สถานการณ์ของแหล่งพลังงานต่างๆ ในปัจจุบันและอนาคต เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับการประหยัดพลังงาน 
 

GSP3402 เทคโนโลยีพลังงาน                                   3)3-0-6( 
 Energy Technology  

พลังงานในรูปแบบต่างๆ เทคโนโลยีทางด้านพลังงาน การใช้งาน
พลังงานน้ า พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนใต้พิภพ สถานการณ์
ของแหล่งพลังงานต่างๆ ในปัจจุบันและอนาคต เทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับการ
ประหยัดพลังงาน 
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SCE4505 การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์                                   2(1-2-3)  

Teaching Science Project 
 กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ หลักการและแนวคิดในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทของ
โครงงานวิทยาศาสตร์ วิธีการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ การเขียนรายงาน การแสดง
โครงงาน การประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ และการท าโครงงานวิทยาศาสตร์  

PGS4501 การจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์               2)1-2-3( 
 Learning management of Science Project  

กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ หลักการและแนวคิดในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ความหมายและ
ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ ความส าคัญและประโยชน์ของการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ข้ันตอนของการท าโครงงาน  การเขียนรายงานท าโครงงาน การ
น าเสนอโครงงาน  ผลการท าโครงงาน ข้ันตอนและรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน แนวปฏิบัติในการสอนผู้เรียนท าโครงงาน  บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา 
และ การประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ 
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6. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมพ.ศ. 2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
 6.1  โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
หลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 
ไม่น้อยกว่า 

 
166  

 
หน่วยกิต 

หลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 
ไม่น้อยกว่า 

 
165 

 
หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
ไม่น้อยกว่า 

 
30   

 
หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
ไม่น้อยกว่า     

 
30 

 
หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา  12   หน่วยกิต 1.1 กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  9 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  9 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  9   หน่วยกิต 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 

2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 130  หน่วยกิต 2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า    50 หน่วยกิต 2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 

ก. วิชาการศึกษา  27 หน่วยกิต ก. วิชาชีพครูบังคับ  33 หน่วยกิต 
ข.  วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์  10   หน่วยกิต ข.  วิชาชีพครูเลือก  3 หน่วยกิต 
ค. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  13 หน่วยกิต ค. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   14 หน่วยกิต 

2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า    80 หน่วยกิต 2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต 
ก.วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  70   หน่วยกิต ก.วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  69 หน่วยกิต 
ข.  วิชาการสอนวิทยาศาสตร์  6 หน่วยกิต ข.  วิชาการสอนวิชาเอก  6 หน่วยกิต 
ค.วิชาเลือก  4 หน่วยกิต ค.วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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 6.2 รายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                         ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.กลุ่มวิชาภาษา                                          ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 1.กลุ่มวิชาภาษาไป                                            ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
บังคับเรียน 3 รายวิชา                                                   9 หน่วยกิต บังคับเรียน 3 รายวิชา                                                        9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
GEL1101 การใช้ภาษาไทย 3)3-0-6( GEL0101 การใช้ภาษาไทย 3)3-0-6( 
 Thai Usage   Thai Usage  
GEL1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสบืค้น 3)3-0-6( GEL0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสบืค้น 3)3-0-6( 
 English for Communication and Information 

Retrieval 
  English for Communication and Information 

Retrieval 
 

GEL1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทกัษะการเรียน 
English for Communication and Study Skills 

3)3-0-6( GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทกัษะการเรียน 
English for Communication and Study Skills 

3)3-0-6( 

ข.เลือกเรยีน 1 รายวิชา                                                    3 หน่วยกิต ข.เลือกเรยีน 1 รายวิชา3 หน่วยกิต 
GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 3)3-0-6( GEL0201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 3)3-0-6( 
 Thai for Academic Purposes   Thai for Academic Purpose  
GEL2202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3)3-0-6( GEL0202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   3)3-0-6( 
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 English for Academic Purposes   English for Academic Purpose  
GEL2203 ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน 

ASEAN Languages 
3)3-0-6( 

 
GEL0203 ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน 

ASEAN Languages 
 

3)3-0-6( 
 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  GEL0204 ภาษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ 
Thai for Careers 

3)3-0-6( 
 

2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                 ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                    ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
บังคับเรียน 2 รายวิชา                                                     6 หน่วยกิต บังคับเรียน 2 รายวิชา                                                         6 หน่วยกิต 
GEH1101 สุนทรียภาพกับชีวิต 3)3-0-6( GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต 3)3-0-6( 
 Aesthetics Appreciation   Aesthetic Appreciation  
GEH1102 สังคมไทยในบรบิทโลก 3)3-0-6( GEH0102  สังคมไทยในบรบิทโลก 3)3-0-6( 
 Thai Society in Global Context   Thai Society in Global Context  
เลือกเรียน 1 รายวิชา3 หน่วยกิต เลือกเรียน 1 รายวิชา3 หน่วยกิต 

GEH2201 การพัฒนาตน 3)3-0-6( GEH0201 การพัฒนาตน   3)3-0-6( 
 Self Development   Self Development  
GEH2202 ความจริงของชีวิต 3)3-0-6( GEH0202  ความจริงของชีวิต 3)3-0-6( 
 Philosophy of Life   Truth of Life  
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 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  GEH0203 

 
ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 
Life in Multicultural Society 

3)3-0-6( 
 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  GEH0204 
 

ความเป็นพลเมอืง 
Civic Education 

3)3-0-6( 
 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  GEH0205 
 

ทักษะชีวิตเพื่อความเป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์ 
Life Competencies for the Righteous  
 

3)3-0-6( 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  GEH0206 การพัฒนาทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 
Life Skill Development for Undergraduate 
Student 

3)3-0-6( 

3.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์                  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 3.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์                      ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

บังคับเรียน 2 รายวิชา                                                     6 หน่วยกิต บังคับเรียน 2 รายวิชา                                                         6 หน่วยกิต 

GES1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู ้ 3)3-0-6( GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 3)3-0-6( 

 Technology for Communication and Learning   Information Technology for Communication 
and Learning 

 

GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคุณภาพชีวิต 3)3-0-6( GES0102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคุณภาพชีวิต 3)3-0-6( 
 Science and Technology for Quality of Life   Science and Technology for Quality of Life  
เลือกเรียน 1 รายวิชา3 หน่วยกิต เลือกเรียน 1 รายวิชา3 หน่วยกิต 
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GES2201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัสิง่แวดล้อม 3)3-0-6( GES0201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัสิง่แวดล้อม 3)3-0-6( 
 Science, Technology and Environment   Science and Technology for Environment  
GES2202 การคิดและการตัดสินใจ 3)3-0-6( GES0202 การคิดและการตัดสินใจ   3)3-0-6( 
 Thinking and Decision Making   Thinking and Decision Making  
GES2203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ 

Information Literacy  
 

3)3-0-6( GES0203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ 
Information Literacy  

3)3-0-6( 

GES2204 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต 
Mathematics for Life 

3)3-0-6( GES0204 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต 
Mathematics for Life 
 

3)3-0-6( 

GES2205 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 
Recreation for Quality of Life 

3)3-0-6( GES0205 
 

นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 
Recreation for Quality of Life 

3)3-0-6( 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  
 

GES0206 ชีวิตและสุขภาพ 
Life and Health 

3)3-0-6( 
 

หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
1.กลุ่มวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า50 หน่วยกิต 1.กลุ่มวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า50 หน่วยกิต 
วิชาการศึกษา                                                             27 หน่วยกิต วิชาชีพครูบังคับ                                                              33 หน่วยกิต 
EDU1101 หลักการศึกษา 3(2-2-5) EDP1101 ปรัชญาการศึกษา 3(2-2-5) 
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Principles of Education Philosophy of Education 

EDU3101 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรบัคร ู
Communicative Languages for Teachers 

3(2-2-5) EDP1102 ภาษาและวัฒนธรรม 
Languages and Cultures 

3(2-2-5) 

EDU1103 จิตวิทยาส าหรบัคร ู 3)2-2-5( EDP1103 จิตวิทยาส าหรบัครู    3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers   Psychology for Teachers  
 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP2101 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู 

Morals and Ethics for Professional Teachers 
3(2-2-5) 

EDU2102 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
Curriculumand Learning Management 
 

3)2-2-5( EDP2102 การพัฒนาหลักสูตร   
Curriculum Development 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP2103 การประกันคุณภาพการศึกษา 
Quality Assurance in Education 

3(2-2-5) 

EDU2103 การบริหารจัดการในหอ้งเรียน 
Classroom Management 

3)2-2-5( EDP3101 การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน  
Learning management and classroom management 

3(2-2-5) 

EDU2104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
Innovation and Information Technology in 
Education 

3)2-2-5( EDP3102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
Innovation and Information Technology in 
Education 

3(2-2-5) 

EDU2101 การวัดและประเมินผลการศึกษา   3)2-2-5( EDP3103 การวัดและประเมินผลการศึกษา   3)2-2-5( 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
Educational Measurement and Evaluation Educational Measurement and Evaluation 

EDU3102 การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู ้ 3)2-2-5( EDP4101 การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู ้ 3)2-2-5( 
 Research for Learning Development   Research for Learning Development  
EDU1102 ความเป็นครูวิชาชีพ 

Being Professional Teachers 
3)2-2-5( EDP4102 ความเป็นครูวิชาชีพ 

Being Professional Teachers 
3)2-2-5( 

 วิชาชีพครูเลือก                                                                 3 หน่วยกิต 
 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP4201 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

Scouts, Junior Red Cross, and Learning 
DevelopmentActivities 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP4202 ความคิดสร้างสรรค์ส าหรบัคร ู
Creativity for Teachers 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP4203 จิตวิทยาบุคลกิภาพและการปรับตัว 
Psychology of Personality and Adjustment 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP4204 จิตวิทยาการปรบัพฤติกรรม 
Psychology of Behavior Modification 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP4205 จิตวิทยาเด็ก  
Child Psychology 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP4206 จิตวิทยาวัยรุ่น 3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
Adolescent Psychology 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP4207 จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนรู ้
Creative Psychology of Learning  

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP4208 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา  
Guidance and Counseling 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP4209 การพัฒนาทักษะการคิดระดบัสงู 
Developing Higher- order Thinking Skills 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP4210 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 
Introduction to Statistics in Education 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP4211 การสอนเพศศึกษา 
Teaching  of  Sex  Education 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP4212 การออกแบบกราฟิกเพื่อการศึกษา 
Graphic Design for Education 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม --------------------- 
 
 

 EDP4213 การออกแบบสารเพื่อการศึกษา 
Message Design for Education 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP4214 สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
Computer for Instruction 

3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                                    13 หน่วยกิต วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                                        14 หน่วยกิต 
ESS3301 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

Preparation for Field Experience in Teaching 
Profession 

1)0-60-0(  ----------------------- ปรับออก ----------------  

ESS4301 การปฏิบัตงิานวิชาชีพครู 1  
Practicum 1 

1)0-60-0( EDP4301 การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 
Practicum 1 

1)0-60-0( 

ESS4302 การปฏิบัตงิานวิชาชีพครู 2 
Practicum 2 

1)0-60-0( EDP4302 การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 
Practicum 2 

1)0-60-0( 

ESS5301 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1  
Internship 1 

5)0-300-0( EDP5301 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1  
Internship 1 

6)0-360-0( 

ESS5302 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

5)0-300-0( EDP5302 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

6)0-360-0( 

2.วิชาเอกไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต 2.วิชาเอกไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต 
วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 70 หน่วยกิต วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 69 หน่วยกิต 
SCE1401 เคมีทั่วไป 1 

General Chemistry 1 
3)3-0-6) GSP1405 เคมีพื้นฐาน 1 

Basic Chemistry 1 
3)3-0-6) 

SCE1402 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 
General Chemistry Laboratory 1 

1(0-2-1) GSP1406 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน1 
Basic Chemistry Laboratory1 

1(0-2-1) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

SCE1403 เคมีทั่วไป 2 
General Chemistry 2 

3)3-0-6) GSP2403 เคมีพื้นฐาน2 
Basic Chemistry 2 
 

3)3-0-6) 

SCE1404 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 
General Chemistry Laboratory 2 

1(0-2-1) GSP2404 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน2 
Basic Chemistry Laboratory 2 

1(0-2-1) 

SCE1405 ชีววิทยา 1 
Biology 1 

3)3-0-6) GSP1403 ชีววิทยาพื้นฐาน1 
Basic Biology 1 

3)3-0-6) 

SCE1406 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 
Biology Laboratory 1 

1(0-2-1) GSP1404 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 1 
Basic Biology Laboratory 1 

1(0-2-1) 

SCE1407 ชีววิทยา 2 
Biology 2 

3)3-0-6) GSP1407 ชีววิทยาพื้นฐาน2 
Basic Biology 2 

3)3-0-6) 

SCE1408 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
Biological Laboratory 2 

1(0-2-1) GSP1408 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน2 
Basic Biological Laboratory 2 

1(0-2-1) 

SCE1409 แคลคูลัสเบื้องต้น 
Fundamental Calculus 

3(2-2-5) GSP1409 แคลคูลัสเบื้องต้น 
Fundamental Calculus 

3)3-0-6) 

SCE2401 ฟิสิกส์ 1 
Physics 1 

3)3-0-6) GSP1401 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 
Basic Physics 1 

3)3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
SCE2402 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 

Physics Laboratory 1 
1(0-2-1) GSP1402 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 

Basic Physics Laboratory 1 
1(0-2-1) 

SCE2403 ฟิสิกส์ 2 
Physics 2 

3)3-0-6) GSP2401 ฟิสิกส์พื้นฐาน2 
Basic Physics 2 

3)3-0-6) 

SCE2404 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2       
Physics Laboratory 2 

1(0-2-1) GSP2402 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน2 
Basic Physics Laboratory 2 
 

1(0-2-1) 

SCE2405 เคมีอินทรีย ์
Organic Chemistry   

3)3-0-6) GSP3401 เคมีอินทรีย์         
Organic Chemistry 

3(3-0-6) 

SCE2406 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์
Organic Chemistry  Laboratory 

1(0-2-1   
 

 

SCE2407 สถิติวิเคราะห์   
Statistical Analysis 

3)2-2-5( GSP2408 สถิติวิเคราะห ์
Statistical Analysis   

3)3-0-6( 

SCE3401 เคมีอนินทรีย ์  
Inorganic Chemistry 

3)3-0-6( GSP2405 เคมีอนินทรีย ์
Inorganic Chemistry     

3)3-0-6) 

SCE3402 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
Astronomy and Space 

3)3-0-6( GSP2407 ดาราศาสตร์และอวกาศ  
Astronomy and Space 

3)3-0-6( 

SCE3403 ฟิสิกส์ของคลื่น       3(3-0-6) GSP2406 ฟิสิกส์ของคลื่น      3(3-0-6( 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
Physics of Wave Physics of Wave 

SCE3404 วิทยาศาสตร์โลก       
Earth Science 

3)3-0-6( GSP3403 วิทยาศาสตร์โลก 
Earth Science  

3)3-0-6) 

SCE3405 พันธุศาสตร ์
Genetics 

3)3-0-6) GSP3404 พันธุศาสตร์        
Genetics 

3)3-0-6( 

SCE4401 ฟิสิกส์แผนใหม่       
Modern Physics 

3)3-0-6( GSP3405 ฟิสิกส์แผนใหม ่   
Modern Physics 

3)3-0-6( 

SCE3406 ภาษาอังกฤษส าหรบัครูวิทยาศาสตร์ 1 
English for Science Teachers 1  

3)2-2-5( GSP3407 ภาษาอังกฤษส าหรบัครูวิทยาศาสตร์ 1 
English for Science Teachers 1  
 

3(3-0-6) 

SCE4402 พลังงานกับสิ่งแวดลอ้ม 
Energy and Environment 

3(3-0-6) GSP4401 วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
Environmental  Science 

3(3-0-6) 

SCE4404 เทคนิคทางชีววิทยา 
Biological Techniques 

3(2-2-5) GSP3406 เทคนิคทางชีววิทยา 
Biological Techniques   

3(2-2-5) 

SCE4403 ภาษาอังกฤษส าหรบัครูวิทยาศาสตร์ 2  
English for Science Teachers 2 

3(2-2-5) GSP3408 ภาษาอังกฤษส าหรบัครูวิทยาศาสตร์ 2 
English for Science Teachers 2 

3(3-0-6) 

SCE4405 ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์  
Electricity and Electronics 

3(2-2-5) GSP4402 ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส ์  
Electricity and Electronics 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
SCE4406 เทคโนโลยีพลงังาน 

Energy Technology 
3(3-0-6) GSP3402 เทคโนโลยีพลงังาน 

Energy Technology 
3)3-0-6( 

วิชาการสอนวิทยาศาสตร์                                                  6 หน่วยกิต วิชาการสอน                                                                    6 หน่วยกิต 
EDS3201 การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์   
Measurement and Evaluation of Science 
Learning Area 
 
 
 

2)1-2-3(  -----------------------ย้ายกลุ่ม ----------------  

EDS3202 การจัดการช้ันเรียนและสิ่งแวดลอ้มกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์
Curriculum Design and Development Science 
Learning area 
 

2)1-2-3(   
----------------------- ปรับออก ---------------- 

 

EDS3203 การออกแบบและพฒันาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์
Learning Design of Science Learning Area at 

2)1-2-3(  
 
 

----------------------- ปรับออก ----------------  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
Secondary Level  

EDS4501 การออกแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
Learning Design of Science Learning Area at 
PrimaryLevel 

3(2-2-5) PGS4602 การออกแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์  
LearningDesign of Science Learning Area 

3)2-2-5( 

EDS4502 การออกแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
Learning Design of Science Learning Area at 
SecondaryLevel 

3(2-2-5) 

EDS4201 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุม่สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์
Design and Production of Educational Media 
for Science Area 

2)1-2-3(    

EDS4202 การวิจัยในช้ันเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
Classroom Research in Science Learning Area 

2(1-2-3)    ----------------------- ย้ายกลุ่ม ----------------  

 ----------------------- ย้ายกลุ่ม ----------------  PGS3601 ส่งเสริมความคิดข้ันสูงของผูเ้รียน 
Promotion of Learners’ Higher-order 
Thinking 

3)2-2-5( 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
วิชาเลือก                                                                     4 หน่วยกิต วิชาเลือก                                                                     4 หน่วยกิต 
SCE4505 การสอนโครงงานวิทยาศาสตร ์

Teaching of Science Project 
2)1-2-3( PGS4701 การจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร ์

Learning Management of Science Project 
2)1-2-3( 

SCE4506 การสง่เสรมิความคิดข้ันสูงของผู้เรียน 
Promotion of Learners’ Higher-order Thinking 

2)1-2-3(  ----------------------- ย้ายกลุ่ม ----------------  

 ----------------------- ปรับเพ่ิม ----------------  PGS4702 สัมมนาหัวข้อพิเศษทางการศึกษาวิทยาศาสตร ์
Seminar of Special topic in Science 
Education 

2)1-2-3( 

 ----------------------- ย้ายกลุ่ม ----------------  PGS4703 การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์
Measurement and Evaluation of Science 
Learning Area 

2)1-2-3( 

SCE4507 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร ์
Scientific Ethics 

3)2-2-5( PGS4704 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร ์  
Scientific Ethics 

2(1-2-3) 

 
----------------------- ปรับเพ่ิม ---------------- 

 PGS4705 ปรัชญาการศึกษาวิทยาศาสตร ์
Philosophy of Science Education 

3)3-0-6( 

 
----------------------- ปรับเพ่ิม ---------------- 

 PGS4706 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
Inquiry-based Instruction 

3)2-2-5( 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

----------------------- ย้ายกลุ่ม ---------------- 
 PGS4707 การวิจัยในช้ันเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

Classroom Research in Science Learning 
Area 

3)2-2-5( 

 
----------------------- ปรับเพ่ิม ---------------- 

 PGS4708 ผู้น านันทนาการการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
Leadership Recreation for Science Learning 
Area 

3)2-2-5( 

SCE4508 การสอนผูเ้รียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์  
Teaching Exceptionally Gifted and Talented 
Learners in Science 

2(1-2-3) SCE4709 การสอนผูเ้รียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร ์  
Teaching Exceptionally Gifted and Talented 
Learners in Science 
 

3)2-2-5( 

SCE4509 อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร ์
Internet for Science Education 

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

 

 

วิชาเลือกเสร ี                                                               6 หน่วยกิต วิชาเลือกเสร ี                                                                   6 หน่วยกิต 
 -   -  
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ภาคผนวก ค 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
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ภาคผนวก ง 
 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

   
ชื่อ – นามสกุล   นางมนมนสั       สุดสิ้น 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์)หลักสูตรและการสอน( 
เลขที่ประจ าต าแหน่ง  สังกัดคณะครุศาสตร์  
คุณวุฒิ 
ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 
กศ.ม. การมัธยมศึกษา/การสอน 2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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วิทยาศาสตร ์
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2527 วิทยาลัยครสูงขลา 
ผลงานทางวิชาการ 
-งานวิจัย 
 มนมนัส  สุดสิ้น. )2558(. กิจกรรมแบบซิปปากับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ เรื่อง ทรัพยากรหิน : กรณีศึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 
 มนมนัส  สุดสิ้น. )2557(. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช่วงช้ันที่  3ช้ัน
มัธยมศึกษาช้ันปีที่ 2 ที่ใช้กิจกรรมการเรียนแบบ STAD โดยการประเมินตามสภาพจริง      
 มนมนัส  สุดสิ้น. )2556(. การพัฒนาการเรียนการสอนโดยวิธีการวิจัยในช้ันเรียน : กรณีศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานคร 
 มนมนัส  สุดสิ้น. )2555(. ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 3 ที่เรียนวิชาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมการท าโครงงานวิทยาศาสตร์            
  -  การแต่งต ารา/เอกสารประกอบการสอน  
ผลงานด้านการบริการ/การสอนในอดีต 

- โครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ใส่ใจสิง่แวดล้อม 
ผลงานด้านการบริหาร 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
-  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
ผลงานด้านการสอน 
- หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้, เทคนิคทางชีววิทยา, การจัดการช้ันเรียนและสิง่แวดล้อมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์
- การสอนโครงงานวิทยาศาสตร ์
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
 

ชื่อ – นามสกุล    นางอารยา ล ี
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์ ดร. 
เลขที่ประจ าต าแหน่ง  สังกัดคณะครุศาสตร์  
คุณวุฒิ 
ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 
กศ.ด วิทยาศาสตรศึกษา/เคม ี 2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ป.บัณฑิต  วิชาชีพครู 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วท.บ.  เคม ี 2544 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผลงานทางวิชาการ 
-บทความทางวิชาการ 

Lee A.  (2014).  Vocational College Students’ Understanding of the Nature of Science 
in Bangkok, Thailand.  International Journal of Multidisciplinary Thought.  4(2): 1-4.  

Lee A.  (2015).  Enhancing Views Of The Nature Of Science (Nos) Via Project-based 
Learning.  Journal of Teaching and Education.  4(1): 93-98.  
 Palachot M. & Lee A.  (2015).  The Results of Science  Club Activity on Students’ 
Scientific Attitudes. International Journal of Multidisciplinary -       Thought.  8(1): 21-24. 
-  การวิจัย 
 อารยา ปาละโชติ. )2554(. การศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของครู
วิทยาศาสตร์ และ  นักศึกษาในวิทยาลัยสงักัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร. ทุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา 

อารยา ลี และคณะ. )2555(. การพัฒนาทกัษะการสบืค้นข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยใช้รปูแบบการจูงใจ ARCS. ทุนส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย )สกว.( 
มัลลิกา ปาละโชติ และอารยา ล.ี )2557(. ผลของกจิกรรมชมรมวิทยาศาสตร์ต่อจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน. 
ทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 
 
ผลงานด้านการบริการ/การสอนในอดีต 
- สอนชุดวิชาเคมีอนินทรีย์ ส าหรับนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
- สอนชุดวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ส าหรับนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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- สอนชุดวิชาชีวิตกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรบันักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 
- สอนชุดวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
- สอนชุดวิชาชีวเคมี ส าหรบันักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผลงานด้านการบริหาร 
- หัวหน้าแขนงวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
- คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผลงานด้านการสอน 
- การวัดและประเมินผลการศึกษา, การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
 
ชื่อ – นามสกุล   นางกรกมล    ชูช่วย 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
เลขที่ประจ าต าแหน่ง  สังกัดคณะครุศาสตร์  
คุณวุฒิ 
ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 
วศ.ม. เทคโนโลยีการจัดการ 

พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 
2553 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ประกาศนียบัตร วิชาชีพครู 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วท.บ. เคมี – ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 
2549 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผลงานทางวิชาการ 
-การวิจัย 

กรกมล ชูช่วย. )2558(.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก 

กรกมล ชูช่วย. )2557(. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

กรกมล ชูช่วย. )2556(.การพัฒนาชุดการเรยีนรู้แบบสือ่ประสมส าหรับเยาวชนเพื่อการท่องเที่ยว ศูนย์
การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมสู่ชุมชน ต าบลจอมปลวก อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
ผลงานด้านการบริการ/การสอนในอดีต 
-  โครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อการท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู ้วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
นวัตกรรมสู่ชุมชน ต าบลจอมปลวก อ าเภอบางคนที จงัหวัดสมุทรสงคราม 
-  โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจพลงังานและสิง่แวดล้อม 
-  โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ )ส าหรบัครูวิทยาศาสตร์( เพือ่ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 
-  โครงการเด็กไทย หัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม 
-  โครงการสานต่อโครงการไอทีตามพระราชด าริ เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ ส าหรับครู
วิทยาศาสตร ์
ผลงานด้านการบริหาร 
-  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
-  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
ผลงานด้านการสอน 



187 

    
  

-  นวัตกรรมการและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา, วิทยาศาสตร์โลก, พลังงานกับสิ่งแวดลอ้ม 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
 
ชื่อ – นามสกุล   นางนวรัตน์   สมนาม 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (หลักสูตรและการสอน( 
เลขที่ประจ าต าแหน่ง  สังกัดคณะครุศาสตร์  
คุณวุฒิ 
ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 
ค.ม. อุดมศึกษา 2542 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2526 วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 
ผลงานทางวิชาการ 
-การวิจัย 
 นวรัตน์ สมนาม. )2555(. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานด้วยการจัดการคุณภาพ. 
-  การแต่งต ารา/เอกสารประกอบการสอน 

นวรัตน์ สมนาม. )2546(. หลักการสอน. กรุงเทพ: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
)เป็นต ารา( 

นวรัตน์ สมนาม. )2546(.  หลักสูตรและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน.กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  )เป็นเอกสารประกอบการสอน( 
ผลงานด้านการบริการ/การสอนในอดีต 
-   
ผลงานด้านการบริหาร 
รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
ผลงานด้านการสอน 
- ความเป็นครูวิชาชีพ, หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้, การบรหิารจัดการในช้ันเรียน  
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
 
ชื่อ – นามสกุล   นายเจษฎา ราษฎร์นิยม 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์ ดร. 
เลขที่ประจ าต าแหน่ง  สังกัดคณะครุศาสตร์  
คุณวุฒิ 
ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 
ปร.ด. เคมีอนินทรีย ์ 2557 มหาวิทยาลัยมหิดล 
วท.บ. เคม ี 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผลงานทางวิชาการ 
-การวิจัย 

RatniyomJadsada, et al. (2014(. Air-stable imidazole-imine palladium complexes for 
Suzuki–Miyaura coupling: Toward an efficient, green synthesis of biaryl compounds. Journal 
of Organometallic Chemistry. 752)0(:161-170. )IF = 2.302( 

RatniyomJadsada, Dechnarong N, YotphanS,Kiatisevi S (2014). Convenient Synthesis of 
Arylboronates through a Synergistic Pd/Cu-Catalyzed MiyauraBorylation Reaction under 
Atmospheric Conditions. European Journal of Organic Chemistry. 2014(7):1381-1385. (IF = 
3.154) 
ผลงานด้านการบริการ/การสอนในอดีต 
- 
ผลงานด้านการบริหาร 
- 
ผลงานด้านการสอน 
- เคมีทั่วไป 1, เคมีทั่วไป 2, เคมีอินทรีย์, เคมีอนินทรีย ์
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ภาคผนวก จ 
สรุปการประชุมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต กหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ฉ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์ท่ัวไปหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


