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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
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สภาวิชาการเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2556  

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 
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เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง 
(พ.ศ.2552 – 2559) ตลอดจนสภาพปัญหาจากการจัดและพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ระยะที่ผ่านมา ซึ่งพบว่ายังมีปัญหาที่จ าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาทั้งด้านการส่งเสริมโอกาสทางการ
ศึกษาแก่ประชาชน ด้านคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศที่ยังอยู่ในระดับต ่า  ตลอดจนสภาพการบริหารและจัดการศึกษาที่ยังต้อง
เพิ่มเติม ในด้านประสิทธิภาพ จากกรอบทิศทาง นโยบายและสภาพดังกล่าวน ามาสู่การก าหนดเป็น
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ที่ครอบคลุมการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน ครู คณาจารย์ 
บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา การผลิตและพัฒนาคุณภาพก าลังคนรองรับการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  การส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้

เทคโนโลยีและนวัตกรรม การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตระหนักในการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ  

ตลอดจนกรอบนโยบายตามแผนพัฒนาการศึกษาของชาติดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงน ามาพิจารณาในการ

วางแผนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษาในครั้งนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญ เพื่อ

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสม ชัดเจนสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพ

และเป้าหมายของหลักสูตร ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความชัดเจนต่อการน าไปปฏิบัติ เพื่อ

พัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานและตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะการสร้าง

เสริมสุขภาพ 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ในปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยดังที่พบว่าโครงสร้างประชากรของประเทศ

เปล่ียนแปลงไป มีประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยได้รับการพัฒนา

ศักยภาพทุกช่วงวัยแต่มีปัญหาคุณภาพการศึกษาและระดับสติปัญญาของเด็ก พฤติกรรมเส่ียงต่อ

สุขภาพ และผลิตภาพแรงงานต่ า ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพิ่มขึ้นและมีการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมในหลายรูปแบบ แต่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง 
ความเหล่ือมล้ าทางรายได้ของประชากรและโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรเป็นปัญหาการพัฒนาประเทศ 
สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเส่ือมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม และมีการเปล่ียนแปลงทาง

วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย รวมถึงเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการเพิ่มขึ้นของการพนัน
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน แต่คนไทยตื่นตัวทางการเมืองและให้ความส าคัญกับความ

รับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาลมากขึ้น 

นอกจากนี้พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ครุสภา

เป็นสภาของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ก าหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

และจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาพ.ศ. 2548 ซึ่งคุรุสภาก าหนดข้อบังคับ ประกอบด้วย มาตรฐาน 

3 ด้าน คือ 1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อก าหนดความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
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ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อก าหนดการปฏิบัติงานวิชาชีพ

ที่มีคุณภาพ และ 3) มาตรฐานการปฏิบัติตน เพื่อก าหนดแนวทางการประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นที่

เชื่อถือ ศรัทธา    อันจะน ามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ผู้เข้าสู่วิชาชีพจะต้องมีคุณสมบัติและมี

ความพร้อมท่ีจะเข้าสู่อาชีพครูและอาชีพทางการศึกษาซึ่งสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษา

จะต้องเตรียมคนให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพร้อมเพื่อเข้าสู่อาชีพดังกล่าวอันจะเป็นหลักประกันที่ดีต่อ

การศึกษาของชาติต่อไป จากปรากฏการณ์ทางสังคมดังกล่าว คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ จึงพิจารณาที่จะปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท

ทางสังคมดังที่กล่าวมาข้างต้น 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ

ของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

การจัดการศึกษาในยุคของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่รวดเร็วนี้ จึงจ าเป็นต้อง

เตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีการพัฒนาหลักสูตร

เพื่อให้สามารถผลิตครูและบุคลากรทางสุขศึกษาที่มีสมรรถนะเพื่อตอบสนองพัฒนาการของประเทศ 

การผลิตครูและบุคลากรทางสุขศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองการ

พัฒนาประเทศนั้นได้ยังค านึงถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ซึ่งก าหนดรายละเอียดไว้ 9 หมวด กับ 1 บท

เฉพาะกาล รวม 78 มาตรา สาระส าคัญตามมาตรา 10 ก าหนดว่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมี

สิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี

คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และในหมวด 4  ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา มาตราที่ 22 บัญญัติไว้ว่า 

การจัดศึกษาโดยยึดหลักการผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี

ความส าคัญที่สุด ครูและบุคลากรทางสุขศึกษาควรมีสมรรถนะด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ จัด

เนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน การฝึกทักษะ

กระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้ การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง มี

การบูรณาการความรู้ที่สามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึง

ประสงค์ สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม  ส่ือการเรียนและแหล่งวิทยาการต่างๆที่เอื้ออ านวยให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตลอดจนจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความ

ร่วมมือกับ ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมให้สามารถท าวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นต้นแบบด้านการผลิตครูและ

บุคลากรทางการศึกษาแห่งหนึ่งของประเทศมานานกว่า 60 ปี  จึงตระหนักถึงบทบาทความเป็นผู้น า

ด้านการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่มีสมรรถนะในการบริหารและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล โดยเฉพาะด าเนินการตามพันธ

กิจของสถาบันคือ การผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ การวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ 
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การบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และสร้างสมรรถนะของ

นิสิตและบุคลากรให้มีหรือด ารงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ เป็นผู้มี “ทักษะ

ส่ือสาร” ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษา ส่ือสารได้เข้าใจชัดเจน (Language) ความสามารถ

ในการถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ (Teaching) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT: 

Information Communication Technology) เพื่อการส่ือสาร อันมาจากรากฐานของ "ความเป็นครู"  

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตทางสุขศึกษา เพื่อ

ประกอบวิชาชีพครูและปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษาในสถานศึกษาและในชุมชน จึงมีความจ าเป็นในการ

ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา ให้มีความทันสมัย รู้เท่าทันสถานการณ์ติดตาม

และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ สามารถแก้ไขปัญหาและสามารถรองรับกับการปฏิรูป

ทางการศึกษาที่เกิดขึ้น เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและลุ่มลึกในเชิง

วิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล สามารถตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ

ได้ เป็นไปตามปรัชญาและพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา สนองตอบต่อเจตนารมณ์และบทบัญญัติของ

พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 ดังที่กล่าวมา และสอดคล้องกับมาตราที่ 52 ของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542  ที่ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการผลิต การพัฒนาครู 

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานให้เหมาะสมกับเป็นวิชาชีพชั้นสูง  

ด้วยเหตุดังกล่าวจึงได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษาและพล

ศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นครูและบุคลากรทางสุขศึกษาและพลศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่

พึงของการจัดการศึกษาไทย ในฐานะมหาวิทยาลัยอันเป็นศรีสง่าแห่งมหานคร บนฐานปรัชญาที่เชื่อว่า  

“การศึกษา คือความเจริญงอกงาม” 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

นิสิตเรียนรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป จากส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  เรียนรายวิชาเอกจาก

คณะพลศึกษา และเรียนรายวิชาชีพครูจากคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีการบริหารจัดการในหมวดต่าง ๆ

ดังนี้  
13.1 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในหน่วยงานอื่นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

การจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา เป็นหลักสูตรบูรณาการมีความสัมพันธ์กับ

กลุ่มรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน โดยหน่วยงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้  

13.1.1 กลุ่มรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดย 

ความรับผิดชอบของส านักนวัตกรรมการเรียนรู้   
13.1.2 กลุ่มรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  

- วิชาเฉพาะวิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต โดยความรับผิดชอบ 

ของคณะศึกษาศาสตร์  

- วิชาเอกสุขศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 82 หน่วยกิต โดยความรับผิดชอบของคณะ 

พลศึกษา  

13.1.3 กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นิสิตสามารถ 

เลือกเรียน รายวิชาเป็นวิชาเลือกเสรี จากทุกคณะวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

13.2 การบริหารจัดการ  



7 

การบริหารจัดการกระบวนการหลักสูตร คณะพลศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาเพื่อท าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ผู้สอน 

และนิสิต เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษา เพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

หมวดที2่ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
       ครูสุขศึกษาคือผู้น าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ด้วยองค์ความรู้ทางสุขภาพและ

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

 

1.2 ความส าคัญ 

ครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาสังคม กอบกู้วิกฤต ผ่านการพัฒนาคน ด้วยการสร้างคน 

สร้างความรู้ เพื่อผลของการพัฒนาทั้งปวง ครูทั่วโลกมีพันธกิจและภารกิจร่วมกันในการแก้วิกฤตโลก  

โดยการให้การศึกษาที่ดีท่ีสุด เพื่อสร้างคนดี คนเก่ง คนมีความสุขท่ีเป็นพลเมืองและพลโลก เพื่อพร้อม

เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก 

วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ให้เป็นผู้

มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อไปท าหน้าที่ให้ความรู้ สามารถจัดการ

เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ตลอดจนให้การอบรมบ่มนิสัย ให้แก่เยาวชนในระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐานในโรงเรียนทั่วประเทศ ให้บัณฑิตครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมท า 

กับคนในชุมชน ในสังคม เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการหล่อหลอมเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ที่เท่า

เทียมกัน อย่างเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อการด ารงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ 

บัณฑิตครูจึงเป็นบุคคลที่ส าคัญย่ิง ในการสร้างคน สร้างชาติ  โดยการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ของเยาวชนของประเทศ หลักสูตรนี้จ าเป็นต้องสร้างให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 

สอดคล้องกับนโยบายและแผนการศึกษาชาติ 

ในส่วนสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ที่ปรากฏในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  

2553 ระบุว่า สุขศึกษาเป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมาย เพื่อการด ารงสุขภาพ การสร้างเสริม

สุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ย่ังยืน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน

พัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไป

ด้วยกัน  

1.3 วัตถุประสงค์ 

      เพื่อผลิตบัณฑิตสุขศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้น าในการ

สร้างสรรค์    การเรียนรู้ทางสุขศึกษาแนวใหม่ มีความเป็นครูและเป็นนักวิชาการสุขศึกษาที่พร้อมด้วย

คุณธรรม โดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจะมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
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      1) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณในวิชาชีพ สุขศึกษา มีความเป็นผู้น าทาง

การศึกษาเพื่อสุขภาพ มีจิตส านึกและความรับผิดชอบในการท างานเพื่อสังคม สามารถท างานร่วมกับ

ผู้อื่นโดยใช้หลักประสานประโยชน์ส่วนรวมตามวิถีประชาธิปไตย สามารถจัดการและแก้ปัญหาทาง

สุขภาพบนพื้นฐานของคุณธรรม 

      2) มีความรอบรู้ ใฝ่รู้ ในศาสตร์สาขาวิชาสุขศึกษาอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและเป็นระบบ มี

ทักษะการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาอย่างหลากหลายและเชี่ยวชาญ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และนวัตกรรมทางสุขภาพได้อย่างเหมาะสม สามารถส่ือสารให้เกิดการ

เรียนรู้ทางสุขศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนรู้ การวิจัยทางสุขศึกษา มีทักษะในการ

วิเคราะห์ การประมวลผล การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางสุข

ศึกษา 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1.  การพัฒนามาตรฐานการฝึก

ปฏิบัติการวิชาชีพคร ู

1.1 จัดการปฏิบัติการวิชาชีพระหวา่ง

เรยีน 

 

 

1.2 จัดการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

1.1.1  เครือข่ายสถานศึกษาส าหรับการ

ปฏิบัติการวิชาชีพระหวา่งเรียน 

1.1.2  รายงานผลการผ่านเกณฑ์การฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพ 

1.2.1  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีคุรุสภาก าหนดเปน็

เวลา 1 ป ี

1.2.2  รายงานผลการผ่านเกณฑ์การ

ปฏิบัติการสอนในสาขาวชิาเฉพาะ 

2.  การพัฒนาคุณลักษณะทาง

วิชาชีพคร ู

2.1 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ

ทางวิชาชีพคร ู

2.1.1 คณะกรรมการบริหารกิจกรรม

พัฒนาคุณลักษณะทางวชิาชีพคร ู

2.1.2 โครงการพัฒนาคุณลักษณะทาง

วิชาชีพครูตลอดหลักสูตร 

2.1.3 คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนา

คุณลักษณะทางวิชาชพีครู 

2.1.4 การประเมินและติดตามผลการ

พัฒนาคุณลักษณะทางวชิาชีพคร ู

2.1.5 สมุดบันทึกผลการพัฒนา 

คุณลักษณะทางวิชาชพีครูตลอดหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

3. การพัฒนาหลักสูตรและการ

สอนท่ีเนน้ผลการเรียนรูเ้ป็นฐาน 

3.1 ประเมินและพฒันาหลักสูตรด้าน

การสอนท่ีเนน้ผลการเรียนรูเ้ปน็ฐาน 

 

3.2 พัฒนาอาจารย์ในด้านการสอนท่ี

เนน้ผลการเรียนรูเ้ปน็ฐาน 

 

3.3  พัฒนารปูแบบการสอนท่ีเนน้ผล

การเรียนรู้เป็นฐาน 

3.1.1 มีการประเมินหลักสูตรท่ีเนน้ผล

การเรียนรู้เป็นฐาน 

3.1.2 มีการประเมินและติดตามผลการ

สอนท่ีเนน้ผลการเรียนรูเ้ป็นฐาน 

3.2.1 จัดโครงการอบรม/สัมมนา/

ศึกษาดูงาน การสอนท่ีเนน้ผลการเรียนรู้

เปน็ฐาน 

3.3.1 งานวิจัยและพัฒนารูปแบบการ

สอนท่ีเนน้ผลการเรียนรูเ้ป็นฐาน 

4. การปรับปรุงหลักสูตรให ้

เปน็ไปตามมาตรฐานท่ี สกอ 

ก าหนด 

4.1 ศึกษากรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาของ สกอ.      

4.2 พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน

จากหลักสูตรสากลและพื้นฐานของ

สังคมไทย 

4.1.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาของ สกอ.      

4.2.1 เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

4.2.2 รายงานวิจัย 

4.2.3 รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

5. การปรับปรุงหลักสูตร                     

ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ทางการศึกษาการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและตามความต้องการ

ของสังคม 

5.1 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง

การศึกษาและความต้องการของ

สังคม 

5.1.1 รายงานผลการประเมินการใช ้

หลักสูตร 

5.1.2 รายงานผลการศึกษาความพงึ     

พอใจของบัณฑิต 

5.1.3 ผลการส ารวจความต้องการ 

ของศิษยป์ัจจุบัน ศิษยเ์ก่า ครู บคุลากร

ทางการศึกษา 

5.1.4 การประเมินจากหน่วยงาน 

ภายในและภายนอก 

6. การปรับปรุงสถานท่ี สื่อการ 

เรียนการสอนให้มีความเหมาะสม 

มีความทันสมัย 

6.1 ปรับปรงุสถานท่ี สื่อให้เหมาะสม 6.1.1   ห้องเรียน ห้องประชุม และสื่อ

การเรียนการสอนได้รับการปรับปรุงมี

ความเหมาะสมและเพียงพอ 

7. การพัฒนาบุคลากร อาจารย์                

ท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอน 

ให้มีทันสมัย เพิ่มพนู 

ประสบการณ์ให้หลากหลายและ 

ลุ่มลึก 

7.2 สนับสนนุอาจารย์ใหไ้ด้รับการ

เพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้โดย

การศึกษา ดูงาน เข้ารว่มอบรม 

ประชุมสัมมนา ท าวจิัยและการ

เผยแพร่ความรู้ผลงานหรือแนวคิด

โดยการบริการวิชาการแก่สังคม 

7.2.1 ปริมาณการศึกษา อบรม  

ประชุมสัมมนา ศึกษาต่อของอาจารย์ 

7.2.2 ปริมาณการบริการทาง 

วิชาการ งานวิจัย และการท าผลงาน    

วิชาการในลักษณะต่างๆของ   

อาจารย ์
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

จัดการศึกษาระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  

หนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ  

บริหารหลักสูตร 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่ม ี

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   

ภาคต้น  เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 

ภาคปลาย  เดือนตุลาคม – มีนาคม 

ภาคฤดูร้อน  เดือนมีนาคม – มิถุนายน 

(ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย เร่ืองการเปิดเรียน) 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งนี้ โดยให้เป็นไปตามมติของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร การศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2) มีเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครู  

3) มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

1) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษ เช่นโครงการบัณฑิตคณะ

พลศึกษา มศว คืนถิ่น โครงการคัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศฯ โครงการนักกีฬา  มหาวิทยาลัย      

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 3)  ผ่านการทดสอบวัดแววความเป็นครูในระดับดี 

 4)  ผ่านการพิจารณาคุณลักษณะและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับความเป็นครู 
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

           ปัญหาของนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ พบว่ามีปัญหาคือ นิสิตมีพื้นฐานด้านความรู้และ

ทักษะด้านวิชาการ ทักษะปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครูสุขศึกษาที่แตกต่างกัน ทั้งยังขาดแรงบันดาลใจ 

และความตระหนักในความส าคัญของวิชาชีพครูสุขศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ส าคัญในการเป็นผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ และถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างสุขภาพแก่ทรัพยากรเยาวชนของชาติ

โยเฉพาะในสถานศึกษา 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

1) จัดกระบวนการหลักสูตรทั้งรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาชีพครู และรายวิชาเอกสุขศึกษา
ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2) จัดโครงการเสริมศักยภาพความเป็นครูแก่นิสิตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ความเข้าใจ และ
ความตระหนักรู้ในวิชาชีพครูสุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

3) กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานด้านวิชาการ และทักษะ

ปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครูครูสุขศึกษา 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

 

จ านวนนิสิต 
2556 2557 2558 2559 2560 

ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 

ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 

ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 

ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

ชั้นปีที่ 5 - - - - 40 

คาดว่า 

จะส าเร็จ

การศึกษา 

- - - - 40 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

 ใช้งบประมาณของภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา และคณะศึกษาศาสตร์ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการตลอดศึกษาหลักสูตร  

 1. หมวดค่าจัดการเรียนการสอน   บาท  

 ภาค

การศึกษา   รวม  

 1.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนที่คณะฯ อื่นจัดให้    1,700           10  17,000  

1.2 ค่าตอบแทนผู้สอน     2,000      10  20,000  

       (อาจารย์พิเศษ/อาจารย์ชาวต่างชาติ/วิทยากร)     

 1.3 ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน  2,200         10     22,000  

      ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนังสือ/วารสารตลอดหลักสูตร     

 1.4 ค่าใช้จ่ายส าหรับการศึกษาดูงาน  1,500   10    15,000  

 1.5 ค่าครุภัณฑ์และค่าบ ารุงรักษาครุภัณฑ์    1,450          10  14,500  

 1.6 ค่าใช้สอยส่วนกลาง   1,500  10      15,000  

     (ค่าสาธารณูปโภค/ค่าซ่อมบ ารุงอาคาร/     

      ค่าซ่อมบ ารุงอาคาร/ค่าพัฒนาบุคลากร/ ค่าเชื้อเพลิง    

      /ค่าถ่ายเอกสาร,ท าความสะอาด, ค่าจ้างอื่น ๆ)    

 ค่าใช้จ่ายรวม (หมวดการจัดการเรียนการสอน)/คน    103,500  

 ค่าใช้จ่ายรวม (หมวดการจัดการเรียนการสอน)/คน/ภาค    10,350  

 2. ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง   บาท  

 ภาค

การศึกษา   รวม  

     2.1 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (950 บาท/ภาคเรียน X 10)     9,500  

     2.2 ค่าธรรมเนียมห้องสมุด (300 บาท/ภาคเรียน X 10)     3,000  

     2.3 ค่าบ ารุงกองทุนห้องสมุด (400 บาท/ภาคเรียน X 10)     4,000  

     2.4 ค่าธรรมเนียมฝ่ายกิจการนิสิต (350บาท/ภาคเรียน X 10)         3,500  

     2.5 ค่าบ ารุงกองทุนคอมพิวเตอร์ (650 บาท/ภาคเรียน X 10)     6,500  

 ค่าใช้จ่ายรวม (หมวดใช้จ่ายส่วนกลาง)/คน/10 ภาคเรียน    1,590,000  

 ค่าใช้จ่ายรวม (หมวดใช้จ่ายส่วนกลาง)/คน        26,500  

       ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร    130,000  

        ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา     13,000  

หมายเหตุ    ส าหรับนิสิตต่างชาติ ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย                

ศรีนครินทรวิโรฒ 
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3.1.3 รายวิชา 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ก าหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต  โดยเลือก

จากกลุ่มวิชาต่าง ๆ ดังนี้  กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กลุ่มวิชา

ศิลปศาสตร์ 

1.1  กลุ่มวิชาภาษา 

ก าหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต  ดังนี้ 

 1.1.1  ภาษาไทย  ก าหนดให้เรียน 3  หน่วยกิต ดังนี้ 

มศว111 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  3(2-2-5) 

SWU111        Thai for Communication  

 1.1.2 ภาษาต่างประเทศ  ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต   

จากรายวิชาต่อไปนี้ 

มศว121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 

SWU121 English for Effective Communication I   

มศว122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 

SWU122 English for Effective Communication II  

มศว123 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 1  3(2-2-5) 

SWU123 English for International Communication I  

มศว124 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 2 3(2-2-5) 

SWU124 English for International Communication II  

มศว131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 

SWU131 French for Communication I  

มศว132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสาร 2  3(2-2-5) 

SWU132 French for Communication II  

มศว133 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 1  3(2-2-5) 

SWU133 German for Communication I  

มศว134 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 

SWU134 German for Communication II  

มศว135 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1  3(2-2-5) 

SWU135 Chinese for Communication I  

มศว136 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2  3(2-2-5) 

SWU136 Chinese for Communication II  

มศว137 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 

SWU137 Japanese for Communication I  

มศว138 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร 2  3(2-2-5) 

SWU138 Japanese for Communication II  
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                1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

 ก าหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 

มศว141 ทักษะการรู้สารสนเทศ  3(2-2-5) 

SWU141 Information Literacy Skills  

มศว142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม 3(2-2-5) 

SWU142 Science for Life Quality Development and Environment  

มศว143 พลังงานทางเลือก 3(2-2-5) 

SWU143 Alternative Energy  

มศว144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

SWU144 Mathematics in Daily Life  

มศว145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

SWU145 Wellness and Healthy Lifestyle  

มศว341 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต 3(2-2-5) 

SWU341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit  

                1.3 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต  ดังนี้ 

  1.3.1 วิชาบังคับ  ก าหนดให้เรียน  9  หน่วยกิต  ดังนี้  

มศว151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์  3(2-2-5) 

SWU151 General Education for Human Development  

มศว251 มนุษย์กับสังคม 3(2-2-5) 

SWU251 Man and Society  

มศว252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5) 

SWU252 Aesthetics for Life  

 1.3.2 วิชาเลือก  ก าหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต   

จากรายวิชาต่อไปนี้ 

มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 

SWU351 Personality Development  

มศว352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(2-2-5) 

SWU352 Philosophy and Thinking Process  

มศว353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม 3(2-2-5) 

SWU353 Man, Reasoning and Ethics  

มศว354 มนุษย์กับสันติภาพ 3(2-2-5) 

SWU354 Man and Peace  

มศว355 พุทธธรรม 3(2-2-5) 

SWU355 Buddhism  
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มศว356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา  3(2-2-5) 

SWU356 Literature for Intellectual Powers  

มศว357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

SWU357 Art and Creativity  

มศว358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 3(2-2-5) 

SWU358 Music and Human Spirit  

มศว361 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสังคม 3(2-2-5) 

SWU361 History and Effects on Society  

มศว362 มนุษย์กับอารยธรรม 3(2-2-5) 

SWU362 Man and Civilization  

มศว363 มนุษย์กับการเมือง 3(2-2-5) 

SWU363 Man and Politics  

มศว364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัฒน์ 3(2-2-5) 

SWU364 Economy in Globalization  

มศว365 หลักการจัดการสมัยใหม่ 3(2-2-5) 

SWU365 Principles of Modern Management  

มศว366 จิตวิทยาสังคม 3(2-2-5) 

SWU366 Social Psychology  

มศว367 กฎหมายทั่วไป 3(2-2-5) 

SWU367 Legal Studies  

มศว371 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

SWU371 Creativity, Innovation and Technology  

มศว372 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(2-2-5) 

SWU372 Local Wisdom  

มศว373 ภูมิลักษณ์ชุมชน  3(2-2-5) 

SWU373 Man and Community  

มศว374 สัมมาชีพเพื่อชุมชน 3(2-2-5) 

SWU374 Ethical Careers for Community  

มศว375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการชุมชน  3(2-2-5) 

SWU375 Good Governance in Community Management  
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ก าหนดใหเ้รียน ไม่น้อยกว่า  133  หน่วยกิต  ดังนี้ 

 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า  51  หน่วยกิต  ดังนี้ 

 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ก าหนดให้เรียน 49 หน่วยกิต  ดังนี้ 

ศษ111 

ED111   

จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู   

Consciousness and Ethics for Teacher Profession  

3(2-2-5) 

ศษ201  

ED201 

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      

English Skills for Learning Development 

3(2-2-5) 

ศษ211  

ED211    

กระบวนทัศน์ทางการศึกษา    

Educational Paradigms  

3(2-2-5) 

ศษ241  

ED241 

การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาส าหรับครู     

Human Learning and Psychology for Teachers  

3(2-2-5) 

ศษ281  

 

ED281 

การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

ส่ือสารการศึกษา 

Design and Development of Media, Innovation and Information 

Technology for Educational Communication 

3(2-2-5) 

ศษ321  

ED321 

วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร   

Methodologies for Curriculum Development 

3(2-2-5) 

ศษ331 

ED331    

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

Methodologies for Learning Managment 

3(2-2-5) 

ศษ332  

ED332 

การศึกษาพิเศษ    

Special Education  

3(2-2-5) 

ศษ391   

ED391 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1    

Teaching Practicum I 

2(0-4-2) 

ศษ451  

ED451 

การวัดและประเมินผลทางการศึกษา     

Educational Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

ศษ461   

ED461   

การบริหารและการจัดการการศึกษา       

Educational Administration and Management 

3(2-2-5) 

ศษ471  

ED471 

การวิจัยทางการศึกษา   

Educational Research  

3(2-2-5) 

ศษ491  

ED491 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2    

Teaching Practicum II 

2(0-4-2) 

ศษ591  

ED591 

การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1   

Education Internship I 

6(1-12-5) 
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ศษ592  

ED592 

การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2   

Education Internship  II 

6(0-12-6) 

 

 

              2.1.2 วิชาชีพครูเลือก  ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

ศษ212 

ED212 

ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

Scouts, Junior Red Cross and Learner Development Activities  

2(1-2-3) 

ศษ301  

ED301 

ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้        

Thai Skills for Learning Development 

2(1-2-3) 

ศษ311 

ED311 

จิตส านึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง   

Social and Political Consciousness and Participation 

2(1-2-3) 

ศษ312  

ED312 

การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค       

Negotiation and Consumer Culture   

2(1-2-3) 

ศษ313  

ED313 

งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน    

Voluntary Work and Youth Activities 

2(1-2-3) 

ศษ314  

ED314 

การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง      

Developing Higher Order Thinking Skills 

2(1-2-3) 

ศษ322  

ED322 

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  

Local Curriculum Development    

2(1-2-3) 

ศษ333  

ED333 

การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย    

Non-formal and Informal Learning Management 

2(1-2-3) 

ศษ334  

ED334 

การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจติส านึกสาธารณะ    

Public Concern-Based Learning 

2(1-2-3) 

ศษ335  

ED335 

การศึกษาปฐมวัย        

Early Childhood Education 

2(1-2-3) 

ศษ336  

ED336 

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน  

Learner Creativity Development   

2(1-2-3) 

ศษ337  

ED337 

การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย      

Rearing of Young Children 

2(1-2-3) 

ศษ338 

ED338 

การมัธยมศึกษา   

Secondary Education  

2(1-2-3) 

ศษ339 

ED339 

หลักการอาชีวศึกษา                                                                            

Principles of Vocational Education 

2(2-0-4) 

ศษ341  

ED341 

การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน    

Guidance for Self-Esteem Development 

 

2(1-2-3) 
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ศษ361  

ED361 

การประกันคุณภาพการศึกษา     

Quality Assurance in Education 

2(1-2-3) 

ศษ362 

ED362 

การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน  

Education for Community Development 

2(1-2-3) 

ศษ371  

ED371 

สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา      

Introduction to Statistics in Education 

2(1-2-3) 

ศษ381  

ED381 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี      

Occupations and Technology 

2(1-2-3) 

ศษ431  

ED431 

การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้   

Development of Learning Resources and Networks 

2(1-2-3) 

ศษ452  

ED452 

การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้น     

Introduction to Curriculum and Instructional Evaluation 

2(1-2-3) 

ศษ453 

ED453 

เทคโนโลยีเพื่อการวัดผล การประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา 

Technology for Educational Measurement, Evaluation and Research 

2(1-2-3) 

ศษ472 

ED472 

การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม 

Research for Learning Processes and Social Development 

2(1-2-3) 

 

2.2วิชาเอกสุขศึกษา  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 82 หน่วยกิต ดังนี้ 

2.2.1  วิชาแกนวิชาเอก   ก าหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต ดังนี้ 

พลบ101 

PEI101 

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์  

Human  Anatomy and Physiology 

3(2-2-5) 

 

พลบ102 

PEI102 

สุขศึกษาและพลศึกษาในประชาคมอาเซียน  

Health and Physical Education in ASEAN Community 

3(3-0-6) 

พลบ103 

PEI103 

ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพสุขศึกษาและพลศึกษา   

Professional English for Health and Physical Education 

3(3-0-6) 

พลบ401 

PEI401 

สัมมนาสุขศึกษาและพลศึกษา     

Seminar in Health and Physical Education 

3(2-2-5) 

    

   2.2.2 วิชาเอกสุขศึกษา ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  60 หน่วยกิต ดังนี้ 
    1)วิชาเอกบังคับ  ก าหนดให้เรียน 42 หน่วยกิต ดังนี้ 

พสข201 

PHE201 

หลักการสุขศึกษา      

Principles of Health Education 

3(3-0-6) 

พสข202 

PHE202 

สุขภาพส่วนบุคคล 

Personal Health 

 

3(3-0-6) 
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พสข203  

PHE203 

สุขภาพชุมชน 

Community Health 

3(3-0-6) 

พสข204  

PHE204  

โรคและการป้องกันโรค 

Disease and Disease Prevention 

3(3-0-6) 

พสข301  

PHE301  

ความปลอดภัยในชีวิต 

Life Safety 

3(3-0-6) 

พสข302  

PHE302 

การสร้างเสริมสุขภาพ 

Health Promotion 

3(3-0-6) 

พสข303  

PHE303  

การบริการสุขภาพ 

Health Services 

3(3-0-6) 

พสข304  

PHE304 

สุขภาพผู้บริโภค     

Consumer Health 

3(3-0-6) 

พสข305  

PHE305 

อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ    

Food and Nutrition for Health 

3(3-0-6) 

พสข306  

PHE306  

วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ   

Thai Lifestyle and Traditional Knowledge For Health 

3(3-0-6) 

พสข401 

PHE401  

การออกแบบการวิจัย การวัดและการประเมินผลทางสุขศึกษา 

Research Design, Measurement and Evaluation in Health Education 

3(2-2-5) 

พสข402  

PHE402  

ภาวะผู้น าสุขศึกษาและการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

Health Education Leadership and Partnership Network Promotion 

3(3-0-6) 

พสข403  

PHE403  

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา  

Technology and Innovation for Health Education Learning Management 

3(3-0-6) 

พสข404  

PHE404  

การแนะแนวสุขภาพ     

Health Guidance   

 

3(3-0-6) 

    2)วิชาเอกเลือก ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต  จากรายวิชา

ต่อไปนี้ 

พสข211  

PHE211  

การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 

Physical Fitness Development for Health 

3(3-0-6) 

พสข212  

PHE212  

การจัดการส่ิงแวดล้อมทางสุขภาพ 

Environmental Health Management 

3(3-0-6) 

พสข213  

PHE213  

สุขภาพจิต  

Mental Health  

3(3-0-6) 

พสข214  

PHE214  

ส่ิงเสพติดศึกษา 

Addiction Education 

3(3-0-6) 
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พสข215  

PHE215  

ทันตสุขภาพ       

Dental Health 

3(3-0-6) 

พสข311  

PHE311  

ทักษะชีวิตและวิกฤตสุขภาพ     

Life Skills and Health Crisis 

3(3-0-6) 

พสข312  

PHE312  

กิจกรรมสุขศึกษาและการส่ือสารสุขภาพ   

Health Education Activities and Health Communication 

3(2-2-5) 

พสข313  

PHE313  

การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ทางสุขภาพ  

Learning Resources and Learning Networks Development 

3(3-0-6) 

พสข314  

PHE314  

เพศศึกษา 

Sex Education 

3(3-0-6) 

พสข411 

PHE411  

การวางแผน การด าเนินงานและการประเมินผลโครงการสุขภาพ 

Health Project Planning, Implementation and Evaluation 

3(2-2-5) 

พสข412  

PHE412  

การปฐมพยาบาลและการป้องกันการบาดเจ็บ 

First Aid and Injuries Prevention 

3(2-2-5) 

พสข413  

PHE413  

มาตรฐานงานสุขศึกษาและการจัดการงานสุขศึกษา 

Health Education Standards and Health Education Management 

3(3-0-6) 

พสข414  

PHE414  

การจัดการความรู้ทางสุขศึกษา 

Health Education Knowledge Management 

3(3-0-6) 

พสข415  

PHE415  

การศึกษาอิสระทางสุขศึกษา 

Independent Study in Health Education 

 

3(2-2-5) 

2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ดังนี้ 

1)วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ ก าหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต ดังนี้ 

พสข405  

PHE405 

การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

Learning Management in Secondary Level Health Education  

 

3(2-2-5) 

   2) วิชาการสอนวิชาเอกเลือก ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชา

ต่อไปนี้ 

พสข416  

PHE416 

การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาระดับประถมศึกษา 

Learning Management in Primary Level Health Education  

3(2-2-5) 

พสข417  

PHE417 

การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

Learning Management in Health Education for Vocational Education  

3(2-2-5) 

พสข418  

PHE418 

การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาการศึกษาพิเศษ 

Learning Management in Health Education for Special Education 

  

3(2-2-5) 
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พสข419  

PHE419 

การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาการศึกษานอกระบบ 

Learning Management in Health Education for Non-formal education 

 

3(2-2-5) 

 2.2.4 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

โดยให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกสุขศึกษา หรือกลุ่มวิชาการสอนวิชาเอกสุขศึกษา อีกจ านวนไม่

น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

 
 

3. รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ความหมายของรหัสวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 

 

ความหมายของรหัสวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 

ความหมายของรหัสรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครู  
ศษ   :  วิชาชีพครูทางการศึกษา 

ED  : Education 

เลขตัวที่หนึ่ง : ชั้นปีที่ควรเรียน 

เลขตัวที่สอง : กลุ่มวิชาในหมวดวิชาชีพครู 

 0  หมายถึง กลุ่ม ภาษาส าหรับครู 

 1  หมายถึง กลุ่ม ความเป็นครู 

 2  หมายถึง กลุ่ม การพัฒนาหลักสูตร 

                      3  หมายถึง กลุ่ม การจัดการเรียนรู้ 

                      4  หมายถึง กลุ่ม จิตวิทยาและการแนะแนวส าหรับครู 

                            5  หมายถึง กลุ่ม การวัดและประเมินผลการศึกษา 

                      6   หมายถึง กลุ่ม การบริหารการศึกษา และการจัดการชั้นเรียน 

                      7  หมายถึง กลุ่ม การวิจัยทางการศึกษา 

8  หมายถึง กลุ่ม ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

9    หมายถึง กลุ่ม ประสบการณ์วิชาชีพครู 

เลขตัวที่สาม : ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 

 

ความหมายของรหัสวิชากลุ่มวิชาเอกสุขศึกษา 

 รหัสตัวอักษร 

  พลบ(PEI)  หมายถึง  กลุ่มวิชาบูรณาการสุขศึกษาและพลศึกษา 

  พสข(PHE)  หมายถึง  กลุ่มวิชาทางสุขศึกษา 

 รหัสตัวเลข 
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  เลขตัวแรก   หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 

  เลขตัวกลาง 

  กลุ่มพลบ (PEI) 0-9 หมายถึง วิชาบูรณาการสุขศึกษาและพลศึกษา 

  กลุ่มพสข (PHE)0 หมายถึง วิชาเอกสุขศึกษาพื้นฐาน 

  กลุ่มพสข (PHE)1 หมายถึง วิชาเอกสุขศึกษาประยุกต์ 

  เลขตัวท้าย หมายถึง ล าดับรายวิชาในวิชาของตัวกลาง 

  ความหมายของเลขรหัสแสดงจ านวนหน่วยกิต 

  เลขรหัสนอกวงเล็บ หมายถึง   จ านวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชานั้น 

  เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง   จ านวนชั่วโมงบรรยาย 

  เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2  หมายถึง   จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการ 

  เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง   จ านวนชั่วโมงเรียนรู้ด้วยตนเอง   

 

 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต   เช่น 3(3-0-6) 

 ตัวเลขนอกวงเล็บ หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 

 ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 

 ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 

 ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 

 
3.1.4   แผนการศึกษา 

แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา 

ปีที ่ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 -วิชาศึกษาทั่วไป                                จ านวน      9 นก 

-วิชาชีพครูบังคับ                               จ านวน      3 นก  

ศษ111 จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู            3(2-2-5) 

-วิชาเอก                                           จ านวน    6 นก 

พลบ101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์    3(2-2-5) 

พลบ102 สุขศึกษาและพลศึกษาในประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 

 

                                          รวม       18      หน่วยกิต 

-วิชาศึกษาทั่วไป                                     จ านวน   9 นก 

-วิชาเอก                                               จ านวน    3 นก 

พลบ103 ภาษาอังกฤษในวิชาชีพสุขศกึษาและพลศึกษา  3(3-0-6) 

-วิชาเลือกเสรี                                         จ านวน   6 นก 

      

 

 

                                                รวม       18     หน่วยกิต 

2 -วิชาศึกษาทั่วไป                               จ านวน     3    นก 

-วิชาชีพครูบังคับ                              จ านวน     6    นก  

ศษ201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้             3(2-2-5) 

ศษ211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา                      3(2-2-5) 

-วิชาเอก                                       จ านวน     12    นก 

พสข 201 หลักการสุขศึกษา                               3(3-0-6) 

พสข 202 สุขภาพส่วนบุคคล                             3(3-0-6) 
พสข.......วิชาเอกเลือก                                  จ านวน  6  นก 

 

 

                                       รวม     21       หน่วยกิต 

-วิชาศึกษาทั่วไป                                      จ านวน    3 นก 

-วิชาชีพครูบังคับ                                      จ านวน   6  นก 

ศษ241  การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาส าหรับครู      3(2-2-5) 

ศษ281  การออกแบบและพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี   

             สารสนเทศเพื่อการส่ือสารการศึกษา               3(2-2-5) 

-วิชาเอก                                                จ านวน   12  นก                

พสข203 สุขภาพชุมชน                                      3(3-0-6) 

พสข204 โรคและการป้องกันโรค                          3(3-0-6) 
พสข......วิชาเอกเลือก                                      จ านวน 6  นก 

 

                                       รวม        21     หน่วยกิต 
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ปีที ่ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

3 -วิชาศึกษาทั่วไป                                  จ านวน     3 นก 

-วิชาชีพครูบังคับ                                 จ านวน     6 นก 

ศษ321 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร                   3(2-2-5) 

ศษ332   การศึกษาพิเศษ                                    3(2-2-5) 

-วิชาเอก                                            จ านวน    12 นก 

พสข301ความปลอดภัยในชีวิต                           3(3-0-6) 

พสข302 การสร้างเสริมสุขภาพ                           3(3-0-6) 

พสข305 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ             3(3-0-6) 

พสข.....วิชาเอกเลือก                               จ านวน  3   นก 

 

                                      รวม     21        หน่วยกิต 

-วิชาศึกษาทั่วไป                                      จ านวน     3  นก   

-วิชาชีพครูบังคับ                                      จ านวน    5  นก 

ศษ331  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้                            3(2-2-5) 

ศษ391   การฝึกประสบการณ์วชิาชพีครูระหว่างเรียน 1   2(0-4-2) 

-วิชาชีพครูเลือก                                      จ านวน     2  นก              

-วิชาเอก                                                จ านวน    9  นก 

พสข303 การบริการสุขภาพ                                  3(3-0-6) 

พสข304  สุขภาพผู้บริโภค                                   3(3-0-6) 

พสข306 วิถีชวีิตและภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ           3(3-0-6) 

 

                                          รวม      19       หน่วยกิต 

 

 
ปีที่ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

4 -วิชาชีพครูบังคับ                                 จ านวน   6 นก 

ศษ451 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา            3(2-2-5) 

ศษ461 การบริหารและการจัดการการศึกษา            3(2-2-5) 

-วิชาเอก                                           จ านวน    13  นก     

พสข401 การออกแบบการวิจัย การวัดและ 

การประเมินผลทางสุขศึกษา                                 3(2-2-5) 
พสข404 การแนะแนวสุขภาพ                              3(3-0-6) 

พสข405 การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาระดับ 

            มัธยมศึกษา                                         3(2-2-5) 

พสข......เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 

           เพิ่มเติม                                  จ านวน  4 นก 

 

                                    รวม      19         หน่วยกิต 

-วิชาชีพครูบังคับ                                   จ านวน     5  นก 

ศษ471 การวิจัยทางการศึกษา                                3(2-2-5) 

ศษ491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2    2(0-4-2) 

-วิชาเอก                                               จ านวน    15  นก           

พลบ401  สัมมนาสุขศึกษาและพลศึกษา                   3 (2-2-5) 

พสข402 ภาวะผู้น าสุขศึกษาและการสร้างการ 

มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย                                   3(3-0-6) 

พสข403 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา                                      3(3-0-6) 

พสข........วชิาการสอนวชิาเอกเลือก                   จ านวน  3 นก 

พสข.....  วิชาเอกเลือก                                   จ านวน  3 นก 

 

                                         รวม       20     หน่วยกิต 

5 -วิชาชีพครูบังคับ                              จ านวน     6  นก 

ศษ591 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 

                                                                  6(1-12-5) 

  

                                    รวม       6        หน่วยกิต 

-วิชาชีพครูบังคับ                                  จ านวน     6  นก 

ศษ592 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 

                                                                     6(0-12-6) 

 

                                        รวม       6      หน่วยกิต 

 

หมายเหตุ * 
1. นิสิตชั้นปีที ่1  คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะพลศึกษา จะเรียนวิชา ศษ111 ในภาคเรียนที่ 1 
 คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จะเรียนวิชา ศษ 111 ในภาคเรียนที่ 2 
2. นิสิตชั้นปีที ่2 คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะพลศึกษา จะเรียนวิชา ศษ 201 และ ศษ 211   ใน 
                            ภาคเรียนที่ 1 และเรียนวิชา ศษ 241 และ ศษ 281 ในภาคเรียนที่ 2 
 คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จะเรียนวิชา ศษ 241 และ ศษ 281 ในภาคเรียนที่ 1 
 และเรียนวิชา ศษ 201 และ ศษ 211 ในภาคเรียนที่ 2 
3. นิสิตชั้นปีที ่3 คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะพลศึกษา จะเรียนวิชา ศษ 321 และ ศษ 332  ใน 
                            ภาคเรียนที่ 1 และเรียนวิชา ศษ 331 และ ศษ 391 ในภาคเรียนที่ 2 
 คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จะเรียนวิชา ศษ 331 และ ศษ 391 ในภาคเรียนที่ 1 
 และเรียนวิชา ศษ 321 และ ศษ 332  ในภาคเรียนที่ 2 
4. นิสิตชั้นปีที ่4 คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะพลศึกษา จะเรียนวิชา ศษ 451 และ ศษ 461 ในภาคเรียน 
                            ที่ 1 และเรียนวิชา ศษ 471, ศษ 491 และวิชาชีพครูเลือก ในภาคเรียนที่ 2 
 คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จะเรียนวิชา ศษ 471, ศษ 491 และวิชาชีพครูเลือก ในภาคเรียนที่ 1 
 และเรียนวิชา ศษ 451 และ ศษ 461 ในภาคเรียนที่ 2 
5. นิสิตชั้นปีที ่5  นิสิตทุกวิชาเอก เรียนวิชา ศษ 591 ในภาคเรียนที่ 1 และ เรียนวิชา  ศษ 592 ในภาคเรียนที่ 2 
6. วิชาเลือก ให้แต่ละสาขาวิชาก าหนดวิชาชีพครูเลือกให้นิสิตไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต ในปีที่ 3 หรือ ปีที่ 4 
7. นิสิตสามารถเรียนวิชาเลือกจากวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาอ่ืนๆ ในคณะศึกษาศาสตร์ เช่น การประถมศึกษา 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. กลุ่มวิชาภาษา 

 

มศว111 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร     3(2-2-5) 

SWU111 Thai for Communication   

ศึกษาองค์ประกอบการส่ือสารและกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารการเขียนพรรณนาความ 

สรุปความ ย่อความ ขยายความ และการสังเคราะห์ความคิดเพื่อการส่ือสาร ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาเพื่อ

ส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 

มศว121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 1   3(2-2-5) 

SWU121 English for Effective Communication I  

พัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพื่อการส่ือสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเรียนรู้ เข้าใจ และฝึกทักษะ

ภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้ง

ในและนอกห้องเรียน  ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน  น าภาษาอังกฤษไปใช้ในการส่ือสารใน

สถานการณ์ต่างๆ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่อไป 

 

มศว122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 2   3(2-2-5) 

SWU122 English for Effective Communication II 

พัฒนาทักษะด้านภาษาและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการส่ือสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยฝึกทักษะ

ภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ด้วยส่ือกระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่

หลากหลาย  ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน สนับสนุนให้น าภาษาอังกฤษไปใช้ในการสร้างความ

ร่วมมือในการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

 

มศว123ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 1    3(2-2-5) 

SWU123 English for International Communication I 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาน  

เรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาผ่านส่ือและ

กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน  เรียนรู้วิธีการน าความรู้และกระบวนการ

เรียนรู้ภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและในการศึกษา  เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อพัฒนา

ตนให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก 
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มศว124 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 2    3(2-2-5) 

SWU124 English for International Communication II 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาน  

เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การส่ือสารภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ  พัฒนาการ

น าเสนอข้อมูลและความคิด  ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่

หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน น าความสามารถทางภาษาและการจัดการกระบวนการเรียนรู้มา

ประยุกต์ใช้ส าหรับการพัฒนาตนให้เป็นผู้เรียนภาษาแบบย่ังยืน 

 

มศว131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสาร 1     3(2-2-5) 

SWU131 French for Communication I  

ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสารเบื้องต้น โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน 

และเขียน เพื่อสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและ

นอกห้องเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาฝรั่งเศสอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

มศว132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสาร 2     3(2-2-5) 

SWU132 French for Communication II 

บุรพวิชา : มศว 131 

ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสารเบื้องต้น ต่อจากวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสาร 1 เพื่อ

เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ที่หลากหลาย

ย่ิงขึ้น  ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาฝรั่งเศสในระดับ

ที่สูงขึ้น 

 

มศว133 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 1     3(2-2-5) 

SWU133 German for Communication I 

ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องต้นเพื่อการส่ือสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน 

และเขียน เพื่อสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและ

นอกห้องเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

มศว134 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 2     3(2-2-5) 

SWU134 German for Communication II 

บุรพวิชา : มศว 133 

ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องต้นเพื่อการส่ือสาร    ต่อจากวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 1 เพื่อ

เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ที่หลากหลาย

ย่ิงขึ้น  ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันในระดับ

ที่สูงขึ้น 
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มศว135 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1     3(2-2-5) 

SWU135 Chinese for Communication I 

ศึกษาภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการส่ือสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และ

เขียน เพื่อสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอก

ห้องเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

มศว136 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2     3(2-2-5) 

SWU136 Chinese for Communication II 

ศึกษาภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการส่ือสาร ต่อจากวิชาภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1 เพื่อเพิ่มพูน

ความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ที่หลากหลายย่ิงขึ้น  

ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น 

 

มศว137 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1     3(2-2-5) 

SWU137 Japanese for Communication I 

ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการส่ือสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน 

และเขียน เพื่อสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและ

นอกห้องเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

มศว138 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร 2     3(2-2-5) 

SWU138 Japanese for Communication II 

ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการส่ือสาร ต่อจากวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร 1  เพื่อ

เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ที่หลากหลาย

ย่ิงขึ้น  ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับที่

สูงขึ้น 

 

2.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

มศว141 ทักษะการรู้สารสนเทศ      3(2-2-5) 

SWU141 Information Learning Skills 

ศึกษาความส าคัญของระบบและกระบวนการส่ือสาร พัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิง

ข้อมูล การใช้ซอฟท์แวร์ต่างๆ และการจัดการความรู้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต ตลอดจนฝึกทักษะการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีต่อ

บุคคลและสังคม รวมท้ังกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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มศว142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

SWU142 Science for Life Quality Development and Environment 

ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี ศึกษาระบบ

นิเวศวิทยาเพื่อให้เข้าใจถึงความส าคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล  รวมทั้งศึกษาผลกระทบของ

ความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ  เพื่อปลูกฝังให้

ตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสันติสุขอย่างย่ังยืน 

 

มศว143 พลังงานทางเลือก      3(2-2-5) 

SWU143 Alternative Energy 

ศึกษาผลกระทบจากการใช้พลังงานกระแสหลักที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์โลกร้อน ภาวะ 

เรือนกระจก และความไม่ย่ังยืนทางเศรษฐกิจ  ความหมายและความส าคัญของการใช้พลังงานทางเลือก

การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศน์ที่มีต่อการจัดการพลังงานให้มีความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มี

ความย่ังยืนของชุมชนมากกว่าเป้าหมายทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว  การสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นใน

ระบบพลังงาน  การสร้างภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อส่งผลต่อ

การด าเนินชีวิตที่สันติสุขและย่ังยืน 

 

มศว144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 

SWU144Mathematics in Daily Life 

ศึกษาคณิตศาสตร์กับการใช้ เหตุผล  ความรู้ทางสถิติ   คณิตศาสตร์ส าหรับผู้บริโภค

คณิตศาสตร์กับศิลปะคณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและเป็นฐานความคิดในเชิงตรรกะ

และเหตุผล การเรียนรู้และการด ารงชีวิตในสังคม 

 

มศว145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์    3(2-2-5) 

SWU145 Wellness and Healthy Lifestyle 

ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองค์รวม  การบูรณาการแนวคิดดังกล่าวเข้ากับวิถี

ชีวิต  โดยเน้นการสร้างเสริมศักยภาพส่วนบุคคลของนิสิต  ให้สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ

คุณภาพชีวิตของตนเอง  ตลอดจนเลือกใช้วิถีชีวิตในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมกับบริบททาง

สังคม 

 

มศว341 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต  3(2-2-5) 

SWU341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit 

ศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ที่เป็นความจริงของธรรมชาติ เช่น ทฤษฎีของ  กาลิเลโอ   

กฏของนิวตัน ทฤษฎีของไอน์สไตน์ ทฤษฎีสสาร-พลังงาน ทฤษฎีสัมพันธภาพ ทฤษฎีฟิสิกส์ควอนตั้ม  

ทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์  น าไปสู่ความเข้าใจเรื่องของกฎของธรรมชาติ พลังงาน และความจริงแท้ของ

จิต 
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3.  กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ 

มศว151การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์     3(2-2-5) 

SWU151General Education for Human Development  

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์  

สังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ศาสตร์และศิลป์  โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพการรับรู้และการส่ือสาร  

การแสวงหาความรู้  การพัฒนาจิตใจ  การพัฒนาเชาว์ปัญญา ให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

แสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ   

 

มศว251 มนุษย์กับสังคม      3(2-2-5) 

SWU251Man and Society  

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่งให้ผู้เรียนมี

ความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ และน าความรู ้มาพัฒนาตนเองให้รู ้เท่าทันสังคม  มีความ

รับผิดชอบ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีคุณธรรมจริยธรรม  ซาบซึ้งในวัฒนธรรม ศิลปะ และอารย

ธรรมของมนุษย์  มีจิตส านึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสันติ ตระหนักใน

หน้าที่รับผิดชอบและบทบาทที่พึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคม 

 

มศว252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต      3(2-2-5) 

SWU252Aesthetics for Life 

ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์และคุณค่าของสุนทรียะที่มีต่อการ

ด ารงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี 

วรรณกรรม  สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติส่ิงแวดล้อมโดยมุ่งเน้น

กระบวนการเรียนรู้ ส่ือและประสบการณ์ที่หลากหลาย 

 

มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ      3(2-2-5) 

SWU351 Personality Development 

ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เพื่อการด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีวินัย 

รู้กาลเทศะ ทั้งในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียม ประเพณี 

วัฒนธรรมความเป็นไทยท่ามกลางกระแสสังคมโลก  ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ที่

หลากหลาย 

 

มศว352 ปรัชญาและกระบวนการคิด     3(2-2-5) 

SWU352 Philosophy and Thinking Process 

ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตก 

พัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อม เพื่อการด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีเหตุผล มีอุดมการณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม 
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มศว353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม    3(2-2-5) 

SWU353Man, Reasoning and Ethics 

ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม  สร้างเสริมให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริงและคิดอย่างมีเหตุผล  

ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเหตุผลจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ผู้อื่น และบริบทที่เกี่ยวข้อง 

ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 

มศว354 มนุษย์กับสันติภาพ      3(2-2-5) 

SWU354 Man and Peace 

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม 

ศึกษาหลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญาความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงแนวคิด

และการปฏิบัติของผู้ที่มีอุดมการณ์  ท่ีเกี่ยวกับสันติภาพ และสันติสุขของมวลมนุษยชาติ  

 

มศว355 พุทธธรรม       3(2-2-5) 

SWU355 Buddhism 

ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต การพัฒนา

คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรมทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ปรัชญา และศาสนา เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การ

ด าเนินชีวิตที่มีศีลธรรมจรรยา มีระเบียบวินัยและสันติสุข 

 

มศว356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา     3(2-2-5) 

SWU356 Literature for Intellectual Powers 

ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบโดยเน้นการศึกษาในเชิงคิด

วิเคราะห์ที่ก่อให้เกิดพลังปัญญา  พลังจินตนาการ และพลังในการด าเนินชีวิต อันจะช่วยพัฒนาการ

ด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีระเบียบวินัยและอุดมการณ์ 

 

มศว357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์     3(2-2-5) 

SWU357 Arts and Creativity  

ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและ

สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย อันจะน าไปสู่การสร้างสรรค์ใน

ชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และสื่อท่ีหลากหลาย 

 

มศว358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์     3(2-2-5) 

SWU358 Music and Human Spirit 

ศึกษาและแสวงหาประสบการณ์ทางด้านดนตรีที่กว้างและหลากหลาย  ดนตรีจากอดีตและร่วม

สมัยดนตรีตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีที่พัฒนาจากอดีตกาล ดนตรีใน

บริบทของวัฒนธรรม ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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มศว361 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสังคม    3(2-2-5) 

SWU361 History and Effects on Society 

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์  ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากลที่พัฒนาจาก

กระบวนการคิดของมนุษย์ ประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคล่ือนสังคม ประวัติศาสตร์การเมือง สังคม 

เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม 

 

มศว362 มนุษย์กับอารยธรรม      3(2-2-5) 

SWU362 Man and Civilization 

ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึง

ปัจจุบัน  ตลอดจนการแพร่ขยายและการถ่ายทอดแลกเปล่ียนอารยธรรมในดินแดนต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อ

สภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน  รวมทั้งการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับ

อารยธรรมไทย ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมโลก 

 

มศว363 มนุษย์กับการเมือง      3(2-2-5) 

SWU363 Man and Politics 

ศึกษาธรรมชาติของสังคมมนุษย์และสังคมการเมือง  การจัดระเบียบทางการเมือง  องค์กรที่ใช้

อ านาจการปกครอง  การรวมกลุ่มทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง  พฤติกรรมและพลวัตทาง

การเมือง การบริหารงานของรัฐ  โดยเน้นระบบการเมือง การปกครอง และกฎหมายที่มีความส าคัญต่อ

การด ารงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 

 

มศว364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์     3(2-2-5) 

SWU364 Economy in Globalization 

ศึกษาพื้นความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทยและ

เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตที่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต  ตลอดจนบทบาท

และความสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจที่มีผลต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน 

 

มศว365  หลักการจัดการสมัยใหม่     3(2-2-5) 

SWU365 Principles of Modern Management 

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ

องค์กร การจัดการทรัพยากรขององค์กร  ประเด็นต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มในการจัดการ

สมัยใหม่ การจัดการที่เกี่ยวข้องกับคน ภาวะผู้น า การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาสังคมที่ก้าวหน้า

และสันติสุข 
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มศว366 จิตวิทยาสังคม       3(2-2-5) 

SWU366 Social Psychology 

ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมสังคม ตัวแปรต่างๆ

ทางสังคมท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย์ โครงสร้างทางสังคม  กระบวนการต่างๆ

ทางสังคม เจตคติ การรับรู้ทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความก้าวร้าว พฤติกรรมและ

บทบาททางเพศ และการส่ือสาร การโฆษณาชวนเชื่อ  และแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง

สังคม  

 

มศว367 กฎหมายทั่วไป       3(2-2-5) 

SWU367 Legal Studies 

ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายลักษณะของกฎหมายความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับ

ศีลธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ประเภท ล าดับชั้น และหมวดหมู่ของกฎหมาย  กฎหมายส าคัญ

ที่จ าเป็นต้องรู้ในการด าเนินชีวิต โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ และส่ือที่หลากหลาย  

 

มศว371 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี   3(2-2-5) 

SWU371 Creativity, Innovation and Technology 

ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการต่างๆ การ

จัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซึ่งเกี่ยวข้องกับ

เกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธ์กับชุมชนและส่ิงแวดล้อมโดยเน้น

กระบวนการเรียนรู้และ ส่ือที่หลากหลาย 

 

มศว372 ภูมิปัญญาท้องถิ่น      3(2-2-5) 

SWU372 Local Wisdom 

ศึกษาและค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชุมชน ภูมิปัญญาที่เกิดจากกระบวน การคิดการ

เรียนรู้  การพัฒนาด้วยการกระท าและปฏิสัมพันธ์ในชุมชน ภูมิปัญญาในการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่น  ภูมิ

ปัญญาในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ภูมิปัญญาในการแสวงหาคุณค่าและตัวตนในความเป็น

มนุษย์ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อท่ีหลากหลาย  

 

มศว373 ภูมิลักษณ์ชุมชน      3(2-2-5) 

SWU373 Man and Community 

ศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาภูมิลักษณ์ชุมชน ภูมิลักษณ์ที่แสดงความเป็นท้องถิ่น ลักษณะเฉพาะ 

และความผสานสัมพันธ์ในชุมชนในบริบทของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ พื้นที่ทางวัฒนธรรม และพื้นที่ทาง

ชาติพันธุ์ บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความดีงามโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และส่ือที่

หลากหลาย 
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มศว374 สัมมาชีพชุมชน       3(2-2-5) 

SWU374 Ethical Careers for Community 

ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพื่อสร้างสัมมาชีพที่เข้มแข็งปลูกฝัง สร้างส านึก 

และสร้างความตระหนักในศักดิ์ศรีชุมชน สัมมาชีพที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติส่ิงแวดล้อม สันติสุข 

คุณความดศีิลปวัฒนธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่

หลากหลาย  

 

มศว375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน    3(2-2-5) 

SWU375 Good Governance in Community Management 

ศึกษาค้นคว้า ปลูกฝังแนวคิด และการปฏิบัติธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน บริหาร

จัดการบนความถูกต้องและนิติธรรม ความโปร่งใสเชื่อถือได้ การอธิบายตรวจสอบได้ การมีส่วนร่ วม 

การรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่เพื่อกานพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อท่ีหลากหลาย 

 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

1) กลุ่มวิชาชีพครู 

วิชาชีพครูบังคับ 

ศษ111  จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 3(2-2-5) 

ED111  Consciousness and Ethics for Professional Teachers  

ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่ส าคัญของครู  

คุณลักษณะของครูที่ดี จิตส านึกและคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้ทั่วไป

เกี่ยวกับวิชาชีพครู กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและ

สมรรถนะความเป็นครู การเสริมสร้างกระบวนการคิดด้วยจิตส านึกทางจริยธรรม บทบาทหน้าที่และ

ภาระงานของครูในฐานะนิสิตครูและผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็น

ผู้น าทางวิชาการและการศึกษารวมทั้งบทบาทของครูในฐานะผู้ขับเคล่ือนการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

และสังคม การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อ

พัฒนาชุมชนและสังคม 

 

ศษ201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5) 

ED201 English Language for Learning Development 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่าง

มีวิจารณญาณ ทั้งการฟัง-การพูด-การอ่าน และการเขียน ในการสรุปความ แปลความ ตีความ ขยาย

ความ การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การน าเสนองาน การรายงาน และเทคนิคการพูดในที่

สาธารณะ ด้วยสาระการเรียนรู้ เรื่องราวต่างๆ จากส่ือหลากหลายเชิงบูรณาการในวิชาต่างๆ ทั้งภาษา

พูดและภาษาเขียน 
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ศษ211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา 3(2-2-5) 

ED211 Educational Paradigms 

 ศึกษากระบวนทัศน์ทางการศึกษาซึ่งเชื่อมโยงปรัชญาเข้ากับแนวคิดของปรัชญาการศึกษา

ในแต่ละยุคสมัย ซ่ึงแบ่งยุคสมัยตามการเปล่ียนแปลงของทัศนะในการมองโลกและมองชีวิต ได้แก่ ยุค

ก่อนทันสมัย ยุคทันสมัย และยุคหลังทันสมัย การสร้างความเข้าใจต่อการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ทาง

การศึกษาทั้งในส่วนของปรัชญาการศึกษา หลักการและระบบการจัดการศึกษา และกฎเกณฑ์ต่างๆที่ถูก

ก าหนดขึ้นเพื่อก ากับทิศทางของการศึกษาในแต่ละยุคสมัย ทั้งในระดับชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก 

ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปรับเปล่ียนวิธีคิดต่อการปฏิรูปการศึกษา การเกิดขึ้นของหลักการ

ของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ย่ังยืน และการสร้างวิสัยทัศน์ทางการศึกษาเพื่อน าไปสู่การ

สร้างสรรค์ปรัชญาและกลยุทธ์ทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาอย่างย่ังยืน รวมถึงการสร้างสังคม

ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อท าให้คนในสังคมได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 

ศษ241  การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 

ED241  Human Learning and Psychology for Teachers  

 ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ที่มีองค์ประกอบเกี่ยวเนื่องกันทั้งทางจิต ทาง

สมอง เน้นในความสัมพันธ์ระหว่างจิต-สมอง ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับกระบวนการเรียนรู้ของ

มนุษย์ศึกษาฐานคิดและองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการแนะแนว ตลอดจนการให้

การปรึกษา เกี่ยวกับระบบการพัฒนาสมองและพัฒนาการเรียนรู้ในระดับวัยต่างๆ ธรรมชาติของการ

เรียนรู้ องค์ประกอบของการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ทฤษฎีการ

เรียนรู้ ทักษะการคิด กระบวนการคิด การสร้างแรงจูงใจ สุขภาพจิต เชาวน์ปัญญา ความถนัด เชาวน์

อารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัว และสามารถให้ค าแนะน า ช่วยเหลือนักเรียนโดยการให้ค าปรึกษา โดย

มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ

จัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 

 

ศษ281  การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 

  การศึกษา 3(2-2-5) 

ED281  Media, Innovation and Information Technology Design and Development for  

                Educational Communication  

  ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีของการออกแบบ การใช้ การพัฒนาและการประเมินผล

ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารการศึกษา การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนการ

วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ใช้เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการจัดการเรียนการสอนส ารวจ รวบรวมและประยุกต์ใช้แหล่ง

การเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการ

เรียนรู้ การจัดท าโครงงานออกแบบและพัฒนาส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
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ผู้เรียน ส่ิงแวดล้อมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามระดับการศึกษาและวิ ชาเอก อย่างมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 

 

ศษ321  วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

ED321  Methodologies for Curriculum Development 

  ศึกษาฐานคิด ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบหลักสูตร และการพัฒนา

หลักสูตร ศึกษาปัญหาและแนวโน้มของมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน การอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรการศึกษาเพื่ออาชีพ ฝึก

ปฏิบัติการออกแบบและสร้างหลักสูตรแบบจุลภาคทุกระดับการศึกษาและวิชาเอก ฝึกปฏิบัติการน า

หลักสูตรไปทดลองใช้ ฝึกปฏิบัติการประเมินและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลาง การมีส่วน

ร่วมของชุมชนและสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

 

ศษ331  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

ED331  Methodologies for Learning Management  

  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้  รูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ 

ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอกสามารถบูรณาการความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถบริหารจัดการชั้นเรียนและส่ิงแวดล้อมในการเรียนรู้ ทั้งในด้าน

กายภาพ และด้านจิตวิทยาเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ จัดและใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส่ิงแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน การใช้และผลิตส่ือและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่

ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ปฏิบัติการจัดการชั้นเรียนและสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพลัง

อ านาจในการเรียนรู้และการพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม โดยเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้จากฐาน

วัฒนธรรมอันหลากหลายที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ อย่างเหมาะสม ออกแบบการ

เรียนรู้ที่สร้างประสิทธิภาพสูงสุดให้กับผู้เรียนโดยสัมพันธ์กับศักยภาพสมอง รวมทั้งทฤษฎีทาง

สติปัญญาของมนุษย์ที่ส าคัญการบูรณาการเนื้อในกลุ่มสาระการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้แบบเรียน

ร่วมได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในวิถีชีวิต การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง 

 

ศษ332  การศึกษาพิเศษ  3(2-2-5) 

ED332  Special Education 

  ศึกษาประวัติความเป็นมา ความส าคัญของระบบการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย 

เรียนรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ อาทิ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 

บกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 

การเคล่ือนไหว และสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความพิการซ้อน บุคคลที่

มีความบกพร่องทางอารมณ์และพฤติกรรม บุคคลออทิสติก และผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ศึกษา

ลักษณะ ความสามารถ และข้อจ ากัดของเด็กกลุ่มดังกล่าว โดยการสังเกต คัดแยก หรือการเสาะหา 
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และการช่วยเหลือเบื้องต้น รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาส าหรับเด็กพิเศษ ตลอดจนการจัดการศึกษา

พิเศษ การจัดการเรียนร่วม เรียนรวม การปรับหลักสูตร การท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 

ศษ391  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 2(0-4-2)  

ED391  Practicum in the Profession of Teaching I 

 ศึกษาและสังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน สภาพ

งานครู พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ส่ือ แหล่งเรียนรู้และ

ส่ิงแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ ฝึกการเตรียมการสร้างและการใช้ส่ือการเรียนรู้ การบริหารและจัดการชั้นเรียน ฝึกการตรวจ

แบบฝึกหัด ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนในสภาพห้องเรียน ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนนักเรียนเป็น

รายบุคคล ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านปัญญา อารมณ์ สังคม ร่างกาย 

จิตใจ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตลอดจนทดลองจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นครูมืออาชีพ ในแต่ละระดับการศึกษาและ

วิชาเอก 

 

ศษ451  การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5) 

ED451 Educational Measurement and Evaluation 

 ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทั้ง

ในระดับชาติและระดับชั้นเรียน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ศึกษากระบวนการสร้างและใช้

เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบ การสร้างแบบทดสอบ และการสร้างข้อสอบ 

วิธีการตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การประเมินตามสภาพจริง การ

ประเมินสอบภาคปฏิบัติ และการสร้างเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การ

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และแปลความหมาย การรายงาน และการน าผลการวัดและประเมินไปใช้

ในการพัฒนาผู้เรียน และการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรโดยจัดให้ผู้เรียนอภิปราย

แลกเปล่ียนแนวคิด และความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติการ

ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาแบะวิชาเอก ที่อยู่บน

พื้นฐานความแตกต่างกันของความสามารถของนักเรียน และจัดท ารายงานการค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับ

การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม 

 

ศษ461  การบริหารและการจัดการการศึกษา 3(2-2-5) 

ED461  Education Administration and Management  

  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการ  บทบัญญัติ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ

การศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา บนฐานคิดของการเคารพและการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมโดยเน้นการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษา การท างานเป็นทีมมนุษยสัมพันธ์และ
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การติดต่อส่ือสาร การประสานประโยชน์ในองค์กร การคิดอย่างเป็นระบบ การจัดระบบสารสนเทศและใช้

นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการวัฒนธรรมองค์กร การบริหารจัดการชั้นเรียนแต่ละระดับการศึกษาและ

วิชาเอก การพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการวางแผนและการประเมินการบริหารและการประกนัคณุภาพ 

การจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การจัดท าโครงงานทางวิชาการ โครงการฝึกอาชีพ และ

กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในองค์รวม 

 

ศษ471 การวิจัยทางการศึกษา     3(2-2-5) 

ED471 Educational Research 

 ศึกษาธรรมชาติ ความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานของการวิจัยทาง

การศึกษา จรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การเลือก

ปัญหาในการวิจัย การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรและสมมติฐาน การออกแบบการ

วิจัยทางการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การแปลผลและสรุปผล การเขียน

เค้าโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางการศึกษา การอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ที่ได้จาก

การศึกษาค้นคว้างานวิจัย รวมทั้งการน าเสนอเค้าโครงการวิจัยทางการศึกษา การปฏิบัติการวิจัยและ

การน าเสนอผลงานวิจัย 

 

ศษ491  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 2(0-4-2) 

ED491 Practicum in the Profession of Teaching II 

 ศึกษาทักษะต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและน าไป

ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการสอนระดับจุลภาค ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละ

ระดับการศึกษาและวิชาเอก และฝึกปฏิบัติการสอนตามแผน บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้

โดยใชก้ระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน ศึกษาและแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน สังเกตการสอน

ของเพื่อน เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของครูตลอดจนจัดกิจกรรมอาสาและโครงการทางวิชาการที่เป็น

ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 

 

ศษ591 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 6(1-12-5) 

ED591  Internship in Education I 

 ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่  

การปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่าง

มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การบูรณาการความรู้

ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่ การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนงาน

บริการของโรงเรียนการศึกษาและบริการชุมชนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา น าผล          การ
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ประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สัมมนาการศึกษากับอาจารย์นิเทศก์

การศึกษาและเพื่อนนิสิตเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีส่ือสาร และ/หรือ Face to face อย่าง

น้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง จัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์ 

 

ศษ592 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 6(0-12-6) 

ED592  Internship in Education II 

  ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่  

การปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทาง

การศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิ

โรฒกับสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่  

การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนงานบริการของโรงเรียนการศึกษาและบริการชุมชนงานอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา น าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ

การสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 

จัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์ 

 

วิชาชีพครูเลือก 

ศษ212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(1-2-3) 

ED212 Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development Activities 

 ศึกษาบทบาท หน้าที่ และความส าคัญของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และครูกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน  การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการ

จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้และเข้าใจตนเองในการก าหนดเป้าหมาย 

วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพการจัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบความเป็นผู้น าผู้

ตามท่ีดีและการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร โดยให้มีการฝึกปฏิบัติในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สอน 

 

ศษ301  ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3) 

ED301  Thai Language for Learning Development 

 ศึกษาและพัฒนาการใช้ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ การศึกษาและการพัฒนาภาษาไทยที่

สัมพันธ์กับการศึกษาค้นคว้า การอ่าน การคิด การสรุปสาระ การบันทึก การเขียน และการอภิปราย 

โดยเน้นการศึกษาและพัฒนาผ่านระบบการเรียนรู้บนฐานคิดที่สอดคล้องกับวิชาชีพครู ที่ต้องเรียน 

พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ความคิด 
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ศษ311 จิตส านึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง 2(1-2-3) 

ED213  Social and Political Consciousness and Participation 

 การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกทางสังคมและการเมือง  การตระหนักถึง

บทบาท หน้าที่ และสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์และความเป็นพลเมืองของสังคมทั้งในระดับชุมชน  

ประเทศ  และสังคมโลก การสร้างจิตส านึกต่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วม

กิจกรรมทางสังคมและการเมือง การเป็นผู้น าทางสังคมโดยเป็นผู้ตระหนักถึงความเสมอภาคและความ

เท่าเทียมกันของมนุษย์ที่หลากหลาย การท าความเข้าใจต่อสังคมแบบพหุวัฒนธรรม การเมืองเพื่อการ

มีส่วนร่วมของประชาชน  และกระบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม 

 

ศษ312  การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค 2(1-2-3) 

ED312  Negotiating and Consumer Culture   

 ศึกษาการก่อรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม กระบวนการสร้างค่านิยมต่อ

การบริโภคในสังคมสมัยใหม่ ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคต่อฐานคิดและการด ารงชีวิตของคน

ในสังคม ความตระหนักต่อปัญหา การรู้เท่าทัน และสร้างอ านาจต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค 

เพื่อให้เกิดการบริโภคอย่างมีสติ และส่งเสริมฐานคิดของความพอเพียงในการด ารงชีวิตทั้งระดับปัจเจก

และสังคม เพื่อน าไปสู่การสร้างครูที่เข้าใจต่อฐานคิดข้างต้น การท าให้ครูเป็นผู้น าในการสร้างความรู้  

สร้างกระบวนการเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอย่างรู้เท่าทัน มีสติ และใช้ปัญญา  

 

ศษ313 งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน 2(1-2-3) 

ED313  Voluntary Work and Youth Activities 

 ศึกษาขอบข่าย หลักการ โครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัครและ

กิจกรรมเยาวชนทั้งในและต่างประเทศบทบาทของการศึกษาในงานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน 

 

ศษ314 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง  2(1-2-3) 

ED314 Developing Higher Order Thinking Skills  

 ศึกษาเกี่ยวกับความความคิด ความส าคัญจ าเป็นในการฝึกความคิดระดับสูง การประเมิน

ทักษะความคิดระดับสูงเบื้องต้นและการบูรณาการกลยุทธ์ในการใช้ทักษะความคิดระดับสูงกับการเรียน

การสอน การผลิตส่ือการสอน การประเมินผล ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีสาระเน้นกลยุทธ์

ทางความคิด เกีย่วกับความคิดสร้างสรรค์ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา  

 

ศษ322  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2(1-2-3) 

ED322  Local Curriculum Development 

 ศึกษา ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมาของการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์

หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้องกับบริบท

ทางวัฒนธรรม สังคมและท้องถิ่น รวมทั้งสามารถประเมินหลักสูตรได้ทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร 



40 

เพื่อให้สามารถพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางกับความ

ต้องการของชุมชน 

 

ศษ333 การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย 2(1-2-3) 

ED333 Non-formal and Informal Learning Management 

 ศึกษาวิธีการ หลักการ แนวทาง และจัดการเรียนให้แก่บุคคลตลอดชีวิต โดยวิธีการเรียนรู้

นอกระบบและตามอัธยาศัย การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้แก่บุคคล การพัฒนา

รูปแบบการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย รูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพชุมชนทั้งเมืองและ

ชนบท การจัดแหล่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับการเรียนรู้นอกระบบและตาม

อัธยาศัย การประเมินผลการจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยและการฝึกลงมือปฏิบัติงานจริง

ในชุมชน    

 

ศษ334 การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจติส านึกสาธารณะ 2(1-2-3) 

ED334 Public Concern-Based Learning 

  ศึกษาและวิเคราะห์หลักการและฐานคิดด้านความส าคัญของส่วนรวม (สาธารณะ) รวมทั้ง

องค์ความรู้และความสัมพันธ์ด้านส่ิงแวดล้อมทุกมิติ ได้แก่ มิติทรัพยากร มิติเทคโนโลยี มิติของเสีย

และมลพิษ มิติมนุษย์/สังคม/วัฒนธรรม คุณค่าทางนิเวศวิทยา วิธีการและกระบวนการจัดการเรียนรู้

เพื่อสร้างจิตส านึกในการคุ้มครอง ดูแลรักษา และสร้างพลังในการปกป้องส่ิงที่เป็นของสาธารณะและ

สิทธิประโยชน์ของชุมชนและสังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการคิดด้วย

ความกล้าหาญทางจริยธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมได้รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัฒน์  

และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาพร้อมๆ กับวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม ทั้งนี้

เพื่อให้ทุกสรรพชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างย่ังยืน โดยให้มีการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้

เพื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะในสถานศึกษา/ชุมชนร่วมด้วย 

 

ศษ335 การศึกษาปฐมวัย 2(1-2-3) 

ED335 Early Childhood Education 

  ศึกษาแนวคิด นโยบาย ความส าคัญ ความมุ่งหมาย ขอบข่ายของการจัดการศึกษาปฐมวัย

และจรรยาบรรณวิชาชีพครูปฐมวัย วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งในและต่างประเทศ 

หลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งในและต่างประเทศ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

ทางการศึกษาปฐมวัย และทักษะการจัดการเรียนรู้บูรณาการทางการศึกษาปฐมวัย 

 

ศษ336 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 2(1-2-3) 

ED336 Creativity Development of Learners 

   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ความหมาย กระบวนการพัฒนาสมอง การคิดและความคิด

สร้างสรรค์ส าหรับผู้เรียน ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในผู้เรียน หลักการส าคัญในการส่งเสริม
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ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรม การมีคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ในชั้นเรียน รวมถึงการฝึกแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดอย่างสร้างสรรค์และการ

น าความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ในกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ 

 

ศษ337 การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 

ED337  Rearing of Young Children 

 ศึกษาหลักการอบรมเล้ียงดู การโภชนาการ และสวัสดิภาพส าหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของ

ผู้ปกครอง ครู และโรงเรียนในการอบรมเล้ียงดูและจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก คุณธรรมจริยธรรมที่ดี

ส าหรับผู้ปกครอง ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย กระบวนการและรูปแบบการอบรมเล้ียงดูเด็ก 

สุขภาพและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย รวมทั้งความเข้าใจ ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรมที่ดี

ต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

ศษ338  การมัธยมศึกษา 2(1-2-3) 

ED338 Secondary Education  

 ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา ความมุ่งหมาย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล 

ศึกษาแนวคิด และแนวโน้มการมัธยมศึกษา ธรรมชาติของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา การบริหาร

และการจัดโรงเรียนมัธยม ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 

ศษ339   หลักการอาชีวศึกษา      2(2-0-4) 

ED339    Principle in Vocational Education 

ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาการจัดการอาชีวศึกษา  หลักการและทฤษฎีการอาชีวศึกษา นิยาม  

ความหมาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์การจัดอาชีวศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ ความเป็นมาของ

การจัดอาชีวศึกษาในประเทศไทย ความสัมพันธ์ของอาชีวศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 

บทบาทของการอาชีวศึกษากับการศึกษาในระบบต่างๆ ความร่วมมือของการจัดการอาชีวศึกษาระหว่าง

สถานศึกษาและสถานประกอบการมาตรฐานการจัดการการอาชีวศึกษา 

 

ศษ341 การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน 2(1-2-3) 

ED341 Guidance for Self-Esteem Development 

 ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้านจิตวิทยาการแนะแนว เพื่อให้รู้จักและเข้าใจ

ธรรมชาติของผู้เรียน ตลอดจนเข้าใจสถานการณ์หรือบริบทในชั้นเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการแนะ

แนว สร้างการเห็นคุณค่าในตัวตน พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพแห่งตน สามารถ

ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของ

ผู้เรียน โดยตระหนักว่าภารกิจของการแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นครู รวมถึงการจัดโครงการ
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ฝึกอาชีพเพื่อสร้างการตระหนักในคุณค่าแห่งตนและสามารถจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและ

วิชาเอก  

 

ศษ361  การประกันคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3) 

ED361  Quality Assurance in Education 

  ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาแนวคิดทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา บนฐานคิดเพื่อการ

ปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาระบบและ

กลไกทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการประกันคุณภาพ การศึกษาเพื่อพัฒนา 

 

ศษ362  การศึกษาและการพัฒนาชุมชน 2(1-2-3) 

ED362  Education and Community Development 

 ศึกษาหลักการ และวิธีการของงานพัฒนาชุมชน แนวคิดและทฤษฎีที่ส าคัญ ๆ ในการ

พัฒนาชุมชนสภาพปัญหา และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ของไทยบทบาทของ

บุคลากรทางการศึกษาต่องานพัฒนาชุมชน 

 

ศษ371  สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 2(1-2-3) 

ED371  Introduction to Statistics in Education 

  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ สถิติบรรยาย การแจกแจงปกติ สถิติอ้างอิง การ

ประมาณค่า การทดสอบสนมมติฐานทางสถิติ การทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม และ

มากกว่าสองกลุ่ม เน้นการเลือกใช้สถิติได้เหมาะสมกับปัญหาวิจัย ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป

ในการวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถแปลผล สรุปผล และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ศษ381 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2(1-2-3) 

ED381  Occupations and Technologies 

 ศึกษา แนวคิด หลักการและทฤษฎี เกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา

ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอบข่าย เนื้อหาสาระและวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความ

เข้าใจ มีทักษะพื้นฐาน ต่อการด ารงชีวิต และประยุกต์ใช้ในการท างาน เป็นแนวทางในการประกอบ

อาชีพ รักการท างาน โดยครอบคลุมเนื้อหาด้านการด ารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารศึกษาหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดการและการวางแผนโรง

ฝึกงานส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีหลักการใช้โรงฝึกงานเพื่อการสอนการ

งานอาชีพและเทคโนโลยีฝึกการออกแบบวางผังโรงฝึกงานตามลักษณะการใช้งาน 
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ศษ431 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 2(1-2-3) 

ED431 Development of Learning Resources and Learning Networks 

 ศึกษาแนวคิด สภาพ ปัญหาของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน ประเภท ลักษณะ 

องค์ประกอบ ของแหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ และบทบาทของแหล่งการเรียนรู้ต่อ

การศึกษาไทย แนวทางการพัฒนาและให้บริการแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน 

และสังคมการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิตของชุมชน 

 

ศษ452  การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้น 2(1-2-3) 

ED452  Introduction to Curriculum and Instruction Evaluation 

  ศึกษาแนวคิด หลักสูตร ความส าคัญ และกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรและการ

สอน หลักการ รูปแบบและวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตรและการสอน การวิเคราะห์หลักสูตร 

การวางแผนและออกแบบการประเมินหลักสูตรและการสอน การเขียนข้อเสนอโครงการและรายงาน

การประเมิน และการน าผลการประเมินหลักสูตรและการสอนไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาฝึก

ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและการสอน เพื่อให้เข้าใจข้อดี ข้อบกพร่อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 

 

ศษ453 เทคโนโลยีเพื่อการวัดผล การประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา 2(1-2-3) 

ED453 Technology for Educational Measurement, Evaluation and Research 

 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการวัดผล การประเมินและการวิจัยทางการศึกษา เน้นการ

จัดระบบข้อมูล การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การ

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ในการ

ออกแบบและน าเสนอวิธีการทางการวัดผล การประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา 

 

ศษ472 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม 2(1-2-3) 

ED472 Research for Learning Processes and Social Development 

 ศึกษาค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาสังคมโดยใช้

กระบวนการวิจัยเป็นฐาน เพื่อให้การวิจัยเป็นเครื่องมือและกลไกในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และ

สังคม เน้นการจัดการความรู้ โดยอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษา

ค้นคว้างานวิจัยทางการศึกษา และจากการจัดให้ผู้เรียนจัดท ารายงานวิจัยในประเด็นที่สนใจและ

น าเสนอผลงานวิจัย 
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2) กลุ่มวิชาเอกสุขศึกษา 
 

พลบ101 

PEI101 

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์  

Human Anatomy and Physiology 

3(2-2-5) 

 

               ศึกษาและวิเคราะห์พัฒนาการร่างกายมนุษย์ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา เรียนรู้โครงสร้าง

หน้าที่การท างานของระบบร่างกาย การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  การประยุกต์ใช้ความรู้ทาง

กายวิภาคและสรีรวิทยาส าหรับวิชาชีพสุขศึกษาและพลศึกษา 

 

พลบ102 

PEI102 

สุขศึกษาและพลศึกษาในประชาคมอาเซียน  

Health and Physical Education in ASEAN Community 

3(3-0-6) 

               ศึกษาความเป็นมาของประชาคมอาเซียน บทบาทส าคัญของอาเซียน  กับการส่งเสริมสุขภาพ 

เครือข่ายหน่วยงานทางสุขศึกษาและพลศึกษาในประชาคมอาเซียน ประเด็นและแนวโน้มส าคัญทางสุข

ศึกษาและพลศึกษาที่กระทบต่อการมั่นคงของอาเซียน 

 

พลบ103 

PEI103 

ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพสุขศึกษาและพลศึกษา   

Professional English for Health and Physical Education 

3(3-0-6) 

               ศึกษาหลักการ และฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพสุขศึกษาและพลศึกษา มุ่งเน้น

การทักษะส่ือสารการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ 

 

พลบ401 

PEI401 

สัมมนาสุขศึกษาและพลศึกษา     

Seminar in Health and Physical Education 

3(2-2-5) 

               การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิพากษ์เพื่อบูรณาการความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ

หลักการทางสุขศึกษาและพลศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน  และการวิจัยต่อยอดองค์

ความรู้ มีความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

 

พสข201 

PHE201 

หลักการสุขศึกษา      

Principles of Health Education 

3(3-0-6) 

               ศึกษาแนวคิด หลักการทางสาธารณสุข ระบบสุขภาพ สถานการณ์ปัญหาสุขภาพและ

สาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศ และของโลก ประวัติ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางสุขศึกษาและพฤติกรรม

สุขภาพเพื่อประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เชื่อมโยงกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ

การเมือง 
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พสข202 

PHE202 

สุขภาพส่วนบุคคล 

Personal Health 

3(3-0-6) 

               ศึกษาการประเมินภาวะสุขภาพ การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต โดยประยุกต์ใช้หลักการทาง

สุขภาพคือ อาหารและการบริโภคเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การจัดการอารมณ์ โดยมุ่ง

ดูแลสุขภาพทั้งวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ 

 

พสข203  

PHE203 

สุขภาพชุมชน 

Community Health 

3(3-0-6) 

                ศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงและปัญหาสุขภาพที่ส่งผลต่อสุขภาพชุมชน แนวคิดการ

พึ่งตนเองทางสุขภาพ ระบบสุขภาพแบบพอเพียง การสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านสุขภาพ ส่ิงแวดล้อมทาง

สุขภาพ การฝึกปฏิบัติน าแนวคิดการพึ่งตนเองทางสุขภาพและระบบสุขภาพแบบพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน

ระดับชุมชนอย่างเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านสุขภาพอย่างย่ังยืน  รวมถึง

การศึกษาตัวแบบในชุมชนท้องถิ่นที่น าแนวคิดการพึ่งตนเองทางสุขภาพและระบบสุขภาพแบบพอเพียงไป

ใช้อย่างได้ผล 

 

พสข204  

PHE204  

โรคและการป้องกันโรค 

Disease and Disease Prevention 

3(3-0-6) 

               ศึกษาชนิดและลักษณะของอาการของโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ สาเหตุของโรค การวินิจฉัย

อาการที่เกิดจากโรค ลักษณะการระบาดของโรค การป้องกันโรค และการควบคุมโรค รวมถึงปัจจัยเส่ียง

ทางสุขภาพที่ท าให้เกิดโรค 

 

พสข211  

PHE211  

การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 

Physical Fitness Development for Health 

3(3-0-6) 

               ศึกษาความสามารถของระบบต่างๆ ของร่างกายเชิงสรีรวิทยา เพื่อออกแบบรูปแบบการฝึก

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ความยืดหยุ่นร่างกาย ความอดทนและ

ความแข็งแรง เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากภาวะการขาดการออกก าลังกาย 

 

พสข212  

PHE212  

การจัดการส่ิงแวดล้อมทางสุขภาพ 

Environmental Health Management 

3(3-0-6) 

               ศึกษาหลักการและทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

ทฤษฎีทางการจัดการที่น ามาประยุกต์ในการจัดการส่ิงแวดล้อมทางสุขภาพ การประเมินสภาพปัญหา

ส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาและชุมชนที่ส่งผลต่อสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน และการ

ด าเนินงานด้านการควบคุมส่ิงแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ 
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พสข213  

PHE213  

สุขภาพจิต  

Mental Health  

3(3-0-6) 

               ศึกษาความส าคัญของสุขภาพจิต ลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต อารมณ์และ

ความเครียด ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต พัฒนาการทางจิตและอารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อ

สุขภาพจิต การประเมินภาวะทางจิต ความผิดปกติทางจิต การส่งเสริมสุขภาพจิตทั้งในระดับบุคคล 

ครอบครัวและชุมชน 

 

พสข214  

PHE214  

ส่ิงเสพติดศึกษา 

Addiction Education 

3(3-0-6) 

               ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับส่ิงเสพติด สาเหตุและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสพติด ผลของสาร

เสพติดที่มีต่อสุขภาพ  ความเกี่ยวข้องและผลกระทบของการเสพติดส่ิงเสพติดต่างๆที่มีต่อระดับบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม การวางแผนการด าเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงเสพติดใน

สถานศึกษาและชุมชน 

 

พสข215  

PHE215  

ทันตสุขภาพ       

Dental Health 

3(3-0-6) 

               ศึกษาโครงสร้างของช่องปาก ความผิดปกติของฟัน โรคในช่องปาก การควบคุมและป้องกัน

ปัญหาสุขภาพของช่องปากและฟัน การตรวจช่องปาก การส ารวจพฤติกรรมทันตสุขภาพ หลักการวินิจฉัย

ปัญหาทันตสุขภาพ การเฝ้าระวังทันตสุขภาพ รูปแบบของการด าเนินงานทันตสาธารณสุขในสถานศึกษา

และชุมชน แผนงานทันตสาธารณสุขและหน่วยงานทางทันตสาธารณสุข 

 

พสข301  

PHE301  

ความปลอดภัยในชีวิต 

Life safety 

3(3-0-6) 

               ศึกษาอุบัติเหตุอุบัติภัย หลักการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาและชุมชนกฎหมาย

เกี่ยวกับความปลอดภัย รวมถึงการฝึกทักษะในการปฐมพยาบาลส าหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย

กะทันหันให้พ้นจากอันตรายจากอุบัติเหตุอุบัติภัย 

 

พสข302  

PHE302 

การสร้างเสริมสุขภาพ 

Health Promotion 

3(3-0-6) 

               ศึกษาทฤษฎีทางจิตวิทยา กระบวนการและกลวิธีทางสุขศึกษา ตลอดจนการส่ือสารทางสุขภาพ 

เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ วิธีส ารวจเพื่อวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ การวางแผนโครงการ การจัดโครงการสุขภาพ

ทั้งในสถานศึกษาและชุมชน ตลอดจนการประเมินโครงการสุขภาพ 
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พสข303  

PHE303  

การบริการสุขภาพ 

Health Services 

3(3-0-6) 

               ศึกษา และฝึกทักษะงานบริการสุขภาพในสถานศึกษา การประเมินภาวะสุขภาพผู้เรียน การ

จัดท าระบบบันทึกสุขภาพ  การจัดบริการอาหารกลางวัน การจัดการส่ิงแวดล้อมเพื่อสุขภาพในสถานศึกษา 

การแนะแนวสุขภาพรวมถึงกระบวนการมีส่วนร่วมในบริการสุขภาพ ระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน และ

สถานบริการสาธารณสุข 

 

พสข304  

PHE304 

สุขภาพผู้บริโภค     

Consumer Health 

3(3-0-6) 

               ศึกษาแนวคิดและหลักการเพื่อการบริโภคอย่างมีคุณค่าและคุ้มค่า การวิเคราะห์เพื่อพิจารณา

เลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

 

พสข305  

PHE305 

อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ    

Food and Nutrition for Health 

3(3-0-6) 

               ศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีอาหารและโภชนาการต่อสุขภาพ บูรณาการหลักพฤติกรรม

ศาสตร์และหลักโภชนศาสตร์เพื่อจัดการปัญหาโภชนาการ ความปลอดภัยด้านอาหาร มาตรการพิทักษ์

ประโยชน์ด้านอาหาร การปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 

 

พสข306  

PHE306  

วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ   

Thai Lifestyle and Traditional Knowledge For Health 

3(3-0-6) 

               ศึกษาองค์ความรู้จากภูมิปัญญาไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมุ่งเน้นความเชื่อ ประเพณี 

วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การแพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทย รูปแบบการด าเนินชีวิตโดยน าภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ในการสร้างเสริมสุขภาพทั้งส่วนบุคคลและชุมชน 

 

พสข311  

PHE311  

ทักษะชีวิตและวิกฤตสุขภาพ     

Life Skills and Health Crisis 

3(3-0-6) 

               ศึกษาความหมายและความส าคัญของทักษะชีวิต กระบวนการพัฒนาทักษะชีวิต เทคนิคและ

รูปแบบของทักษะชีวิตในการคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะประเด็นด้านการป้องกันตนเองจากวิกฤตสุขภาพ 

โดยเฉพาะพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ และส่ิงเสพติด 

 

พสข312  

PHE312  

กิจกรรมสุขศึกษาและการส่ือสารสุขภาพ   

Health Education Activities and Health Communication 

3(2-2-5) 

               ศึกษาองค์ความรู้ในปัญหาสุขภาพ แนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพด้วยกิจกรรมทางสุขศึกษา ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการรับรู้ ความเชื่อและทัศนคติเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ โดยเน้นกระบวนการสื่อสารภายใน

บุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่มใหญ ่การสื่อสารสาธารณะ การสื่อสารองค์กร  และการสื่อสารมวลชน 
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พสข313  

PHE313  

การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ทางสุขภาพ  

Learning Resources and Learning Networks Development 

3(3-0-6) 

               ศึกษาแนวคิด สภาพ ปัญหาของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน ประเภท ลักษณะ 

องค์ประกอบ ของแหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ และบทบาทของแหล่งการเรียนรู้ต่อการศึกษา

ไทย แนวทางการพัฒนาและให้บริการแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และ

สังคม การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตของชุมชน 

 

พสข314  

PHE314  

เพศศึกษา 

Sex Education 

3(3-0-6) 

               ศึกษาความหมายของเพศ และเพศวิถี การเรียนรู้เรื่องเพศ  ความเชื่อในเรื่องเพศ พัฒนาการ

ทางเพศ อนามัยเจริญพันธุ์ สุขภาพและพฤติกรรมเส่ียงทาง เพศ ปัญหาเรื่องเพศในสังคมและชุมชน 

โดยเฉพาะปัญหาทางเพศในวัยรุ่น แนวทางการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา และวิธีการแก้ปัญหาทางเพศที่

เหมาะสม 

 

พสข401 

PHE401  

การออกแบบการวิจัย การวัดและการประเมินผลทางสุขศึกษา 

Research Design, Measurement and Evaluation in Health 

Education 

3(2-2-5) 

               ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ กระบวนการ เทคนิคการวิจัย การวัดและการ

ประเมินผลทางสุขศึกษา การสร้างและเลือกใช้เครื่องมือวิจัย วัดและประเมินผล การตรวจสอบและพัฒนา

คุณภาพของเครื่องมือ การออกแบบการวิจัยทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ การสร้างข้อสอบและแบบวัด

ความรู้ เจตคต ิและการปฏิบัติตนทางสุขภาพ การก าหนดเกณฑ์และดัชนีการประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน

ในรูปแบบต่างๆ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้สถิติวิเคราะห์ การสรุปผล การ

เขียนรายงาน และการน าเสนอผลงานวิจัย การวัดและการประเมินผลทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 

 

พสข402  

PHE402  

ภาวะผู้น าสุขศึกษาและการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

Health Education Leadership and Partnership Network 

Promotion 

3(3-0-6) 

               ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีผู้น า คุณลักษณะ บทบาทหน้าที่ และสมรรถนะผู้น าทางสุข

ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วม การสร้างภาคีเครือข่ายสุขภาพในลักษณะต่างๆ การใช้ภาวะผู้น าใน

การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนางานสุขศึกษาอย่างมีคุณภาพ  การจัดการความ

ขัดแย้งในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ การเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการงาน

สุขศึกษา  การประสานงาน การพัฒนานโยบายสุขศึกษา ตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะผู้น าเพื่อการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนางานสุขศึกษา 
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พสข403  

PHE403  

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา  

Technology and Innovation for Health Education Learning 

Management 

3(3-0-6) 

               ศึกษาความส าคัญ บทบาทและอิทธิพลของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  

สุขศึกษา อิทธิพลของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการต่อพฤติกรรมสุขภาพ รูปแบบของเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางสุขภาพ แนวคิด และเทคนิคการออกแบบและสร้างส่ือสุขภาพ การส่ือสารผ่านระบบ

คอมพิวเตอร ์การออกแบบและการสร้างบทเรียนออนไลน์ทางสุขภาพ 

 

พสข404  

PHE404  

การแนะแนวสุขภาพ     

Health Guidance   

3(3-0-6) 

               ศึกษาหลักการ ความส าคัญของการแนะแนวสุขภาพ แนวคิด วิธีการจัดกิจกรรมการจัดบริการ

แนะแนวสุขภาพ และการประเมินโครงการแนะแนวสุขภาพในสถานศึกษา 

 

พสข405  

PHE405 

การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

Learning Management in Secondary Level Health Education  

3(2-2-5) 

               ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเรียนรู้ ทฤษฎี รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การออกแบบเพื่อวางแผนและการจัดการ

เรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มสาระสุขศึกษา บูรณาการการจัดการเรียนรู้ส าหรับ

ผู้เรียนทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม

ในระดับมัธยมศึกษา 

 

พสข411 

PHE411  

การวางแผน การด าเนินงานและการประเมินผลโครงการสุขภาพ 

Health Project Planning, Implementation and Evaluation 

3(2-2-5) 

               ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวางแผนและประเมินผล การส ารวจข้อมูลเพื่อวิเคราะห์

ปัญหาสุขภาพ วางแผนโครงการ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานโครงการเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของ

กลุ่มเป้าหมาย การบริหารจัดการโครงการ ฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องมือประเมินผล การก าหนดตัวชี้วัด

และเกณฑ์การประเมินโครงการสุขภาพ 

 

พสข412  

PHE412  

การปฐมพยาบาลและการป้องกันการบาดเจ็บ 

First Aid and Injuries Prevention 

3(2-2-5) 

               ศึกษาหลักการ และฝึกทักษะในการปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยกระทันหันให้

พ้นจากอันตรายและความพิการ ก่อนส่งไปให้แพทย์รักษา ฝึกทักษะการพันผ้า การเข้าเฝือก และการ

เคล่ือนย้ายผู้ป่วย การป้องกันความเส่ียงจากการใช้ยา ประเภทของการบาดเจ็บ ความผิดปกติที่เกิดขึ้น

บ่อยๆ ในการกีฬา ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการบาดเจ็บและความผิดปกติของร่างกายอันเนื่องจากการออก

ก าลังกายและเล่นกีฬา รวมถึงการป้องกันการบาดเจ็บ 
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พสข413  

PHE413  

มาตรฐานงานสุขศึกษาและการจัดการงานสุขศึกษา 

Health Education Standards and Health Education Management 

3(3-0-6) 

                ศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดมาตรฐาน ทฤษฎีการบริหาร

จัดการ ท้ังการบริหารวิชาการ การบริหารบุคคล การบริหารทรัพยากร การบริหารความเส่ียง การวิเคราะห์

กรอบการด าเนินงานสุขศึกษา องค์ประกอบที่เป็นสาระส าคัญของมาตรฐานงานสุขศึกษา การก าหนด

ตัวชี้วัดและกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการบรรลุมาตรฐานงานสุขศึกษา 

 

พสข414  

PHE414  

การจัดการความรู้ทางสุขศึกษา 

Health Education Knowledge Management 

3(3-0-6) 

               ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ส าหรับสังคม ฐานความรู้และ

องค์การยุคใหม่ การจัดการความรู้และการบริหารองค์การเพื่อการเรียนรู้ การถอดบทเรียน การสังเคราะห์

ความรู้ และการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนางานสุขศึกษา 

 

พสข415  

PHE415  

การศึกษาอิสระทางสุขศึกษา 

Independent Study in Health Education 

3(2-2-5) 

               ศึกษาค้นคว้า ทบทวนองค์ความรู้ด้านสุขศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาทางสุขศึกษใน

กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับมอบหมาย จัดท าโครงการ สร้างสรรค์หรือด าเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานสุขศึกษา 

ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

พสข416  

PHE416 

การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาระดับประถมศึกษา 

Learning Management in Primary Level Health Education  

3(2-2-5) 

               ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเรียนรู้ ทฤษฎี รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การออกแบบเพื่อวางแผนและการจัดการ

เรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มสาระสุขศึกษา บูรณาการการจัดการเรียนรู้ส าหรับ

ผู้เรียนทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม

ในระดับประถมศึกษา 

 

พสข417  

PHE417 

การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

Learning Management in Health Education for Vocational 

Education  

3(2-2-5) 

               ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเรียนรู้ ทฤษฎี รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการอาชีวศึกษา การออกแบบเพื่อวางแผนและการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ บูรณาการการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนทั้งที่มีความสามารถพิเศษ  ที่มี

ความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรมในระดับอาชีวศึกษา 
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พสข418  

PHE418 

การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาการศึกษาพิเศษ 

Learning Management in Health Education for Special 

Education  

3(2-2-5) 

               ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเรียนรู้ ทฤษฎี รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาพิเศษ การออกแบบเพื่อวางแผนและการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ บูรณาการการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนทั้งที่มีความสามารถพิเศษ  ที่มี

ความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรมในการจัดการศึกษาพิเศษ 

 

พสข419  

PHE419 

การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาการศึกษานอกระบบ 

Learning Management in Health Education for Non-formal 

education 

3(2-2-5) 

               ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเรียนรู้ ทฤษฎี รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษานอกระบบ การออกแบบเพื่อวางแผนและการจัดการเรียนรู้ที่

หลากหลายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ บูรณาการการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนทั้งที่มีความสามารถพิเศษ 

ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรมในการจัดการศึกษานอกระบบ 

3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี โท เอก (สาขาวิชา) และปทีี่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

*1 รศ.ดร.พรสุข   หุ่นนิรันดร์ ค.บ.(สุขศึกษา),2520 

M.A.(Health Education),2524 

MMM(การพัฒนาการจัดการ),2551 

H.S.D.(Health and SafetyEd.),2528 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

University of Northern Colorado,USA 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

Indiana Unversity,USA 

*2 ผศ.ดร.กมลมาลย์  วิรัตน์เศรษฐสิน   พย.บ. (พยาบาลศาสตร์),2523 

วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์  

(สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์),2530 

ส.ด.(สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์),2543 

วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

*3 อ.สิงหา จันทน์ขาว วท.บ.(สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ),2547 

ค.ม.(สุขศึกษา),2550 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4 รศ.ดร.กฤตกรณ์   ประทุมวงษ์ กศ.บ.(ชีวเคม)ี, 2522 

วท.บ.(โภชนศาสตร์และอาหารบ าบัด),2525 

วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์),2530 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม),2537 

วท.ด.(โภชนศาสตร์),2545 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

5 อ.สุธีรา   เมืองนาโพธิ ์ วท.บ.(สุขศึกษา),2532 

วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์  

(สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์),2541 

MMM(การพัฒนาการจัดการ),2551 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

* หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

(1)หมวดวิชาชีพครู 

  ล าดับ รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวิชา) และปทีี่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

1 ผศ.ดร.ฤทธิชัย  ออ่นมิ่ง กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2542 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 อาจารย์ ดร.นฤมล  ศิระวงษ์ กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2547 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3 อาจารย์ ดร.รัฐพล  ประดับเวทย ์ กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4 อาจารย์ ดร.ขวัญหญิง   

ศรีประเสริฐภาพ 

กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5 อาจารย์ ดร.กนกพร  ฉันทนารุ่งภักดิ ์ ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), 

2553 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6 อาจารย์ ดร.นัทธีรัตน์  พีระพันธุ์ ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

7 ผศ.ดร.ทศวร มณีศรีข า กศ.ด.(พัฒนศึกษาศาสตร์), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

8 ผศ.ดร.พาสนา  จุลรัตน์ Ph.D.(Education Psychology), 2544  University of  Oklahoma, USA. 

9 อาจารย์ดร.มณฑิรา  จารุเพ็ง ปร.ด. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา), 2549 มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

10 อาจารย์ ดร.สกล  วรเจริญศรี กศ.ด. สาขาวิชาจิตวิทยาให้ค าปรึกษา, 

2551 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

11 อาจารย์นันทวิทย์  เผ่ามหานาคะ กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา), 2548 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรววิโรฒ 

12 อาจารย์ ดร.พชัราภรณ์  ศรีสวัสดิ์ กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา), 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรววิโรฒ 

13 อาจารย์ ดร.นฤมล  พระใหญ ่ ปร.ด. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา), 2553 มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต 

14 อาจารย์ ดร.ธีระภาพ  เพชรมาลัยกุล ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจยัทางการศึกษา), 

2550 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

15 อาจารย์ ดร.ครรชิต  แสนอุบล ศศ.ด. (จิตวิทยา), 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

16 ผศ.ดร.พวงรัตน์  เกษรแพทย์ Ph.D. (Adult & Continuing Education             

/Higher Education), 2533   

University of North Texas,U.S.A. 

17 อาจารย์ ดร.จารุวรรณ  พลอยดวงรัตน ์ ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา), 2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

18 อาจารย์ ดร.สรภัคสรณ์  ฉัตรกมลทัศน์ กศ.ด.(การบริหารการศึกษา), 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

19 อาจารย์ ดร.สมชาย เทพแสง กศ.ด.(การบริหารการศึกษา), 2548 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

20 อาจารย์ รอ.ดร.อภิธีร์  ทรงบัณฑิตย ์ กศ.ด.(การบริหารการศึกษา), 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

21 รศ.ดร.องอาจ  นัยพัฒน ์ Ph.D.(Educational Administration with            

concentration on Research and            

Evaluation), 2542  

Illinois State University, U.S.A. 

22 อาจารย์ ดร.สุวพร  เซ็มเฮง Ph.D. (Educational Research           

Evaluation), 2531  

Macquaric University Sydney,  

Australia 

23 อาจารย์ ดร.สุวิมล  กฤชคฤหาสน์ ค.ด.(การวัดและประเมินผล       

การศึกษา),2551 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

24 อาจารย์ดร.รณิดา  เชยชุ่ม ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา),       

2552 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

25 อาจารย์ ดร.อรอุมา  เจริญสุข ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจยัการศึกษา), 2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

26 อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์  ลังกา วท.ด. (วิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์),          

2554 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

27 อาจารย์ ดร.อิทธพิัทธ์  สุวทันพรกูล ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจยัการศึกษา),2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

28 ผศ.ดร.อุษณีย์   อนุรุทธ์วงศ์ Ph.D. (Special Education, Gifted and             

Talented Children), 2532 

University of Pittsburgh, U.S.A. 
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  ล าดับ รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวิชา) และปทีี่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

29 รศ.ดร.ดารณี  ศักดิ์ศิริผล กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ), 2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

30 ผศ.ดร.ศิริพันธ์  ศรีวันยงค์ กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ), 2552 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

31 อาจารย์ประพิมพ์พงศ์  วัฒนะรัตน์ กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ), 2544 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

32 ผศ.ดร.เพ็ญสิริ  จีระเดชากุล Ph.D. (Philosophy of Ed.), 2525 George  Peabody College,Vanderbilt 

University 

33 อาจารย์ ดร.วรวุฒิ  สุภาพ ค.ด. (พัฒนศึกษา), 2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

34 อาจารย์ ดร.พรใจ  ล่ีทองอิน กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

35 อาจารย์ ดร.พิศมัย  รัตนโรจน์สกุล กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

36 อาจารย์ ดร.จันทรัศม์  ภูติอริยวัฒน์ ศษ.ด. (บริหารการศึกษา), 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

37 อาจารย์ ดร.วัฒนีย์  โรจน์สัมฤทธิ ์ Ph.D. (Adult & Cont. Ed), 2534 University of North Texas,U.S.A. 

38 อาจารย์ ดร.กัมปนาท  บริบูรณ์ กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ)่,2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

39 อาจารย์ ดร.สุมลนิตย์  เกิดหนุนวงศ์ ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน), 2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

40 รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์), 2540 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

41 ผศ.สนั่น  มีขันหมาก กศ.ม. (การประถมศึกษา), 2526 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

42 ผศ.รังสี  เกษมสุข กศ.ม. (การประถมศึกษา), 2531 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

43 อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา), 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

44 อาจารย์ ดร.วรินทร  โพนน้อย กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) , 

2555 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

45 อาจารย์วิลาวัลย์   ด่านสิริสุข กศ.ม. (การประถมศึกษา),2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

46 อาจารย์ ดร.ดวงใจ  สีเขยีว ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา),  

         2550 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

47 อาจารย์ ดร.กิตตชิัย  สุธาสิโนบล ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน), 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

48 อาจารย์ ดร.ไพรัช  วงศ์ยุทธไกร Ed.D.(Industrial Ed.Mgt.), 2533 Technological University of the 

Phillippines 

49 อาจารย์โอภาส  สุขหวาน วศ.ม.(เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน), 

       2541 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

ธนบุรี 

50 อาจารย์ ดร.อัมพร กุญชรรัตน์ ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน), 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลบพีระจอมเกล้า

ธนบุรี 

51 อาจารย์ ดร.จารุวรรณ  สกุลคู Ph.D.(Higher Education  

         Administration), 2532  

University of  North Texas  

52 อาจารย์ ดร.อรรณพ  โพธิสุข Ph.D. (Admin & Policy Studies), 2535 University of Pittsburgh 

 อาจารย์ ดร.จตพุล  ยงศร กศ.ด.(การอุดมศึกษา),2553 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

53 รศ.ดร.เยาวพา  เดชะคุปต ์ Ed.D.(Curriculum & Instruction),2530 Illinois State University 

54 ผศ.ดร.สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ์ Ph.D. (Elementary, Early Childhood &  

         Gifted Education), 2532 

University of IOWA U.S.A. 

55 อาจารย์รังรอง  สมมิตร กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย), 2547 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

56 รศ.ดร.เสาวลักษณ์  รัตนวิชช์ Ph.D.(Curriculum & Instruction), 2523 The University of Kansas 

57 รศ.ดร.สมชาย  ชูชาต ิ Ph.D.(Sec.Ed.Math.Ed.),2528 University of Alberta, Canada 

58 รศ.ดร.สุนีย์  เหมะประสิทธ์ิ กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร),2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

59 ผศ.ทนง  อัครธีรานนท์ กศ.ม.(ฟิสิกส์), 2521 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

60 อาจารย์ ดร.ศุภววรรณ  สัจจพิบูล  ค.ด. (หลักสูตรและการสอน), 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

61 อาจารย์ ดร.สนอง  ทองปาน กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา), 2540 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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  ล าดับ รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวิชา) และปทีี่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

62 อาจารย์สมปอง  ใจดีเฉย กศ.ม.(เคมีชีวภาพ), 2538 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

63 อาจารย์ ดร.พรพิมล  ประสงค์พร ค.ด.(หลักสูตรและการสอน),2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

64 อาจารย์รุ่งอรุณ  โรตน์รัตนาด ารง ศษ.ม.(การสอนภาษาไทยเป็น   

          ภาษาต่างประเทศ), 2552 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

65 อาจารย์ ดร.วันเพญ็  ประทุมทอง กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา), 2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

66 อาจารย์ ดร.ณัลลิกา  โตจินดา ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม), 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(2) หมวดวิชาเอก 

ล าดับ รายชื่อคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวชิา) 

และปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเรจ็การศึกษา 

1 รศ.ดร.พรสุข   หุ่นนิรันดร์ H.S.D.(Health and Safety Education) 

,2528 

Indiana  University,USA 

2 รศ.ดร.กฤตกรณ์   ประทุมวงษ์ วท.ด.(โภชนศาสตร์),2545 มหาวิทยาลัยมหิดล 

3 ผศ.ดร.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐ

สิน 

ส.ด.(สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์),2543 มหาวิทยาลัยมหิดล 

4 ผศ.ดร.ทรงพล  ต่อนี ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน),2547 มหาวิทยาลัยมหิดล 

5 ผศ.ดร. สุนันทา   ศรีศิริ D.S.M. (Sport Management),2551 United States Sports Academy,USA 

6 อ.ดร.อนันต์  มาลารัตน์ กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา),2551 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

7 อ.ดร.อนงค์ หาญสกุล ปร.ด. (สาธารณสุขศาสตร์),2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

8 อ.บุปผา   ปลื้มส าราญ กศ.ม.(สุขศึกษา),2530 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9 อ.สุธีรา   เมืองนาโพธิ ์ วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษาและ

พฤตกิรรมศาสตร์,2541 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

10 อ.สิงหา จันทน์ขาว ค.ม.(สุขศึกษา) ,2550 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

11 อ.ทรัพย์สตรี  แสนทวีสุข ศศ.ม. (ประชากรศาสตร์),2552 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

12 อ.นรุตตม์  สหนาวิน วท.ม.(สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม),2551 มหาวิทยาลัยมหิดล 

13 อ.จิราวรรณ  ตอฤทธิ ์ วท.ม.(สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม),2552 มหาวิทยาลัยมหิดล 

14 รศ.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ กศ.ม. (พลศึกษา),2530 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

15 รศ.ธงชัย เจริญทรัพย์มณ ี ค.ม. (พลศึกษา), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

16 รศ.ดร.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล ปร.ด. (การบริหารจัดการทางการกีฬา),2554 มหาวิทยาลัยบูรพา 

17 ผศ.สมชาย ไกรสังข์ ค.ม. (พลศึกษา),2531 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

18 ผศ.ธาวุฒิ ปล้ืมส าราญ ค.ม. (พลศึกษา),2525 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

19 อ.ธงชาติ  พูเ่จริญ กศ.ม. (พลศึกษา),2530 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

20 อ.ล าพอง  ศรรุ่ง กศ.ม. (พลศึกษา),2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

21 อ.ไมตรี  กุลบุตร กศ.ม. (พลศึกษา),2542 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

22 อ.ดร.พัชร์ชศักดิ์  ธญั

ประจันบาน 

ค.ด. (พลศึกษา),2546 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

23 อ.ดร.พิมพา ม่วงศิริธรรม ค.ด. (พลศึกษา)2545 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

24 อ.ทศพล  ธานี กศ.ม. (พลศึกษา),2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

(1) หมวดวิชาชีพครู 

ล าดับ รายชื่อคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวชิา) 

และปีที่จบ 
สถาบันที่ส าเรจ็การศึกษา 

1 ผศ.อัจฉรา จ่ายเจริญ กศ.ม.(ชีววิทยา), 2524 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 ผศ.ดร.วศิณีส์ อิศรเสนา  

ณ อยุธยา 

Ed.D.(Early Childhood), 2542 University of North Texas 

3 อาจารย์เรณูรัชต์ ประสิทธิเกต ุ กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว), 2542 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4 อาจารย์ฑิฆัมพร สวัสดิ์โยธิน กศ.ม.(การประถมศึกษา), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5 อาจารย์เนตรนภิส พัฒนเจริญ กศ.ม.(การประถมศึกษา), 2544 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6 อาจารย์ปวณีา สัณห์ฐานะกุล คม.(ปฐมวัย), 2549 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

7 อาจารย์ปัฐมาภรณ์ เดชะไกศ

ยะ 

กศ.ม.(ปฐมวัย), 2553 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

8 อาจารย์พมิผกา อัคคะพ ู กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว), 2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9 อาจารย์ภัคนิษฐ์ วรรณเฉลิม กศ.ม.(การประถมศึกษา), 2552 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

10 อาจารย์เรวดี เพชรมุน ี กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

11 อาจารย์วชิราภรณ์ ชุมพล กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว), 2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

12 อาจารย์สุภัค โอฬาพิริยกุล คม.(การศึกษาปฐมวัย), 2549 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13 อาจารย์กรรณิกา เพช็รเหล่ียม กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา), 2540 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

14 อาจารย์นฤมล พัชรปิยะกุล กศ.ม.(การประถมศึกษา), 2544 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

15 อาจารย์ปันน์นลัท ใจกล้า กศ.ม.(การประถมศึกษา), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

16 อาจารย์สุกัญญา สุพรรณรัตน์ กศ.ม.(การประถมศึกษา), 2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

17 อาจารย์ศุภมาส ด่านพานิช กศ.ม.(การประถมศึกษา), 2540 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

18 อาจารย์กาญจนา พะทะยะ คม.(ปฐมวัย), 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

19 อาจารย์จุลศักดิ์ สุขสบาย กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา), 2548 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

20 อาจารย์ภวัตส์ สังข์เผือก กศ.ม.(ศิลปศึกษา), 2546 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

21 อาจารย์ภิรฎา กิจพัฒนเจริญ กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว), 2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

22 อาจารย์ลินดา การภักด ี กศ.ม.(การประถมศึกษา), 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ล าดับ รายชื่อคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวชิา) 

และปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเรจ็การศึกษา 

25 อ.จีรนันท์  เจริญชัยภินันท ์ วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา),2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

26 อ.ธิติพงษ์  สุขดี กศ.ม. (พลศึกษา),2552 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

27 อ.ลักษมี  ฉิมวงษ ์ ค.ม. (พลศึกษา),2552 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

28 อ.อนุศักดิ์  สุคง กศ.ม.(พลศึกษา),2553 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

29 อ.ธนัช  ยอดด าเนิน กศ.ม.(พลศึกษา,2553 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

30 อ.ไพญาดา  สังข์ทอง กศ.ม.(พลศึกษา),2552 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

31 อ.แอน  มหาคีตะ กศ.ม.(พลศึกษา),2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

32 อ.ชาญกิจ  ค าพวง กศ.ม.(พลศึกษา),2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

33 อ.ปรียาภรณ์  กุลศิริรัตน์ วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา),2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

34 อ.กษิดิ์เดช  เกตมุณ ี กศ.ม.(พลศึกษา),2553 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ล าดับ รายชื่อคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวชิา) 

และปีที่จบ 
สถาบันที่ส าเรจ็การศึกษา 

23 อาจารย์วิจติร ชะโลปถัมภ ์ กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา), 2546 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

24 อาจารย์ศรินรัตน์ วีระเนตินันท์ กศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ), 2525 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

25 อาจารย์ ดร.พรทิพย์  ศิริภัท

ราชัย 

กศ.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา), 2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

26 อาจารย์ ดร.จิตรา  ดุษฎีเมธา กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา), 2547 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

27 ผศ. ชมนาด  เชือ้สุวรรณทวี ค.ม.(การศึกษาคณิตศาสตร์), 2532 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

28 ผศ. กิตติคุณ  รุ่งเรือง ศษ.ม.(การสอนสังคมศึกษา), 2537 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

29 ผศ.ชวลิต  สูงใหญ่ กศ.ม.(การมัธยมศึกษา), 2530 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

30 ผศ.ขจรศรี  ชาติกานนท์ กศ.ม.(การสอนภาษาไทย), 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

31 อาจารย์สุคนธ์  อักษรช ู ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน),2546 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

32 อาจารย์สุภาภักตร์   ปรมาธิกุล M.Ed. (ภาษาอังกฤษ), 2522 University of  Oklahoma, USA. 

33 อาจารย์จินตนา  นกับุญ กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ),2537 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

34 อาจารย์วนิษฐา  ดาราสูรย ์ ศศ.ม. (ไทยศึกษา), 2545 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

35 อาจารย์สุกัญญา  บญุทว ี ศษ.ม. (ภาษาไทย), 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

36 อาจารย์สมคิด  กอมณ ี กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว), 2542 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

37 ผศ.นภาลักษณ์  รุ่งสุวรรณ ค.ม. (การสอนคณิตศาสตร์), 2535 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

38 ผศ. โชตรัศมิ์  จันทน์สุคนธ์ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์), 2537 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

39 อาจารย์ภัทรา  รัตนานนท ์ กศ.ม. (ฟิสิกส์), 2531 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

40 อาจารย์ศิริลักษณ์ คงมนต์ วท.ม. (พฤกษศาสตร์), 2540 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

41 อาจารย์ณัฐ  สิทธิกร กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์), 2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

42 อาจารย์อภิณห์พร  ฤกษ์อนันต ์ กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ), 2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

43 อาจารย์ประภารัตน์  ธิติศุภกุล กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ), 2538 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

44 อาจารย์สุกัลยา  ฉายสุวรรณ ศษ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์), 2538 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

45 ผศ. มณีภรณ์  ทฤษณาวด ี ค.ม. (การสอนเคมี), 2527 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

46 อาจารย์ดร.อุไร  จกัษ์ตรีมงคล กศ.ด.(การทดสอบและวัดผล), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

47 อาจารย์ ดร.อุทยัวรรณ สาย

พัฒนะ 

กศ.ด. (การทดสอบและการวัดผล 

ทางการศึกษา), 2547 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

48 อาจารย์ยุวารินทร์ ธนกัญญา  ค.ม. (วิจัยการศึกษา),2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

49 อาจารย์นวรินทร์ ตาก้อนทอง  กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา),

2549 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

50 อาจารย์ปานวาสน์ มหาลวเลิศ  กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา), 2544 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

51 อาจารย์มานิดา ชอบธรรม  กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา), 2539 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

52 รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา), 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระ

นครเหนือ 

 

(2) หมวดวิชาเอก 

ล าดับ รายชื่อคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวชิา) 

และปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเรจ็การศึกษา 

1 ผศ.ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร Ph.D. (Sports Psychology),2535 Oregon State Universit, USA 

2 อ.ดร.อุษากร พันธุ์วานชิ D.S.M. (Sports Management) United States Sports Academy,USA 

3 อ.ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ ์ Ph.D. (Sports Science: Sports 

Psychology)2539 

Victoria University of Technology 

Melbourne,Australia 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

คณะศึกษาศาสตร์ในฐานะที่รับผิดชอบการสอนในกลุ่มวิชาชีพครูได้จัดประสบการณ์ภาคสนาม

ให้กับนิสิตตลอดหลักสูตร ดังนี้ 

1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน เป็นการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ใน 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผู้เรียน โดยการสังเกต 

สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลและน าเสนอผลการศึกษา ฝึกปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา รวมทั้งทดลองน าหลักสูตรไปใช้ ฝึกการจัดท าแผนการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษา ฝึก

ปฏิบัติการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมท้ังการจัดท าโครงการทางวิชาการ  

2) ก่อนฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษานิสิตต้องผ่าน     

การเรียนในกลุ่มวิชาชีพครูและวิชาเอกบังคับ  

    3)  การฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาในสาขาวิชาสุขศึกษา 

โดยจัดให้นิสิตฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่ 

การปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทาง

ล าดับ รายชื่อคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวชิา) 

และปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเรจ็การศึกษา 

4 อ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาค า D.S.M. (Sports Management),2551 United States Sports Academy,USA 

5 อ.ดร.สุภาภรณ์   

ศิลาเลิศเดชกุล 

Ph.D. (Exercise Physiology)2553 University of Bath,united Kingdom 

6 อ.สนธยา  สีละมาด วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

7 อ.นุชรี เสนาค า วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยมหิดล 

8 อ.ดร.อาพรรณชนิต ศิริแพทย ์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการ

กีฬา),2551 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

9 อ.พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการ

กีฬา) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

10 อ.วัชรี ฤทธิวชัร์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยมหิดล 

11 อ.ณัฐธิดา บังเมฆ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

12 อ.ประสิทธ์ิ ปีปทุม วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

13 อ.ปาริยา ปาริยะวุทธิ ์ วท.ม. (สรีรวิทยาของการออกก าลังกาย) มหาวิทยาลัยมหิดล 

14 อ.ศิริเชษฐ์ พูลทิพายานนท ์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

15 อ.เกริกวทิย์ พงศ์ศรี วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

16 ผศ.ชัยโรจน์  สายพันธุ ์ กศ.ม. (พลศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

17 ผศ.กนกวดี  พึ่งโพธิ์ทอง ค.ม. (พลศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

18 อ.ดร.สุมนรตี  นิ่มเนติพันธ์ ปร.ด (การจัดการนันทนาการและการ

ท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

19 อ.ดร.อัศวิน  มณีอินทร์ D.S.M. (Sports Management) United States Sports Academy,USA 

20 อ.ว่าที่ร้อยตรีจกัรพงษ์  

ธรรมพงษ์บวร 

วท.ม. (การจัดการนันทนาการ)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



58 

การศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทร 

โรฒกับสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่  

การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน การวิจัยทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 

และการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 

ทั้งนี้นิสิตต้องท าวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในแต่ละภาคเรียนนั้นนิสิต

ต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนการฝึกปฏิบัติการสอน สัมมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่กึ่งภาคเรียน (ระหว่าง

การฝึกปฏิบัติการสอน) และสัมมนาหลังการฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

วิธีการจัดการเรียนการสอน 

1) การปฐมนิเทศนิสิตก่อนไปปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

2) การสังเกตการสอนแบบมีส่วนร่วมและศึกษางานอาจารย์นิเทศก์ประจ าโรงเรียน  

(ครูพี่เลีย้ง) 

3) การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และงานการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน โครงการทางวิชาการ ศึกษาและบริการ

ชุมชน งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

4) การทดลองวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือการสอนหรือเทคนิคการสอนที่สร้างสรรค์ 

5) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ของนิสิตโดยอาจารย์นิเทศก์การศึกษา อาจารย์นิเทศก์

วิชาเฉพาะ อาจารย์นิเทศก์ประจ าโรงเรียน รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา 

6) การสัมมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ 

7) การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลแก่นิ สิต โดยอาจารย์นิเทศก์การศึกษา อาจารย์

นิเทศก์วิชาเฉพาะ อาจารย์นิเทศก์ประจ าโรงเรียน รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา 

8) การจัดคลินิคให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ แก่นิสิตที่ไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ที่คณะศึกษาศาสตร์ เช่น การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน  การท าวิจัยในชั้นเรียน 

เป็นต้น 

9) การสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อสรุปเป็น

บทเรียนส าคัญส าหรับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูในอนาคต 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

4.1.1  มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

4.1.2 มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บัง

เกิดผลต่อการศึกษาและผู้เรียน 

4.1.3  มีสมรรถนะประจ าสายงานและสมรรถนะเฉพาะของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ได้แก่ 

1)  ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ 

2)  การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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3)  การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4)  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

5)  การแก้ปัญหาและพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย 

4.2 ช่วงเวลา  

4.2.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน ฝึกในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของ

ชั้นปีที่ 3–4 

4.2.2 การฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาในสาขา

วิชาเอก ฝึกในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 5 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

4.3.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน จัดให้ฝึกประสบการณ์ใน

ภาคสนาม 4 -5 ชั่วโมง/สัปดาห ์

4.3.2 จดัให้ฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 ภาค

การศึกษา เต็มเวลา โดยต้องมีชั่วโมงฝึกปฏิบัติการสอนตั้งแต่ 8-12 ชั่วโมง

ต่อสัปดาห ์

4.4   การเตรียมการ 

คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ ด าเนินการตั้งแต่           

การเตรียมการคัดเลือกโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน ก าหนดรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระบบ

การนิเทศ การวิจัยเชิงประเมินและติดตามผล 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

เพื่อให้นิสิตทุกคนได้เรียนรู้การท าวิจัยทางการศึกษาทั้งสองประเภท คือ การวิจัยเพื่อรู้และ

เข้าใจปัญหา และการวิจัยเพื่อพัฒนา/แก้ปัญหา จึงก าหนดให้นิสิตแต่ละคนต้องฝึกประสบการณ์การท า

วิจัยท้ังสองประภท โดยในภาคเรียนที่ 1 ให้ฝึกท าวิจัยประเภทที่ 1: การวิจัยเพื่อรู้และเข้าใจปัญหา ใน

กรณีที่นิสิตคนใดท าวิจัยเชิงส ารวจเพื่อรู้/เข้าใจปัญหาแล้ว ประสงค์ที่จะท าวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนา/

แก้ไขปัญหาภายในภาคเรียนที่ 1 ก็สามารถท าได้ ส าหรับในภาคเรียนที่ 2 ให้นิสิตฝึกท าวิจัยประเภทที่ 

2: การวิจัยเพื่อพัฒนา/แก้ไขปัญหา ใน 1 ปีการศึกษา นิสิตอาจท ารายงานการวิจัย 1 หรือ 2 เล่ม แต่

ให้มีสาระครอบคลุมตามท่ีก าหนด ทั้งนี้ต้องได้รับการเห็นชอบจากอาจารย์นิเทศก์การศึกษา 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยทางการศึกษา 

2) สามารถท างานวิจัยเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ได้ 

3) สามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการส่ือสารได้ 

4) สามารถพัฒนางานวิจัยและประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบ

วิชาชีพ 
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5.3 ช่วงเวลา  

ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 5 

5.4  จ านวนหน่วยกิต   

      เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาซึ่งรวมอยู่ในรายวิชาการฝึกปฏิบัติ   

การสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา จ านวน 12 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 

5.5.1 นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา 

5.5.2 ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ประกอบด้วยอาจารย์นิเทศก์ประจ าโรงเรียน 

อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะและอาจารย์นิเทศก์การศึกษาของนิสิตแต่ละคน 

5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการก าหนดประเด็นหัวข้อที่จะศึกษา และ

กระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน 

5.5.4 ให้นิ สิตจัดท ารายงานการวิ จัยฉบับสมบูรณ์ทั้ ง เอกสารและแฟ้มข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ และจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิจัย  

5.6.2 ประเมินงานวิจัยของนิสิต ด้วยแบบประเมินงานวิจัย 

5.6.3 ประเมินการจัดนิทรรศการของนิสิต 

5.6.4 อาจารย์นิเทศทั้งสามฝ่ายประเมินงานวิจัยของนิสิตร่วมกันตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต (อัตลักษณ์นิสิต มศว) 

อัตลักษณ์นิสิต มศว กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมของนักศึกษา 

ใฝ่รู้ตลอดชีวิด คิดเป็นท าเป็น หนักเอาเบาสู้ 

รู้กาละเทศะ เปี่ยมจิตส านึกสาธารณะ  มีทักษะ

สื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก  

พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ 

สอดแทรกอัตลักษณ์ท้ัง 9 ประการในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

โดยอธิบายให้นิสิตเข้าใจความหมายและความส าคัญของอัตลักษณ์ท้ัง 

9 ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการเรียน การท างาน และการด ารงชีวิต จัด

กิจกรรมท้ังในและนอกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นิสิตมีโอกาส

ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้มี    อัตลักษณ์ท้ัง 9 และให้นิสิตอภิปราย

แสดงความคิดเห็นว่าการเรียนในแต่ละรายวิชาช่วยกระตุ้นนิสิตให้

พัฒนาอัตลักษณ์ในด้านใดบ้าง พร้อมยกตัวอย่างการน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันและประโยชน์ท่ีได้รับ 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

     2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม : มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทย

และประชาคมนานาชาติ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.มีคุณธรรม จริยธรรม

ในการด ารงชีวิต มี

ความซื่อสัตย์สุจริต 

และมีจรรยาบรรณทาง

วิชาการ 

- สอดแทรกเนื้ อหาในมิติทางคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการในการ

เรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ใช้กรณีศึกษา และมอบหมายงานให้นิสิตฝึก

น าหลักธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาชีวิต 

- มีกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 

- ประเมินจากพฤติกรรมความซื่อสัตย์ใน

การท ารายงาน การอ้างอิงผลงาน และการ

สอบ 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมายท่ี

แสดงถึงการคิด วิ เคราะห์  และการ

เลือกใช้หลักธรรมท่ีเหมาะสมในการ

แก้ปัญหาต่าง ๆ และการพัฒนาตนเอง 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมของนิสิตใน

กิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีมีการจัดขึ้น 

2. มีจิตสาธารณะ 

เสียสละเพื่อส่วนรวม 

- ให้นิสิตเรียนรู้การเสียสละเพื่อส่วนรวมจาก

กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างท่ีได้รับการยกย่องใน

สังคม เพื่อกระตุ้นให้เกิดจติส านึกสาธารณะ 

- ให้นิสิตฝึกเขียนโครงการ และท ากิจกรรม

เสียสละเพื่อส่วนรวม เช่น โครงการจิตอาสา เพื่อ

ปลูกฝังจิตส านึกสาธารณะ 

- ให้นิสิตเขียนรายงานความรู้สึกท่ีมีต่อการท า

กิจกรรมโครงการจิตอาสา เพื่อให้ตระหนักถึง

ความสุขท่ีเกิดจากการให้ 

 

 

 

 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความความคิดเห็นในชั้นเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย 

และสังเกตจากพฤติกรรมการมีส่วน-

ร่วม การวางแผน การปฎิบัติ และการ

น าเสนอผลงาน 

- ประเมินจากความภาคภูมิใจของนิสิตท่ี

ได้ท าประโยชน์ให้สังคม 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3. รับผดิชอบตนเอง 

ผู้อ่ืน สังคม และ 

สิ่งแวดล้อม 

ให้ความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบจากการ

กระท าของตนเองต่อตนเอง ผู้อ่ืน สังคมและ

สิ่งแวดล้อม โดยใช้กรณีศึกษา และมอบหมาย

งานรายบุคคล/งานกลุ่ม 

- ประเมินความรับผิดชอบต่อตนเองจาก

คุณภาพรายงานรายบุคคล 

- ประเมินความรับผิดชอบต่อผู้ อ่ืนจาก

การท ารายงานกลุ่ม และจากผลการ

ประเมินกันเองของนิสิตในกลุ่ม 

- ประเมินความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นในชั้นเรียน และพัฒนาการ

ทางความคิดและพฤติกรรมของนิสิต 

4. มีวินัย ตรงต่อเวลา 

เคารพกฎ ระเบียบของ

องค์กรและสังคม 

- ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้นิสิตมี

ค่านิยมพื้นฐานท่ีถูกต้อง 

- ชี้แจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการเรียน

การสอนให้ชัดเจนในทุกรายวิชา 

ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน การ

ตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง

รายงานตามเวลาท่ีก าหนด การแต่งกาย 

และการปฏิ บั ติ ตนตามระเบี ยบของ

มหาวิทยาลัย 

5. ตระหนักในคุณค่า

ของศิลปวัฒนธรรมท้ังของ

ไ ท ยแล ะ ป ร ะ ช า คม

นานาชาติ 

- มีรายวิชาที่ส่งเสริมให้นิสิตมีแนวคิดทางด้าน

สุนทรียศาสตร์ และตระหนักในคุณค่าของ

ศิลปวัฒนธรรมท่ีมีต่อการด ารง- ชีวิต โดยให้

เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ท้ังใน

และนอกเวลาเรียน และให้ท ารายงานแสดง

ความคิดเห็นท้ังรายบุคคลและงานกลุ่ม 

- สอดแทรกเนื้อหาในด้านศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีท่ีดีงามท้ังของไทยและนานา ชาติใน

การเรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ประเมินจากงานท่ีได้รับมอบหมายท่ี

แสดงถึงการน าแนวคิดทางสุนทรีย- 

ศาสตร์/ศิลปวัฒนธรรมมาใช้ และการ

อภิปรายในชั้นเรียน 

- สัง เกตจากการประพฤติตนอยู่ ใน

ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย  

- สังเกตจากการรู้เท่าทัน สามารถปรับตัว

และเลือกรับวัฒนธรรมท่ีดีงามของ

นานาชาติได้ 

 

2.2 ด้านความรู้ : มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติของ

ตนเอง ผูอ้ื่น และสังคม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความรอบรู้อย่าง

กว้างขวาง มีโลกทัศน์

กว้างไกล และสามารถ

เรียนรู้ด้วยตนเอง 

- จัดหลักสูตรให้มีรายวิชาบังคับท่ีครอบ-คลุม

ความรู้ในสาขาต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง โดย

จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ  และมี

รายวิชาเลือกท่ีหลากหลายเพื่อให้นิสิตมีโอกาส

เลือกเรียนได้ตามความสนใจ 

- มีการแนะน าวิธีการเรียนรู้/การสืบค้นข้อมูล

ด้วยตนเอง และให้ฝึกปฏิบัติในทุกรายวิชา 

 

 

 

 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ท่ี

แสดงถึงการคิด/วิเคราะห์ การหาความรู้

เพิ่มเติม โดยอาศัยข้อมูล/หลักความรู้จาก

แหล่งท่ีน่ าเชื่อถือมาประกอบได้อย่ าง

เหมาะสมและมีจรรยาบรรณในการ

อ้างอิง 

- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัต ิ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2. มีความรู้และความ

เข้าใจธรรมชาติของ

ตนเอง รู้ เ ท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงและด ารง 

ชีวิตอย่าง มีความสุข

ท่ามกลางกระแสโลกา

ภิวัตน์ 

- ให้เรียนรู้หลักธรรมท่ีส าคัญในการด ารงชีวิต 

โดยใช้หนังสือและกรณีศึกษา 

- ให้ท ากิจกรรม Who am I เพื่อให้เข้าใจ/

ทราบท่ีมาของลักษณะนิสัย/วิเคราะห์ข้อดี

ข้อด้อยของตนเอง พร้อมตั้งเป้าหมายในการ

พัฒนาตนเอง 

- มอบหมายงานให้นิสิตฝึกน าหลักธรรมมาใช้

ในชีวิตประจ าวัน 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ท่ี

แสดงถึงการคิด/วิ เคราะห์  และการ

เลือกใช้หลักธรรมท่ีเหมาะสมในการ

ด าเนินชีวิต 

- ประเมินจากพัฒนาการด้านความ คิด

และพฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

3. มีความรู้ ความเข้าใจ

เพื่อนมนุษย์/สังคมท้ัง

ไทยและนานาชาติ /

กฏหมายในชีวิต ประจ า-

วัน  และสามารถน า

ความรู้ ไป ใช้ ในการ

แ ก้ปัญหาและสร้ า ง 

สรรค์สังคม 

- ให้ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับมนุษย์/สังคมไทยและ

นานาชาติเพื่อให้นิสิตเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์

ในการอยู่ร่วมกัน และกฏหมายท่ีเก่ียวข้องกับ

ชีวิต ประจ าวัน รวมท้ังแนะน าแหล่งอ้างอิงให้

นิสิตค้นคว้าเพิ่มเติม 

- ให้นิสิตเรียนรู้การด ารงชีวิตในสังคมอย่างมี

คุณค่าจากกรณีศึกษา 

- มอบหมายงานกลุ่มให้นิสิตวิเคราะห์ปัญหา

สั ง คมและน า สนอแน วทา งแ ก้ ไ ขอย่ า ง

สร้างสรรค์ 

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 

- ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

การวางแผน การปฎิบัติ และการน าเสนอ

ผลงาน 

-ประเมินจากคุณภาพงานท่ีแสดงถึง

ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา

สังคมโดยเริ่มจากตนเอง 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 

4. มีความรู้ ความเข้าใจ 

และตระหนักถึงความ

จ าเป็นในการมีความ 

สัมพันธ์ท่ี ถูกต้องกับ

ธรรมชาติแวดล้อม 

- ใหค้วามรู้ความเข้าใจเก่ียวกับผลกระทบของ

พฤติกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้

กรณีศึกษา เพื่อให้ตระหนักถึงความจ าเป็นใน

การมีความสัมพันธ์ท่ีถูกต้องกับสิ่งแวดล้อม 

- มอบหมายงานให้นิสิตฝึกวิเคราะห์ปัญหา

สิ่งแวดล้อม อภิปรายหาสาเหตุและวิธีแก้ ปัญหา

โดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนิสิต

เอง และน าเสนอในชั้นเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพงานท่ีมอบหมาย 

- ประเมินจากกความรับผิดชอบในการ

ท ารายงานรายบุคคล และการท างานกลุ่ม 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความความคิดเห็นในชั้นเรียน 

- สังเกตจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน

การบริโภค 

5.  มีความรู้พื้นฐาน

และทักษะในการด ารง 

ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง  

- ให้ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 

- มอบหมายงานกลุ่มให้นิสิตสืบค้นกรณีศึกษามา

อภิปรายในชั้นเรียน 

- มอบหมายงานรายบุคคลให้นิสิตฝึกคิดและ

น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการ

ด ารงชีวิต 

- ประเมินจากรายงานท่ีแสดงให้เห็นว่า

นิสิตได้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ

ใช้ในชีวิตประจ าวัน และสามารถเลือกสรร

ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ในกระแสหลัก

มาบูรณาการใช้อย่างรู้เท่าทัน  

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความความคิดเห็นในชั้นเรียน 
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2.3 ด้านทักษะทางปัญญา : เป็นผู้ใฝ่รู้ คิดอย่างมีเหตุผล และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนิน

ชีวิตได้เป็นอย่างดี 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. เป็นผู้ ใฝ่รู้  และมี

วิ จ า รณญาณในการ

เลือกรับข้อมูลข่าวสาร 

- สอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนให้นิสิต

ฝึกค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในทุกรายวิชา 

- ให้นิสิตฝึกใช้หลักกาลามสูตรในการพิจารณา

เลือกรับข้อมูลข่าวสาร 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ท่ี

แสดงถึงการค้นหาความรู้เพิ่มเติมอย่าง

ต่อเนื่องและมีวิจารณญาณในการเลือก

รับข้อมูลข่าวสารโดยใช้หลักกาลามสูตร 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ ยน

ความความคิดเห็นในชั้นเรียน 

2. สามารถคิดอย่างมี

เหตุผลและเป็นระบบ 

- ให้นิสิตฝึกคิดวิเคราะห์/หาแนวทางแก้ไข

ปัญหาโดยใช้หลักธรรม เช่น อริยสัจ โยนิโส- 

มนสิการ  

- น าเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นในชั้นเรียน  

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ท่ี

แสดงถึงการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็น

ระบบ 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความความคิดเห็นในชั้นเรียน 

3. สามารถเชื่อมโยง

ความรู้สู่การใช้ประ-

โยชน์เพื่อพัฒนาคุณ- 

ภาพชีวิตของตนเอง 

และสังคมในทุกมิติได้

อย่างสมดุล  

- ใช้ตัวอย่างท่ีดีเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้นิสิตได้

เรียนรู้วิธีวิเคราะห์ปัญหาและแนวทาง แก้ไข

อย่างเป็นระบบโดยอาศัยความรู้แบบบูรณาการ 

- ก าหนดประเด็นปัญหาสังคมท่ีเป็นประเด็น

สาธารณะเพื่อฝึกให้นิสิตรู้จักใช้ความรู้ในการ

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และเสนอแนะแนว

ทางแก้ไข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 

และสังคมในทุกมิติได้อย่างสมดุล 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมายท่ี

แสดงถึงการน าข้อมูลความรู้ท่ีถูกต้องมา

ใช้ในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เป็น

ระบบ และสร้างสรรค์ 

- สังเกตพัฒนาการในด้านต่าง ๆ จาก

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 

และการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ : สามารถติดต่อส่ือสารและด ารง

ตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้เป็นอย่างดี 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.ใช้ภาษาในการติดต่อ 

สื่อสารและสร้างความ 

สัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้เป็น

อย่างด ี

- มีรายวิชาที่พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นิสิตได้ฝึกใช้ภาษาใน

การติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับ

ผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

- ใช้กรณีศึกษาเป็นตัวอย่างเพื่อให้นิสิต

วิเคราะห์เปรียบเทียบการสื่อสารท่ีดีและไม่ดี 

- ประเมินจากงานท่ีได้รับมอบหมายและ

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัต ิ

2.  สามารถปรับตั ว

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนท้ัง

ใ น ฐ า น ะ ผู้ น า แ ล ะ

สมาชิกกลุ่ม 

- มอบหมายกิจกรรมกลุ่มในทุกรายวิชาเพื่อ

ฝึกให้นิสิตรู้จักปรับตัวในการท างานร่วมกับ

ผู้อ่ืน รับผิดชอบภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 

รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมกลุ่ม สามารถ

แสดงจุดยืนของตนเอง และค้นหาทางออก

ร่วมกันได้ 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ท่ี

แสดงถึงความร่วมมือในการวางแผน ปฏิบัติ 

และแก้ปัญหา  

- สังเกตจากพัฒนาการด้านความคิด

และพฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

- ประเมินจากผลการประเมินกันเองของ

นิสิตในกลุ่ม 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

 3. การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน

อย่างสันติสุข 

- ใช้กรณีศึกษาปัญหาความขัดแย้งเพื่อให้นิสิต

ได้เรียนรู้ผลกระทบด้านลบท่ีมีต่อสังคม 

- เลือกปัญหาสังคมท่ีเป็นประเด็นสาธารณะให้

นิสิตฝึกวิพากษ์วิจารณ์ในชั้นเรียน เปิด รับ

ความคิดเห็นท่ีหลากหลาย เคารพสิทธิของ

ผู้อ่ืน พยายามเข้าใจและยอมรับความแตกต่าง

ทางความคิดของแต่ละบุคคล 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ

วิพากษ์วิจารณ์ ในชั้นเรียน และการ

ยอมรับเหตุผลของผู้ ท่ีมีความคิดเห็น

แตกต่าง  

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีทักษะการ

วิเคราะห์ เชิงตวัเลข 

- มีรายวิชาท่ีฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

โดยตรง เช่น คณิตศาสตร์ในชีวิต ประจ าวัน 

- สอดแทรกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขใน

รายวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลขอย่างต่อเนื่อง 

- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัต ิ

 

2. มีทักษะการสื่อสาร

และการใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศได้อย่ า ง

ถูกต้องและเหมาะสม 

- มีรายวิชาท่ีพัฒนาทักษะการสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 

- สอดแทรก ทักษะก า ร สื่ อ ส า ร  ก า ร ใ ช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ กฏหมายและจรรยา- 

บรรณท่ีเก่ียวข้องในทุกรายวิชา 

- ฝึกนิสิตให้รู้จักวิเคราะห์ผลกระทบจากการ

ใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 

- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัต ิ

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ท่ี

แ สด ง ถึ ง ค ว า มส าม า รถ ใน ก า ร ใ ช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารอย่าง

รู้เท่าทัน และมีจรรยาบรรณ  

 

3. สามารถแสวงหา

ความรู้โดยใช้เทคโน- 

โลยีสารสนเทศ  

- ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความส าคัญของ

แหล่งข้อมูลประเภทต่าง ๆ ท้ังแหล่งความรู้ ท้ัง

ท่ีเป็นสื่อเอกสาร/สื่ออิเล็กทรอนิคส์/ บุคคลต่าง ๆ 

- แนะน าวิธีการเรียนรู้/การสืบค้นข้อมูลโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและฝึกปฏิบัติในทุก

รายวิชา 

- มอบหมายกิจกรรมเพื่อฝีกทักษะในการ

สืบค้น/อ้างอิงข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ 

- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัต ิ

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ท่ี

แสดงถึงการสีบค้นข้อมูล การเลือก ใช้

ข้ อ มู ล  และกา รรู้ จั กแหล่ ง ข้ อ มู ล ท่ี

เหมาะสม 

4. สามารถน าเสนอ

สารสนเทศในรูปแบบท่ี

เหมาะสม และมี

คุณภาพ 

-ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคนิคการ

น าเสนอผลงานประเภทต่าง  

- สอดแทรกการฝึกทักษะการในการเรียนรู้

รายวิชาต่าง ๆ 

- ใช้กรณีศึ กษาเพื่ อ เป็นตัวอย่ า งในการ

น าเสนอผลงานท่ีดีและไม่ดี 

- ฝึกให้นิสิตออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้น

เรียนในทุกรายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพในการน าเสนอ

ผลงานและเลือกการใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศมาช่วยให้การน าเสนอผลงาน

มีความชัดเจน และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum 

Mapping) 

3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 

คุณธรรม จริยธรรม : มี

คุณธรรม ตระหนักในคุณค่า

ของศิลปวัฒนธรรม 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิต  มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณ

ทางวิชาการ 

2. มีจิตสาธารณะเสียสละเพื่อส่วนรวม 

3. รับผิดชอบตนเอง ผู้อ่ืน สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

4. มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม 

5. ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทยแลประชาคมนานาชาติ 

ความรู้ : มีความรอบรู้อย่าง

กว้างขวาง มีโลกทัศนท์ี่

กว้างไกล มีความเขา้ใจ

ธรรมชาติของตนเอง ผู้อื่น 

และสังคม 

1. มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล และสามารถเรยีนรู้ด้วยตนเอง 

2. มีความรู้และความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง รู้เท่าทนัการเปลี่ยนแปลงและ

ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางกระแส  โลกาภิวัตน ์

3. มีความรู้ ความเขา้ใจเพื่อนมนุษย์/สังคม ทั้งไทยและนานาชาต ิกฎหมายใน

ชีวิตประจ าวัน และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและสรา้งสรรค์สังคม 

4. มีความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนักถึงความจ าเป็นในการมีสัมพนัธ์ท่ีถูกต้องกับ

ธรรมชาติแวดล้อม 

5. มีความรู้พื้นฐานและทักษะในการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ทักษะทางปญัญา : เป็นผู้ใฝ่รู้

คิดอย่างมีเหตุผลและสามารถ

น าความรู้ไปใช้ในการด าเนิน

ชีวิตได้เป็นอย่างด ี

1. เปน็ผู้ใฝ่รู้และมีวิจารณญาณในการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร 

2. สามารถคิดอย่างมีเหตุผลและเปน็ระบบ 

3. สามารถเชื่อมโยงความรู้สู่การใชป้ระโยชน์เพื่อพฒันาคุณภาพชวีติของตนเอง

และสังคมในทุกมิติได้อย่าสมดุล 

ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความรับผิดชอบ : 

สามารถติดต่อสื่อสารและ

ด ารงตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน

สังคมได้เป็นอย่างด ี

1. ใช้ภาษาในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้เปน็อย่างดี 

2. สามารถปรับตัวท างานรว่มกับผู้อ่ืนท้ังในฐานะผูน้ าและสมาชิกกลุ่ม 

3. การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติสุข 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. มีทักษะการวิเคราะห์เชงิตวัเลข 

2. มีทักษะการสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 

3. สามารถแสวงหาความรู้โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. สามารถน าเสนอสารสนเทศในรปูแบบท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชาศึกษาทั่วไป 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะวามสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล  

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

มศว111  ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร                    

มศว121  ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 1                    

มศว122  ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 2                    

มศว123  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 1                    

มศว124  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 2                    

มศว141  ทักษะการรู้สารสนเทศ                    

มศว142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 

           ส่ิงแวดล้อม 
                   

มศว143 พลังงานทางเลือก                    

มศว144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั                    

มศว145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์                    

มศว351  วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ 

            พลังงาน และจิต 
                   

มศว151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์                    

มศว251 มนุษย์กับสังคม                    

มศว252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต                    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชาศึกษาทั่วไป 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะวามสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล  

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                    

มศว352 ปรัชญาและกระบวนการคิด                    

มศว353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม                    

มศว354 มนุษย์กับสันติภาพ                    

มศว355 พุทธธรรม                    

มศว356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                    

มศว357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์                    

มศว358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย ์                    

มศว361 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสังคม                    

มศว362 มนุษย์กับอารยธรรม                    

มศว363 มนุษย์กับการเมือง                    

มศว364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์                    

มศว365 หลักการจัดการสมัยใหม ่                    

มศว366 จิตวิทยาสังคม                    

มศว367 กฎหมายทั่วไป                    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชาศึกษาทั่วไป 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะวามสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล  

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

มศว371 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี                    

มศว372 ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น                    

มศว373 ภูมิลักษณ์ชุมชน                    

มศว374 สัมมาชีพชมุชน                    

มศว375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน                    
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต (ED-SWU) 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมทีใ่ช้ในการพัฒนา 

1) E: Ethics (คุณธรรม)  

เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มี

ค่านิยมความเป็นครู และปฏิบัติตน

ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความ

ยุติธรรม เมตตาธรร เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ 

เสียสละ อุทิศตนเพื่อพัฒนาบุคคล

และสังคมท่ีมีความรับผิดชอบใน

การด าเนนิงานของตนเองและมี

จิตส านึกสาธารณะ 

 ก าหนดวิชาสอน ให้ความรู้ในรายวิชา และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

และบริการสังคมไว้ในกระบวนการเรียนการสอน 

  จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จัดสถานการณ์ต่างๆ จัด 

ประสบการณ์เป็นปกติและในโอกาสพิเศษ  

 จัดสถานการณ์ ประสบการณ์ เช่น จัดกิจกรรมการอบรม สัมมนา ต่างๆ ให้ 

นิสิตโดยตรง ตลอดจนจัดกิจกรรมบริการชุมชนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม จิตส านึกและเป็นผู้น าในการสืบสาน สร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี 

ภูมิปัญญาไทย ท้ังด้านการแต่งกาย มารยาทไทยและวิถีไทย จิตส านึกสาธารณะ 

และการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 ส่งเสริมให้นิสิตประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมโดยมีการประกาศ 

เกียรติคุณยกย่องนิสิตท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นประจ าทุกปี 

2) D: Democracy (คารวะธรรม 

สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม)  เปน็

ผู้รับฟังความคิดเหน็ของผู้อ่ืน 

เคารพผู้อ่ืน เปน็ผู้น า-ผู้ตามท่ีดี ไม่

ต่อต้าน ทะเลาะเบาะแวง้ มีเหตุผล 

 สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน จัดกิจกรรม ตลอดจนจัด

สถานการณ์  

ประสบการณ์ เช่นการจัดกิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม การอบรม สัมมนา 

 การจัดกิจกรรมและการท างานกลุ่ม กิจกรรมปฏิสังสรรค์ พบปะ  

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืน 

 การทัศนศึกษาดูงาน การจัดโครงการกีฬาและนันทนาการ การให้ความรัก  

ความเมตตาและเอาใจใส่โดยอาจารย์ผู้สอนและโดยระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 การปฏิสังสรรค์ พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรจากภายในและ 

หน่วยงานอ่ืน จัดกิจกรรมการอบรม สัมมนา ต่างๆ ให้นิสิตโดยตรง ตลอดจน

จัดกิจกรรมบริการชุมชนเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้ไปบริการวิชาการเพื่อ

ช่วยเหลือสังคม  

3) S: Simplicity (เรียบง่าย)   

ติดต่อ เข้าพบง่าย มีมนุษยสัมพันธ์ 

ยิ้มแย้ม  เปน็กันเองกับเพื่อนนิสติ 

และบุคคลท่ัวไป เปน็แบบอย่างท่ีดี 

 สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน จัดกิจกรรม ตลอดจนจัด

สถานการณ์  

ประสบการณ์ เช่นการจัดกิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม การอบรม สัมมนา 

 การจัดกิจกรรมและการท างานกลุ่ม กิจกรรมปฏิสังสรรค์ พบปะ  

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืนและบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืน 

 การทัศนศึกษาดูงาน การจัดโครงการกีฬาและนันทนาการ การให้ความรัก  

ความเมตตาและเอาใจใส่โดยอาจารย์ผู้สอน และโดยระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 ท ากิจกรรมเพื่อสังคม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรจากภายในและ 

หน่วยงานอ่ืน 

4) W: Work Smart  (เป็นนัก

ปฏิบัติที่ด)ี   

ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ทันเวลา 

 ให้ความรู้ในรายวิชา และสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน 

 จัดกิจกรรม ตลอดจนจัดสถานการณ์ ประสบการณ์ เช่น  

การศึกษา ดูงานต่างๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมทีใ่ช้ในการพัฒนา 

และทันสมัย ปฏิบัติงานอย่างเต็ม

ความสามารถ ตรงตามแผนปฏิบัติ

งาน แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม สามารถใช้เทคโนโลยีใน

การท างาน 

 การศึกษา ค้นคว้า และวิจัย การศึกษา ดูงานต่างๆเพื่อเสริมสร้าง 

ประสิทธิภาพในการใช้ พัฒนา สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาและ

การเรียนรู้ มีความสามารถในการสร้างสรรค์โดย และเขียนรายงาน การเขียน

ผลงานทางวิชาการ 

 การจัดกิจกรรมท่ีก าหนดให้ศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง ตลอดจนจัด 

สถานการณ์ ประสบการณ์ เช่น การอบรม สัมมนา ต่างๆ 

 การวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติ ในวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อ 

เสรมิสร้างประสิทธิภาพในการท างานเดี่ยวและเป็นทีม 

 การประยุกต์ใช้การวิจัย การค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติ ในวิชาชีพทาง 

การศึกษา การท าโครงงาน การเรียนภาคปฏิบัติ การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ

หรือการปฏิบัติ ในวิชาชีพทางการศึกษา  มีระบบ กระบวนการตรวจสอบการ

ด าเนินงาน 

5) U: Unity (รักองค์กร)   

รักองค์กร แสดงเจตคติและ

ความรู้สึกท่ีดีต่อองค์กร ด ารงไว้

ซึ่งอัตลักษณ์ของคณะ รักษา

ผลประโยชน์ ชว่ยเหลือเก้ือกูลเพือ่น

มนุษย ์

 สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน จัดกิจกรรม ตลอดจนจัด 

สถานการณ์ ประสบการณ์ เช่นการจัดกิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม การ

อบรม สัมมนา 

 การจัดกิจกรรมและการท างานกลุ่ม กิจกรรมปฏิสังสรรค์ พบปะ การ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืนและบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืน 

 การทัศนศึกษาดูงาน การจัดโครงการกีฬาและนันทนาการ การให้ 

ความรัก ความเมตตาและเอาใจใส่โดย 

อาจารย์ผู้สอน และโดยระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 การปฏิสังสรรค์ พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรจาก 

ภายในและหน่วยงานอ่ืน 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. แสดงความซื่อสัตย์ สุจริต 

ยุติธรรม และปฏบัิติตนตามหลักธรรม
มาภิบาล 

2. แสดงออกถึงความมีระเบียบ

และความรับผิดชอบต่อตนเอง 

3. แสดงออกถึงความมีจิตส านึก

และตระหนักในการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู และปฏิบัติตน
เปน็แบบอย่างท่ีดี 

4. แสดงออกถึงความเคารพสิทธิ

และความคิดเหน็ของผู้อ่ืน 

5. แสดงความคิดเหน็หรือ

พฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ และ

เสียสละ 

 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

บทบาทสมมติ กรณีตัวอย่างโดย

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณ 

2. ก าหนดใหน้ิสิตท างานเปน็กลุ่ม 
หรือจัดท าโครงงานท่ีเก่ียวข้องกับ

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู เพื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะ 

โดยถือประโยชน์ของสว่นรวมเปน็ท่ีตั้ง 

3. ฝึกการเปน็ผู้น าและผู้ตาม เพื่อ
ส่งเสริมการเปน็สมาชิกท่ีดี และมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

4. สร้างโอกาสใหน้ิสิตได้พบกับ
บุคคลหรือเหตุการณ์ท่ีเป็นกรณี

1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอน  

2. ประเมินจากพฤติกรรมการ
เข้าเรียน การตรงต่อเวลาของนิสติ

ในการเขา้เรียน การส่งงานท่ีได้รับ

มอบหมาย การรับผิดชอบใน

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

3.  สังเกตพฤติกรรมการแสดง
อาการรับรู้หรือตอบสนองในการ

เรียน การจดบันทึก การโต้ตอบข้อ

ซักถาม โดยเน้นการประเมินตาม

สภาพจริง 

4. เปิดโอกาสใหน้ิสิตมีส่วนร่วม
ในกระบวนการประเมินผล 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

ตัวอย่าง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ยึด

ม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 

5. การเปน็แบบอย่างท่ีดีของ
อาจารย ์

6. ประกาศเกียรติคุณนิสิตท่ีท า
ประโยชน์ต่อสังคม  

7. ปลูกฝังให้นิสิตเป็นผู้ท่ีมีวนิัยใน
ตนเองและมีระเบียบ ทั้งด้านการเรียน

และการด ารงชวีิต    

2. ด้านความรู้ 

1. สามารถอธิบายถึงความรู้ใน 

หลักการและทฤษฎีของเนื้อหาวชิา 

2. สามารถบูรณาการความรู้และ 
ทักษะ/กระบวนการในวิชาตา่งๆ กับ

การประกอบอาชีพ 

3. ติดตามความก้าวหนา้ทาง 
วิชาการ และงานวิจัยในสาขาวิชา 

4. น าความรูใ้นศาสตร์ต่างๆ ท่ี 

เรียนไปประยุกต์กับการด ารงชีวติ 

 

1. จัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเปน็

ส าคัญ  

2. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี เพื่อให้มีการเรียนรู้จาก

สถานการณ์จริง 

3. เชิญวิทยากรภายนอกท่ีมีความ

เชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรงมา

บรรยาย แลกเปลี่ยนความคิดเหน็  

วิเคราะห์ และอภิปรายร่วมกัน 

4. ให้นิสิตศึกษาค้นควา้และเรียนรู้

ด้วยตนเอง  

5. ให้นิสิตจัดท าโครงงาน การ

ฝึกงาน การฝึกปฏิบัติ การปฏิบัติการ

สอนและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ใน

สถานศึกษาหรือหนว่ยงาน องค์กร ที่

เปน็เครือข่าย 

ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนและการปฏิบัติงานของนิสิต

โดยใช้การประเมินตามสภาพจรงิ

ในด้านต่างๆ คือ 

1.1 การทดสอบยอ่ย 

1.2 การทดสอบกลางภาค
เรียนและปลายภาคเรียน 

1.3 การรายงาน/
แผนงาน/โครงการ 

1.4 การน าเสนอผลงาน 

1.5 โครงงาน การฝึกงาน 
การฝึกปฏิบัติ การฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพครู  

 

3. ด้านทักษะทางปญัญา 

1. สามารถแสดงออกถึงการคิด 

วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเปน็

ระบบและมีเหตุผล 

2. สามารถใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู ้

3. มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะหแ์ละ

สังเคราะห์ความรู้จากแหล่งต่างๆ ท่ี

หลากหลายได้อย่างถูกต้องเพื่อน าไปสู่

การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

1. จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้

นิสิตได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ ทกัษะ

การคิด จากสภาพ ปัญหา หรือ

สถานการณ์จริงต่างๆ  ทัง้ในระดบั

บุคคลและกลุ่ม เช่น สะท้อนคิด 

อภิปรายกลุ่ม การท ากรณีศึกษา การ 

โต้วาที การจัดท าโครงการ การทดลอง

ในห้องปฎิบัติการ ฯลฯ 

2.  จัดกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาส

เรียนรู้จากปัญหา และประสบการณ์จริง 

เพื่อการเสนอแนะและหาแนวทางแก้ไข 

1. การประเมินผลท่ีสะท้อนการคิด

วิเคราะห์ โดยใช้การประเมินตาม

สภาพจริง จากการเขียนรายงาน 

การน าเสนอผลงาน และการ

ทดสอบ  

2. การสังเกตนิสิต ดา้น

ความสามารถในการตัดสนิใจ    

การแก้ไขปัญหาในสถานการณ ์ 

ต่างๆ 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. สามารถท างานรว่มกับผู้อ่ืนใน
ฐานะผูน้ าและสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม 

2. มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และองค์กร 

3. สามารถปรับตัวใหเ้ข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 

 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชัน้

เรียน ทีเ่นน้การท างานเปน็กลุ่มและ

งานท่ีต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนตระหนกัถึง

ความส าคัญและพัฒนาตนเองในด้าน

ความมีมนุษยสัมพันธ์อันดีและความ

รับผิดชอบส่วนบุคคล 

- จัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน

ภาคปฏิบัต ิท้ังในและนอกชั้นเรยีน 

เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

- สอดแทรกเรื่องความ

รับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การ

- ประเมินพฤติกรรมของ

นิสิตท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบในการท ากิจกรรมกลุ่ม 

เช่น การยอมรับฟังความคิดเหน็

ของเพื่อน โดยใช้การประเมินตาม

สภาพจริง 

- เปิดโอกาสใหน้ิสิตมีส่วน

ร่วมในการประเมิน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

เข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ  ใน

รายวิชาต่างๆ 

- บูรณาการแนวคิดเก่ียวกับการ

สร้างความสัมพนัธ์อันดีระหว่างบุคคล

ในสงัคมและความรับผิดชอบเข้ากับ

เนื้อหาในทุกรายวิชาที่สอน 

- มอบหมายงานท้ังเปน็

รายบุคคลและเปน็กลุ่มให้ผู้เรียนศึกษา

ค้นคว้า วิเคราะห์ สงัเคราะห ์แนวคิด 

ทฤษฎี หลักการท่ีเก่ียวข้องกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และ

ความรับผิดชอบ โดยน าเสนอเปน็

รายงาน ในรูปแบบการน าอภปิราย

ร่วมกันในชั้นเรียน 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล

ข่าวสาร อนัมีผลให้สามารถเข้าใจองค์

ความรู้หรือประเด็นปัญหาได ้

2. สามารถเลือกใช้ข้อมูล

สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการประมวลผล และแปล

ความหมายได้อย่างเหมาะสม 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 

- จัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน

รูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

เพื่อส่งเสริมใหน้ิสิตมีความรู้ความ

เข้าใจและมีความตระหนักถึงคุณค่า 

ในเรื่องของหลักการพูด การเขียน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์

และเทคนิคทางสถิติ  ในสถานการณ์

ต่าง ๆ เพื่อการเข้าถึงข้อมูล เลือกรับ 

เลือกใช้ วิเคราะห์และประเมินคณุค่า 

ตลอดจนสังเคราะหเ์พื่อการน าไปใชใ้น

สถานการณ์ต่าง ๆ เชน่ การน าเสนอ

ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี

เนน้การฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ การวเิคราะห์เชงิตัวเลข 

และเทคนิคทางสถิติ รวมท้ังสง่เสริมให้

เกิดทักษะการสื่อสารท้ังการรับฟงั   

การพูด และการเขียน ระหว่างผู้เรียน 

ผู้สอน สังคมและชุมชน 

- ประเมินทักษะของนิสิต ใน

ด้านการสื่อสาร การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ การวเิคราะห์ เทคนคิ

เชิงตวัเลขและสถิติ ท่ีเน้น        

การประเมินตามสภาพจริง เชน่      

การสังเกตพฤติกรรมเก่ียวกับ    

การวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร และ

ผลงานของนิสิต 

- เปิดโอกาสใหน้ิสิตมีส่วน

ร่วมในการประเมินทักษะการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ การ

วิเคราะห์เชงิตวัเลข และเทคนิค

ทางสถิติ 

 

 6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1. แสดงความเชี่ยวชาญในการ
จัดการการเรียนรู้ท่ีมีรูปแบบ

หลากหลาย ทั้งท่ีเป็นทางการ 

(Formal) ก่ึงทางการ (Non-formal) 

และไม่เป็นทางการ (Informal) อย่าง

สร้างสรรค์ 

2. แสดงความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมท่ี

เหมาะสมกับความแตกต่างของผูเ้รียน 

3. แสดงความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ 

 

 

- จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน

ประสบการณ์ตรง ได้แก่ การจัดท า

แผนการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน การผลิตส่ือ และการใช้

สื่อ  การวัดประเมินผล  การ

ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค (micro 

teaching)  การวิจัยในชั้นเรียน  

- จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน

ประสบการณ์ตรงในดา้นการ

ปฏิบัติงานครูในสถานศึกษา  การ

ปฏิบัติการสอนระหวา่งเรียนและใน

สถานศึกษา  

- จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้มี

ประสบการณ์ หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้าน

การสอน ผ่านการสงัเกตการสอน การ

สัมภาษณ ์

- จัดให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยน

- ให้ผู้มีส่วนรว่มทุกฝ่าย เช่น 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพีเ่ลี้ยง ครู

ประจ าชั้น เพื่อน อาจารยน์ิเทศก ์

ประเมินนิสิต ท่ีเน้นการประเมิน

ตามสภาพจริง ในเรื่องความ 

สามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ี

หลากหลายและความเปน็ครู 

- ประเมินผลงานนิสิต จาก 

บันทึกการสอนประจ าวนั บันทึก

การนิเทศ บันทึกการสังเกตการ

สอนครูพี่เลี้ยงและเพื่อน  แผนการ

จัดการเรียนรู้ กระบวนการท างาน

วิจัยในชั้นเรียน การท าแฟ้มสะสม

งาน สรุปผลการปฏิบัติการสอน

และฝึกประสบการณ์ รายงานผล

การจัดการเรียนรู้และการ

ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

เรียนรู้จากเพื่อนในสถาบันและตา่ง

สถาบัน  

- จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก

ต้นแบบ เช่น ครูผู้สอน ครูประจ าชั้น 

ครูผู้ช่วย ครูพี่เลี้ยง ครูต้นแบบ  ครู

แกนน า หรือครูแห่งชาติ 

- จัดให้เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง เชน่ กรณีตัวอย่างจากห้องเรียน 

การสังเกตการณ์สอนแบบต่าง ๆ การ

สัมภาษณ์หรือสนทนากับผู้มี

ประสบการณ ์

- สังเกตการสอนในชัน้เรียน

และประเมินแบบบันทึกหลังการ

สอน โดยครูพี่เลี้ยง อาจารยน์ิเทศก์ 

ผู้บริหารสถานศึกษา และเพื่อน

นิสิต  

- ประเมินงานวิจัยในชัน้

เรียน  โดยครูพี่เลี้ยง และอาจารย์

นิเทศก ์

- ประเมินการจัดโครงการ

ทางวิชาการของนิสิต 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

ผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. แสดงความซ่ือสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และปฏิบัติตนตามหลักธรรมมาภิบาล 

 2. แสดงออกถึงความมีระเบียบและความรับผิดชอบต่อตนเอง 
3. แสดงออกถึงความมีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

 4. แสดงออกถึงความเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 

5. แสดงความคิดเห็นหรือพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ และเสียสละ 
ด้านความรู้ 1. สามารถอธิบายถึงความรู้ในหลักการและทฤษฎีของเนื้อหาวิชา 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะ/กระบวนการในวิชาต่างๆ กับการประกอบอาชีพ 

3. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และงานวิจัยในสาขาวิชา 
4. น าความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เรียนไปประยุกต์กับการด ารงชีวิต 

ด้านทกัษะทางปัญญา 1. สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 

2. สามารถใช้และผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
3. มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องเพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ด้านทกัษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

1. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น าและสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม 

2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
3. สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 

ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้ 

2. สามารถเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผล และแปลความหมายได้อย่างเหมาะสม 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านทกัษะการจัดการเรียนรู้ 1. แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการการเรียนรู้ท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ทั้งที่เป็นทางการ (Formal) กึ่งทางการ (Non-formal) และไม่เป็นทางการ (Informal) 

อย่างสร้างสรรค์ 

2. แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน 

3. แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการ

จัดการเรียนรู้ 

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

กลุ่มวิชาชีพครู   

วิชาชีพครูบังคับ 
ศษ111 จิตส านึกและจรรยาบรรณ

วิชาชีพคร ู
                     

ศษ201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู ้
                     

ศษ211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา                      
ศษ241 การเรียนรู้ของมนษุย์และ

จิตวิทยาส าหรับครู   
                     

ศษ281 การออบแบบและพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

 การสื่อสารการศึกษา 

                     

ศษ321 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร                      

ศษ331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้                      

ศษ332 การศึกษาพิเศษ                      
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการ

จัดการเรียนรู้ 

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

ศษ391 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู

ระหว่างเรียน 1                      

ศษ451  การวัดและประเมินผลทางการ

ศึกษา 
                     

ศษ461   การบริหารและการจัดการ

การศึกษา                      

ศษ471  การวิจัยทางการศึกษา                      

ศษ491  การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู

ระหว่างเรียน 2 
                     

ศษ591  การปฏิบัติการสอนและฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพครู 1 
                     

ศษ592  การปฏิบัติการสอนและฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพครู 2 
                     

วิชาชีพครเูลือก  

ศษ212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรม

พัฒนาผูเ้รียน 
                     

ศษ301 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้                      

ศษ311 จิตส านึกและการมีส่วนร่วมทาง

สังคมและการเมือง 
                     

ศษ312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการ                      
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการ

จัดการเรียนรู้ 

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

บริโภค 

ศษ313 งานอาสาสมัครและกิจกรรม

เยาวชน 
                     

ศษ314 การพัฒนาทักษะการคิด

ระดับสูง 
                     

ศษ322 การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน                      

ศษ333 การจัดการเรียนรู้นอกระบบ

และตามอัธยาศัย 
                     

ศษ334 การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้าง

จิตส านึกสาธารณะ 
                     

ศษ335 การศึกษาปฐมวัย                      

ศษ336 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ของผู้เรียน 
                     

ศษ337 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย                      

ศษ338 การมัธยมศึกษา                      
ศษ339 หลัการอาชีวศึกษา                      
ศษ342  การแนะแนวเพื่อการพัฒนา

คุณค่าแห่งตน 
                     

ศษ361 การประกันคุณภาพการศึกษา                      
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการ

จัดการเรียนรู้ 

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

ศษ362 การศึกษาเพื่อการพฒันาชุมชน                      

ศษ371 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา                      

ศษ382 การงานอาชพีและเทคโนโลยี                      

ศษ431 การพัฒนาแหลง่การเรียนรู้และ

เครือข่ายการเรียนรู ้
                     

ศษ452 การประเมินหลักสูตรและการ

สอนเบ้ืองต้น 
                     

ศษ453 เทคโนโลยีเพื่อการวัดผล การ

ประเมินและการวิจัยทางการศึกษา 
                     

ศษ472 การวิจัยเพื่อพฒันากระบวนการ

เรียนรู้และสงัคม 
                     

กลุ่มวิชาเอก

วิชาแกนวิชาเอก                     

พลบ101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

ของมนุษย ์
                    

พลบ102 สุขศึกษาและพลศึกษาใน

ประชาคมอาเซียน  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการ

จัดการเรียนรู้ 

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

พลบ103 ภาษาอังกฤษส าหรับวชิาชีพสุข

ศึกษาและพลศึกษา  
                    

พลบ401 สัมมนาสุขศึกษาและพลศึกษา

  
                    

วิชาเอกสุขศึกษาบังคับ                      

พสข201 หลักการสุขศึกษา                     

พสข202 สุขภาพสว่นบุคคล                     

พสข203 สุขภาพชุมชน                     

พสข204 โรคและการป้องกันโรค                     

พสข301 ความปลอดภัยในชวีิต                     

พสข302 การสร้างเสริมสุขภาพ                     

พสข303 การบริการสุขภาพ                     

พสข304 สุขภาพผู้บริโภค                     

พสข305 อาหารและโภชนาการเพื่อ

สุขภาพ 
                    

พสข306 วิถีชีวิตและภูมิปญัญาไทยเพื่อ

สุขภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการ

จัดการเรียนรู้ 

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

พสข401การออกแบบการวิจัย การวัดและ

การประเมินผลทางสุขศึกษา 
                    

พสข402 ภาวะผู้น าสุขศึกษาและการสร้าง

การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
                    

พสข403 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ

จัดการเรียนรู้สุขศึกษา  
                    

พสข404 การแนะแนวสุขภาพ                      

วิชาเอกสุขศึกษาเลือก                     
พสข211 การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

เพื่อสุขภาพ 
                    

พสข212 การจัดการสิ่งแวดล้อมทาง

สุขภาพ 
                    

พสข213 สุขภาพจิต                      

พสข214 สิ่งเสพติดศึกษา                     

พสข215 ทันตสุขภาพ                     

พสข311 ทักษะชวีิตและวิกฤตสุขภาพ                     

พสข312 กิจกรรมสุขศึกษาและการสื่อสาร

สุขภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการ

จัดการเรียนรู้ 

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

พสข313 การพัฒนาแหล่งการเรยีนรู้และ

เครือข่ายการเรียนรู้ทางสุขภาพ  
                    

พสข314 เพศศึกษา                     

พสข411 การวางแผน การด าเนนิงานและ

การประเมินผลโครงการสุขภาพ 
                    

พสข412 การปฐมพยาบาลและการป้องกัน

การบาดเจ็บ 
                    

พสข413 มาตรฐานงานสุขศึกษาและการ

จัดการงานสุขศึกษา 
                    

พสข414 การจัดการความรู้ทางสุขศึกษา                     
พสข415 การศึกษาอิสระทางสุขศึกษา                     
วิชาการสอนวิชาเอก                     
วิชาการสอนวิชาเอกบังคบั                     

พสข405 การจัดการเรียนรู้สุขศกึษาระดับ

มัธยมศึกษา 
        

        
  

วิชาการสอนวิชาเอกเลือก                     
พสข416 การจดัการเรียนรู้สุขศกึษาระดับ 

ประถมศึกษา 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการ

จัดการเรียนรู้ 

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

พสข417 การจัดการเรียนรู้สุขศกึษาระดับ 

อาชีวศึกษา 
        

        
  

พสข418 การจัดการเรียนรู้สุขศกึษา 

การศึกษาพิเศษ 
        

        
  

พสข419 การจัดการเรียนรู้สุขศกึษา 

การศึกษานอกระบบ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.

2548 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตขณะก าลังศึกษา ก าหนดให้มีการ

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของ

มหาวิทยาลัย การทวนสอบในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการประเมินผลข้อสอบ มีการทวนสอบ

มาตรฐานการวัดและประเมินผลตามล าดับตั้งแต่อาจารย์ผู้สอน ระดับภาควิชา ระดับคณะ ไปจนถึง

ระดับมหาวิทยาลัย 

2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลังจากส าเร็จการศึกษา  มี         

การติดตามผลการประเมินของผู้เรียนด้านการมีงานท า การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนใน

เรื่องคุณภาพการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ การประเมินบัณฑิตเมื่อออกไปประกอบอาชีพ 

สัมภาษณ์บัณฑิต ศิษย์เก่าเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน การส ารวจความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิต่อ

ความพร้อมทางวิชาการ คุณลักษณะของนิสิตและบัณฑิต ความพร้อมของอาคารสถานที่ มีการประเมิน

การปฏิบัติงานของอาจารย์ทั้งโดยคณะศึกษาศาสตร์และโดยนิสิต เพื่อน าผลที่ได้มาเป็นแนวทาง

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้น 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.

2548 

3.1 เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3.2 ผ่านการประเมินมาตรฐานบณัฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 

 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่      

จัดให้มีการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะน าอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษในรูปแบบต่างๆ ให้

มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย ของคณะศึกษาศาสตร์ตลอดจนอัตลักษณ์ของ

สาขาวิชาและให้เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตน

รับผิดชอบสอน ตลอดจนแนะน าบทบาท หน้าที่ ภารกิจต่างๆ ในมหาวิทยาลัยในฐานะอาจารย์

มหาวิทยาลัย เพื่อให้ม ีความม่ันใจในการปฏิบัติงาน โดย 

1.1 ก าหนดให้คณาจารย์ใหม่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารย์ใหม่ของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโครงการพัฒนาคณาจารย์ใหม่ของคณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วม

ผลิต ด้านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน การประเมินผล การนิเทศและการวิจัย 



85 

 

1.2 จัดระบบอาจารย์พี่เล้ียงส าหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ

จุดมุ่งหมาย  โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา และการพัฒนานิสิต  เพื่อให้อาจารย์ใหม่สามารถให้

ค าแนะน านิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะและการพัฒนานิ สิตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ พัฒนาด้านวิจัย จัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่และเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับ

นักวิจัยอาวุโส 

2.    การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาอาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการ

สอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  

2.1.2 สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ในด้านทักษะการจัดการสอน   

การใช้ส่ือการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการความรู้และการท าวิจัยของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน  

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการและพัฒนาผลงาน

ทางด้านวิจัย โดยการสนับสนุนเงินทุนและส่งเสริมการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ  ที่เป็นระดับชาติและ

นานาชาติ 

2.2.2 จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะ การเขียนเอกสารต ารา บทความ และผลงานทาง

วิชาการในลักษณะอื่นๆ  

2.2.3 ให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ  

สนับสนุนการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมให้มีส่วน

ร่วมในกิจกรรมชุมชน 

2.2.4 จัดโครงการสนับสนุนให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยให้

ทุนการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 

2.2.5 จัดสัมมนาระดับชาติ/นานาชาติ 

2.2.6 สร้างสัมพันธภาพกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมท้ังประเทศการท าสัญญาความ

ร่วมมือ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ 

 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

1.1 จัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อก ากับ    

ทิศทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการผลิตครู  

1.2 จัดให้มีคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาชีพครู เพื่อก ากับดูแลคุณภาพการ

จัด   การเรียนการสอนของคณะและคณะร่วมผลิต 
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1.3 จัดให้มีคณะกรรมการการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าคณะ เพื่อให้การด าเนินงาน

ทางด้านการศึกษาและการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) ระดับปริญญาตรี เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

1.4 จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ดูแล รับผิดชอบการบริหารจัดการการ

เรียน การสอนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพครู 

1.5 จัดให้มีคณะกรรมการประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่ก ากับและติดตาม จัดท า มคอ.3-7 

วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตาม

ประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

1.6 มีการประกันคุณภาพภายในและรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อสถาบัน 

1.7 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร 

1.8 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ควรมีอย่างน้อย 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

1.8.1 มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน

คุณวุฒิฯ 

1.8.2 มีการวางแผนการด าเนินการหลักสูตรก่อนจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1) จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 

2) จัดท ารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3 

3) จัดท ารายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 4 

1.8.3 มีการด าเนินการตามแผนและการจัดท ารายงานผล ดังนี้ 

1) รายงานผลการด าเนินการรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5 

2) รายงานผลการด าเนินการประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 6 

3) รายงานผลการด าเนินการหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 

1.8.4 มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล    

การเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมา 

1.8.5 มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 

 คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อต ารา ส่ือ      

การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียน 

การสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต 

2.2  ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม 

 ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ (เช่น หนังสือ ต ารา สื่อการเรียนรู้ เอกสาร อุปกรณ์การเรียนการสอน

รวมทั้งส่ืออิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น) ตามสาขาวิชา คณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิต ส านัก

หอสมุดกลางส านักส่ือและเทคโนโลยี ส านักคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ และโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเครือข่าย ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

2.3.1 ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ ส่ือ และต ารา ไปยังแหล่ง

ค้นคว้าทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

2.3.2 จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ต ารา และสื่อการเรียนการสอน  

2.3.3 จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

2.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

2.4.2 จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 

3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

  การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย

ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องปรับปรุงร่วมกันในการวางแผนจัดการ

เรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ

เตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตาม

หลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ 

  ในกรณีที่คณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิตมีอาจารย์ประจ าไม่เพียงพอในการจัดการ

เรียนการสอน ให้แต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่

สอดคล้องกับรายวิชา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ให้มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อท าหน้าที่ประสานการด าเนินงานของหลักสูตร

ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ คณะร่วมผลิต และโรงเรียนในเครือข่ายฝึกประสบการณ์ โดยมีคุณวุฒิไม่ต่ า

กว่าระดับปริญญาตรี 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

 จัดให้มีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้และประสบการณ์การ

ปฏิบัติงาน ในด้านต่างๆอย่างน้อยคนละ 1-2 ครั้งต่อปี 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต 
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5.1.1 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาใน   

การลงทะเบียน การเรียน การร่วมกิจกรรม การปรับตัว การพัฒนาทักษะชีวิต การปฏิบัติตนในระหว่าง 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และอื่นๆ 

5.1.2 มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าโครงการในการท ากิจกรรมของนิสิต 

5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

5.2.1 นิสิตสามารถย่ืนค าร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผล

คะแนนและวิธีการประเมินผล 

5.2.2 จัดช่องทางรับค าร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนิสิต 

5.2.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนิสิต 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

6.1 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 

6.2 มีการส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตทุกปี 

6.3 มีการส ารวจเพื่อประเมินความต้องการของตลาดงาน สังคม 

7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 

(1) คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนรว่มในการประชุม

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

      

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ 

มาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาต ิหรือ มาตรฐานคุณวฒุิสาขา (ถ้าม)ี  

      

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภ์าคสนาม 

(ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ เปิดสอนในแต่

ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวชิา  

      

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการ 

ด าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ ทุก

รายวิชา  

      

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60 วนั หลงัสิ้นสุดปีการศึกษา  

      

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ 

รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  

      

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 

การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนนิงานท่ีรายงานใน 

มคอ.7ปีท่ีแล้ว  

      

(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้น 

การจัดการเรียนการสอน  
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ทั้งนี้  เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 จากตารางตัวบ่งช้ีการ

ด าเนินงาน และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน 

1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสิต 

1.1.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต ทั้ง

ในและนอกชั้นเรียน 

1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสิตท่ีได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา 

1.1.5 ประเมินวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ผู้สอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิต ตามแบบประเมินคุณภาพการ

เรียนการสอน 

1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรเพื่อใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 

1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/

ปรับปรุงทักษะกลยุทธ์การสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายใน

และภายนอกสถาบัน 

2.2 ประเมินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรียน

การสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต และการประมวลความรู้ของ

นิสิตก่อนจบ การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลท่ีได้ (Outcome) 

2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

2.4 จัดท าการวิจัยเชิงประเมินหลักสูตร เพื่อน าผลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 

(9) คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อย่างน้อยปีละหนึง่คร้ัง  

      

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการพัฒนา 

วิชาการ และหรือวิชาชพี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

      

(11) ระดับความพงึพอใจของนสิิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ 

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

      

(12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key 

Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.1 จัดท ารายงานการประเมินหลักสูตร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่างๆ 

คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง 

4.2 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการ

ประเมินเป็นฐานในการปรับปรุง  

4.3 เชิญผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

หลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก 

 

ก. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2548 

ข. ส าเนาค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง / ประสานงาน หลักสูตร 

ค. ตารางวิเคราะห์สาระความรู้ และสมรรถนะตามมาตรฐานของคุรุสภากับรายวิชาชีพครู

ที่เปิดสอน (จากที่ประชุมผู้ประสานงานรายวิชาชีพครู) 

ง. ข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดท าหลักสูตร 

จ. ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ฉ. การเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง 

ช. การเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาระหว่างหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปรญิญาตรี พ.ศ.2548
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ว่าด้วย การศึกษา ระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2548 

-------------------------- 

โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา

ตรีให้มีความเหมาะสม และเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 

สภามหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  จงึออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

          ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 

2548” 

          ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตัง้แต่วนัถัดจากวนัประกาศเปน็ตน้ไป 

          ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าดว้ย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2543 

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือประกาศหรือมติอ่ืนใดในสว่นท่ีก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ         

ข้อบังคับนี้   ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

           ข้อ 4 ในข้อบังคับนี ้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยสภาวิชาการ  พ.ศ. 2543 

“อธิการบด”ี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

“คณะ” หมายความว่า คณะซึ่งเป็นส่วนราชการ  ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 และให้หมายความถึง ส่วนงานในก ากับของมหาวิทยาลัยตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย ส่วนงานในก ากับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2543  ด้วย 

“ภาควิชา หรือ สาขาวิชา” หมายความว่า ภาควิชา หรือ สาขาวิชา  ของมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย หรือตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย 

“คณบดี” หมายความว่า  คณบดีหรือต าแหน่ง ท่ี เ ทียบเท่า ซึ่ ง เป็นส่วนราชการของ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และให้หมายความถึงบุคคลท่ีได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีหรือต าแหน่งท่ี

เทียบเท่าของส่วนงานในก ากับของมหาวิทยาลัยด้วย 

ข้อ 5  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ 

 

หมวด 1 

ระบบการจัดการศึกษา 

ข้อ 6 ระบบการจัดการศึกษาแบ่งการเรียนออกเป็น 3 ระบบ ดังนี้ 

6.1 การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาค หนึ่งปีการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่

น้อยกว่า 30 สัปดาห ์

6.2 การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค ดังนี้ 

6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 

หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15  สัปดาห ์
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6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา 

ปกต ิหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห ์

6.2.3 การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษา 

ปกต ิหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห ์

ระบบการจัดการศึกษาต่าง ๆ ในข้อ 6.2.1-6.2.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ 

6.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูร้อน เป็นการจัดการศึกษาปีละ 1 ภาคการศึกษา

โดยมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาตามการจัดการศึกษาข้างต้น  ให้มีจ านวน 

ชั่วโมงการเรียนตามท่ีก าหนดไว้ตามข้อ 8 

ในการจัดการศึกษาอาจเป็นระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่งเป็นการจัด 

การเรียนการสอนเป็นช่วงเวลาช่วงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได้ 

ให้แต่ละหลกัสูตรก าหนดให้ชัดเจนว่าจะจัดระบบการศึกษาแบบใด 

ข้อ 7 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้ระบบหน่วยกิต โดย 1 หน่วยกิต ต้องจัดการเรียนการสอนไม่

น้อยกว่า 15 ชั่วโมง การจัดการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

7.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาค 

การศึกษาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ยกเว้นในกรณีท่ีนิสิตมีหน่วยกิตท่ีเหลือส าหรับ

ลงทะเบียนตามหลักสูตรน้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

7.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชาไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

ส าหรับหลักสูตรท่ีจัดการศึกษาในระบบอ่ืน ๆ ตามข้อ 6 ท่ี ไ ม่ใช่ระบบทวิภาค 

ให้เทียบจ านวนหน่วยกิตให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น 

ข้อ 8 หน่วยกิต หมายถึงการก าหนดแสดงปริมาณการศึกษาท่ีนิสิตได้รับ  แต่ละรายวิชา 

จะมีหน่วยกิตก าหนดไว้ ดังนี้ 

8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

หรือไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

8.2 รายวิชาภาคปฏิบัติท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลอง 2 ถึง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 30 

ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

8.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึก 3 ถึง 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 45 

ถึง 135 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

8.4 การปฏิบัติการในสถานศึกษาหรือปฏิบัติตามคลินิก ที่ใช้เวลาปฏิบัติงาน 3 

ถึง 12  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 45 ถึง 180 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

8.5 การศึกษาด้วยตนเอง (Self Study) ท่ีใช้เวลาศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการเรียนตามท่ีอาจารย์

ผู้สอนได้เตรียมการไว้ให้นิสิตได้ใช้ศึกษา 1 ถึง 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ15 ถึง 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้

มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ตามระบบทวิภาค 

ส าหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ระบบทวิภาค ตามข้อ 6.2 เทียบค่าหน่วยกิตกับชั่วโมง

การศึกษาให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น 

 

หมวด 2 

หลักสูตรการศึกษา 

ข้อ 9 จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีดังนี้ 

9.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้ 

เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12  ปีการศึกษา ส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
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9.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษา     

ไม่เกิน 10 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15  ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียน

เรียนไม่เต็มเวลา  

9.3 หลักสูตรปริญญาตรี ( ไม่น้อยกว่า 6 ปี) มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต  

ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 18 ปีการศึกษาส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

9.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิตใช้เวลา

ศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน  6 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียน

เรียนไม่เต็มเวลา 

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและจะต้อง 

สะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถ้วนและให้ระบุค าว่า “ต่อเนื่อง” ไว้ในวงเล็บ

ต่อท้ายชื่อหลักสูตร 

9.5 หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู้) มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้

เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู้) สามารถเทียบหน่วยกิตตามประสบการณ์หรือตามความรู้

ของผู้เรียนได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 10 การนับเวลาการศึกษา ให้นับจากวันท่ีเปิดภาคการศึกษาแรกท่ีรับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น 

ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะหมวดวิชาเลือก

เสรี โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 

11.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ให้ มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

11.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

และวิชาชีพ ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ดังนี้ 

11.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  84  หน่วยกิต 

11.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  114  หน่วยกิต 

11.2.3 หลักสูตรปริญญาตร ี(6 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  144  หน่วยกิต 

11.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  42  หน่วยกิต 

11.2.5 หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู้) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะอาจจัดในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ 

โดยวิชาเอกต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 15 หน่วย

กิต ในกรณีท่ีจัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่มจ านวนหน่วยกิต ของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และให้มี

จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 

11.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง รายวิชาใดๆ ท่ีเปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตร ีตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

11.4 หมวดกิจกรรม หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยไม่นับหน่วยกิต 

 

หมวด 3 

การรับเข้าเป็นนิสิต 

ข้อ 12 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

12.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

12.2 ส าเร็จการศึกษา ขั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

12.3 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 13 การรับเข้าเป็นนิสิต ใช้วิธีดังต่อไปนี้ 
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13.1 สอบคัดเลือก  

13.2 คัดเลือก 

13.3 รับโอนนิสิต จากสถาบันอดุมศึกษาอื่น 

13.4 รับเข้าตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัยหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 14 การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ผู้ท่ีผ่านการรับเข้าเป็นนิสิตต้องมารายงานตัว พร้อมหลักฐานท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนด โดยช าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 15 ผู้ท่ีผ่านการรับเข้าเปน็นิสติท่ีไม่อาจมารายงานตวัเปน็นิสิตตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลัย

ก าหนด เปน็อันหมดสิทธ์ิท่ีจะเข้าเปน็นิสิต  เวน้แต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  

ในวันท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดให้รายงานตวั และเม่ือได้รับอนุมัติต้องมารายงานตัวตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 

หมวด 4 

การลงทะเบียน 

ข้อ 16 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

16.1 ก าหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพิ่ม-ลดรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาให้

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

16.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเม่ือนิสิตได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ของ 

มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ภายในก าหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย  นิสิตผู้ใด

ลงทะเบียนเรียน หรือ ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลังวันท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 

16.3 ผู้ท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ในภาคการศึกษาใด ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 

16.4 นิสิตท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใด ภายในก าหนดเวลาตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย ไม่มีสิทธ์ิเรียนในภาคการศึกษานั้น  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 

จากคณบดี ท้ังนี้ นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไว้ถูกต้องแล้ว ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวัน

เปิดภาคการศึกษา 

16.5 รายวิชาใดท่ีหลักสูตรก าหนดว่าต้องเรียนรายวิชาอ่ืนก่อนหรือมีบุรพวิชานิสิตต้องเรียน  

รายวิชาดังกล่าวมาก่อน จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้ 

ข้อ 17  จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนได้ 

17.1 นิสิตเต็มเวลาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาตามระบบ 

ทวิภาคไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน  ลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ไม่เกิน 10 

หน่วยกิต ส าหรับนิสิตสภาพรอพินิจ  ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ 

17.2 นิสิตไม่เต็มเวลาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาตามระบบทวิภาค ไม่

เกิน 9 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

17.3 นิสิตอาจยื่นค าร้องขออนุมัติจากคณบดี เพื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชามากกว่าท่ีก าหนดไว้ 

ท้ังนี้ ต้องไม่เกิน 3 หน่วยกิต 

17.4 นิสิตท่ีจะส าเร็จการศึกษาและเหลือวิชาเรียนตามหลักสูตร มีจ านวนหน่วยกิตต่ า กว่าเกณฑ์

ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 17.1 ให้ลงทะเบียนเรียนเท่าจ านวนหน่วยกิตท่ีเหลือได้  ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในระบบ

อ่ืนท่ีไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เป็นไปตามเกณฑ์ของระบบทวิภาค 

ข้อ 18 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

18.1 นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตได้ ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจาก

อาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนเป็นลายลักษณ์อักษร 

18.2 จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตจะไม่นับรวมหน่วยกิต

สะสม 
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18.3 รายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตจะไม่นับรวมเข้าในจ านวนหน่วยกิตท่ีต่ าสุดแต่

ไม่เกินจ านวนหน่วยกิตสูงสุดท่ีนิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 

18.4 นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับเป็นหน่วยกิต  จะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชานั้น โดยนิสิตไม่ต้องสอบ 

18.5 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษ 

โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร  และจะต้องปฏิบัติตาม

ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 19 การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ต้องยื่นค าร้องก่อนสอบปลายภาค ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ โดยการ

อนุมัติจากคณบด ี

 

หมวด 5 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

ข้อ 20 นิสิตต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน ของรายวิชานั้น ๆ จึง

จะมีสิทธ์ิเข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ยกเว้น กรณีการจัดการศึกษา แบบการศึกษาด้วยตนเอง (Self Study) 

ข้อ 21 การประเมินผลการศึกษา 

21.1 การประเมินผลการศึกษาใช้ระบบค่าระดับขั้น ดังนี้ 

ระดับข้ัน ความหมาย ค่าระดับขั้น 

A ดีเยี่ยม  (Excellent) 4.0 

B+ ดีมาก   (Very Good) 3.5 

B ดี  (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช้  (Fairly Good) 2.5 

C พอใช้ (Fair) 2.0 

D+ อ่อน (Poor) 1.5 

D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 

E ตก  (Fail) 0.0 

21.2 ในกรณีท่ีรายวิชาในหลักสูตร ไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับขั้น 

ให้ประเมินผลใช้สัญลักษณ์ ดังนี้ 

สัญลักษณ ์ ความหมาย 

S ผลการเรียน/การปฏิบัต/ิฝึกงาน/เป็นท่ีพอใจ 

U ผลการเรียน/การปฏิบัต/ิฝึกงาน/ไม่เป็นท่ีพอใจ 

AU การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

W การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 

IP ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานัน้(In progress) 

21.3 การให้ E นอกจากข้อ 21.1 แล้ว สามารถกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 

21.3.1 นิสิตสอบตก 

21.3.2 ขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

21.3.3 มีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ 20 

21.3.4 ทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา 

21.3.5 เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ในข้อ 21.6 

21.4 การให้ S หรือ U จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิตหรือมีหน่วยกิต แต่คณะเห็นว่า

ไม่สมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของค่าระดับขั้น หรือการประเมินผลการฝึกงานท่ีมิได้ก าหนดเป็นรายวิชา
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ให้ใช้ สัญลักษณ์ S หรือ U แล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีได้ U นิสิตจะต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมจนกว่าจะได้รับความเห็น

ชอบให้ผ่านได้ จึงจะถือว่าได้ศึกษาครบถ้วน ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

21.5 การให้ I จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 

21.5.1 นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ 20 แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วย 

หรือเหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากคณบดี 

21.5.2 ผู้สอนและหัวหน้าภาควิชาเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา  เพราะนิสิต 

ยังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ์ 

21.6 การด าเนินการแก้ I นิสิตจะต้องด าเนินการแก้สัญลักษณ์ I ให้เสร็จสิ้น 

ภายใน 4 สัปดาห์ เพื่อให้ผู้สอนแก้สัญลักษณ์ I หากพ้นก าหนดดังกล่าว ผู้สอนจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นค่าระดับ

ขั้น E ทันที 

21.7 นิสิตท่ีมีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ D ขึ้นไป ถือว่าสอบได้ในรายวิชานั้นยกเว้นรายวิชาใน

หลักสูตรก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

21.8 การให้ W จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 

21.8.1 นิสิตได้รับอนุมัติให้งดเรียนรายวิชานั้นตามข้อ 19 

21.8.2 นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักตามข้อ 27 

21.8.3 นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น 

21.8.4 นิสิตได้รับอนุมัติจากคณบดีให้เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจาก 

การป่วย หรือเหตุอันสุดวิสัยยังไม่สิ้นสุด 

21.9 การให้ AU จะกระท าในกรณีท่ีนิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดย

ไม่นับหน่วยกิต ตามข้อ 18 

21.10 การให้ IP ใช้ส าหรับรายวิชาท่ีมีการสอนหรือการท างานต่อเนื่องกันเกินกว่า 1 ภาค

การศึกษา 

21.11 ผลการสอบต้องส่งผ่านความเห็นชอบของคณบดีประจ าคณะก่อนส่งกองบริการการศึกษา 

21.12 การแสดงผลการศึกษาและค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมส าหรับนิสิตท่ีรับโอนจาก

สถาบันอุดมศึกษาอื่น เม่ือส าเร็จการศึกษาให้ด าเนินการดังนี้ 

21.12.1 แสดงผลการศึกษาของนิสิตรับโอน โดยแยกรายวิชารับโอนไว้ส่วนหนึ่ง

ต่างหากพร้อมท้ังระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษานั้นไว้ด้วย 

21.12.2 ค านวณค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษารายวิชาในหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

ข้อ 22 การเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 

22.1 รายวิชาใดท่ีนิสิตสอบได้ E ในวิชาบังคับนิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ า หรือเลือก 

รายวิชาอ่ืนท่ีมีลักษณะเนื้อหาคล้ายคลึงเรียนแทน  ในการเลือกเรียนแทนนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า

ภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาหรือประธานหลักสูตร ท่ีรายวิชานั้นสังกัด และได้รับอนุมัติจากคณบดีท่ีรายวิชานั้นสังกัด 

ในกรณีท่ีไม่ใช่วิชาบังคับ หากได้ผลการเรียนเป็น E ไม่ต้องเรียนซ้ าในรายวิชาดังกล่าวได้ 

22.2 ในกรณีท่ีนิสิตย้ายคณะหรือเปลี่ยนวิชาเอกหรือวิชาโท รายวิชาที่สอบได้ E ในวิชาบังคับของ

วิชาเอกเดิมหรือวิชาโทเดิม นิสิตจะต้องเรียนซ้ าหรือจะเลือกเรียนรายวิชาในวิชาเอกใหม่หรือวิชาโทใหม่แทนกันได้  

ในการเลือกเรียนแทนนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าสาขาวิชา หรือประธานหลักสูตร

ของวิชาเอกใหม่หรือวิชาโทใหม่ และได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะท่ีวิชาเอกใหม่หรือวิชาโทใหม่สังกัดวิชาท่ีเลือก

เรียนแทนนี้จะไม่นับหน่วยกิตในหมวดวิชาเอกใหม่หรือ 

หมวดวิชาโทใหม่ 

ข้อ 23 การนับหน่วยกิตและการค านวณค่าระดับขั้นเฉลี่ย 

23.1 การนับจ านวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการค านวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ยให้นับจากรายวิชาท่ีมีการ

ประเมินผลการศึกษาเป็นค่าระดับขั้น  A, B+, B, C+, C, D+, D และ E 
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23.2 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลักสูตรให้นับเฉพาะ

หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้ ตั้งแต่ระดับ D  ขึ้นไปเท่านั้น 

23.3 ค่าระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ให้ค านวณจากผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น โดย

เอาผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง  

หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น 

23.4 ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนจนถึงภาค

การศึกษาสุดท้ายท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียน โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้น ของแต่ละ

รายวิชาที่เรียนท้ังหมด หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมท้ังหมด 

23.5 การค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณ เม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคเรียนท่ี 2 ท่ีนิสิต

ลงทะเบียนเรียน 

23.6   ในภาคการศึกษาท่ีนิสิตได้ IP รายวิชาใด ไม่ต้องน ารายวิชานั้นมาค านวณค่าระดับขั้น

เฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้น แต่ให้น าไปค านวณในภาคการศึกษาที่ได้รับการประเมินผล 

ข้อ 24 การทุจริตในการสอบและการทุจริตใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษานิสิตท่ีเจตนาทุจริตหรือท าการ

ทุจริตใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาหรือการสอบ อาจได้รับโทษดังนี้ 

24.1    ตกในรายวิชานั้น หรือ 

24.2 ตกในรายวิชานัน้ และให้พกัการเรียนในภาคการศึกษาปกตถัิดไปหรือเลื่อนการเสนอชื่อ

ขอรับปริญญาไปอีก 1 ปีการศึกษา หรือ 

24.3   พ้นจากสภาพนิสิต 

การพิจารณาการทุจริตดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 

หมวด 6 

สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรียน และการลาออก 

ข้อ 25 สถานภาพนิสิต เป็นดังนี้ 

25.1 สถานภาพนิสิตตามการจัดการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

25.1.1 นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ได้แก่นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา 

25.1.2 นิสิตไม่เต็มเวลา (Part Time) ได้แก่นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา 

25.2 สถานภาพนิสิตตามการรับเข้าศึกษา 

25.2.1 นิสิตสามัญ ได้แก่ ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเปน็นิสิตของ

มหาวิทยาลัยและเขา้ศึกษาในหลกัสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 

25.2.2 นิสิตสมทบ ได้แก่ นสิิตและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ท่ีได้รับ

อนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อน าหนว่ยกิต ไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันที่ตนสังกัด 

25.2.3 นิสิตท่ีเข้ารว่มศึกษา ได้แก่บุคคลภายนอกท่ีได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย

ให้เข้ารว่มศึกษาในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหนว่ยกิตได้เม่ือไดร้ับการคัดเลือกเข้าเปน็นิสิตสามัญ 

ข้อ 26 การจ าแนกสภาพนิสิต 

สภาพนิสิตมี 2 ประเภท คือ สภาพสมบูรณ์ และสภาพรอพินิจ 

26.1 นิสิตสภาพสมบูรณ์ ได้แก่ นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนเปน็ภาคการศึกษาแรกหรือนิสิตท่ีสอบได้

ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

26.2 นิสิตสภาพรอพนิิจ ได้แก่ นิสิตท่ีสอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50-1.99 แต่ยังไม่

พ้นสภาพนิสิต ภายใต้ข้อ 29.3.5 และ 29.3.6  

การจ าแนกสภาพนิสิตจะกระท าเ ม่ือสิ้นภาคการศึกษาท่ี 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 

นิสิตเต็มเวลาที่เรียนภาคฤดูร้อนให้น าผลการเรียนไปรวมกับผลการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปท่ีลงทะเบียนเรียน 

ข้อ 27 การลาพักการเรียน 

27.1 นิสิตอาจยื่นค าร้องลาพักการเรียนได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
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27.1.1 ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารกองประจ าการหรือได้รับหมายเรียกเข้ารับการ

ตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล 

27.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลัย

เห็นควรสนับสนนุ 

27.1.3 เจ็บป่วยจนต้องรักษาตวัเปน็เวลานานตามค าสั่งแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์ 

27.1.4 มีเหตุจ าเปน็ส่วนตวั อาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนไดถ้้ามีสภาพนิสิตมาแล้ว

อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

27.2 การลาพักการเรียน นิสิตต้องยื่นค าร้องภายใน 4 สัปดาห์นบัจากวันเปิดภาคเรียน และ

จะต้องช าระเงนิค่ารักษาสภาพนสิิตของภาคการศึกษานั้น และใหค้ณบดีเป็นผู้พจิารณาอนุมัติการลาพักการเรียน 

27.3 การลาพักการเรียน ให้อนุมัติครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ถ้านิสิตยังมีความจ าเป็นท่ีจะต้องขอ

ลาพักการเรียนต่อไปอีก ให้ย่ืนค าร้องใหม่ตามข้อ 27.2 

27.4 ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

ข้อ 28 การลาออก 

นิสิตท่ีประสงค์จะลาออกจากความเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย ให้ยื่นค าร้องต่อคณะท่ีนิสิตศึกษา

อยู่และให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัต ิ

ข้อ 29 การพ้นจากสภาพนิสิต 

นิสิตต้องพ้นจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

29.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติปริญญาตามข้อ 39 

29.2 ได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออก ตามข้อ 28 

29.3 ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังต่อไปนี้ 

29.3.1 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ 

ยกเว้น กรณีตามข้อ 27.1.1, 27.1.2, 27.1.3 

29.3.2 ไม่ช าระเงินค่ารักษาสถานภาพนิสิตตามข้อ 27.2 

29.3.3 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 12 

29.3.4 เม่ือค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50 

29.3.5 เป็นนิสิตสภาพรอพนิิจทีมี่ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากวา่ 1.75 เปน็เวลา 2 

ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน 

29.3.6 เป็นนิสิตสภาพรอพินิจครบ 4 ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน 

29.3.7 ไม่สามารถเรียนส าเร็จภายในก าหนดระยะเวลาตามข้อ 9 หรือได้ 

ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 

29.3.8 ท าการทุจริตในการสอบและถูกสั่งให้พ้นจากสภาพนิสิต 

29.3.9 มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

29.3.10 ท าผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 

29.3.11 ถูกพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุกในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดโดยประมาท หรือ

ความผิดลหุโทษ 

29.4 ถึงแก่กรรม 

 

หมวด 7 

การเปลี่ยนสถานภาพนิสิตและการโอนหน่วยกิต 

ข้อ 30 การเปลี่ยนสถานภาพ 

30.1 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตเปลี่ยน

สถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลาได้ ท้ังนี้นิสิตจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบ

ต่าง ๆ  รวมท้ังช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการเปลี่ยนสภาพให้ถูกต้อง 
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30.2 นิสิตท่ีเปลี่ยนสถานภาพตามการจัดการศึกษาได ้จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 

1 ปีการศึกษาและต้องลงทะเบียนเรียนในประเภทท่ีเปลี่ยนใหม่อย่างน้อย 1 ปีการศึกษาก่อนส าเรจ็การศึกษา 

ข้อ 31 การย้ายคณะ 

31.1 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตย้ายคณะได้ท้ังนี้

นิสิตจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ รวมท้ังช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในการย้ายคณะให้เรียบร้อย 

31.2 นิสิตต้องยื่นค าร้องในการขอย้ายคณะไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาค

การศึกษาท่ีประสงค์จะย้ายการพิจารณาอนุมัติให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีท่ีเก่ียวข้องและเป็นไปตามระเบียบของ

คณะนั้น ๆ การย้ายคณะจะมีผลสมบูรณ์ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากคณบดีในคณะที่จะย้ายไปศึกษา 

31.3 รายวิชาต่าง ๆ ที่นิสิตย้ายคณะได้เรียนมา ให้น ามาค านวณค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมด้วย 

31.4 ระยะเวลาการศึกษาให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะแรกท่ีเข้าเรียน 

ข้อ 32 การเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโท 

นิสิตสามารถเปลี่ ยนวิชา เอกและวิ ชาโทได้  โดยได้รับอนุ มัติจากหัวหน้ าภาค 

หรือหัวหน้าสาขาวิชาหรือประธานหลักสูตรท่ีเก่ียวข้อง และได้รับอนุมัติจากคณบดี 

ข้อ 33 การคืนสภาพนิสิต 

สภาวิชาการมีอ านาจคืนสภาพนิสิตให้แก่ผู้ท่ีถูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรอย่างยิ่ง

เท่านั้น และเม่ือด าเนินการแล้วให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 

ข้อ 34 การลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

34.1 สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีนิสิตประสงค์จะลงทะเบียนเรียน  ต้องเป็น

สถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ท้ังนี้ โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้า

สาขาวิชา หรือประธานหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณบดี 

34.2 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนจากสถาบัน 

อุดมศึกษาอื่นตามข้อ 34.1 ให้เป็นไปตามข้อ 36 

34.3 ผลการศึกษาท่ีได้รับ ต้องปรากฏในรายงานการศึกษาของนิสิตนั้นทุกกรณี 

มหาวิทยาลัยจะยึดถือการรายงานผลการศึกษาโดยตรงจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ  

และหากไม่มีการเทียบโอนรายวิชาตามข้อ 34.2 จะถือว่าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีของหลักสูตร 

ข้อ 35 การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

35.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มี 

วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยได้ โดยมีเงื่อนไข และวิธีการตามท่ีสภาวิชาการก าหนด 

35.2 นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ท่ีได้รับโอนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจะต้องยอมรับ

การเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับข้อ 36 

35.3 นิสิตรับโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา

แต่ต้องไม่เกิน 2 เท่าของก าหนดเวลาที่ต้องศึกษาเพื่อให้ได้จ านวนหน่วยกิตท่ีเหลือ และ 

ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตรวมแต่ละหลักสูตร  จึงจะมีสิทธ์ิส าเร็จการศึกษา 

แต่ไม่มีสิทธ์ิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม 

ข้อ 36 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชาจากระดับอุดมศึกษาให้ใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

36.1 เป็นรายวิชาในหลักสูตรอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

36.2 เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงกันได้หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุม 

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบ 

36.3 เป็นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันท่ีขอเทียบรายวิชา 

36.4 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเลือกต้องได้ระดับขั้น C หรือค่า

ระดับข้ันเฉลี่ย 2.00 หรือเทียบเท่า 
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36.5 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอก วิชาแกน หรือวิชาชีพต้องสอบได้ไม่ต่ า

กว่าระดับขั้น B หรือค่าระดับขั้นเฉลี่ย 3.00  หรือเทียบเท่า และเป็นไปตามเกณฑ์และข้อก าหนดเพิ่มเติมของคณะท่ี

รับเทียบโอน 

36.6 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชา ให้อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาหรือ

สาขาวิชาที่นิสิตขอโอนหน่วยกิตและเทียบรายวิชาและได้รับอนุมัติจากคณบดี 

36.7 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชา ให้กระท าได้ไม่เกินก่ึงหนึ่งของจ านวน

หน่วยกิตรวมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

36.8 ในกรณีจ าเป็นท่ีไม่อาจอนุโลมตามเกณฑ์การเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิตนี้

ได้ท้ังหมดท่ีมิได้ระบุไว้ในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ให้อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นราย ๆ ไป 

ข้อ 37 การเทียบโอนความรู้/ประสบการณ์และให้หน่วยกิต มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิ

ตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนิสิตท่ีมีความรู้ความสามารถ ท่ี

สามารถวัดมาตรฐานได้ ท้ังนี้ นิสิตต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรและเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์การเทียบโอนของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด 8 

การขอรับและการให้ปริญญา 

ข้อ 38 การขอรับปริญญา 

ในภาคการศึกษาใดท่ีนิสิตคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  ให้แสดงความจ านงขอรับปริญญาต่อ

มหาวิทยาลัยก่อนการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาสุดท้าย 1 เดือน 

ข้อ 39 การให้ปริญญา 

มหาวิทยาลัยจะพิจารณานิสิตท่ีได้แสดงความจ านงขอรับปริญญาและมีความประพฤติดี เสนอชื่อ

ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาบัณฑิตหรือปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 

39.1 ปริญญาบัณฑิต 

ผู้มีสิทธ์ิได้รับปริญญาบัณฑิต ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้

39.1.1 สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร และมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย 

39.1.2 ได้รับการประเมินผล Sในรายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิต หรือการประเมินรวบยอด 

ส าหรับหลักสูตรท่ีมีการก าหนดไว้ 

39.1.3 ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ท้ังนี้หากมีการใช้ระบบการวัดผลและ

การศึกษาที่แตกต่างไปจากนี้ จะต้องก าหนด ให้มีค่า เทียบเคียงกันได้ โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย 

39.2 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง ผู้มีสิทธ์ิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 

ต้องเป็นนิสิตเต็มเวลาและมีคุณสมบัติดังนี้ 

39.2.1 มีคุณสมบัติครบตามข้อ 39.1.1 และข้อ 39.1.2 

39.2.2 มี ระยะ เวลา เ รี ยนไ ม่ เ กินจ านวนภาคการศึกษา ท่ีก าหนดไว้ 

ในหลักสูตรท้ังนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน 

39.2.3 ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป 

39.2.4 ไม่มีผลการเรียนรายวิชาใดต่ ากว่า C 

39.3 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

ผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องเป็นนิสิตเต็มเวลาและมีคุณสมบัติดังนี้ 

39.3.1 มีคุณสมบัติครบตามข้อ 39.1.1 และข้อ 39.1.2 

39.3.2 มีระยะเวลาเรียนไม่เกินจ านวนภาคการศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรท้ังนี้

ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน 

39.3.3 ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.60 ขึ้นไป 
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39.3.4 ไม่มีผลการเรียนรายวิชาใดต่ ากว่า C 

 

หมวด 9 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

ข้อ 40 ทุกหลักสูตรจะต้องก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน  

ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 

40.1 การบริหารหลักสูตร 

40.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

40.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 

40.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ข้อ 41 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยแสดงการปรับปรุงดัชนีมาตรฐานและคุณภาพ

การศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 

ข้อ 42 หลักสูตรท่ีจะเปิดใหม่หรือหลักสูตรท่ีขอปรับปรุง จะต้องมีอาจารย์ ประจ าหลักสูตร 

ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้นไม่น้อยกว่า 5 คน โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องมี

คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาท่ีเปิดสอน และในจ านวนนี้ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน ท้ังนี้อาจารย์ประจ าในแต่ละ

หลักสูตร จะเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีมีหน้าท่ีหลักทางด้านการสอนและการวิจัย 

และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปิดสอน 

ในกรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน  อาจารย์ประจ าของ

สถาบันในความร่วมมือนั้น ให้ถือเป็นอาจารย์ประจ าในความหมายของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

ข้อ 43 ให้ทุกหลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรจะต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีภาระหน้าท่ีในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  

การพัฒนาหลักสูตร และการติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 

บทเฉพาะกาล 

ในกรณีท่ีมีข้อความใดของข้อบังคับนี้ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรีฉบับก่อน 

โดยท่ีข้อความเดิมเอ้ือประโยชนแ์ก่นิสิตท่ีเข้าศึกษา ในขณะที่ข้อบังคับฉบับนั้นมีผลบังคับใช้ ให้อธิการบดีมีอ านาจ

พิจารณาใช้ข้อบังคับเดิมได้ จนกว่านิสิตนั้นจะพน้สภาพนิสิต 

 ประกาศ ณ  วนัท่ี  25  เมษายน   พ.ศ.  2548 

       (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  สวุรรณกุล) 

     นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข 

ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง/ ประสานงาน หลักสูตร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่  3450 /2554 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู 

------------------------------ 

เพื่อให้การด าเนินการ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย จึงอาศัยอ านาจตามค าส่ังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 2001/2554 ลงวันที่ 4 

กรกฎาคม 2554 เรื่อง การมอบอ านาจของอธิการบดีให้ผู้ปฏิบัติราชการแทน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ 

(ร่าง) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู ดังนี้ 

 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์            ที่ปรึกษา 

2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์          ประธาน 

3. หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานของการศึกษา          กรรมการ 

4. หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา          กรรมการ 

5. หัวหน้าภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา         กรรมการ 

6. หัวหน้าภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่          กรรมการ 

7. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา         กรรมการ 

8. หัวหน้าภาควิชาการศึกษาพิเศษ          กรรมการ 

9. หัวหน้าภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา        กรรมการ 

10. หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย          กรรมการ 

11. หัวหน้าสาขาวิชาการประถมศึกษา          กรรมการ 

12. หัวหน้าสาขาวิชาการอุดมศึกษา          กรรมการ 

13. หัวหน้าสาขาวิชาการมัธยมศึกษา          กรรมการ 

14. หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา          กรรมการ 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา สุธรรมรักษ์ สาขาวิชาการอุดมศึกษา       กรรมการ 

16. อาจารย์รัฐพล ประดับเวทย์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา       กรรมการ 

17. อาจารย์สุวิมล กฤชคฤหาสน์ ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา      กรรมการ 

18. อาจารย์ศุภวรรณ สัจจพิบูล สาขาวิชาการมัธยมศึกษา        กรรมการ 

19. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (อาจารย์สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์)   กรรมการและเลขานุการ    

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

20. นางสาวสุรีย์พร สุขสถาพร งานบริการการศึกษา        ผู้ช่วยเลขานุการ 

21. นางสาวอาทิชล จันทร์หอม งานบริการการศึกษา           ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ 

ร่างปรับปรุงเอกสารหลักสูตร การศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 

(หลักสูตรห้าปี) ของ สกอ. มีอัตลักษณ์ของ มศว สอดคล้องตามรูปแบบ หัวข้อ รายละเอียดและหลักเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

ส่ัง ณ วันที่   12   ตุลาคม พ.ศ. 2554 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์องอาจ นยัพัฒน์) 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ค าสั่งคณะพลศึกษา 

ที่ ๘๗/๒๕๕๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา   

            คณะพลศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  และยกเลิกค าสั่งคณะพลศึกษา ที่  ๘ / ๒๕๕๕ 

             ส่ัง ณ วันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๕  

------------------------------ 

         เพื่อใหก้ารบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ด าเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพบรรลุเป้าประสงค์ทางวิชาการตามเจตนารมณ์ที่มหาวิทยาลัยวางไว้  เห็นสมควรแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.๒๕๔๑  และอ านาจตามค าส้ังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่  

๒๐๐๑/๒๕๕๔  เรื่องการมอบอ านาจของอธิการบดีให้ผู้ปฎิบัติราชการแทน  ลงวันที่  ๔  กรกฎาคม  

พ.ศ.  ๒๕๕๔  จึงขอยกเลิกค าสั่งคณะพลศึกษาที่  ๘ / ๒๕๕๕ ส่ัง ณ วันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๕ และ
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา   

คณะพลศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ดังต่อไปนี้ 

  ๑. คณบดีคณะพลศึกษา    ประธานกรรมการ 

   ๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   รองประธานกรรมการ  

  ๓. หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา   กรรมการ  

  ๔.  หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษา   กรรมการ 

  ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาวุฒิ  ปลื้มส าราญ กรรมการ 

  ๖.  อาจารย์พิมพา  ม่วงศิริธรรม   กรรมการ 

  ๗.  อาจารย์จีรนันท์  เจริญชัยภินันท์  กรรมการ 

  ๘.  อาจารย์ธิติพงษ์  สุขดี   กรรมการ 

  ๙.  อาจารย์บุปผา  ปลื้มส าราญ   กรรมการ 

  ๑๐.อาจารย์อนันต์  มาลารัตน์   กรรมการ 

  ๑๑.อาจารย์สิงหา  จันทน์ขาว   กรรมการ 

  ๑๒.อาจารย์ลักษมี  ฉิมวงษ์   กรรมการและเลขานุการ 

  ๑๓.นางสาวจาริวรรณ  หมั่นไชย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที ่ ด าเนินการวางแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร  การประเมินการเรียนรู้   
การพัฒนาหรือปรักปรุงหลักสูตร  การก าหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  และการรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๖ 

ส่ัง ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

(รองศาสตราจารย์สุปราณีวิ์  ขวัญบุญจันทร์) 

 คณบดีคณะพลศึกษา 
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ภาคผนวก ค 

ตารางวิเคราะห์สาระความรู้ และสมรรถนะตามมาตรฐานของครุุสภากับ

รายวิชาชีพครูที่เปดิสอน (จากที่ประชมุผู้ประสานงานรายวิชาชพีครู) 
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ตารางวิเคราะห์สาระความรู้ และสมรรถนะตามมาตรฐานความรู้ (ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548) กับราย

วิชาชีพครู 

มาตรฐานความรู ้
สาระความรู/้ 

สมรถนะ 

วิชีพครูบังคับ 

มศว 

111 

ศษ 

111 

ศษ 

201 

ศษ 

211 

ศษ 

241 

ศษ

281 

ศษ  

321 

ศษ 

331 

ศษ 

332 

ศษ 

391 

ศษ 

451 

ศษ 

461 

ศษ 

471 

ศษ 

491 

ศษ 

591 

ศษ   

592 

1. ภาษาและ 

เทคโนโลยีส าหรับครู (3 

สร 3 สม)หมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป (บังคับ) 

 

(1)ภาษาไทยส าหรับครู   

 
   

 
          

(2)ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ

ส าหรับครู 
                

(3)เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู                 

(1)สามารถใช้ทักษะในการฟัง  การพดู การอ่าน 

การเขียนภาษาไทย เพื่อการส่ือความหมายได้

อย่างถกูต้อง 

                

(2)  สามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด การ

อ่าน การเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาต่าง 

ประเทศอื่นๆ เพื่อการส่ือความหมายได้อย่าง

ถูกตอ้ง 

                

(3)สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน                 

2. การพัฒนาหลักสูตร 

(8สร4สม) 

(1) ปรัชญาแนวคิดทฤษฎีการศึกษา 

  
  

 

 

            

ม.2 สร 2 
(2)ประวัติความเป็นมาและระบบการจัด

การศึกษาไทย 
  

  

 

 

            

ม.2 สร 3 (3)วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย   
  

 
            

ม.2 สร 4 (4)ทฤษฎีหลักสูตร                 

ม. 2 สร 5 (5)การพัฒนาหลักสูตร                 

ม.2 สร 6 (6)มาตรฐานและมาตรฐานชว่งชัน้ของหลักสูตร                 

ม.2 สร 7 (7) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา                 
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ตารางวิเคราะห์สาระความรู้ และสมรรถนะตามมาตรฐานความรู้ (ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548) กับราย

วิชาชีพครู 

มาตรฐานความรู ้
สาระความรู/้ 

สมรถนะ 

วิชีพครูบังคับ 

มศว 

111 

ศษ 

111 

ศษ 

201 

ศษ 

211 

ศษ 

241 

ศษ

281 

ศษ  

321 

ศษ 

331 

ศษ 

332 

ศษ 

391 

ศษ 

451 

ศษ 

461 

ศษ 

471 

ศษ 

491 

ศษ 

591 

ศษ   

592 

ม.2 สร 8 
(8)ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร 

 
                

ม.2 สม 1 (1)สามารถวิเคราะห์หลักสูตร                 

ม.2 สม 2 
(2)สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรได้

อย่างหลากหลาย 
                

ม.2 สม 3 
(3)สามารถประเมินหลักสูตรได้ทั้งก่อนและหลัง

การใช้หลักสูตร 
                

ม.2 สม 4 (4)สามารถจัดท าหลักสูตร                 

3. การจัด การเรียนรู้ 

(9สร4สม) 

(1)ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน 
    

 
 

        
 
 

  

ม.3 สร 2 
(2)รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอน 
                

ม.3 สร 3 
(3)การออกแบบและการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ 
                

ม.3 สร 4 (4)การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้                 

ม.3 สร 5 (5)การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม                 

ม.3 สร 6 (6)เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้                 

ม.3 สร 7 
(7)การใช้และการผลิตส่ือ และการพัฒนา

นวัตกรรมในการเรียนรู้ 
                

ม.3 สร 8 (8)การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเปน็ส าคัญ                 

ม.3 สร 9 (9)การประเมิน ผลการเรียนรู้                 

ม.3 สม 1 
(1)สามารถน าประมวลรายวิชามาจัดท าแผนการ

เรียนรู้รายภาค และตลอดภาค 
                

ม.3 สม 2 
(2)สามารถออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ

วัยของผู้เรียน 
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ตารางวิเคราะห์สาระความรู้ และสมรรถนะตามมาตรฐานความรู้ (ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548) กับราย

วิชาชีพครู 

มาตรฐานความรู ้
สาระความรู/้ 

สมรถนะ 

วิชีพครูบังคับ 

มศว 

111 

ศษ 

111 

ศษ 

201 

ศษ 

211 

ศษ 

241 

ศษ

281 

ศษ  

321 

ศษ 

331 

ศษ 

332 

ศษ 

391 

ศษ 

451 

ศษ 

461 

ศษ 

471 

ศษ 

491 

ศษ 

591 

ศษ   

592 

ม.3 สม 3 
(3)สามารถเลือก ใชพ้ัฒนาและสร้างส่ืออุปกรณ์

ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
                

ม.3 สม 4 

(4)สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนและจ าแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน

จากการประเมินผล 

                

4จติวิทยาส าหรับครู (3 สร 

4 สม) 

(1)จิตวิทยาพื้นฐานที่เกีย่วข้องกับพฒันาการ

มนุษย์ 
                

ม.4 สร 2 (2)จิตวิทยาการศึกษา                 

ม.4 สร 3 (3)จิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา                 

ม.4 สม 1 (1)เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน                 

ม.4 สม 2 
(2)สามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และ

พัฒนาได้ตามศักยภาพของตน 
                

ม.4  สม 3 
(3)สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 
                

ม.4  สม 4 
(4)สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจ

ของผู้เรียน 
                

5. การวัดและประ เมิน ผล

การศึกษา (6สร2สม) 

(1)หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผล

ทางการศึกษา 
                

ม. 5 สร 1 
(2)การสร้างและการใช้เคร่ืองมือวัดผลและ

ประเมินผลการศึกษา 
                

ม. 5 สร 3 (3)การประเมินตามสภาพจริง                 

ม. 5 สร 4 (4)การประเมนิจากแฟ้มสะสมงาน                 

ม. 5 สร 5 (5)การประเมินภาคปฏิบัติ                 

ม.5 สร 6 (6)การประเมิน ผลแบบย่อยและแบบรวม                 

ม.5 สม 1 
(1)สามารถวัดและประเมินผลได้ตามสภาพ

ความเป็นจริง 
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ตารางวิเคราะห์สาระความรู้ และสมรรถนะตามมาตรฐานความรู้ (ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548) กับราย

วิชาชีพครู 

มาตรฐานความรู ้
สาระความรู/้ 

สมรถนะ 

วิชีพครูบังคับ 

มศว 

111 

ศษ 

111 

ศษ 

201 

ศษ 

211 

ศษ 

241 

ศษ

281 

ศษ  

321 

ศษ 

331 

ศษ 

332 

ศษ 

391 

ศษ 

451 

ศษ 

461 

ศษ 

471 

ศษ 

491 

ศษ 

591 

ศษ   

592 

ม.5 สม 2 
(2)สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร 
                

6. การบริหารจัดการใน

ห้องเรียน 

(1)ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ 
                

ม. 6 สร 2 (2)ภาวะผู้น าทางการศึกษา                 

ม. 6 สร 3 (3)การคิดอย่างเป็นระบบ                 

ม. 6 สร 4 (4)การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร                 

ม. 6 สร 5 (5)มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร                 

ม. 6 สร 6 (6)การติดต่อส่ือสารในองค์กร                 

ม. 6 สร 7 (7)การบริหารจัดการชั้นเรียน                 

ม. 6 สร 8 (8)การประกันคณุภาพการศึกษา                 

ม. 6 สร 9 (9)การท างานเป็นทีม                 

ม. 6 สร 10 (10)การจัดท าโครงงานทางวิชาการ                 

ม. 6 สร11 (11)การจัดโครงการฝกึอาชีพ                 

ม. 6 สร 12 (12)การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา                 

ม. 6 สร 13 
(13)การจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร

จัดการ 
                

ม.6 สร 14 (14)การศึกษาเพือ่พัฒนาชุมชน                 

ม.6 สม 1 (1)มีภาวะผู้น า                 

ม.6 สม 2 (2)สามารถบริหารจัดการในชั้นเรียน                 

ม.6 สม 3 (3)สามารถส่ือสารได้อย่างมีคุณภาพ                 

ม.6 สม 4 (4)สามารถในการประสานประโยชน์                 

ม.6 สม 5 
(5)สามารถน านวัตกรรมใหม่ๆ มาใชใ้นการ

บริหารจัดการ                 
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ตารางวิเคราะห์สาระความรู้ และสมรรถนะตามมาตรฐานความรู้ (ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548) กับราย

วิชาชีพครู 

มาตรฐานความรู ้
สาระความรู/้ 

สมรถนะ 

วิชีพครูบังคับ 

มศว 

111 

ศษ 

111 

ศษ 

201 

ศษ 

211 

ศษ 

241 

ศษ

281 

ศษ  

321 

ศษ 

331 

ศษ 

332 

ศษ 

391 

ศษ 

451 

ศษ 

461 

ศษ 

471 

ศษ 

491 

ศษ 

591 

ศษ   

592 

7. การวิจัยทางการศึกษา (1)ทฤษฎีการวิจัย                 

ม. 7 สร 2 (2)รูปแบบการวิจัย                 

ม. 7 สร 3 (3)การออกแบบการวิจัย                 

ม. 7 สร 4 (4)กระบวนการวิจัย                 

ม. 7 สร 5 (5)สถิติเพื่อการวิจัย                 

ม. 7 สร 6 (6)การวิจัยในชั้นเรียน                 

ม. 7 สร 7 (7)การฝึกปฏบิัติการวิจยั                 

ม. 7 สร 8 (8)การน าเสนอผลงานวิจัย                 

ม.7 สร 9 
(9)การค้นคว้า ศึกษางานวิจัยในการพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
                

ม.7 สร 10 (10)การใช้ระบวนการวิจัยในการแก้ปญัหา                 

ม.7 สร 11 (11)การเสนอโครงการเพือ่ท าวิจยั                 

ม.7 สม 1 
(1)สามารถน าผลการวิจัยไปใชใ้นการจัดการ

เรียนการสอน 
                

ม.7 สม 2 
(2)สามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

และพัฒนาผู้เรียน 
                

8. นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสน 

เทศทางการศึกษา 

(1)แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการ

เรียนรู้ 

                

ม. 8 สร 2 (2)เทคโนโลยีและสารสนเทศ                 

ม. 8 สร 3 
(3)การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้

นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
                

ม. 8 สร 4 (4)แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้                 
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ตารางวิเคราะห์สาระความรู้ และสมรรถนะตามมาตรฐานความรู้ (ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548) กับราย

วิชาชีพครู 

มาตรฐานความรู ้
สาระความรู/้ 

สมรถนะ 

วิชีพครูบังคับ 

มศว 

111 

ศษ 

111 

ศษ 

201 

ศษ 

211 

ศษ 

241 

ศษ

281 

ศษ  

321 

ศษ 

331 

ศษ 

332 

ศษ 

391 

ศษ 

451 

ศษ 

461 

ศษ 

471 

ศษ 

491 

ศษ 

591 

ศษ   

592 

ม. 8 สร 5 
(5)การออกแบบ การสร้าง การน าไปใช ้

การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม 
                

ม.8 สม 1 

(1)สามารถเลือกใช้  ออกแบบ สร้างและ

ปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ที่ดี 

                

ม.8 สม 2 
(2)สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ที่ด ี
                

ม.8 สม 3 
(3)สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
                

9. ความเป็นครู 
(1)ความส าคัญของวิชาชพีครู บทบาท หน้าที่

ภาระงานของครู 
                

ม.9 สร 28 (2)พัฒนาการของวชิาชพีครู                 

ม.9 สร 3 (3)คุณลักษณะของครูที่ดี                 

ม. 9 สร 4 (4)การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู                 

ม.9 สร 5 
(5)การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพ

ความเป็นครู 
                

ม.9 สร 6 
(6)การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็น

ผู้น าทางวิชาการ 
                

ม.9 สร 7 (7)เกณฑ์มาตรฐานวชิาชพีครู                 

ม.9 สร 8 (8)จรรยาบรรณของวิชาชีพครู                 

ม.9 สร 9 (9)กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการศึกษา                 

ม.9 สม 1 (1)รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผู้เรียน                 

ม.9 สม 2 (2)อดทนและรับผิดชอบ                 

ม.9 สม 3 
(3)เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผู้น าทาง

วิชาการ 
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ตารางวิเคราะห์สาระความรู้ และสมรรถนะตามมาตรฐานความรู้ (ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548) กับราย

วิชาชีพครู 

มาตรฐานความรู ้
สาระความรู/้ 

สมรถนะ 

วิชีพครูบังคับ 

มศว 

111 

ศษ 

111 

ศษ 

201 

ศษ 

211 

ศษ 

241 

ศษ

281 

ศษ  

321 

ศษ 

331 

ศษ 

332 

ศษ 

391 

ศษ 

451 

ศษ 

461 

ศษ 

471 

ศษ 

491 

ศษ 

591 

ศษ   

592 

ม.9 สม 4 (4)มีวิสัยทัศน์                 

ม.9 สม 5 (5)ศรัทธาในวิชาชีพครู                 

ม.9 สม 6 (6)ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชพีครู                 
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ภาคผนวก ง 

ข้อมูลท่ีใช้ส าหรับการจัดท าหลักสูตร 
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ข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดท าหลักสูตร 

1. การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากคุรุสภา  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 

2552  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์  มศว 

2. การวิพากย์หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
วันที่ 7  กรกฎาคม  2551 และ 14 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรี

กาฬสินธุ์  มศว 

3. ผลสรุปผลความคิดเห็นต่อหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(กศ.บ. 5 ปี) รหัส 47 การประเมินผลที่ได้ (outcome) หรือนิสิตที่จบหลักสูตรการผลิตครูการศึกษา

ข้ันพื้นฐานปีการศึกษา 2551  เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2552 

4. ข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2551 

5. สรุปรายงานโครงการประชุมสัมมนาประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ฉลองครบรอบ 40 ปี 
คณะศึกษาศาสตร์เรื่อง จากประสบการณ์สู่แนวทางใหม่ : การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครูหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ณ นคร คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

6. องอาจ  นัยพัฒน์. รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินผลการด าเนินงานการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยกระบวนการประเมินวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม CARE.                

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ : 2552. 

7. ชูชีพ  อ่อนโคกสูง. สรุปรายงานการวิจัย ความคาดหวังและสมรรถภาพของครู ของนิสิตรุ่น
แรกที่เรียนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 5 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ : 

2552. 

8. ผลการประเมินผลโครงการปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ของนิสิต
หลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป)ี 

9.1 สรุปการประเมินโครงการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศเพื่อการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 

5 ป)ี ประจ าปีการศึกษา  2552 วันพุธท่ี  6  พฤษภาคม  2552 

9.2 สรุปการประเมินโครงการงานปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ของนิสิต
หลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)วันพฤหัสบดีที่ 7 

พฤษภาคม  2552 

9.3 สรุปการประเมินโครงการสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ของ
นิสิตหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)วันพุธที่  15  

กรกฎาคม  2552 

9.4 สรุปการประเมินโครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์และปฐมนิเทศ
นิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ วันพฤหัสบดีท่ี  1  ตุลาคม  2552 

9.5 สรุปการประเมินผลโครงการสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วันศุกร์ที่ 
26 ธันวาคม 2552 

9.6 สรุปการประเมินโครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 5 ป)ี วันที่ 2 มีนาคม 2553 

9.7 สรุปการประเมินสมรรถนะอาจารย์นิเทศปีการศึกษา 2552  

9.8 สรุปความต้องการพัฒนาตนเองระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 
2552 

9.9 สรุปการอภิปรายแลกเปลี่ยนมวลประสบการณ์ ปัญหา และแนวทางแก้ไข ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2552 

9.10 สรุปการประเมินการจัดนิทรรศการเพื่อแลกเปล่ียนและเผยแพร่ผลงานการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2552 
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9.11 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5ปี) ทุกวิชาเอก และ 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 

หมวดวิชาชีพครู ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เพื่อท าความตกลงรว่มกันในการปรับปรุงหลักสูตร

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) 

9.12 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5ปี) ทุกวิชาเอก และ 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 

หมวดวิชาชีพครู ในวันที่ 2 มกราคม 2556 และวันที่ 4 มกราคม 2556 เพื่อปรับปรุงปรัชญาและ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยบูรณาการปรัชญาวิชาชีพครูเข้ากับปรัชญาสาขาวิชาเอกเพื่อให้หลักสูตร

มีความเป็นเอกภาพมากขึ้น  บูรณาการผลการเรียนรู้ระหว่างวิชาชีพครูและวิชาเอกให้เป็นผลการเรียนรู้

หมวดวิชาเฉพาะด้าน และปรับแก้รายละเอียดอื่นๆ ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ 

9.13 ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาชีพครูและคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) หมวดวิชาชีพครู ในวันที่ 4 

มกราคม 2556 และวันที่ 7 มกราคม 2556 เพื่อปรับปรุงรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาชีพครู ให้

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)

และมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 
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ภาคผนวก จ 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 

ชื่อ-นามสกุล  นางสาวพรสุข  หุ่นนิรันดร์  

ต าแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์ 

สังกัด       ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ประวัติการศึกษา 

2520 ค.บ. สุขศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2524 M.A.(Health Education) สาขาสุขศึกษา University of Northern Colorado 

 Greely, Colorado, USA 

2528 H.S.D.(Health and Safety Education) สาขาสุขศึกษา Indiana  University  

 Bloomington, Indiana, USA 

2551  MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM (MMM) สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิาร 

 ศาสตร์ 

  

อาจารย์พิเศษและกรรมการที่ปรึกษา 

September 23 – 28, 2006. Lecturer presentation School Violence in the US : Lessons  

 Learned  for Japan  at Tsukuba University, Japan. 

อาจารย์บัณฑิตพิเศษ สาขาวิชาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ตามค าสั่ง 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหงที่ 35/2545 ส่ัง ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2545 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษา 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษา 

คณะกรรมการที่ปรึกษาวารสารก่อนตีพิมพ์ (Peer Review) วารสารคณะพลศึกษา 

กรรมการทบทวนวารสารก่อนตีพิมพ์ (Peer Review) วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  

 ส านักวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประธานกรรมการโครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

 วิโรฒ พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน 

ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย 

Hunnirun, P., and others, (2008). “The Result of Training in School-Based Violence  

Prevention Program Application of Anger Management Intervention and Peace 

Building Strategies for Grade 7 Students in Schools at Nakhron Na Yok Province,” 

Proceeding of the 4
th 

World Teacher Days, 24 – 26 March 2008, Organize by 

Srinakharinwirot University and World Teacher in Thailand. 
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Hunnirun, P., White, D. L. and Glenn, B.C, (2006). “Violence Prevention Intervention  
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มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช. 

กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน และธาดา วิมลวัตรเวที. (2549). การศึกษาคัดกรองภาวะโลหิตจางของ

นิสิตระดับปริญญาตรี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ได้รับการสนับสนุนทัน

วิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ชัยยุทธ กุลตังวัฒนา  กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน ธาดา วิมลวัตรเวที ธงชาติ พู่เจริญ & ศุภชัย สุพรรณ

ทอง. (2552). ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพของคนไทย. 

ได้รับการสนับ สนุนทุนวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.). ได้รับ

รางวัลผลงานด้านวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมประจ าปี 2553 ระดับชมเชย จากส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ธาดา วิมลวัตรเวที และกมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน (2553).  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ได้รับการพัฒนา

รูปแบบเพื่อแก้ไขในปัญหาโรคอ้วนลงพุงของชุมชนเขตเมืองในกรุงเทพมหานคร. ได้รับการ

สนับสนุนทุนวิจัยจากส านักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)  

กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน และธาดา วิมลวัตรเวที (2554). การพัฒนารูปแบบการออมตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อการด าเนินชีวิตของนิสิต คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ. ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย. 

กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน และธาดา วิมลวัตรเวที (2554). กิจกรรมทางกายกับภาวะอ้วนของนักเรียน 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร.ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย

จากงบประมาณแผ่นดิน 

กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน และธาดา วิมลวัตรเวที (2554). การติดคอมพิวเตอร์ของนักเรียน 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร.ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย

จากงบประมาณแผ่นดิน    
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งานวิจัยที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน และธาดา วิมลวัตรเวที.ชุดโครงการวิจัย เมืองไทยแข็งแรง : ผสานพลัง

สร้างเด็กไทย.ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน. 

จินตนา อาจสันเที๊ยะ  กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน  เรวดีทรรศน์ รอบคอบ  อ.สฤษดิ์ จันทร์หอม และ

กาญจนา ปัญญาเพ็ชร์ . การวิเคราะห์โยงใยเหตุปัจจัยสุขภาวะของผู้สูงอายุที่มีปัญหาโรคเรื้อรังใน

ชุมชน กรุงเทพมหานคร .ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.) 

สุนันทา  ศรีศิริ และกมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มี

อิทธิพลต่อประสิทธิภาพงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนรินท

รวิโรฒ.  ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้  คณะคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ. 

ต าราเอกสารประกอบการสอน 

วสันต์ ศิลปะสุวรรณ ด ารง เชี่ยวศิลป์ และกมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน. (2538). สุขศึกษาเอดส์ในยุค

โลกาภวิัฒน์ : การประเมินความจ าเป็นในการวางแผนสุขศึกษาเอดส์. นนทบุรี : มูลนิธิภิกขุ

ปัญญานันทะ. 

กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน ด ารง เชี่ยวศิลป์ และสมจิตต์ สุพรรณทัสน์. (2540). พฤติกรรมองค์การ 

และสถานการณ์โรคเอดส์. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา 

กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน. (2547). ภาวะโลหิตจาง : ปัญหาท่ีต้องทบทวน. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา. 

กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน.. (2547). สุขศึกษาชุมชน. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา. 

กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน. (2555). การวิจัยทางสุขภาพ. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ชื่อ – นามสกุล  นายสิงหา    จันทน์ขาว 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สังกัด   ภาควิชาสุขศึกษา  คณะพลศึกษา 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2547          วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

                         คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

พ.ศ.2550          ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสุขศึกษา 

                         คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปัจจุบันก าลังศึกษา   ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

            คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์การการท างาน 

1.ปฏิบัติงานสอนในต าแหน่งอาจารย์ประจ าสัญญาจ้าง  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 2551 ถึง 31 

ส.ค. 2553 

2.ปฏิบัติงานสอนในต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (อาจารย์) ภาควิชาสุขศึกษา   

คณะพลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 ถึงปัจจุบัน 

ผลงานทางวิชาการ    

        วิทยานิพนธ์ระดับปรญิญามหาบัณฑิตเรื่อง  “ผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีอริยสัจสี่ที่มี 

ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1” ปีการศึกษา 2550 

ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรี ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์    

 1. รายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข 

 2. รายวิชาการวิจัยทางสาธารณสุข 

 3. รายวิชาการวางแผนและประเมินผลโครงการสุขภาพ 

 4. รายวิชาการพัฒนาสุขภาพในชุมชน 

 5. รายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

 6. รายวิชาจริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุข 

 7. รายวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

 8. รายวิชาปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 

 9. รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 

 10. รายวิชาอาชีวอนามัย 

 11. รายวิชาระบาดวิทยาและการควบคุมโรค 

 12. รายวิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

 13. รายวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
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 14. รายวิชาพฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข 

 15. รายวิชาสัมมนาทางสาธารณสุข 

 16. รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 

          17. ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสาธารณสุข 

ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรี ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1. รายวิชาสุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ 

2. การส่ือสารสุขภาพ 

3. การสัมมนาสุขศึกษา 

4.  สาธารณสุขเบื้องตัน 

5.  พื้นฐานพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ และกีฬา 

6.  สุขศึกษาชุมชน 

7.  ส่ิงเสพติดศึกษา 

ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์    

- รายวิชาพฤติกรรมสุขภาพ 

ประสบการณ์พิเศษอื่น ๆ     

1. การฝึกปฏิบัติงานปฐมพยาบาล   ณ  ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

บูรพา  ปีการศึกษา 2546 

2. การฝึกภาคสนามอนามัยชุมชนผสมผสานการปฏิบัติ  จังหวัดชลบุรี  ปีการศึกษา 2546 

3. การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง  “การศึกษาวิถีชีวิตและพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของชายขาย

บริการทางเพศในเขตพื้นที่เมืองพัทยา”  ปี พ.ศ. 2547 

4. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ   ณ  โรงพยาบาลระยอง   

       ปีการศึกษา 2547 

5. รองประธานจัดอบรมครูประจ าการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 นครปฐม ปี

การศึกษา2549 

6. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขศึกษาในโรงเรียน  สถานพยาบาล  และชุมชน   ณ 

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  ปีการศึกษา 2549 

7. การฝึกประสบการณ์การสอนวิชาสุขศึกษา   ณ  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

     ฝ่ายมัธยม   ปีการศึกษา 2549 

8. ผู้ช่วยสอนสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ภาควิชาหลักสูตร  การสอนและเทคโนโลยี 

     การศึกษา   คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา  2549   

9. ผู้ช่วยสอนรายวิชา 2723256  เพศศึกษา   ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2549  คณะครุ

ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

10. ผู้ช่วยสอนรายวิชา 0201108  ครอบครัวสัมพันธ์   ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2549              

                คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
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11.  ผู้ช่วยนักวิจัย  เรื่อง  “การศึกษาผลของการฝึกโยคะที่มีต่อสุขภาวะของคนไทย”   

        ของส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา    กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   โดยมี  

                รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท์  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  

       อินทร์ถมยา  เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย   พ.ศ 2550      

12.  ผู้ช่วยนักวิจัยเรื่อง  “การน าเสนอรูปแบบการพัฒนาฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย”  

ของนายนนชัย  ศานติบุตร   ผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายและแผน  การกีฬาแห่งประเทศ

ไทย พ.ศ.2550 

13.  ผู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ  การพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษา  ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.

2550) ของกองสุขศึกษา   กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.2550 

14.  ผู้ช่วยวิทยากร (รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท์) ในการจัดกิจกรรมใน

โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน   โดยใช้โรงเรียน

เป็นฐานในจังหวัดอุบลราชธานี    ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม พ.ศ.2550   จัดโดย

องค์การแฮนดิแคป    อินเตอร์เนชั่นแนล (Handicap International) โครงการในประเทศ

ไทย 

15.  ผู้ช่วยวิทยากร (รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท์) ในการจัดการอบรมเชิง 

        ปฏิบัติการส าหรับผู้ดูแลเด็กในโครงการ  “Fr. Ray’s  Village”     ระหว่างวันที่ 17-19  

        เมษายน พ.ศ. 2551  จัดโดยมูลนิธิคุณพ่อเรย์   จังหวัดชลบุรี           

16.  วิทยากรบรรยายเรื่อง “การตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร” โครงการค่ายพัฒนาและ

ส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

ในวันที่  13 ตุลาคม 2551 

17. วิทยากรบรรยายเรื่อง “การด าเนินงานสุขศึกษาในชุมชน”  ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี               

     คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในวันที่ 19 มกราคม 2552 

18. อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขประจ าปีการศึกษา 2551 

19. คณะกรรมการจัดท าหนังสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 

20. วิทยากรบรรยายเรื่อง  “การฝึกภาคสนามการให้สุขศึกษาในชุมชน : กรณีวิเคราะห์ปญัหา 

     สุขภาพชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา”  ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์   

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในวันที่ 21 สิงหาคม 2552 

21. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ    

     มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 

22. คณะกรรมการบริหารสมาคมสุขศึกษาแห่งประเทศไทย  ต าแหน่ง รองเลขาธิการสมาคม 

23. วิทยากรบรรยายเรื่อง “การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  และการใช้โปรแกรม SPSS  

       เบื้องต้น”  ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา  ในวันที่ 30  

                เมษายน 2553  
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24. วิทยากรบรรยายเรื่อง “การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  และการใช้โปรแกรม SPSS  

        เบื้องต้น”  ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ในวันที่  

                11 พฤษภาคม 2553  

25. ผู้ออกข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต   

        สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ  ประจ าปีการศึกษา 2553  

26. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

       สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  ประจ าปีการศึกษา 2552 - 2553  

27. คณะกรรมการประเมินงานมาตรฐานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2554 

(ภาคใต)้  

ประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

 1. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติ และ

ความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา  ทหารและครอบครัวทหาร 

กองพลทหารราบที่ 11 ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา”  ประจ าปี             

งบประมาณ 2552  

 2. อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษารหัส 52  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุข

ชุมชน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 

3. อาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาปัญหาพิเศษ  และรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราช

ภัฎราชนครินทร์ 

ประสบการณ์การศึกษาดูงาน 

-  ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล   ประเทศเกาหลี  ในวันที่ 22 เมษายน 2553  

ประสบการณ์การเข้ารับการฝึกอบรม 

          1. การเข้ารับการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาล   จากสภากาชาดไทย    

ระหว่างวันที่  24-28 เมษายน พ.ศ.2549 

          2. การเข้ารับการฝึกอบรมการท าบทเรียนออนไลน์  จากศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  มีนาคม  2553 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 

ชื่อ-นามสกุล  นายกฤตกรณ์ ประทุมวงษ์ 

ต าแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์ 

สังกัด   ภาควิชาสุขศึกษา  คณะพลศึกษา 

     

ประวัติการศึกษา  

2522  กศ.บ.  (ชีวเคมี) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

2525  วท.บ.  (โภชนศาสตร์และอาหารบ าบัด) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

2530  วท.ม.  (สาธารณสุขศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

2537  วท.ม.  (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2545  วท.ด.  (โภชนศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

2535 Diploma in Nutrition, Faculty of Medicine, University of Indonesia (ทุนซีมีโอ) 

2528 สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย 

กฤตกรณ์  ประทุมวงษ์. (2529). โอกาสเสี่ยงทางสุขภาพของครูสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา กรม 

 สามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร. (เอกสารอัดส าเนา) 

กฤตกรณ์  ประทุมวงษ์. (2530). การบ าบัดน้ าเสียโดยขบวนการ Activated sludge ที่อายุตะกอน 10 

วันในโรงงานผลิตภัณฑ์นม. (เอกสารอัดส าเนา) 

กฤตกรณ์  ประทุมวงษ์. (2537). การศึกษาสภาวะระบาดวิทยาการของนักกีฬามหาวิทยาลัย 

 ศรีนครนิทรวิโรฒ. น าเสนอในการประชุมวิชาการประจ าปี 2537. (ทุนมหาวิทยาลัย ศรีนครนทรวิโรฒ) 

กฤตกรณ์  ประทุมวงษ์. (2538). ความสามารถในการเป็นโฮสต์กึ่งกลางอันดับแรกของกุ้งไรใน 

 พยาธิตัวจี๊ด. วารสารศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2538. 

กฤตกรณ์  ประทุมวงษ์. (2539). การปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในอากาศที่ท าให้ก่อให้เกิดโรค 

 ทางเดินหายใจในเขตชุมชน. กรุงเทพมหานคร. (เอกสารอัดส าเนา) ทุนพลตรี  

 นายแพทย์ปรีชา  สิริวรสาร 

กฤตกรณ์  ประทุมวงษ์. (2543). The Socio-psychological Factors Effecting AIDS Prevention 

Behavioral in Male Students of Srinakharinwirot University. (เอกสารอัดส าเนา) ทุน

องค์การอนามัยโลก 

กฤตกรณ์  ประทุมวงษ์. (2544). แบคทีเรียในอากาศย่านจราจรหนาแน่นของกรุงเทพมหานคร.  

 วารสารสาธารณสุขศาสตร์, ปีที่ 13 ฉบับที่ 3. 
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กฤตกรณ์  ประทุมวงษ์. (2545). Effect of Lysine Fortification on Nutritional Status in Preschool 

Children, Numkhun District, Ubol – Ratchatanee. วารสารโภชนาการ, ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 

เดือนมกราคม. (ทุนบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย) 

กฤตกรณ์  ประทุมวงษ์. (1992). A Study of Nutritional Status of The Underfive Children in  

 Jeneponto South Salawese, Indonesia. (เอกสารอัดส าเนา) ทุนซิมิโอ ประเทศ

 อินโดนีเซีย 

กฤตกรณ์  ประทุมวงษ์. (2547). ผลของการเสริมสังกะสีต่อการรับรู้และภูมิคุ้มกันโรคในผู้สูงอายุ. 

 วารสารพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์, ฉบับที่ 1. 

กฤตกรณ์  ประทุมวงษ์. การควบคุมการติดเชื้อซ้ าของพยาธิใบไม้ตับด้วยการรักษาหมู่  2  ครั้งต่อปี  (ทุน 

 บริษัทไบเออร์ เยอรมัน) 

ผู้ร่วมวิจัย 

ส าอาง สืบสมาน, กฤตกรณ์  ประทุมวงษ์ และคณะ. (2546). โครงการรวบรวมและวิเคราะห์องค์ 

 ความรู้ การระดมความร่วมมือทางสังคม เพื่อป้องกันโรคอ้วนในเด็ก. (สนับสนุนโดย 

 เครือข่ายวิจัยสุขภาพ สกว. มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติฯ) 

อรวรรณ  แก้วบุญชู, กฤตกรณ์  ประทุมวงษ์ และคณะ. (2546). ผลของ Toluene ต่อการสูญเสียการ

 ได้ยินในคนงานเซอรามิค จังหวัด สระบุรี. (ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2546) 

อัญชนา  อินอ๊อด, กฤตกรณ์  ประทุมวงษ์ และสุปรียา  ตันสกุล. (2547). พฤติกรรมการจัดการขยะ

 อิเลคทรอนิกส์ในประชาชน เขตกรุงเทพมหานคร. 

กมลมาลย์  วิรัตน์เศรษฐสิน, กฤตกรณ์  ประทุมวงษ์ และคณะ. (2547). ความเชื่อทางสุขภาพและ 

 แรงสนับสนุน ทางสังคมในการป้องกันโรคอ้วนของนักเรียนชั้นมัธยมต้นสังกัด 

 ส านักงานการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร. 

จีรนันท์  สุวรรณวารี, กฤตกรณ์  ประทุมวงษ์ และคณะ. (2548). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการ 

 บริจาคโลหิตของผู้บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. 

ถนอมรัตน์ ประสิทธิเมตต์ และกฤตกรณ์  ประทุมวงษ์. (2548). ปัจจัยท่ีมีผลต่อภาวะน้ าหนักของ 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ  

บทความ 

LDL receptor กับการบริโภคไขมันเพื่อสุขภาพ (วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 เดือน 

 พฤษภาคม 2535) 

ร่างกายเราก าจัดโคเลสเตอรอลได้อย่างไร (วารสารเพื่อนสุขภาพ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ปี 2538) 

ระบาดวิทยาและพิษภัยของพาราควอทในมนุษย์ (รายงานการเฝ้าระวังโรคประจ าสัปดาห์  

        ปีที่ 26 ฉบับที่ 48 ธันวาคม 2538) 

ไมโครเบียลอิเล็คโทรด อีกทางเลือกหนึ่งส าหรับการติดตามคุณภาพน้ า (วารสารสาธารณสุขศาสตร์  

 ฉบับที่ 2 ปีที่ 34 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2547) 
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ส่ิงแวดล้อม  อาหาร  โภชนาการและสุขภาพ   ตีพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

      สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่ 18  วันที่  26  พฤศจิกายน  2547  (ISBN  974-9613-929) 

การเปลี่ยนแปลงของ Bicarbonate และ Creatine กับการออกก าลังกาย (อยู่ระหว่างด าเนินการ ปี  

  2548) 

ต ารา 

1.  โปรตีนกับนักกีฬาและการออกก าลังกาย (ISBN 974-9849-14-01) 

2.  โภชนาการสาธารณสุข (ISBN 974-9849-02-7) 

3.  หลักระบาดวิทยา (เอกสารอัดส าเนา ปี 2539) 

4.  การโด๊ปของนักกีฬาด้วยสารอาหาร (อยู่ระหว่างด าเนินการ - 2549) 

5.  ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ (อยู่ระหว่างด าเนินการ - 2549) 

ผู้เชี่ยวชาญ 

ที่ปรึกษาร่วมกับกองระบาดวิทยา  กระทรวงสาธารณสุข  เพื่อการศึกษาดูงานด้านระบบ 

 การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยากับชาวต่างประเทศ  โดยทุนองค์การอนามัยโลก 

วิทยากรในการด าเนินการจัดอบรมโครงการเยาวชนสัมพันธ์สร้างภูมิคุ้มกันการพึ่งยา 

 ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 

อาจารย์พิเศษ 

อาจารย์พิเศษประจ าสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  วิชาประชากรกับคุณภาพชีวิต   

 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2550 

อาจารย์พิเศษประจ าสาขาวิทยาศาสตร์ – คหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน 

อาจารย์พิเศษประจ าวิชากายวิภาคและสรีรวิทยา 1, 2   วิชาเภสัชวิทยาส าหรับพยาบาล  และ 

 วิชาจุลชีววิทยาและปาราสิต  St. Theresa  Inti  College  

อาจารย์พิเศษประจ าวิชา เภสัชวิทยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน 

อาจารย์พิเศษประจ าวิชา จุลชีววิทยาและปาราสิต ท่ีวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ  พ.ศ. 2548 - 

  ปัจจุบัน 

อาจารย์พิเศษสอนวิชา ชุมชนกับส่ิงแวดล้อม (สค 113)  และการพัฒนาองค์กรชุมชน (สค. 411) 

      นิสิตโครงการกลับคืนถิ่นสาขาพัฒนาชุมชน  คณะสังคมศาสตร์  พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน 

อาจารย์พิเศษประจ าวิชาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร  (13-041-146)  และวิชามนุษย์ 

      กับวิทยาศาสตร์กายภาพ (13-080-041)  นิสิตปริญญาตรี  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

                  กรุงเทพฯ   พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน 

อาจารย์พิเศษสอนวิชามนุษย์กับสังคม  (TMNA 012)    นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล 

      คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.  2547 

อาจารย์พิเศษวิชาสัมมนาระดับปริญญาโท  สาขาฟิสิกส์  ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ 

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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การน าเสนอผลงานและฝึกอบรม 

Krithakorn  Pratumvong. (2007) Upper  limit  of  hearing  among  workers  exposed  to  low  level         

 of  toluene  and  noise (poster  presentation  in  2
nd
  International  conference  on   

 occupational  health  nursing) 

Asiatox  III  :  The  3
rd
  International  Congress  of  Asian  Society  of  Toxicology  (Bangkok –  

 Chiang  Mai,  Thailand  2004) 

ฝึกอบรมด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  สาขาระบาดวิทยา  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

 มหาวิทยาลัยมหิดล  กรุงเทพมหานคร 

ฝึกอบรมด้าน  World  Conference  of  Therapeutic  Community  ที่กรุงเทพมหานคร 

ฝึกอบรมการป้องกันการพึ่งพายาและการบ าบัดรักษาของสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย 

ฝึกอบรมสัมมนา  “ปัญหาความปลอดภัยและงานอนามัยโรงเรียน”  ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Training  of  Therapeutics  of  Drug  Abuse  and  AIDS  ที่ศูนย์  Day  Top  Center เมืองมิวนิค   

             ประเทศเยอรมัน 

ฝึกอบรม  The  18
th
 World Conference on Health Promotion and Health Education ณ  กรุง  Melbourne   

 ประเทศ  Australia 

XVIIth  International  Congress  for  Tropical  Medicine  and  Malaria  (Sept.29-Oct.3, 2008)   

 International  Convention  Center  Jeju,  Jeju,  Korea. 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ชื่อ-นามสกุล   นางสุธีรา  เมืองนาโพธิ์ 

ต าแหน่งวิชาการ  อาจารย์ 

สังกัด    ภาควิชาสุขศึกษา  คณะพลศึกษา 

    

 ประวัติการศึกษา 

2532 วท.บ. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2541 วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา

และพฤติกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2551 MMM (การพัฒนาการจัดการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ 

 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  สาธารณสุข 

 

ผลงานทางวิชาการ 

 เอกสารประกอบการสอน 

  สุขภาพผู้บริโภค (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 

ผลงานวิจัย 

1. สุธีรา  เมืองนาโพธิ์. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนิสิตปริญญาตรี  

ชั้นปีที่ 1  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

 

รายวิชาที่สอนในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

พลส 201  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์       2(2-0-4)   

พลส 221  การส่ือสารสุขภาพ          2(1-2-3) 

พลส 312  ทฤษฎีสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ     2(1-2-3) 

พลส 313  โครงการสร้างเสริมสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จในสถานศึกษา    2(1-2-3) 

พลส 314  กิจกรรมสุขศึกษาและการส่ือสารสุขภาพ      2(1-2-3) 

พลส 318  การวางแผน ด าเนินงาน และประเมินผลสุขศึกษาในชุมชน    2(1-2-3) 

พลส 327  การตลาดเชิงสังคมเพื่อสุขภาพ       2(2-0-4) 

พลส 413  สัมมนาแนวโน้มของสุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ    2(1-2-3) 

พลส 465  การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม       2(1-2-3)   
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ภาคผนวก ฉ 

การเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และ    

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
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การเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

(กลุ่มวิชาชีพครู) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ  (48 นก) นก ประเภท กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ  (49 นก) นก ประเภท 

ศษ 111 จิตส านึกและจรรยาบรรณ 

 วิชาชีพครู              3(2-2-5) 

3 บังคับ ศษ 111 จิตส านึกและจรรยาบรรณ   

            วิชาชีพคร ู                3(2-2-5) 

3 บังคับ 

ศษ 202  ภาษาอังกฤษเพื่อพฒันาการ  

             เรียนรู้                  3(1-4-4) 

ศษ 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา    

                           3(3-0-6) 

3 

 

3 

เลือก 

 

บังคับ 

ศษ 201  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

                            3(2-2-5) 

ศษ 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา    

                            3(2-2-5) 

3 

 

3 

บังคับ 

 

บังคับ 

ศษ 241  จิตวิทยาส าหรับครู    3(2-2-5) 

 

ศษ 291  การฝึกประสบการณว์ิชาชีพคร ู

 ระหว่างเรียน 1         2(0-4-2) 

ศษ 381  สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

 สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

 การศึกษา               3(2-2-5) 

 

ศษ 421  วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร 

 สถานศึกษา             3(2-2-5) 

3 

 

2 

 

3 

 

 

 

3 

 

บังคับ 

 

บังคับ 

 

บังคับ 

 

 

 

เลือก 

ศษ 241 การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยา   

            ส าหรับครู              3(2-2-5) 

น าไปบูรณการกับรายวิชา ศษ 391 

 

ศษ 281 การออกแบบและพัฒนาสื่อ   

            นวัตกรรม และเทคโนโลยี  

            สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

            การศึกษา               3(2-2-5) 

ศษ 321  วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร 

                                 3(2-2-5) 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

บังคับ 

 

 

 

บังคับ 

 

 

 

บังคับ 

 

ศษ 331  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

 เชิงบูรณาการ          3(2-2-5) 

3 

 

บังคับ 

 

ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

                                 3(2-2-5) 

3 

 

บังคับ 

ศษ 332  การศึกษาส าหรับผู้ท่ีมีความ 

 ต้องการพิเศษ         3(2-2-5) 

3 บังคับ ศษ 332 การศึกษาพเิศษ         3(2-2-5) 

 

3 บังคับ 

ศษ 391  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 ระหว่างเรียน 2         2(0-4-2) 

2 

 

บังคับ 

 

ศษ 391  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 ระหว่างเรียน 1          2(0-4-2) 

2 

 

บังคับ 

ศษ 451  การวัดประเมินทางการศึกษา  

                            3(2-2-5) 

3 บังคับ ศษ 451  การวัดและประเมินผลทางการ 

            ศึกษา                     3(2-2-5) 

3 บังคับ 

ศษ 461  การบริหารและการจัดการ 

 การศึกษา               3(2-2-5) 

3 บังคับ ศษ 461 การบริหารและการจัดการ 

 การศึกษา                3(2-2-5) 

3 บังคับ 

ศษ 471  การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพฒันา 

 การเรียนการสอน      3(2-2-5) 

3 บังคับ ศษ 471  การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5) 

 

3 บังคับ 

ศษ 491  การฝึกประสบการณว์ิชาชีพคร ู

 ระหว่างเรียน 3         2(0-4-2) 

3 บังคับ ศษ 491  การฝึกประสบการณว์ิชาชีพคร ู

 ระหว่างเรียน 2          2(0-4-2) 

2 บังคับ 

ศษ 591  การปฏิบัติการสอนและฝึก 

           ประสบการณ์วิชาชีพ1 6(0-12-6) 

6 บังคับ ศษ 591  การปฏิบัติการสอนและฝึก 

        ประสบการณ์วิชาชีพครู1 6(1-12-5) 

6 บังคับ 

ศษ 592  การปฏิบัติการสอนและฝึก 

           ประสบการณ์วิชาชีพ2 6(0-12-6) 

6 บังคับ ศษ 592  การปฏิบัติการสอนและฝึก 

        ประสบการณ์วิชาชีพครู2 6(0-12-6) 

6 บังคับ 

รวมจ านวนหนว่ยกิตวชิาชพีครบัูงคบัไม่น้อยกวา่ 48  รวมจ านวนหนว่ยกิตวชิาชพีครบัูงคบั ไม่น้อยกว่า 49  
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การเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

(กลุ่มวิชาชีพครู) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

กลุ่มวิชาชีพครูเลือก (2 นก) นก ประเภท กลุ่มวิชาชีพครูเลือก (2 นก) นก ประเภท 

ศษ 202  ภาษาอังกฤษเพื่อพฒันาการ  

             เรียนรู้                  3(1-4-4) 

3 เลือก ปรับเปน็วิชาชีพครูบังคับ   

ศษ 311 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรม 

 พัฒนาผูเ้รียน           3(2-2-5) 

ศษ 201  ภาษาไทยเพื่อพฒันาการเรียนรู้   

                            3(1-4-4) 

ศษ 213  จิตส านึกและการมีส่วนร่วมทาง 

 สังคมและการเมือง    3(2-2-5) 

ศษ 312  การต่อรองกับวัฒนธรรมการ 

 บริโภค                   3(2-2-5)   

3 

 

3 

 

3 

 

3 

เลือก 

 

เลือก 

 

เลือก 

 

เลือก 

ศษ 212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรม   

            พฒันาผูเ้รียน            2(1-2-3)                    

ศษ 301 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้   

                                       2(1-2-3) 

ศษ 311  จิตส านึกและการมีส่วนร่วมทาง 

 สังคมและการเมือง     2(1-2-3) 

ศษ 312  การต่อรองกับวัฒนธรรมการ 

 บริโภค                    2(1-2-3) 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

เลือก 

 

เลือก 

 

เลือก 

 

เลือก 

ศษ 212  งานอาสาสมัครและกิจกรรม 

  เยาวชน                 3(2-2-5) 

3 เลือก ศษ 313  งานอาสาสมัครและกิจกรรม 

  เยาวชน                  2(1-2-3) 

2 เลือก 

ศษ 411  การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง  

                            3(2-2-5) 

3 เลือก ศษ 314 การพฒันาทักษะการคิดระดับสูง 

                                        2(1-2-3) 

2 เลือก 

ศษ 422  การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน        

                            3(2-2-5) 

3 เลือก ศษ 322  การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน        

                             2(1-2-3) 

2 เลือก 

ศษ 431  การจัดการเรียนรู้นอกระบบ 

 และตามอัธยาศัย      3(2-2-5) 

3 เลือก ศษ 333  การจัดการเรียนรู้นอกระบบ 

 และตามอัธยาศัย        2(1-2-3) 

2 เลือก 

ศษ 231  การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้าง 

 จิตส านึกสาธารณะ     3(2-2-5) 

3 เลือก ศษ 334  การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้าง 

 จิตส านึกสาธารณะ      2(1-2-3) 

2 เลือก 

ศษ 232   การศึกษาปฐมวัย    3(3-0-6) 3 เลือก ศษ 335   การศึกษาปฐมวัย     2(1-2-3) 2 เลือก 

ศษ 334  การพัฒนาทักษะการคิดและ 

  ความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก  

             ปฐมวัย                 3(3-0-6) 

3 เลือก ศษ 336  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค ์

  ของผู้เรียน              2(1-2-3) 

2 เลือก 

ศษ 335  การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย       

                            3(3-0-6) 

3 เลือก ศษ 337  การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย       

                                        2(1-2-3) 

2 เลือก 

ศษ 336  การมัธยมศึกษา       2(1-2-3) 2 เลือก ศษ 338  การมัธยมศึกษา        2(1-2-3) 2 เลือก 

เดิมไม่มีรายวิชานี ้   ศษ 339  หลักการอาชีวศึกษา    2(1-2-3) 2 เลือก 

ศษ 242  การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่า 

 แห่งตน                 3(2-2-5) 

3 เลือก ศษ 341  การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่า 

 แห่งตน                   2(1-2-3) 

 2 เลือก 

ศษ 361  การประกันคุณภาพการศึกษา        

                            3(2-2-5) 

3 เลือก ศษ 361  การประกันคุณภาพการศึกษา        

                             2(1-2-3) 

2 เลือก 

ศษ 362  การศึกษาและการพัฒนาชุมชน    

                            3(3-0-6) 

3 เลือก ศษ 362  การศึกษาและการพัฒนาชุมชน    

                             2(1-2-3) 

2 เลือก 

ศษ 371  สถิติทางการศึกษาเบ้ืองต้น  

                            3(2-2-5) 

3 เลือก ศษ 371  สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 

                             2(1-2-3) 

2 เลือก 
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การเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

(กลุ่มวิชาชีพครู) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

ศษ 382  การงานอาชีพและเทคโนโลยี       

                            3(2-2-5) 

3 เลือก ศษ 381  การงานอาชีพและเทคโนโลยี       

                             2(1-2-3) 

2 เลือก 

กลุ่มวิชาชีพครูเลือก (2 นก) นก ประเภท กลุ่มวิชาชีพครูเลือก (2 นก) นก ประเภท 

 ศษ 383 การพัฒนาแหล่งการเรยีนรู้และ 

 เครือข่ายการเรียนรู ้   3(2-2-5) 

ศษ 452  การประเมินเพื่อเสริมพลงั 

 การเรียนรู ้              3(2-2-5) 

เดิมไม่มีรายวิชานี ้

 

 

เดิมไม่มีรายวิชานี ้

3 

 

3 

เลือก 

 

เลือก 

ศษ 431  การพัฒนาแหลง่การเรียนรู้และ 

 เครือข่ายการเรียนรู ้   2(1-2-3) 

ศษ 452  การประเมินหลักสูตรและการสอน 

            เบ้ืองต้น                  2(1-2-3) 

ศษ 453 เทคโนโลยีเพื่อการวัดผล การ 

            ประเมิน และการวจิัยทางการศึกษา 

                                2(1-2-3) 

ศษ 472 การวิจัยเพื่อพฒันากระบวนการ 

            เรียนรู้และสงัคม        2(1-2-3) 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

เลือก 

 

เลือก 

 

เลือก 

 

 

เลือก 

ศษ 333  การจัดการความรู้     3(2-2-5)    3 เลือก ปรับออกน าไปบูรณการกับรายวชิาอื่น   

ศษ 341  จิต สมอง และการเรียนรู ้

 ของมนุษย ์             3(2-2-5) 

3 เลือก น าไปบูรณการกับรายวิชา ศษ 241   

ศษ 401  การออกแบบและพัฒนาสื่อ 

 การเรียนการสอน      3(2-2-5) 

3 เลือก น าไปบูรณการกับรายวิชา ศษ 281   

ศษ 441  การเรียนรู้ระดับจิตส านึกและ 

 จิตใต้ส านึก             3(2-2-5) 

3 เลือก ปรับออก   

รวมจ านวนหนว่ยกิตวิชาชีพครูเลอืก ไม่น้อย

กว่า  

2  รวมจ านวนหนว่ยกิตวิชาชีพครูเลอืก ไม่น้อย

กว่า  

2  

รวม จ านวนหนว่ยกิตวิชาชพีครู  ไม่น้อยกว่า 50  รวม จ านวนหนว่ยกิตวิชาชพีครู  ไม่น้อยกว่า 51  
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การเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2556 กลุ่มวิชาเอกสุขศึกษา 

โครงสร้างหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554 โครงสร้างหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2556 

กลุ่มวิชาเอก  (75 หน่วยกิต) นก ประเภ

ท 

กลุ่มวิชาเอก      (82 หน่วยกติ) นก ประเภท 

วิชาแกนวิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา 

พลก 101  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

ของมนุษย์ 1 

 

2 

 

บังคับ 

    วิชาแกนวิชาเอกสุขศึกษา    

พลบ101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

ของมนุษย ์

 
3 

 

บังคับ 

พลก 102  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

ของมนุษย์ 2 

2 บังคับ 

พลก 103  พืน้ฐานพลศึกษา สุขศึกษา 

นันทนาการ และกีฬา 

2 บังคับ -   

พลก 104  จริยธรรมวิชาชพี 1 1 บังคับ -   

พลก 201  จริยธรรมวิชาชพี 2 1 บังคับ 

พลก 301  จริยธรรมวิชาชพี 3 1 บังคับ 

พลก 202  ภาษาอังกฤษวชิาชีพ 1 2 บังคับ พลบ103ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพสุข

ศึกษาและพลศึกษา 

3 บังคับ 

พลก 302  ภาษาอังกฤษวชิาชีพ 2 2 บังคับ 

พลก 401  ภาษาอังกฤษวชิาชีพ 3 2 บังคับ 

พสข 421  สัมมนาสุขศึกษาและพลศึกษา 2 เลือก พลบ401 สัมมนาสุขศึกษาและพลศึกษา 3 บังคับ 

   พลบ102 สุขศึกษาและพลศึกษาใน

ประชาคมอาเซียน 

3 บังคับ 

วิชาเอกบังคับ 

พสข 111  จุลชวีวิทยาและปรสิตวิทยา

เบ้ืองต้น 

 

2 
 

บังคับ 

วิชาเอก 

- 

  

พสข 112  ประวัติและปรัชญาสุขศึกษา 2 บังคับ -   

พพล  201 สุขสมรรถนะ 2 บังคับ -   

พสข  203  สุขภาพส่วนบุคคลและสุขภาพ

ชุมชน 

2 บังคับ พสข202 สุขภาพสว่นบุคคล 3 บังคับ 

พสข203 สุขภาพชุมชน 3 บังคับ 

พลส 206  โรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ 2 บังคับ พสข204 โรคและการป้องกันโรค  3 บังคับ 

พสข 215  การสร้างเสริมสุขภาพและการ

ป้องกันโรค 

2 บังคับ พสข302 การสร้างเสริมสุขภาพ 3 บังคับ 

พสข303 การบริการสุขภาพ   3 บังคับ 

พสข 216  ชวีิตและครอบครัว 2 บังคับ -   

พสข 217  อาหารและโภชนาการเพื่อ

สุขภาพ 

2 บังคับ พสข305 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ 3 บังคับ 

พสข 218  ความปลอดภัยในชวีติ 3 บังคับ พสข301 ความปลอดภัยในชวีิต 3 บังคับ 

พสข 305 โครงการสุขภาพในโรงเรียนแบบ

ผสมผสาน 

2 บังคับ พสข411 การวางแผน การด าเนนิงานและ

การประเมินผลโครงการสุขภาพ 

3 เลือก 

พสข 306 การปฐมพยาบาลและการป้องกัน

การบาดเจ็บ 

2 บังคับ พสข412 การปฐมพยาบาลและการป้องกัน

การบาดเจ็บ 

3 เลือก 
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การเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2556 กลุ่มวิชาเอกสุขศึกษา 

โครงสร้างหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554 โครงสร้างหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2556 

พสข 311 เพศศึกษา 2 บังคับ พสข314 เพศศึกษา 3 เลือก 

พสข 312  สิง่เสพติดศึกษา  2 บังคับ พสข214 สิ่งเสพติดศึกษา 3 เลือก 

พลส 312  ทฤษฎีสุขศึกษาและพฤติกรรม

สุขภาพ 

2 บังคับ พสข201 หลักการสุขศึกษา 3 บังคับ 

พลส 315  ทันตสุขภาพ 2 บังคับ พสข215 ทันตสุขภาพ  3 เลือก 

พสข 321  การแนะแนวสุขภาพ 2 บังคับ พสข404 การแนะแนวสุขภาพ 3 บังคับ 

พลส 367  วิถีชีวิตและภูมิปญัญาไทยเพื่อ

สุขภาพ  

2 บังคับ พสข306 วิถีชีวิตและภูมิปญัญาไทยเพื่อ

สุขภาพ 

3 บังคับ 

พสข 411 สุขภาพจิต  2 บังคับ พสข213 สุขภาพจิต 3 เลือก 

พสข 412  ทักษะชีวิตและวิกฤตสุขภาพ 2 บังคับ พสข311 ทักษะชวีิตและวิกฤตสุขภาพ 3 เลือก 

พลส 422  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

ทางสุขศึกษา 

2 บังคับ พสข401 การออกแบบการวิจัย การวัดและ

การประเมินผลทางสุขศึกษา 

3 บังคับ 

พสข 431  การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา 1 2 บังคับ -   

พสข 432 การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษาและ

พลศึกษา 

2 บังคับ -   

พสข 433 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ

สอนสุขศึกษา  

2 บังคับ พสข403 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ

จัดการเรียนรู้สุขศึกษา 

3 บังคับ 

พสข 434 การประเมินผลทางสขุศึกษา 2 บังคับ -   

วิชาเอกสุขศึกษาเลือก 

พลส 211 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

 

2 

 

เลือก 

 

พสข211 การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

เพื่อสุขภาพ     

 

3 
 

เลือก 

พพล 202 กิจกรรมอาสาสมัคร 2 เลือก -   

พพล  301 กิจกรรมค่ายพักแรม 2 เลือก -   

พสข 314  กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพ 2 เลือก -   

พสข 316  สวัสดิศึกษา  2 เลือก -   

พลส 322  ชุมชนภวิัตนเ์พื่อการพึ่งตนเอง

ทางสุขภาพ 

2 เลือก -   

พลส 323  ภาวะผูน้ าและการสร้างการมี

ส่วนรว่มของชุมชน  

2 เลือก พสข402  ภาวะผูน้ าสุขศึกษาและการสร้าง

การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

3 บังคับ 

พสข 435  การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา 2 2 เลือก -   

พลส 461  จิตวิทยาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 2 เลือก -   

พลส 462 สุขภาพผู้บริโภค  2 เลือก พสข304 สุขภาพผู้บริโภค 3 บังคับ 

พลส 465  การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 2 เลือก -   

   พสข212 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ 3 เลือก 

   พสข312 กิจกรรมสุขศึกษาและการสื่อสาร 3 เลือก 
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การเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2556 กลุ่มวิชาเอกสุขศึกษา 

โครงสร้างหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554 โครงสร้างหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2556 

สุขภาพ 

   พสข313 การพัฒนาแหล่งการเรยีนรู้และ

เครือข่ายการเรียนรู้ทางสุขภาพ 

3 เลือก 

   พสข413 มาตรฐานงานสุขศึกษาและการ

จัดการงานสุขศึกษา 

3 เลือก 

   พสข414 การจัดการความรู้ทางสุขศึกษา 3 เลือก 

   พสข415 การศึกษาอิสระทางสุขศึกษา 3 เลือก 

   วิชาการสอนวิชาเอก 

พสข416 การจัดการเรียนรู้สุขศกึษาระดับ

ประถมศึกษา 

 

3 
 

เลือก 

   พสข405 การจัดการเรียนรู้สุขศกึษาระดับ

มัธยมศึกษา 

3 บังคับ 

   พสข417  การจัดการเรียนรู้สุขศกึษาระดับ

อาชีวศึกษา 

3 เลือก 

   พสข418 การจัดการเรียนรู้สุขศกึษา

การศึกษาพิเศษ  

3 เลือก 

   พสข419 การจัดการเรียนรู้สุขศกึษา

การศึกษานอกระบบ 

3 เลือก 

รวม จ านวนหนว่ยกิตวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 75  รวม จ านวนหนว่ยกิตวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 82  
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ภาคผนวก ช 

การเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
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การเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวชิาชีพครูบังคับ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

ศษ  111   จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู 3(2-2-5)  

 ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู  เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  สมรรถนะท่ีส าคัญ

ของครู  จิตส านึกและจริยธรรมครู  จรรยาบรรณวิชาชีพครู  ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับอาชีพครู  

ระเบียบข้าราชการครู  การเป็นผู้น าทางการศึกษา  การเสริมสร้างกระบวนการคิดด้วย

จิตส านึกทางจริยธรรม  บทบาทและหน้าท่ีของครูในฐานะผู้เรียนรู้และผู้ส่งเสริมการเรียนรู้  

รวมท้ังบทบาทของครูในฐานะผู้ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม  โดยให้มี

การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมร่วมด้วย 

ศษ   111    จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู                                      3(2-2-5) 

ED  111   Consciousness and Ethics for Professional Teachers  

      ศึกษาพัฒนาการของวิชาชพีครู เกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพครู สมรรถนะท่ีส าคัญ

ของครู  คุณลักษณะของครูท่ีดี จติส านึกและคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู จรรยาบรรณ

วิชาชีพครู ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับวชิาชีพครู กฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพ

ครู การเสรมิสร้างศักยภาพและสมรรถนะความเปน็ครู การเสริมสร้างกระบวนการคิดด้วย

จิตส านึกทางจริยธรรม บทบาท หน้าท่ีและภาระงานของครูในฐานะนิสิตครแูละผู้ส่งเสริม

การเรียนรู้ การเปน็บุคคลแห่งการเรียนรู้และการเปน็ผู้น าทางวิชาการและการศึกษา รวมท้ัง

บทบาทของครูในฐานะผู้ขับเคล่ือนการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม การสร้างทัศนคติ

ท่ีดีต่อวิชาชีพครู การศึกษาดงูานและฝึกปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและ

สังคม 

ศษ  202  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  3(1-4-4)  

ED  202  English Language for Learning Development 

  ศึกษาและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ การศึกษาและพัฒนา

ภาษาอังกฤษท่ีเป็นประโยชน์กับการศึกษา ค้นคว้า การอ่าน การคิด การสรุปสาระ การ

บันทึก การเขียน และการอภิปราย โดยเน้นการศึกษาและพัฒนา ผ่านกระบวนการเรียนรู้

บนฐานคิดท่ีสอดคล้องกับวิชาชีพครู ท่ีต้องเรียน พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ความคิด 

 

ศษ  201  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                               3(2-2-5) 

ED  201  English Language for Learning Development 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด 

วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ท้ังการฟัง-การพูด-การอ่าน และการเขียน ในการสรุปความ 

แปลความ ตีความ ขยายความ การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การน าเสนองาน การ

รายงาน และเทคนิคการพูดในท่ีสาธารณะ ดว้ยสาระการเรียนรู้ เรื่องราวต่างๆ จากสื่อ

หลากหลายเชิงบูรณาการในวิชาต่างๆ ทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน 
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ศษ  211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา    3(3-0-6)  

 ศึกษากระบวนทัศน์ทางการศึกษาซึ่งเชื่อมโยงปรัชญาเข้ากับแนวคิดของ

การศึกษาในแต่ละยุคสมัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ยุค  ยุคก่อนทันสมัย  เป็นยุคท่ีการด ารงชีวิต

มีความเชื่อมโยงกับบริบททางธรรมชาติ และสภาวะแวดล้อมทางสังคม กระบวนการ

สร้างสรรค์ สืบสาน และปรับเปลี่ยนความรู้ จึงเกิดจากความจ าเป็นในการด ารงชีวิตท่ีต้อง

อาศัยทรัพยากรธรรมชาติและความสัมพันธ์กับคนอ่ืน ๆ  ยุคทันสมัย ศึกษาการสับเปลี่ยน

ฐานคิด ไปสู่การมองโลกแบบแยกส่วน และการแบ่งแยกความรู้ออกเป็นศาสตร์ต่าง ๆ 

รวมถึงแนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อความทันสมัย  ระบบการศึกษาและแผนการพัฒนา

การศึกษาเพื่อก ากับทิศทางการศึกษาและความเป็นครู  เพื่อตอบสนองเป้าหมายของ

การศึกษา  ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นและการปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อน าไปสู่การปฏิรูปการศึกษา 

ยุคหลังทันสมัย ศึกษาการปรับฐานคิดและทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งของ

ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อันเป็นสังคมท่ีมีความรู้

เป็นฐาน (Knowledge Based Society) และคนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long 

Learning) และพัฒนาการศึกษาให้เป็นพลังน าไปสู่สันติสุขของตนและของโลก  

ศษ  211  กระบวนทัศน์ทางการศึกษา                                       3(2-2-5) 

ED  211  Educational Paradigms  

 ศึกษากระบวนทัศน์ทางการศึกษาซึ่งเชื่อมโยงปรัชญาเขา้กับแนวคดิของ

ปรัชญาการศึกษาในแต่ละยุคสมัย ซึ่งแบ่งยุคสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของทัศนะในการ

มองโลกและมองชีวิต ได้แก่ ยุคก่อนทันสมัย ยุคทันสมัย และยุคหลังทันสมัย การสร้าง

ความเข้าใจต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการศึกษาทัง้ในสว่นของปรัชญาการศึกษา 

หลักการและระบบการจัดการศึกษา และกฎเกณฑ์ต่างๆที่ถูกก าหนดข้ึนเพื่อก ากับทิศทาง

ของการศึกษาในแต่ละยุคสมัย ท้ังในระดับชุมชน สังคมไทยและสงัคมโลก ผลกระทบต่างๆ 

ท่ีเกิดข้ึนจากการปรับเปลี่ยนวิธีคดิต่อการปฏิรูปการศึกษา การเกิดข้ึนของหลักการของ

สหประชาชาติวา่ด้วยการพฒันาท่ียั่งยืน และการสร้างวิสัยทัศน์ทางการศึกษาเพื่อน าไปสู่การ

สร้างสรรค์ปรัชญาและกลยุทธ์ทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพฒันาอย่างยั่งยืน รวมถึง

การสร้างสังคมใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อท าให้คนในสังคมได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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ศษ 241  จิตวิทยาส าหรับครู       3(2-2-5)  

ศึกษาฐานคิดและองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการแนะแนว 

ตลอดจนการให้การปรึกษา เก่ียวกับระบบการพัฒนาสมองและพัฒนาการเรียนรู้ในระดับ

วัยต่าง ๆ ธรรมชาติของการเรียนรู้ องค์ประกอบของการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยท่ี

มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทักษะการคิด กระบวนการคิด การสร้างแรงจูงใจ 

สุขภาพจิต เชาวน์ปัญญา ความถนัด เชาวน์อารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัว และสามารถให้

ค าแนะน า ช่วยเหลือนักเรียนโดยการให้ค าปรึกษา โดยมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง 

และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ตลอดจนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 

ศษ  341  จิต สมอง และการเรียนรู้ของมนษุย์ 3(2-2-5)  

ED  341  Mind, Brain and Human Learning  

 ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ท่ีมีองค์ประกอบเก่ียวเนื่องกันท้ัง

ทางจิต ทางสมอง  เน้นในความสัมพันธ์ระหว่าจิต-สมอง ศึกษาเรื่องเก่ียวโครงสร้างท่ี

ส าคัญของสมอง การท างานของสมองท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้  ความสัมพันธ์ระหว่างสมอง

กับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์    การออกแบบการเรียนรู้ท่ีสร้างประสิทธิภาพสูงสุด

ให้กับผู้เรียนโดยสัมพันธ์กับศักยภาพสมอง  รวมถึงทฤษฎีทางสติปัญญาของมนุษย์ท่ีส าคัญ 

ศษ  241  การเรียนรู้ของมนษุย์และจิตวิทยาส าหรับครู                     3(2-2-5) 

ED  241  Human Learning and Psychology for Teachers  

 ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ที่มีองค์ประกอบเก่ียวเนื่องกัน

ท้ังทางจิต ทางสมอง เน้นในความสัมพันธ์ระหว่างจิต-สมอง ความสัมพันธ์ระหว่างสมอง

กับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย ์ศึกษาฐานคิดและองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการศึกษาและ

จิตวิทยาการแนะแนว ตลอดจนการให้การปรึกษา เก่ียวกับระบบการพัฒนาสมองและ

พัฒนาการเรียนรูใ้นระดับวัยต่างๆ ธรรมชาติของ    การเรียนรู้ องค์ประกอบของการเรียนรู้ 

กระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ทฤษฎี  การเรียนรู้ ทักษะการคิด 

กระบวนการคิด การสร้างแรงจงูใจ สุขภาพจิต เชาวนป์ัญญา ความถนัด เชาวน์อารมณ ์

บุคลิกภาพ การปรับตัว และสามารถให้ค าแนะน า ช่วยเหลือนักเรยีนโดยการให้ค าปรึกษา 

โดยมุ่งให้ผู้เรียนรูจ้ักและเขา้ใจตนเอง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ตลอดจนสามารถน ามา

ประยุกต์ใชใ้นการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวชิาเอก 

ศษ 291 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 2(0-4-2)  

ศึกษาและท าความเข้าใจสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน การจัดการโรงเรียน 

สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน เข้าใจบทบาทและงานในหน้าท่ีการท างานของครูใน

โรงเรียน  ศึกษาวิธีการแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนท่ีมีปัญหา สร้างเสริมศรัทธา เจตคติ 

ทัศนคติและแรงจูงใจในการเป็นครู 

 

น าไปบูรณาการกับวิชา ศษ 391  
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ศษ 381 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5)  

            ศึกษาแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎีของสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  

วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากการใช้สื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศ  ฝึกปฏิบัติ  

ออกแบบ  ผลิตสื่อน าไปใช้ประเมิน  และพัฒนาโครงงานสื่อและนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้ท่ีดี รวมท้ังการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถสร้างระบบ

สารสนเทศโดยใช้ฐานความรู้ท่ีชุมชนมีอยู่ให้รู้จักการเลือกสรรความรู้และข้อมูลข่าวสารจาก

แหล่งต่าง ๆ  ศึกษาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  เพื่อสามารถแสวงหาแหล่ง

เรียนรู้ท่ีหลากหลายในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

ศษ  401  การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  3(2-2-5)  

ED  401  Instructional Media Design and Development   

   ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎี ท่ีน ามาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอน หลักการผลิต การใช้ และการประเมินผลสื่อการเรียนการสอน ตลอดจน

ปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ศษ  281  การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 

                  สื่อสารการศึกษา                                                   3(2-2-5) 

ED  281  Media, Innovation and Information Technology Design and  

                  Development for Educational Communication  

          ศึกษา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีของการออกแบบ การใช้ การพัฒนาและ              

การประเมินผลสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา การ

พัฒนาสื่อ     การเรียนการสอน การวิเคราะห์ปญัหาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรปู

เพื่อการจัดการเรียนการสอน ส ารวจ รวบรวมและประยุกต์ใช้แหล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยู่ใน

ชุมชน ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านแหล่งการเรียนรูแ้ละเครือข่ายการเรียนรู ้

การจัดท าโครงงานออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรม  การเรยีนการสอนใหเ้หมาะสม

กับผู้เรียน สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามระดับการศึกษาและวิชาเอก 

อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ      การเรียนรู้ 



157 

 

การเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวชิาชีพครูบังคับ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

ศษ 421 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5)  

        ศึกษาฐานคิด ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตรการศึกษา ความส าคัญ ปัญหาและ

แนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ท าความเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของฐานคิด กระบวนการ

สร้างและสาระของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถประเมินหลักสูตรได้ท้ัง

ก่อนและหลังการใช้หลักสูตร สามาถวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร สามารถพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลาง การมีส่วนร่วม

ของชุมชนและสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคม ชุมชน และท้องถ่ิน  

 

 

ศษ  321  วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร                                        3(2-2-5) 

ED  321  Methodologies for Curriculum Development 

        ศึกษาฐานคิด ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบหลักสูตร และการ

พัฒนาหลักสูตร ศึกษาปัญหาและแนวโน้มของมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตร

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน การอาชวีศกึษาและการอุดมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตร

การศึกษาเพื่ออาชีพ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างหลักสูตรแบบจุลภาคทุกระดับ

การศึกษาและวิชาเอก ฝึกปฏิบัตกิารน าหลักสูตรไปทดลองใช้ ฝึกปฏิบัติการประเมินและน า

ผลการประเมินไปใชใ้นการพัฒนาหลักสูตร สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีดุลย

ภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสตูรแกนกลาง การมีส่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้องกับ

บริบททางวัฒนธรรม สงัคม ชุมชน และท้องถ่ิน 
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ศษ 331  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้เชงิบูรณาการ 3(2-2-5)  

        ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้และแนวทางในการพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเปน็

ส าคัญอันจะก่อใหเ้กิดปญัญาในการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน สามารถคิดกิจกรรม

ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและจ าแนกระดับการเรียนรู้ของผูเ้รียนจากการประเมินผล 

โดยใช้เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ การใช้และผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมการ

เรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนของผู้เรยีน โดยน าความรู้หรือทฤษฎีมาใช้ฐานความเข้าใจที่คนมี

ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ อันเป็นหวัใจส าคัญของการสร้างความรู้ท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้จรงิ 

เพื่อใชใ้นการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเปน็การจัดกระบวนการเรียนรู้จาก

ฐานวฒันธรรมอันหลากหลายท่ีให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

การบูรณาการเนื้อในกลุ่มสาระการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้แบบเรียนร่วมได้สอดคล้อง

กับสภาพความเป็นจรงิในวิถีชีวิต 

ศษ  331  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้                                        3(2-2-5) 

ED  331  Methodologies for Learning Management  

        ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้  รูปแบบและแนวทางการจัดการ

เรียนรู้ ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก สามารถบูรณาการความรู้และจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั สามารถบริหารจัดการชั้นเรียนและ

สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู ้ทั้งในดา้นกายภาพ และด้านจิตวิทยาเพือ่สร้างบรรยากาศแห่งการ

เรียนรู้ จัดและใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้ของผู้เรียน 

การใช้และผลิตสื่อและการพฒันานวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

ปฏิบัติการจัดการชั้นเรียนและสรา้งสรรค์กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจในการเรียนรู้

และการพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม โดยเปน็การจัดกระบวนการเรยีนรู้จากฐานวัฒนธรรมอัน

หลากหลายท่ีให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้จากแหล่งต่างๆ อย่างเหมาะสม ออกแบบ        การ

เรียนรู้ท่ีสร้างประสิทธิภาพสูงสุดให้กับผู้เรียนโดยสัมพันธ์กับศักยภาพสมอง รวมท้ังทฤษฎี

ทางสติปัญญาของมนุษย์ท่ีส าคัญการบูรณาการเนื้อในกลุ่มสาระการเรียนรู้และการจัดการ

เรียนรู้แบบเรียนรว่มได้สอดคล้องกับสภาพความเปน็จรงิในวิถีชวีติ การทดลองสอนใน

สถานการณ์จ าลอง 
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ศษ 332 การศึกษาส าหรับผู้ท่ีมีความต้องการพิเศษ  3(2-2-5)  

 ศึกษาประวัติความเป็นมา ความส าคัญจ าเป็นและระบบการจัดการศึกษาพิเศษใน

ประเทศไทย เรียนรู้เก่ียวกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ อาทิ เด็กท่ีมีความ

บกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางร่างกาย 

บกพร่องทางการเรียนรู้ บกพร่องซ้ าซ้อน ปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ และเด็กท่ีมี

ความสามารถพิเศษ ศึกษาลักษณะ  ความสามารถ และข้อจ ากัดของเด็กกลุ่มดังกล่าว โดย

การสังเกต คัดแยก หรือการเสาะหา และให้การช่วยเหลือเบ้ืองต้น ตลอดจนการจัด

การศึกษาพิเศษ  การจัดการเรียนร่วม  เรียนรวม  การปรับหลักสูตร การท าแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล 

ศษ  332  การศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 

ED  332  Special Education 

  ศึกษาประวัติความเปน็มา ความส าคัญของระบบการจัดการศึกษาพิเศษใน

ประเทศไทย เรียนรูเ้ก่ียวกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ อาทิ บุคคลท่ีมีความ

บกพร่องทางการเหน็ บกพร่องทางการได้ยิน บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสตปิัญญา บุคคล

ท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย การเคล่ือนไหว และสุขภาพ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้ บุคคลท่ีมีความพิการซ้อน บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางอารมณ์และพฤติกรรม 

บุคคลออทิสติก และผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษ ศึกษาลักษณะ ความสามารถ และข้อจ ากัด

ของเด็กกลุ่มดังกล่าว โดยการสังเกต คัดแยก หรือการเสาะหา และการช่วยเหลือเบ้ืองตน้ 

รวมท้ังศึกษาเก่ียวกับจิตวิทยาส าหรับเด็กพิเศษ ตลอดจนการจัดการศึกษาพิเศษ การ

จัดการเรียนร่วม เรียนรวม การปรับหลักสูตร การท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
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ศษ 391 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 2(0-4-2)  

ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกการเตรียม การสร้าง และ

การใช้สื่อการเรียนการสอน การบริหารและจัดการชั้นเรียน  ฝึกการตรวจแบบฝึกหัด 

ทดลองฝึกปฏิบัติการในสภาพห้องเรียน ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล 

และฝึกปฏิบัติงานหน้าท่ีครูในสถานศึกษา 

 

ศษ  391  การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูระหว่างเรียน 1                2(0-4-2)  

ED  391  Practicum in the Profession of Teaching I 

 ศึกษาและสงัเกตสภาพแวดล้อมท่ัวไปของโรงเรียน การบริหารจดัการใน

โรงเรียน สภาพงานครู พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ 

แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ สงัเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษา

และสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกการเตรียมการสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้ การ

บริหารและจัดการชั้นเรียน ฝึกการตรวจแบบฝึกหัด ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนในสภาพ

ห้องเรียน ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านปัญญา อารมณ์ สังคม ร่างกาย จิตใจ และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตลอดจนทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน

เสมือนจริงเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเปน็ครูมืออาชีพ ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
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ศษ 451 การวัดประเมินทางการศึกษา  3(2-2-5)  

ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเก่ียวกับการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา  จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ  และเทคนิควัดและประเมินผล

การศึกษา การประเมินผลระดับชาติ  และการประเมินผลในชั้นเรียน การประเมินผลแบบย่อย

และแบบรวม กระบวนการสร้างและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  การประเมินตาม

สภาพจริง การประเมินภาคปฏิบัติ  และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน  การตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือ  การแปลความหมาย  การรายงานและการใช้ผลการวัดและประเมินผลการศึกษาในการ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร โดยจัดให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคดิ และความรู้

ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าและน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการปฏิบัติการวัดและประเมินผลได้ตาม

สภาพความเป็นจริง และรายงานการค้นคว้าอิสระในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้ตาม

ความสนใจเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม 

 

ศษ 451  การวดัและประเมินผลทางการศึกษา                                   3(2-2-5) 

ED 451 Educational Measurement and Evaluation 

 ศึกษาความหมาย วิวฒันาการ แนวคิดและทฤษฎีพืน้ฐานเก่ียวกับการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งในระดบัชาติและระดับชั้นเรียน การประเมินผลแบบย่อยและแบบ

รวม ศึกษากระบวนการสร้างและใช้เคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบ 

การสร้างแบบทดสอบ และการสร้างข้อสอบ วิธีการตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการ

ตัดสินผลการเรียน การประเมินตามสภาพจริง การประเมินสอบภาคปฏิบัติ และการสร้าง

เกณฑ์การให้คะแนน การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ และ

แปลความหมาย การรายงาน และการน าผลการวัดและประเมินไปใชใ้นการพฒันาผู้เรียน 

และการปรับปรงุการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรโดยจัดให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยน

แนวคิด และความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า และน าความรู้ท่ีไดไ้ปใช้ในการปฏิบัติ      

การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือวัดประเมินผลการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาแบะ

วิชาเอก ที่อยู่บนพืน้ฐานความแตกต่างกันของความสามารถของนกัเรียน และจัดท ารายงาน

การค้นคว้าอิสระเก่ียวกับการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือวัดประเมินผลการเรียนรูเ้ปน็

รายบุคคลหรือกลุ่ม 
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ศษ  461 การบริหารและการจัดการการศึกษา 3(2-2-5)  

ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีการบริหารจัดการ  บนฐานคิดของการเคารพและ

การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและตัวตนโดยเน้นการพัฒนาภาวะผู้น า

ทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ  การท างานเป็นทีม การจัดระบบสารสนเทศ และใช้

นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการ วัฒนธรรมองค์กร  มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร  การติดต่อสื่อสาร 

การประสานประโยชน์ในองค์กร การบริหารจัดการชั้นเรียน  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน พร้อมท้ังฝึกปฏิบัติจัดท าโครงงานทางวิชาการ  โครงการฝึกอาชีพ 

และกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในองค์รวม 

 

ศษ   461  การบริหารและการจัดการการศึกษา                                    3(2-2-5) 

ED  461  Education Administration and Management  

  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจดัการ  บทบัญญัติ และกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกับการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา บนฐานคดิของการเคารพและการอยู่

ร่วมกันท่ามกลาง  ความหลากหลายทางวฒันธรรม โดยเนน้การพัฒนาภาวะผูน้ าทางการศึกษา 

การท างานเปน็ทีม มนษุยสัมพนัธ์และการตดิต่อสื่อสาร การประสานประโยชนใ์นองค์กร การคิด

อย่างเปน็ระบบ การท างานเปน็ทีม การจัดระบบสารสนเทศและใชน้วัตกรรมเพื่อการบริหาร

จัดการวฒันธรรมองค์กร การบริหารจัดการชัน้เรียนแต่ละระดับการศกึษาและวชิาเอก การพฒันา

ชุมชน พร้อมท้ังฝึกปฏิบัติการวางแผนและการประเมิน การบริหารและการประกันคุณภาพ การ

จัดท าระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการ การจดัท าโครงงานทางวิชาการ โครงการฝึกอาชพี 

และกิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนในองค์รวม 

ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนการสอน  3(2-2-5)  

ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเก่ียวกับการวิจัย  วิธี

วิทยาการวิจัย รูปแบบและกระบวนการวิจัย แนวคิดและหลักการวิจัยในชั้นเรียน  การเชื่อมโยง

กระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน การออกแบบการวิจัย  การใช้สถิติเพื่อ

การวิจัย  และวางแผนการท าวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึก

ปฏิบัติการใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้ท่ี

สนใจควบคู่ไปกับการจัดท าแผนการเรียนรู้  โดยจัดให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด และ

ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอน  รวมท้ังจัด

ให้ผู้เรียนได้เสนอเค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกับสาระการ

เรียนรู้ตามความสนใจ  และน าเสนอผลงานวิจัย 

ศษ 471   การวิจัยทางการศึกษา                      3(2-2-5) 

ED 471   Educational Research 

 ศึกษาธรรมชาต ิความหมาย วิวฒันาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานของการ

วิจัยทางการศึกษา จรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รูปแบบการวิจัย ขั้นตอน

การวิจัย การเลือกปญัหาในการวจิัย การค้นคว้าเอกสารและงานวจิัยท่ีเก่ียวข้อง ตวัแปรและ

สมมติฐาน การออกแบบ การวิจัยทางการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชงิ

คุณภาพ การแปลผลและสรุปผล การเขียนเค้าโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทาง

การศึกษา การอภิปรายแลกเปลีย่นแนวคิดและความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นควา้งานวิจัย 

รวมท้ังการน าเสนอเค้าโครงการวจิัยทางการศึกษา การปฏิบัติการวิจัยและการน าเสนอ

ผลงานวิจัย 
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ศษ 491 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูระหว่างเรียน 3  2(0-4-2)  

ศึกษาทักษะการสอนแบบต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีการสอน ฝึกปฏิบัติการ

สอนระดับจุลภาค ด้านการวางแผน  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  การออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างสื่อ  การวัดและประเมิน และฝึกปฏิบัติการสอนตามแผน 

บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน 

การสังเกตการสอนของเพื่อน  

 

ศษ  491  การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูระหว่างเรียน 2                2(0-4-2)  

ED  491  Practicum in the Profession of Teaching II 

 ศึกษาทักษะต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม

และน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการสอนระดับจุลภาค ฝึกเขียน

แผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลท่ี

สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก และฝึกปฏิบัติการ

สอนตามแผน บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

เป็นฐาน ศึกษาและแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน สังเกตการสอนของเพื่อน เรียนรู้

บทบาทหน้าท่ีของครูตลอดจนจัดกิจกรรมอาสาและโครงการทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การเรียนการสอนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 
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ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 6(0-12-6) 

 การจัดให้นิสิตไปฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานด้านความรู้

ประสบการณ์การปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตาม

เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศ

ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงานใน

หน้าท่ีครู การบูรณาการความรู้ท้ังหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ได้แก่  

การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน  การวิจัยในชั้นเรียน  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  งาน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งานบริการของโรงเรียน  การศึกษาและบริการชุมชน และงานอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกับสถานศึกษา 

ศษ  591  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1          6(1-12-5) 

ED  591  Internship in Education I 

 ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่  

การปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การ

นิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงานใน

หน้าท่ีครู การบูรณาการความรู้ท้ังหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่ 

การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษา

และบริการชุมชน งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสถานศึกษา น าผลการประเมินมาพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สัมมนาการศึกษากับอาจารย์นิเทศก์การศึกษาและ

เพื่อนนิสิตเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสาร และ/หรือ Face to face อย่าง

น้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง จัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์ 
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ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 6(0-12-6) 

 การจัดให้นิสิตไปฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานด้านความรู้

ประสบการณ์การปฏิบัตงิานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทาง

การศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศรว่มกันระหว่างมหาวิทยาลัย

ศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้ท้ังหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา ได้แก่  การปฏิบัติการสอนในชัน้เรียน  การวิจัยในชั้นเรียน  การพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา  งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  งานบริการของโรงเรียน  การศึกษาและ

บริการชุมชน และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าท่ีครู

เพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 

ศษ  592  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2          6(0-12-6) 

ED  592  Internship in Education II 

  ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและ

วิชาชีพครูสู่  การปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตาม

เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศ

ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้

ท้ังหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่  การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งาน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับสถานศึกษา น าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนและการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าท่ีครูเพื่อพัฒนา

ความเป็นครูมืออาชีพ จัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์ 

ศษ  311  ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 3(2-2-5)  

ED  311  Scout, Red Cross Youth, and  Student Activities 

 ศึกษาบทบาทของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รยีนของนักเรียน 

นักศึกษาทุกระดับ ความส าคัญของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บุคลิกภาพและทักษะของผู้สอน

ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนอ่ืนๆ การฝึกปฏิบัติในฐานะผู้เข้ารว่ม 

ศษ  212  ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน                    2(1-2-3) 

ED  212  Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development Activities 

 ศึกษาบทบาท หน้าท่ี และความส าคัญของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และครู

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด 

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้และ

เข้าใจตนเองในการก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตท้ังด้านการเรียนและอาชีพ  การจัด

กิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาความมีระเบียบความเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี และการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม

ให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถ่ินตามความสนใจใน

ลักษณะอาสาสมัคร โดยให้มีการฝึกปฏิบัติในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สอน 
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ศษ  201  ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้   3(1-4-4)  

ED  201  Thai Language for Learning Development 

  ศึกษาและพฒันาการใช้ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ การศึกษาและการพัฒนา

ภาษาไทยท่ีสัมพันธ์กับการศึกษาค้นคว้า การอ่าน การคิด การสรปุสาระ การบันทึก การ

เขียน และการอภิปราย โดยเนน้การศึกษาและพฒันาผ่านระบบการเรียนรู้บนฐานคิดท่ี

สอดคล้องกับวิชาชีพครู ท่ีต้องเรยีน พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ความคิด 

ศษ  301  ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้                                 3(2-2-5) 

ED  301  Thai Language for Learning Development 

 ศึกษาและพฒันาการใช้ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ การศึกษาและการพัฒนา

ภาษาไทยท่ีสัมพันธ์กับการศึกษาค้นคว้า การอ่าน การคิด การสรปุสาระ การบันทึก การ

เขียน และการอภิปราย โดยเนน้การศึกษาและพฒันาผ่านระบบการเรียนรู้บนฐานคิดท่ี

สอดคล้องกับวิชาชีพครู ท่ีต้องเรยีน พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ความคิด 

ศษ  213  จิตส านึกและการมีส่วนร่วมทางสงัคมและการเมือง 3(2-2-5)  

ED  213  Social and Politics Consciousness and Participation 

        การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกทางสังคมและการเมือง  การ

ตระหนักถึงบทบาท หน้าท่ี และสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์และความเปน็พลเมืองของสงัคม

ท้ังในระดับชุมชน  ประเทศ  และสังคมโลก การสร้างจิตส านึกต่อการมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเหน็และเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมือง การเปน็ผู้น าทางสงัคมโดย

เปน็ผู้ตระหนักถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ท่ีหลากหลาย การท า

ความเข้าใจต่อสังคมแบบพหุวัฒนธรรม การเมืองเพื่อการมีส่วนรว่มของประชาชน  และ

กระบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคม 

ศษ  311  จิตส านึกและการมีส่วนร่วมทางสงัคมและการเมือง            2(1-2-3) 

ED  213  Social and Political Consciousness and Participation 

 การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกทางสังคมและการเมือง  การ

ตระหนักถึงบทบาท หน้าท่ี และสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์และความเป็นพลเมืองของสังคม

ท้ังในระดับชุมชน  ประเทศ  และสังคมโลก การสร้างจิตส านึกต่อการมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมือง การเป็นผู้น าทางสังคมโดย

เป็นผู้ตระหนักถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ท่ีหลากหลาย การท า

ความเข้าใจต่อสังคมแบบพหุวัฒนธรรม การเมืองเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน  และ

กระบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม 
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ศษ  312  การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค   3(2-2-5)  

ED  312  Negotiating Consumer Culture   

 ศึกษาการก่อรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม  ระบบสัญลักษณ์ท่ี

ส่งผ่านทางสื่อในรูปแบบต่างๆ ท้ังในรูปของการโฆษณาสินค้าโดยตรงและในท่ีแฝงเร้นมา

ในรูปแบบต่างๆ   ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคต่อฐานคิดและการด ารงชีวิตของคน

ในสังคม  การสร้างความตระหนักต่อปัญหา  การรู้เท่าทัน และสร้างอ านาจต่อรองกับ

วัฒนธรรมบริโภค  เพื่อให้เกิดการบริโภคอย่างมีสติ และส่งเสริมฐานคิดของความพอเพียง

ในการด ารงชีวิตท้ังระดับปัจเจกและสังคม  เพื่อน าไปสู่การสร้างครูท่ีเข้าใจต่อฐานคิด

ข้างต้น  การท าให้ครูเป็นผู้น าในการสร้างความรู้  สร้างกระบวนการเรียนรู้ และเผยแพร่

ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอย่างรู้เท่าทัน มีสติ และใช้ปัญญา  

ศษ  312  การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค                           2(1-2-3) 

ED  312  Negotiating and Consumer Culture   

 ศึกษาการก่อรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม กระบวนการ

สร้างค่านิยมต่อการบริโภคในสังคมสมัยใหม่ ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคต่อฐาน

คิดและการด ารงชีวิตของคนในสังคม ความตระหนักต่อปัญหา การรู้เท่าทัน และสร้าง

อ านาจต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค เพื่อให้เกิดการบริโภคอย่างมีสติ และส่งเสริมฐาน

คิดของความพอเพียงในการด ารงชีวิตท้ังระดับปัจเจกและสังคม เพื่อน าไปสู่การสร้างครูท่ี

เข้าใจต่อฐานคิดข้างต้น การท าให้ครูเป็นผู้น าในการสร้างความรู้  สร้างกระบวนการเรียนรู้ 

และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอย่างรู้เท่าทัน มีสติ และใช้ปัญญา  

ศษ  212  งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน 3(2-2-5)  

ED  212  Voluntary Works and Youth Activities 

 ศึกษาขอบข่าย หลักการ โครงการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับงานอาสาสมัคร

และกิจกรรมเยาวชนท้ังในและต่างประเทศ บทบาทของการศึกษาในงานอาสาสมัครและ

กิจกรรมเยาวชน 

ศษ  313  งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน                          2(1-2-3) 

ED  313  Voluntary Work and Youth Activities 

 ศึกษาขอบข่าย หลักการ โครงการและหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องกับงาน

อาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชนท้ังในและต่างประเทศ บทบาทของการศึกษาในงาน

อาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน 

ศษ  411  การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง  3(2-2-5)  

ED  411  Developing Higher Order of Thinking Skills  

 ศึกษาเก่ียวกับความความคิด ความส าคัญจ าเป็นในการฝึกความคิดระดับสูง 

การประเมินทักษะความคิดระดับสูงเบ้ืองต้น และการบูรณาการกลยุทธ์ในการใช้ทักษะ

ความคิดระดับสูงกับการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน การประเมินผล ตลอดจนการ

จัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีสาระเน้นกลยุทธ์ทางความคิด เก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ 

(Creative thinking) ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) และกลยุทธ์ในการ

แก้ปัญหา (Problem-solving strategies)   

ศษ  314  การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง                                 2(1-2-3) 

ED  314  Developing Higher Order Thinking Skills  

 ศึกษาเก่ียวกับความความคิด ความส าคัญจ าเป็นในการฝึกความคิดระดับสูง 

การประเมินทักษะความคิดระดับสูงเบ้ืองต้นและการบูรณาการกลยุทธ์ในการใช้ทักษะ

ความคิดระดับสูงกับการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน การประเมินผล ตลอดจนการ

จัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีสาระเน้นกลยุทธ์ทางความคิด เก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ 

ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา  
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ศษ  422  การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน 3(2-2-5)  

ED  422  Local Curriculum Development 

 ศึกษา ภูมิหลงั ประวัติความเปน็มาของการจัดท าหลักสูตรท้องถ่ิน สามารถ

วิเคราะห์หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ

สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคมและท้องถ่ิน รวมท้ังสามารถประเมินหลักสูตรได้

ท้ังก่อนและหลงัการใช้หลักสูตร เพื่อให้สามารถพฒันาหลักสูตรท้องถ่ินให้มีดุลยภาพ

ระหว่างเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางกับความต้องการของชุมชน 

ศษ  322  การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน                                       2(1-2-3) 

ED  322  Local Curriculum Development 

 ศึกษา ภูมิหลงั ประวัติความเปน็มาของการจัดท าหลักสูตรท้องถ่ิน สามารถวเิคราะห์

หลักสูตร ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรท้องถ่ินโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้อง

กับบริบททางวัฒนธรรม สังคมและท้องถ่ิน รวมท้ังสามารถประเมินหลักสูตรได้ท้ังก่อนและ

หลังการใช้หลักสูตร เพื่อให้สามารถพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมาย

ของหลักสูตรแกนกลางกับความต้องการของชุมชน 

ศษ  431  การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย 3(2-2-5)  

ED  431  Non-formal and Informal Learning Management 

 ศึกษาวิธีการ  หลักการ  แนวทาง  และจัดการเรียนให้แก่บุคคลตลอดชีวิต  โดยวิธีการ

เรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศยั  การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้แก่บุคคล  

การพัฒนารปูแบบการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย  รูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับ

สภาพชุมชนทัง้เมืองและชนบท การจัดแหล่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับ

การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย  การประเมินผลการจัดการเรียนรู้นอกระบบและ

ตามอัธยาศัยและการฝึกลงมือปฏิบัติงานจรงิในชุมชน    

ศษ  333  การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย                  2(1-2-3) 

ED  333  Non-formal and Informal Learning Management 

 ศึกษาวิธีการ หลักการ แนวทาง และจัดการเรียนให้แก่บุคคลตลอดชีวิต  

โดยวิธีการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

ให้แก่บุคคล การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย รูปแบบต่างๆ ให้

สอดคล้องกับสภาพชุมชนทั้งเมืองและชนบท การจัดแหล่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้

สอดคล้องกับการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย การประเมินผลการจัดการเรียนรู้นอก

ระบบและตามอัธยาศัยและการฝึกลงมือปฏิบัติงานจริงในชุมชน    
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ศษ  231  การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะ 3(2-2-5)  

ED  231  Public Concern-Based Learning 

  ศึกษา

หลักการและฐานคิดด้านความส าคัญของส่วนรวม (สาธารณะ) รวมท้ังองค์ความรู้และ

ความสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทุกมิติ  ได้แก่  มิติทรัพยากร  มิติเทคโนโลยี  มิติของเสีย

และมลพิษ  มิติมนุษย์/สังคม/วฒันธรรม  คุณค่าทางนเิวศวิทยา  วิธีการและกระบวนการ

จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกในการคุ้มครอง  ดูแลรักษา  และสร้างพลงัในการปกป้องสิ่ง

ท่ีเปน็ของสาธารณะและสิทธิประโยชน์ของชุมชนและสงัคม  เช่น  ดิน  น้ า  ป่า  อากาศ  

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ผ่านกระบวนการคิดด้วยความกล้าหาญทาง

จริยธรรม  เพื่อสร้างความเข้มแขง็ให้ชุมชนและสงัคมได้รู้เท่าทนักระแสโลกาภิวฒัน์  และ

ความก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลยีท่ีเข้ามาพร้อม ๆ กับวฒันธรรมการบริโภคในระบบทุน

นิยม  ท้ังนี้เพื่อให้ทุกสรรพชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างยัง่ยืน โดยให้มีการศึกษาดูงานและฝึก

ปฏิบัติ การจัดการเรียนรูเ้พื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะในสถานศึกษา/ชุมชนร่วมดว้ย 

ศษ  334  การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะ                  2(1-2-3) 

ED  334  Public Concern-Based Learning 

  ศึกษาและวิเคราะห์หลักการและฐานคิดด้านความส าคัญของสว่นรวม 

(สาธารณะ) รวมท้ังองค์ความรู้และความสัมพนัธ์ด้านสิง่แวดล้อมทุกมิติ ได้แก่ มิติ

ทรัพยากร มิติเทคโนโลยี มิติของเสียและมลพิษ มิติมนษุย์/สังคม/วัฒนธรรม คุณค่าทาง

นิเวศวิทยา วิธีการและกระบวนการจัดการเรียนรูเ้พื่อสร้างจิตส านกึในการคุ้มครอง ดูแล

รักษา และสร้างพลงัในการปกปอ้งสิ่งท่ีเป็นของสาธารณะและสิทธิประโยชน์ของชุมชนและ

สังคม ศิลปวฒันธรรมและภูมปิญัญาท้องถ่ิน ผ่านกระบวนการคิดด้วยความกล้าหาญทาง

จริยธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสงัคมได้รู้เท่าทนักระแสโลกาภิวฒัน์  และ

ความก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลยีท่ีเข้ามาพร้อมๆ กับวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุน

นิยม ทั้งนีเ้พื่อให้ทุกสรรพชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างยัง่ยืน โดยให้มีการศึกษาดูงานและฝึก

ปฏิบัติ การจัดการเรียนรูเ้พื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะในสถานศึกษา/ชุมชนร่วมดว้ย 

ศษ  232  การศึกษาปฐมวัย   3(3-0-6)  

ED  232  Early Childhood Education 

  ศึกษาแนวคิด นโยบาย ความส าคัญ ความมุ่งหมายและขอบข่ายของการจัด

การศึกษาปฐมวัย วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาปฐมวัยท้ังในและต่างประเทศ หลักสูตร

และรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยท้ังในประเทศ และต่างประเทศ นวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย ปัจจัยท่ีมีต่อความส าเร็จในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 

ศษ  335  การศึกษาปฐมวัย                                                  2(1-2-3) 

ED  335  Early Childhood Education 

  ศึกษาแนวคิด นโยบาย ความส าคัญ ความมุ่งหมาย ขอบข่ายของการจัด

การศึกษาปฐมวัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครูปฐมวัย วิวัฒนาการของการจัดการศึกษา

ปฐมวัยท้ังในและต่างประเทศ หลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยท้ังในและ

ต่างประเทศ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย และทักษะการจัดการเรียนรู้

บูรณาการทางการศึกษาปฐมวัย 
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ศษ  334  การพัฒนาทักษะการคิดและความคิดสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)  

ED  334  Thinking Skills and Creativity Development in Young Children 

  ศึกษาวเิคราะห์ทฤษฎเีก่ียวกับพฒันาการการคิด  และปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิด

สร้างสรรค์  ความหมาย  กระบวนการคิด ทักษะการคิด ตามแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ  การ

ท างานของสมองและพัฒนาการทักษะการคิด  ปจัจัยท่ีมีผลต่อทักษะการคิดและความคิด

สร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย หลักการส าคัญในการสง่เสริมทักษะการคิดและความคิด

สร้างสรรค์  การออกแบบกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะการคิดทุกรูปแบบและความคิด

สร้างสรรค์ทางบวกในเด็กปฐมวยั 

ศษ  336  การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน                    2(1-2-3) 

ED  336  Creativity Development of Learners 

   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ความหมาย กระบวนการพัฒนาสมอง การคิด

และความคิดสร้างสรรค์ส าหรับผู้เรียน ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในผู้เรียน 

หลักการส าคัญในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรม การ

มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในชั้นเรียน รวมถึงการฝึกแก้ปัญหาเพื่อ

พัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดอย่างสร้างสรรค์ และการน าความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ใน

การแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ศษ  335  การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)  

ED  335  Child Rearing and Parenting 

 ศึกษาถึงหลักการเลี้ยงดู การโภชนาการ  สุขภาพและสวัสดิภาพส าหรับเด็ก

ปฐมวัย  รวมถึงบทบาทของผู้ปกครอง ครู และโรงเรียนในการเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์

ให้กับเด็ก  รวมท้ัง(การ)วิเคราะห์ (การ)แก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัย (ในด้าน

การเลี้ยงดู สุขภาพ  และความปลอดภัย ในฐานะของครูและผู้ปกครอง) ท้ังทางด้านการ

เลี้ยงดู  สุขภาพ  และความปลอดภัย ในฐานะของครูและผู้ปกครอง 

 

ศษ  337  การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย                                      2(1-2-3)  

ED  337  Rearing of Young Children 

 ศึกษาหลักการอบรมเลี้ยงดู การโภชนาการ และสวัสดภิาพส าหรับเด็ก

ปฐมวัย บทบาทของผู้ปกครอง ครู และโรงเรียนในการอบรมเลีย้งดูและจัดประสบการณ์

ให้กับเด็ก คุณธรรมจริยธรรมท่ีดีส าหรับผู้ปกครอง ครู และผู้ท่ีเก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัย 

กระบวนการและรปูแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก สุขภาพและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย 

รวมท้ังความเข้าใจ ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรมท่ีดีต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ศษ  336   การมัธยมศึกษา 2(1-2-3)  

ED  336  Secondary Education  

        ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา ความมุ่งหมาย หลักสูตร การเรียนการสอน และการ

ประเมินผล ศึกษาแนวคิด และแนวโน้มการมัธยมศึกษา ธรรมชาติของนักเรียนในระดับ

มัธยมศึกษา การบริหารและการจัดโรงเรียนมัธยม ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน

มัธยมศึกษา 

ศษ  338   การมัธยมศึกษา                                                    2(1-2-3)  

ED  338  Secondary Education  

        ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา ความมุ่งหมาย หลักสูตร การเรียนการสอน และ             

การประเมินผล ศึกษาแนวคิด และแนวโน้มการมัธยมศึกษา ธรรมชาติของนักเรียนในระดับ

มัธยมศึกษา การบริหารและการจัดโรงเรียนมัธยม ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน

มัธยมศึกษา 
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การเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวชิาชีพครูบังบัค 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

ไม่มี ศษ  339   หลักการอาชีวศึกษา                                                 2(2-0-4)  

ED  339    Principle in Vocational Education 

     ศึกษาเก่ียวกับปรัชญาการจัดการอาชีวศึกษา  หลักการและทฤษฎีการอาชีวศึกษา นิยาม  

ความหมาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์การจัดอาชีวศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ ความ

เปน็มาของการจัดอาชวีศึกษาในประเทศไทย ความสัมพันธ์ของอาชีวศึกษากับการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจและสงัคม บทบาทของการอาชีวศึกษากับการศึกษาในระบบต่างๆ ความ

ร่วมมือของการจัดการอาชีวศึกษาระหวา่งสถานศึกษาและสถานประกอบการ มาตรฐานการ

จัดการการอาชีวศึกษา 
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การเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวชิาชีพครูเลือก 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

ศษ  242  การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน 3(2-2-5)  

ED  242   Guidance for Self-Esteem Development 

 ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้านจิตวิทยาการแนะแนว เพื่อให้รู้จักและ

เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน ตลอดจนเข้าใจสถานการณ์หรือบริบทในชั้นเรียน เพื่อเป็น

แนวทางในการแนะแนว สร้างการเห็นคุณค่าในตัวตน พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้

ตามศักยภาพแห่งตน สามารถให้ค าปรึกษาช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยตระหนักว่าภารกิจของการแนะ

แนวเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นครู รวมถึงการจัดโครงการฝึกอาชีพเพื่อสร้างการตระหนัก

ในคุณค่าแห่งตน  

ศษ  341  การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน                    2(1-2-3) 

ED  341  Guidance for Self-Esteem Development 

 ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้านจิตวิทยาการแนะแนว เพือ่ให้รู้จักและ

เข้าใจธรรมชาติของผูเ้รียน ตลอดจนเข้าใจสถานการณ์หรือบริบทในชัน้เรียน เพื่อเป็น

แนวทางในการแนะแนว สร้างการเห็นคุณค่าในตวัตน พัฒนาผู้เรยีนให้เรียนรู้และพฒันาได้

ตามศักยภาพแห่งตน สามารถให้ค าปรึกษาชว่ยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผูเ้รียน โดยตระหนกัว่าภารกิจของการแนะ

แนวเปน็ส่วนหนึง่ของความเป็นครู รวมถึงการจัดโครงการฝึกอาชีพเพื่อสร้างการตระหนัก

ในคุณค่าแหง่ตนและสามารถจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก  

ศษ  361  การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)  

ED  361  Quality Assurance in Education 

  ศึกษาค้นคว้าและพฒันาแนวคิดทางด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา บนฐาน

คิดเพื่อการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ การพฒันาระบบและกลไกทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการประกันคุณภาพ การศึกษา

เพื่อพัฒนา 

ศษ  361  การประกันคุณภาพการศึกษา                                 2(1-2-3) 

ED  361  Quality Assurance in Education 

  ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาแนวคิดทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา บน

ฐานคิดเพื่อการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ การพัฒนาระบบและกลไกทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการประกันคุณภาพ การศึกษา

เพื่อพัฒนา 
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การเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวชิาชีพครูเลือก 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

ศษ  362  การศึกษาและการพฒันาชุมชน 3(3-0-6)  

ED  362  Education and Community Development 

 ศึกษาหลักการ และวิธีการของงานพัฒนาชุมชน แนวคิดและทฤษฎีท่ีส าคัญ ๆ 

ในการพัฒนาชุมชน สภาพปัญหา และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ของ

ไทย บทบาทของบุคลากรทางการศึกษาต่องานพัฒนาชุมชน  

ศษ  362  การศึกษาและการพฒันาชุมชน                                  2(1-2-3) 

ED  362  Education and Community Development 

 ศึกษาหลักการ และวิธีการของงานพัฒนาชุมชน แนวคิดและทฤษฎีท่ีส าคัญ 

ๆ ในการพัฒนาชุมชน สภาพปัญหา และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ 

ของไทย บทบาทของบุคลากรทางการศึกษาต่องานพัฒนาชุมชน  

ศษ  371  สถิติทางการศึกษาเบ้ืองต้น 3(2-2-5)  

ED  371  Statistics in Education I 

  ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับสถิติ สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็นและการ

แจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงปกติ สถิติเชิงอ้างอิง การประมาณค่า การทดสอบ

สมมติฐานทางสถิติ การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม สองกลุ่ม และมากกว่า

สองกลุ่ม โดยเน้นทักษะการเลือกใช้สถิติวิเคราะห์ได้เหมาะสมกับปัญหาวิจัย ฝึกปฏิบัติการ

ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ค่าสถิติต่างๆ สามารถแปลผล สรุปผล และรายงาน

ผลการวิเคราะห์ได้ถูกต้องชัดเจน 

ศษ  371  สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา                                     2(1-2-3) 

ED  371  Introduction to Statistics in Education 

  ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับสถิติ สถิติบรรยาย การแจกแจงปกติ สถิติ

อ้างอิง          การประมาณค่า การทดสอบสนมมติฐานทางสถิติ การทดสอบค่าเฉลี่ยของ

กลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม และมากกว่าสองกลุ่ม เน้นการเลือกใช้สถิติได้เหมาะสมกับปัญหา

วิจัย ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถแปลผล สรุปผล 

และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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การเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวชิาชีพครูเลือก 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

ศษ  382  การงานอาชพีและเทคโนโลยี 3(2-2-5)  

ED  382  Work, Career and Technology 

  ศึกษา  แนวคิด หลักการ และทฤษฎี เก่ียวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขอบข่าย เนื้อหาสาระและวิธีการพัฒนาผู้เรียน

ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐาน ต่อการด ารงชีวิต และประยุกต์ใช้ในการท างาน 

เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน โดยครอบคลุมเนื้อหาด้านการด ารงชีวิต

และครอบครัว การออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ศษ  381  การงานอาชพีและเทคโนโลยี                                       2(1-2-3)  

ED  381  Occupations and Technologies 

      ศึกษา แนวคิด หลักการและทฤษฎี เก่ียวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยี

เพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ขอบข่าย เนื้อหาสาระและวิธีการพัฒนา

ผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มทัีกษะพื้นฐานต่อการด ารงชวีิตและประยุกต์ใช้ในการ

ท างาน เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน โดยครอบคลุมเนื้อหาด้านการ

ด ารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ศึกษาหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดการและการวางแผนโรงฝึกงานส าหรับกลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักการใช้โรงฝึกงานเพือ่การสอนการงานอาชพี

และเทคโนโลยี ฝึกการออกแบบวางผงัโรงฝึกงานตามลักษณะการใช้งาน 

ศษ  383  การพัฒนาแหลง่การเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 3(2-2-5)  

ED  383  Development of Learning Resources and Learning Networks 

 ศึกษาแนวคิด สภาพ ปัญหาของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน ประเภท 

ลักษณะ องค์ประกอบ ของแหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้  และบทบาทของ

แหล่งการเรียนรู้ต่อการศึกษาไทย แนวทางการพัฒนาและให้บริการแหล่งการเรียนรู้ ท่ี

สอดคล้องกับสภาพกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และสังคม การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งการ

เรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน 

ศษ  431  การพัฒนาแหลง่การเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้           2(1-2-3) 

ED  431  Development of Learning Resources and Learning Networks 

 ศึกษาแนวคิด สภาพ ปัญหาของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน 

ประเภท ลักษณะ องค์ประกอบ ของแหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ และบทบาท

ของแหล่งการเรียนรู้ต่อการศึกษาไทย แนวทางการพัฒนาและให้บริการแหล่งการเรียนรู้ท่ี

สอดคล้องกับสภาพกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และสังคม การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งการ

เรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน 
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การเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวชิาชีพครูเลือก 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

ไม่มี ศษ  452  การประเมินหลักสูตรและการสอนเบ้ืองตน้                     2(1-2-3) 

ED  452  Introduction to Curriculum and Instruction Evaluation 

     ศึกษาแนวคิด หลักสูตร ความส าคัญ และกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตร

และการสอน หลักการ รปูแบบและวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตรและการสอน การ

วิเคราะห์หลักสูตร การวางแผนและออกแบบการประเมินหลักสูตรและการสอน การเขียน

ข้อเสนอโครงการและรายงานการประเมิน และการน าผลการประเมินหลักสูตรและการสอน

ไปประยุกต์ใชเ้พื่อการพัฒนาฝึกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและการสอน เพื่อให้เข้าใจข้อดี 

ข้อบกพร่อง พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี ศษ 453 เทคโนโลยีเพื่อการวัดผล การประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา                              

                                                                                          2(1-2-3) 

ED 453 Technology for Educational Measurement, Evaluation, and Research 

   แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีทางการวัดผล การประเมินและการวจิัยทางการศึกษา 

เนน้การจัดระบบข้อมูล การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการวิเคราะห์โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวเิคราะห์ข้อมูล สามารถน า

โปรแกรมส าเร็จรูปมาประยุกต์ใชใ้นการออกแบบและน าเสนอวิธีการทางการวัดผล การ

ประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา 
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การเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวชิาชีพครูเลือก 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

 ศษ 472 การวิจัยเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้และสังคม              2(1-2-3) 

ED 472 Research for learning process and social development 

  ศึกษาค้นคว้าแนวคิดเก่ียวกับวิธีวิทยาการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ และการ

พัฒนาสังคมโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน เพื่อให้การวิจัยเป็นเคร่ืองมือและกลไกในการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม เน้นการจัดการความรู้ โดยอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แนวคิดและความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางการศึกษา และจากการจัดให้

ผู้เรียนจัดท ารายงานวิจัยในประเด็นที่สนใจและน าเสนอผลงานวิจัย 

ศษ  441  การเรียนรู้ระดับจิตส านึกและจิตใต้ส านึก   3(2-2-5)  

ED  441  Conscious and Subconscious Learning 

  ศึกษาเก่ียวกับกลไกการเรียนรู้ท่ีส าคัญของมนุษย์ 2 ระบบคือระบบจิตส านึก 

(Conscious System) และระบบจิตใต้ส านึก (Subconscious System) ในเรื่องของ

ความหมาย การท างานของกลไกการเรียนรู้ท้ังสองระบบ อิทธิพลของวิธีการเรียนรู้แต่ละ

แบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของระบบจิตใต้ส านึกท่ีมนุษย์ใช้มากท่ีสุด ให้น ามาใช้เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ในระบบการศึกษา รวมท้ังศึกษาเรื่องการน าวิธีการท่ีมนุษย์ใช้

ระบบการเรียนรู้และ การน าเอาวิธีการเรียนรู้ท้ังสองระบบเข้ามาสู่การเพิ่มศักยภาพในการ

จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อน าไปพัฒนาศักยภาพมนุษย์สู่จุดสูงสุดของผู้เรียนแต่ละคน 

ปรับออก 
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การเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวชิาชีพครูเลือก 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

ศษ  452  การประเมินเพื่อเสริมพลงัการเรยีนรู้ 3(2-2-5)  

ED  452  Evaluation for Learning Empowerment 

  ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับศักยภาพการเรียนรู้ของบุคคล การพัฒนา

ศักยภาพการเรียนรู้ การประเมินเพื่อเสริมพลังการเรียนรู้ หลักการและกระบวนการ

ประเมินเพื่อเสริมพลังการเรียนรู้ท่ีให้ความส าคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม และการเปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องกับการเรียนรู้เข้ามีส่วนร่วมใน

การประเมิน การออกแบบและวางแผนการประเมินเพื่อเสริมสร้างพลังการเรียนรู้ และการ

ฝึกปฏิบัติพัฒนาเครื่องมือและวิธีการประเมินเพื่อเสริมสร้างพลังการเรียนรู้ของผู้เรียนทุก

ช่วงวัย 

ปรับออก 
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การเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวชิาเอกสุขศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

พลก 101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1           2(1-2-3) 

PEC 101 Human Anatomy and Physiology I    

 โครงสร้าง หน้าท่ี กลไกการท างาน และการควบคุมอวัยวะและระบบต่าง 

ๆของมนุษย์ การท างานของระบบต่าง ๆ ในภาวะปกติ ได้แก่ ระบบผิวหนัง ระบบ

โครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและอวัยวะสัมผัสพิเศษ ระบบฮอร์โมน และ

ระบบภูมิคุ้มกัน รวมท้ังการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ท่ีเกีย่วข้อง 

พลบ101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์                                   3(2-2-5) 

PEI101Human Anatomy and Physiology 

          ศึกษาและวิเคราะห์พัฒนาการร่างกายมนุษย์ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา เรียนรู้

โครงสร้างหน้าท่ีการท างานของระบบร่างกาย การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ การ

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางกายวิภาคและสรีรวิทยาส าหรับวิชาชีพสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

พลก 102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2           2(1-2-3) 

PEC 102 Human Anatomy and Physiology II 

 โครงสร้าง หน้าท่ี กลไกการท างาน และการควบคุมอวัยวะและระบบต่าง 

ๆของมนุษย์ การท างานของระบบต่าง ๆในภาวะปกติ ได้แก่ ระบบหัวใจและ

ไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับปัสสาวะ และระบบ

สืบพันธุ์  รวมท้ังการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้อง 

พลก 103 พ้ืนฐานพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ และกีฬา  2(2-0-4)   

PEC 103 Foundation of Physical Education, Health Education, Recreation 

and Sport 

 ศึกษาและเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย  ความส าคัญ  และความสัมพันธ์

ของสุขศึกษา พลศึกษา  นันทนาการ และกีฬา  ตลอดจนเข้าใจประวัติและปรัชญาของ

สาขาวิชาเหล่านี้  บทบาทของวิชาชีพเหล่านี้ในสังคม  โอกาสในการประกอบอาชีพของ

ผู้ส าเร็จสาขาวิชาเหล่านี้ 

ปรับออก 
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การเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวชิาเอกสุขศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

พลก 104 จริยธรรมวิชาชีพ 1              1(1-0-2) 

PEC 104 Professional Ethics I   

 ศึกษาความหมาย  ความส าคัญเกี่ยวกับจริยศาสตร์  คุณค่าของ

จริยธรรม  จริยธรรมวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีการปลูกจิตส านึกท่ีดี  มีความ

ประพฤติและการปฏิบัติท่ีมีคุณธรรมตามค่านิยมของสังคมไทย 

ปรับออก โดยสอดแทรกเนื้อหาอยู่ในรายวิชา พลบ401 สัมมนาสุขศึกษาและพลศึกษา 

พลก 201 จริยธรรมวิชาชีพ 2               1(1-0-2)           

PEC 201 Professional Ethics II   

 ศึกษาและเข้าใจจริยธรรมวิชาชีพในแต่ละสาขา  เข้าใจทฤษฎีการพัฒนา

จริยธรรม  การพัฒนาจริยธรรมในแนวพุทธ  การพัฒนาตนให้เป็นผู้มีจริยธรรม   

เสริมสร้างจิตส านึกและจิตสาธารณะ  เพ่ือให้เป็นผู้มีความส าเร็จในวิชาชีพ 

พลก 301 จริยธรรมวิชาชีพ 3    1(1-0-2) 

PEC 301 Professional Ethics III 

 ศึกษาและปฏิบัติการเป็นผู้มีจริยธรรมวิชาชีพ  โดยพัฒนาตนให้เป็นผู้มี

คุณภาพ  มีจิตส านึก  จิตสาธารณะและจิตบริการ  สามารถท างานกับผู้อื่นและสังคม

ได้  สามารถประสบความส าเร็จในการประกอบวิชาชีพ  และเข้าใจกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 

พลก 202 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 1    2(2-0-4) 

PEC 202 Professional English I     

 ศึกษาหลักไวยากรณ์พ้ืนฐานเพ่ือการใช้งานในวิชาชีพ  เรียนรู้การใช้

ศัพท์เกี่ยวกับการกีฬา การออกก าลังกาย  ฝึกอ่าน  ฟังและพูดเพ่ือสื่อสารเมื่อเป็นผู้น า

กิจกรรมการเคลื่อนไหว 

 

 

 

พลบ103ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพสุขศึกษาและพลศึกษา                          3(3-0-6) 

PEI103 Professional English for Health and Physical Education 

         ศึกษาหลักการ และฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพสุขศึกษาและพลศึกษา 

มุ่งเน้นการทักษะสื่อสารการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ 
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พลก 302 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 2               2(2-0-4) 

PEC 302 Professional English II  

 ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพ่ือการเคลื่อนไหวใน

กิจกรรมพ้ืนฐานและกิจกรรมท่ีมีความซับซ้อนตลอดจนกิจสร้างเสริมสุขภาวะ  ฝึกอ่าน

บทคัดย่อ  สิ่งพิมพ์  และต าราภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ 

พลก 401  ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 3             2(2-0-4) 

PEC 401  Professional English III 

 ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการเป็นครู/ผู้น ากีฬาและการออกก าลัง

กาย เน้นทักษะการฟังและการพูดเพ่ือสื่อสารอย่างเป็นทางการ  ฝึกอ่านและเขียน

ค าแนะน าเกี่ยวกับการออกก าลังกายและการกีฬา ตลอดจนอ่านงานวิจัยและบทความ

ในสาขาวิชาชีพ 

พสข 421  สัมมนาสุขศึกษาและพลศึกษา   2(1-2-3) 

PHE 421 Seminar in Health and Physical Education  

 ค้นคว้า  อภิปราย  วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ  ปัญหาการเรียนการสอนสุข 

ศึกษาและพลศึกษา เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา  ฝึกการคิดวิเคราะห์และการ 

คิดเชิงสร้างสรรค์  การน าเสนอ อภิปรายประเด็นปัญหาสุขภาพ และการใช้กีฬาเพื่อ 

พัฒนาสุขภาพนักเรียน และน าความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครู และบุคลากร 

ทางสุขศึกษาและพลศึกษา  

พลบ401 สัมมนาสุขศึกษาและพลศึกษา                                                  3(2-2-5) 

PEI401 Seminar in Health and Physical Education 

         การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิพากษ์เพ่ือบูรณาการความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี

และหลักการทางสุขศึกษาและพลศกึษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  และการวิจัย

ต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

 
พลบ102 สุขศึกษาและพลศึกษาในประชาคมอาเซียน                                    3(3-0-6) 

PEI102 Health Education and Physical Education in ASEAN Community 

          ศึกษาความเป็นมาของประชาคมอาเซียน บทบาทส าคัญของอาเซียน กับการส่งเสริม

สุขภาพ เครือข่ายหน่วยงานทางสุขศึกษาและพลศึกษาในประชาคมอาเซียน ประเด็นและแนวโน้ม

ส าคัญทางสุขศึกษาและพลศึกษาท่ีกระทบต่อการม่ันคงของอาเซียน 
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พลส 206   โรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ    2(2-0-4) 

PEH 206   Infectious and Non-infectious Diseases  

 โรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศ

ไทย โดยศึกษาถึงลักษณะอาการของโรค สาเหตุของโรค การวินิจฉัยโรค การรักษา 

การระบาดของโรค การป้องกันและควบคุมโรค การเปรียบเทียบสถานการณ์ของโรค

ติดเชื้อและโรคไร้เชื้อระหว่างประเทศกับต่างประเทศ 

พสข204 โรคและการป้องกันโรค                                                           3(3-0-6) 

PHE204 Disease and Disease Prevention 

            ศึกษาชนิดและลักษณะของอาการของโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ สาเหตุของโรค การ

วินิจฉัยอาการท่ีเกิดจากโรค ลกัษณะการระบาดของโรค การป้องกันโรค และการควบคุมโรค 

รวมถึงปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพท่ีท าให้เกิดโรค 

 

พสข 111  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเบ้ืองต้น   2(1-2-3) 

PHE 111  Fundamental of  Microbiology and Parasitology 

 กลไกในการท างานเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายในการ

ตอบสนองต่อเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอม จุลินทรีย์และปาราสิตท่ีท าให้เกิดโรคหรือ

อันตรายต่อร่างกาย ความสัมพันธ์ของปาราสิตและโฮสท์ วงจรชีวิต การติดต่อ การ

แพร่กระจายของปาราสิตสู่ร่างกายโฮสท์ ความสัมพันธ์ระหว่างปาราสิตแต่ละชนิด 

กลไกการเกิดโรค การระบาด การวินิจฉัย การควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อจากจุลินทรีย์

และปาราสิต 

พลส 312  ทฤษฎีสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ   2(1-2-3) 

PEH 312  Health Education and Health Behavior Theory  

 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับสุขศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ    

สุขภาวะและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ แนวทางการสร้าง

เสริมสุขภาพแก่บุคคลในทุกช่วงวัยของชีวิต  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีสุขศึกษาท่ี

เหมาะสมเพ่ือปลูกฝังและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ  การคิดวิเคราะห์และน า

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับสุขศึกษามาใช้ในการเขียนโครงการสุขศึกษา 
 

พสข201 หลักการสุขศึกษา                                                                 3(3-0-6) 
PHE201Principles of Health Education 

             ศึกษาแนวคิด หลักการทางสาธารณสุข ระบบสุขภาพ สถานการณ์ปัญหาสุขภาพและ

สาธารณสุขท่ีส าคัญของประเทศ และของโลก ประวัติ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางสุขศึกษาและ

พฤติกรรมสุขภาพเพ่ือประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท่ีเชื่อมโยงกับสังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
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พสข 112   ประวัติและปรัชญาสุขศึกษา    2(2-0-4) 

PHE 112  History and Philosophy of Health Education   

ประวัติของงานสุขศึกษาในโรงเรียน แนวคิดและองค์ประกอบของสุขภาพ สุขภาวะ 

ความสุขสมบูรณ์ การสร้างเสริมสุขภาพ สุขศึกษา สาธารณสุข ค่านิยมและวัฒนธรรม

สุขภาพ การปลูกฝังและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ นโยบายสุขภาพ สุขบัญญัติ

แห่งชาติ  แผนพัฒนาสุขภาพ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ บทบาทหน้าท่ีของครู

สขุศึกษา ความเคลื่อนไหวของวิชาชีพสุขศึกษา นักสุขศึกษาดีเด่น จรรยาบรรณ

วิชาชีพสุขศึกษาและสมรรถนะของครูสุขศึกษา  

พสข 203  สุขภาพส่วนบุคคลและสุขภาพชุมชน   2(1-2-3)  

PHE 203  Personal Health and Community Health 

 การท างานของอวัยวะต่างๆของร่างกาย การปฏิบัติตนตามบทบาททาง

เพศ การคุ้มครองผู้บริโภค อิทธิพลของสื่อโฆษณาเพ่ือสุขภาพอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม

ต่อวิถีชีวิต สุขบัญญัติแห่งชาติ การดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน 

บทบาทของชุมชนต่อการพัฒนาสุขภาพ และแนวทางส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยใช้

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

พสข202 สุขภาพส่วนบุคคล                                                              3(3-0-6) 

PHE202 Personal Health 

            ศึกษาการประเมินภาวะสุขภาพ การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต โดยประยุกต์ใช้หลักการ

ทางสุขภาพคือ อาหารและการบริโภคเพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การจัดการ

อารมณ์ โดยมุ่งดูแลสุขภาพท้ังวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ 

พสข203 สุขภาพชุมชน                                                                     3(3-0-6) 

PHE203 Community Health 

           ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและปัญหาสุขภาพท่ีส่งผลต่อสุขภาพชุมชน แนวคิด

การพ่ึงตนเองทางสุขภาพ ระบบสุขภาพแบบพอเพียง การสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านสุขภาพ 

สิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ การฝึกปฏิบัติน าแนวคิดการพ่ึงตนเองทางสุขภาพและระบบสุขภาพแบบ

พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในระดับชุมชนอย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งด้าน

สุขภาพอย่างยั่งยืน รวมถึงการศึกษาตัวแบบในชุมชนท้องถิ่นท่ีน าแนวคิดการพ่ึงตนเองทางสุขภาพ

และระบบสุขภาพแบบพอเพียงไปใช้อย่างได้ผล 
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พลส 211  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ    2(1-2-3) 

PEH 211  Exercise for Health     

 ศึกษาหลักการออกก าลังกายและการสร้างสมรรถภาพทางกายเพ่ือ

สุขภาพ การประเมินสมรรถภาพภาพทางกาย  การออกแบบกิจกรรมการออกก าลัง

กายให้เหมาะสมกับสมรรถภาพทางกาย เพศ วัย  และภาวะความเจ็บป่วย  การ

เลือกใช้อุปกรณ์และสภาพแวดล้อมในการออกก าลังกาย การป้องกันการบาดเจ็บจาก

การออกก าลังกาย  การฝึกทักษะเป็นผู้น าการออกก าลังกายเพ่ือสร้างสุขภาพ  

พสข211 การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ                                    3(3-0-6) 

PHE211 Physical Fitness Development for Health 

             ศึกษาความสามารถของระบบต่างๆ ของร่างกายเชิงสรีรวิทยา เพ่ือออกแบบรูปแบบการ

ฝึกเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ความยืดหยุ่นร่างกาย ความ

อดทนและความแข็งแรง เพ่ือป้องกันโรคท่ีเกิดจากภาวะการขาดการออกก าลังกาย 

พสข 215  การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  2(1-2-3) 

PHE 215  Health Promotion and Disease Prevention 

 หลักการและกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพ

สังคม และสุขภาพปัญญาหรือจิตวิญญาณ วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพเกี่ยวกับการบริโภค

อาหาร การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การออกก าลังกาย การประเมินภาวะ

สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ กลวิธีในการส่งเสริมสุขภาพและการปฏิบัติตนในการ

ป้องกันโรค  พฤติกรรมป้องกันโรค การสร้างส านกึและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

สุขภาพ รวมท้ังการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ 

 

 

พสข302 การสร้างเสริมสุขภาพ                                                             3(3-0-6) 

PHE302 Health Promotion 

            ศึกษาทฤษฎีทางจิตวิทยา กระบวนการและกลวิธีทางสุขศึกษา ตลอดจนการสื่อสารทาง

สุขภาพ เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ วิธีส ารวจเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ การวางแผนโครงการ การจัด

โครงการสุขภาพท้ังในสถานศึกษาและชุมชน ตลอดจนการประเมินโครงการสุขภาพ 

พสข303 การบริการสุขภาพ                                                                3(3-0-6) 

PHE303 Health Services 

           ศึกษา และฝึกทักษะงานบริการสุขภาพในสถานศึกษา การประเมินภาวะสุขภาพผู้เรียน 

การจัดท าระบบบันทึกสุขภาพ  การจัดบริการอาหารกลางวัน การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพใน

สถานศึกษา การแนะแนวสุขภาพรวมถึงกระบวนการมีส่วนร่วมในบริการสุขภาพ ระหว่างบ้าน 

โรงเรียน ชุมชน และสถานบริการสาธารณสุข 

พสข 216  ชีวิตและครอบครัว     2(2-0-4) 

PHE 216  Life and Family
 

 
คุณค่าของชีวิตและลักษณะของครอบครัว พฤติกรรมของเพศชาย เพศ

หญิง เพศท่ีสามความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

อนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการต้ังครรภ์ การ

บูรณาการในรายวิชา พสข 202 สุขภาพส่วนบุคคล และ พสข203 สุขภาพชุมชน 
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ดูแลสมาชิกใหม่ ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน การด าเนิน

ชีวิตและการเตรียมตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของวัย กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตและ

ครอบครัว การป้องกันความขัดแย้งในครอบครัว
 
 

พสข 217  อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ   2(2-0-4) 

PHE 217  Food and Nutrition for Health 

 ปัญหาภาวะโภชนาการท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ รายการอาหารท่ี

เหมาะสมกับวัย อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการ

ต่อสุขภาพท้ังในระดับบุคคล  ครอบครัว  และชุมชน บูรณาการหลักการศึกษา  หลัก

พฤติกรรมศาสตร์และหลักโภชนศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ  ความ

ปลอดภัยด้านอาหาร  มาตรการพิทักษ์ประโยชน์ด้านอาหาร  การปฏิบัติท่ีถูกต้อง

เกี่ยวกับการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ 

พสข305 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ                                              3(3-0-6) 

PHE305 Food and Nutrition for Health  

             ศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีอาหารและโภชนาการต่อสุขภาพ บูรณาการหลัก

พฤติกรรมศาสตร์และหลักโภชนศาสตร์เพื่อจัดการปัญหาโภชนาการ ความปลอดภัยด้านอาหาร 

มาตรการพิทักษ์ประโยชน์ด้านอาหาร การปฏิบัติท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ 

 

พสข 218  ความปลอดภัยในชีวิต    2(2-0-4) 

PHE 218  Safety in Life 

               ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงท่ีน าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ  การใช้สิ่งเสพติด  การ

ด่ืมสุรา สูบบุหรี่  สาเหตุและผลกระทบท่ีเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง  มาตรการป้องกัน

อุบัติเหตุ  กระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัย  ความปลอดภัยในบ้าน โรงเรียน 

และชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม  ความปลอดภัยจากการจราจร  ภัยธรรรมชาติ  

ความรุนแรงในโรงเรียน 

พสข301 ความปลอดภัยในชีวิต                                                         3(3-0-6) 

PHE301 Life Safety 

            ศึกษาอุบัติเหตุอุบัติภัย หลักการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาและชุมชนกฎหมาย

เกี่ยวกับความปลอดภัย รวมถึงการฝึกทักษะในการปฐมพยาบาลส าหรับผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บหรือ

เจ็บป่วยกะทันหันให้พ้นจากอันตรายจากอุบัติเหตุอุบัติภัย 

 

พสข 316  สวัสดิศึกษา     2(2-0-4) 

PHE 316  Safety Education 
 
           สาเหตุและประเภทของอุบัติเหตุ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดอุบัติเหตุ ทฤษฎีการ

เกิดอุบัติเหตุ มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ ความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ การจัดโครงการ

ความปลอดภัยในโรงเรียน แนวทางลดอุบัติเหตุและมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัย

ในชุมชน กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและเครือข่ายความปลอดภัย  
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พสข 305  โครงการสุขภาพในโรงเรียนแบบผสมผสาน           2(1-2-3) 

PHE 305  Comprehensive School Health Programs 

                 แนวคิดของโครงการสุขภาพในโรงเรียนแบบผสมผสาน   นโยบาย

สุขภาพและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อสุขภาพ งานสุขศึกษาในโรงเรียน  งานจัด

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ  การสอนสุขศึกษา  การบริหารจัดบริการ

โครงการสุขภาพ  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน  การประสานงาน

กับเครือข่ายสุขภาพในการด าเนินงานโครงการสุขภาพในโรงเรียนแบบผสมผสาน  

แนวคิดและการประเมินผลโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  

พสข411 การวางแผน การด าเนินงานและการประเมินผลโครงการสุขภาพ           3(2-2-5) 

PHE411 Health Project Planning, Implementation and Evaluation 

             ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวางแผนและประเมินผล การส ารวจข้อมูลเพ่ือ

วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ วางแผนโครงการ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานโครงการเพ่ือแก้ปัญหา

สุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย การบริหารจัดการโครงการ ฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องมือประเมินผล 

การก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินโครงการสุขภาพ 

 

พสข 306  การปฐมพยาบาลและการป้องกันการบาดเจ็บ  2(1-2-3) 

PHE 306   First Aid and Injuries Prevention    

 การฝึกทักษะในการปฐมพยาบาลผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย

กะทันหันให้พ้นจากอันตรายและความพิการ ก่อนส่งไปให้แพทย์รักษา การฝึกทักษะ

การพันผ้า การเข้าเฝือก และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และการป้องกันความเสี่ยงจากการ

ใช้ยา หลักป้องกันการบาดเจ็บจากการกีฬา ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเป็นสาเหตุของการ

บาดเจ็บและความผิดปกติของร่างกายอันเนื่องจากการออกก าลังกายและเลน่กีฬา 

ประเภทของการบาดเจ็บ ความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นบ่อย ๆ ในการกีฬา 

พสข412 การปฐมพยาบาลและการป้องกันการบาดเจ็บ                                     3(2-2-5) 

PHE412 First Aid and Injuries Prevention 

              ศกึษาหลักการ และฝึกทักษะในการปฐมพยาบาลผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย

กระทันหันให้พ้นจากอันตรายและความพิการ ก่อนส่งไปให้แพทย์รักษา ฝึกทักษะการพันผ้า การ

เข้าเฝือก และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ยา ประเภทของการบาดเจ็บ 

ความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นบ่อยๆ ในการกีฬา ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการบาดเจ็บและความผิดปกติ

ของร่างกายอันเนื่องจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา รวมถึงการป้องกันการบาดเจ็บ 

 

พสข 311  เพศศึกษา     2(2-0-4) 

PHE  311 Sexuality Education 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ ปัญหาและผลกระทบทีเกิดจากการมี

เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน พฤติกรรมเสี่ยงท่ีอาจน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อ

เอดส์และการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร พัฒนาการทางเพศ ค่านิยมทางเพศให้

เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 

 

พสข314 เพศศึกษา                                                                          3(3-0-6) 

PHE314 Sex Education 

             ศึกษาความหมายของเพศ และเพศวิถี การเรียนรู้เรื่องเพศ  ความเชื่อในเรื่องเพศ 

พัฒนาการทางเพศ อนามัยเจริญพันธุ์ สุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ปัญหาเรื่องเพศใน

สังคมและชุมชน โดยเฉพาะปัญหาทางเพศในวัยรุ่น แนวทางการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา และ

วิธีการแก้ปัญหาทางเพศท่ีเหมาะสม 
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พสข 312  สิ่งเสพติดศึกษา     2(2-0-4) 

PHE 312  Addiction Education 

ประเภทสารเสพติด สาเหตุและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด 

ลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติด ผลกระทบของการใช้สารเสพติดท่ีมีต่อร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ผลกระทบท่ีเกิดจากการครอบครอง การใช้และ

การจ าหน่ายสารเสพติด การป้องกันการติดสารเสพติดและชักชวนผู้อื่นหลีกเลี่ยงสาร

เสพติด ต้นแบบท่ีดีเพ่ือความปลอดภัยจากการหลีกเลี่ยงสารเสพติดของการติดสาร

เสพติด แหล่งบ าบัดและฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด 

พสข214 สิ่งเสพติดศึกษา                                                                     3(3-0-6) 

PHE214 Addiction Education 

              ศกึษาองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด สาเหตุและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสพติด ผล

ของสารเสพติดท่ีมีต่อสุขภาพ  ความเกี่ยวข้องและผลกระทบของการเสพติดสิ่งเสพติดต่างๆท่ีมีต่อ

ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม การวางแผนการด าเนินงานเพ่ือป้องกันและ

แก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 

 

พสข  314  กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพ    2(2-0-4) 

PHE  314  Health Laws 

                เรียนรู้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์หรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิต ตลอดจนวิเคราะห์ถึงผลได้ ผลเสียและ

ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ ศึกษา

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ รวมถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการประกันสังคม และ

กฎหมายหลักประกันสุขภาพ 

บูรณาการกับรายวิชาอื่นๆ ดังต่อไปนี้ 

พสข 212 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ 

พสข 214 สิ่งเสพติดศึกษา 

พสข 301 ความปลอดภัยในชีวิต 

พสข 302 การสร้างเสริมสุขภาพ 

 

พลส 315  ทันตสุขภาพ     2(1-2-3) 

PEH 315  Dental Health 

โครงสร้างของช่องปาก ความผิดปกติของฟัน การเกิดโรค การควบคุมและ

ป้องกันปัญหาสุขภาพของช่องปากและฟัน การตรวจช่องปากตามระบบเฝ้าระวัง การ

ส ารวจพฤติกรรมทันตสุขภาพ หลักการวินิจฉัยปัญหาทันตสุขภาพของนักเรียน การ

เฝ้าระวังทันตสุขภาพ รูปแบบของการด าเนินงานทันตสาธารณณสุขในโรงเรียนและ

ชุมชน แผนงานทันตสาธารณสุขและหน่วยงานทางทันตสาธารณสุข 

 

 

พสข215 ทันตสุขภาพ                                                                        3(3-0-6) 

PHE215 Dental Health 

             ศึกษาโครงสร้างของช่องปาก ความผิดปกติของฟัน โรคในช่องปาก การควบคุมและ

ป้องกันปัญหาสุขภาพของช่องปากและฟัน การตรวจช่องปาก การส ารวจพฤติกรรมทันตสุขภาพ 

หลักการวินิจฉัยปัญหาทันตสุขภาพ การเฝ้าระวังทันตสุขภาพ รูปแบบของการด าเนินงานทันต

สาธารณสุขในสถานศึกษาและชุมชน แผนงานทันตสาธารณสุขและหน่วยงานทางทันตสาธารณสุข 
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พสข 321  การแนะแนวสุขภาพ    2(2-0-4) 

PHE 321  Guidance for Health   

 หลักการ ความส าคัญของการแนะแนวสุขภาพ แนวคิด วิธีการจัด

กิจกรรมการจัดบริการแนะแนวสุขภาพ  และการประเมินโครงการแนะแนวสุขภาพใน

โรงเรียน 

พสข404 การแนะแนวสุขภาพ               3(3-0-6) 

PHE404 Health Guidance   

              ศกึษาหลักการ ความส าคัญของการแนะแนวสุขภาพ แนวคิด วิธีการจัดกิจกรรมการ

จัดบริการแนะแนวสุขภาพ และการประเมินโครงการแนะแนวสุขภาพในสถานศึกษา 

 

พลส 322  ชุมชนภิวัตน์เพ่ือการพ่ึงตนเองทางสุขภาพ   2(1-2-3) 

PEH 322  Localization for Self-reliance in Health 

 ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและปัญหาสุขภาพท่ีส่งผลต่อสุข

ภาวะชุมชน  แนวคิดการพ่ึงตนเองทางสุขภาพ ระบบสุขภาพแบบพอเพียง  การสร้าง

ชุมชนเข้มแข็งด้านสุขภาพ การฝึกปฏิบัติน าแนวคิดการพ่ึงตนเองทางสุขภาพและ

ระบบสุขภาพแบบพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในระดับบุคคล ครอบครัว องค์กร และ

ชุมชนอย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแขง็ด้านสขุภาพอย่างยั่งยืน  รวมถึง

การศึกษาตัวแบบในชุมชนท้องถิน่ท่ีน าแนวคิดการพ่ึงตนเองทางสุขภาพและระบบสขุภาพแบบ

พอเพียงไปใชอ้ย่างได้ผล 

ปรับออก และบูรณาการเนื้อหาวิชาบางส่วนในรายวิชา พสข402 ภาวะผู้น าสุขศึกษาและการสร้าง

การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

พลส 323  ภาวะผู้น าและการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน   2(1-2-3) 

PEH 323  Leadership and Promotion Community Participation 

 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีผู้น า คุณลักษณะ บทบาทหน้าท่ีและการใช้ภาวะ

ผู้น าในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างมีคุณภาพ ศึกษา

แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม การสร้างชุมชนเข้มแข็ง  การจัดการความขัดแย้งในกลุ่มและ

ระหว่างกลุ่ม การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ การเข้ามามีส่วนร่วมการจัดบริการในชุมชน และแนวทาง

การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เพ่ือร่วมกันพัฒนานโยบายสขุภาพ  

พสข402  ภาวะผู้น าสุขศึกษาและการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย         3(3-0-6) 

PHE402 Health Education Leadership and Partnership Networks Promotion 

             ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีผู้น า คุณลักษณะ บทบาทหน้าท่ี และสมรรถนะผู้น าทาง

สุขศึกษา แนวคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วม การสร้างภาคีเครือข่ายสุขภาพในลักษณะต่างๆ การใช้

ภาวะผู้น าในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพ่ือพัฒนางานสุขศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

การจัดการความขัดแย้งในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ การเข้ามามีส่วน

ร่วมในการจัดบริการงานสุขศึกษา  การประสานงาน การพัฒนานโยบายสุขศึกษา ตลอดจนการ

พัฒนาสมรรถนะผู้น าเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนางานสุขศึกษา 
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พลส 367  วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยเพ่ือสุขภาพ   2(2-0-4) 

PEH 367  Thai Lifestyle and Wisdom For Health 

 องค์ความรู้จากภูมิปัญญาไทยเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมุ่งเน้นความ

เชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม การแพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทย รูปแบบการด าเนิน

ชีวิตท่ีดี โดยน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ในการพัฒนาสุขภาพส่วนบุคคลและ

ชุมชน  

พสข306 วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยเพ่ือสุขภาพ                                          3(3-0-6) 

PHE306 Thai Lifestyle and Traditional Knowledge for Health 

           ศึกษาองค์ความรู้จากภูมิปัญญาไทยเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมุ่งเน้นความเชื่อ 

ประเพณี วัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ การแพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทย รูปแบบการ

ด าเนินชีวิตโดยน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ในการสร้างเสริมสุขภาพท้ังส่วนบุคคลและชุมชน 

 

พสข 411  สุขภาพจิต     2(2-0-4) 

PHE411   Mental Health 

               ความส าคัญของสุขภาพจิต ลักษณะอาการเบ้ืองต้นของผู้มีปัญหา

สุขภาพจิต อารมณ์และความเครียด ทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต 

พัฒนาการทางจิตและอารมณ์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพจิต การประเมินภาวะทางจิต 

ความผิดปกติทางจิต การส่งเสริมสุขภาพจิต 

พสข213 สุขภาพจิต                                                                          3(3-0-6) 

PHE213 Mental Health  

             ศึกษาความส าคัญของสุขภาพจิต ลักษณะอาการเบ้ืองต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 

อารมณ์และความเครียด ทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต พัฒนาการทางจิตและ

อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิต การประเมินภาวะทางจิต ความผิดปกติทางจิต การส่งเสริม

สุขภาพจิตท้ังในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน 

พสข 412  ทักษะชีวิตและวิกฤตสุขภาพ    2(1-2-3) 

PEH 412  Life Skills and Health Crisis 

               ความหมายและความส าคัญของทักษะชีวิต เทคนิคและรูปแบบของทักษะ 

ชีวิตในการป้องกันตนเองจากสถานการณ์เสี่ยง และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทาง 

สุขภาพ การประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตในการจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันตนเองจากการถูกล่วง 

ละเมิดทางเพศ ปัญหาเรื่องเพศ ลดความขัดแย้งในการใช้ความรุนแรง ลด ละและเลิก 

สารเสพติด  

 

 

 

 

 

พสข311 ทักษะชีวิตและวิกฤตสุขภาพ                                                     3(3-0-6) 

PHE311 Life Skills and Health Crisis 

          ศึกษาความหมายและความส าคัญของทักษะชีวิต กระบวนการพัฒนาทักษะชีวิต เทคนิค

และรูปแบบของทักษะชีวิตในการคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะประเด็นด้านการป้องกันตนเองจากวิกฤต

สุขภาพ โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และสิ่งเสพติด 
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พลส 422  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทางสุขศึกษา  2(1-2-3) 

PEH 422 Classroom Action Research in Health Education 

 ศึกษาหลักการและวิธีวิจัย การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิจัยแบบต่าง ๆ ทาง

การศึกษาเพ่ือการสร้างสุขภาวะ ศึกษากระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิง

คุณภาพเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในชั้นเรียน 

พสข401 การออกแบบการวิจัย การวัดและการประเมินผลทางสุขศึกษา           3(2-2-5) 

PHE401 Research Design, Measurement and Evaluation in Health Education 

              ศกึษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ กระบวนการ เทคนิคการวิจัย การวัดและการ

ประเมินผลทางสุขศึกษา การสร้างและเลือกใช้เครื่องมือวิจัย วัดและประเมินผล การตรวจสอบและ

พัฒนาคุณภาพของเครื่องมือ การออกแบบการวิจัยทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ การสร้าง

ข้อสอบและแบบวัดความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตนทางสุขภาพ การก าหนดเกณฑ์และดัชนีการ

ประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การ

เลือกใช้สถิติวิเคราะห์ การสรุปผล การเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงานวิจัย การวัดและการ

ประเมินผลทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 

พสข 431  การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา 1    2(1-2-3) 

PHE 431  Health Education Learning Management 1 

 ศึกษาและวิเคราะห์หลักการสอน ทฤษฎีการสอน รูปแบบการเรียนการสอน

ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิเคราะห์ผลการ

เรียนรู้ท่ีคาดหวัง การออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างสุขภาวะ การ

ประเมินผลการเรียนรู้ 

บูรณาการในรายวิชา  

พสข 416 การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาระดับประถมศึกษา 

พสข 405 การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

พสข 417  การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

พสข 418  การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาการศึกษาพิเศษ 

พสข 419  การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาการศึกษานอกระบบ 

พสข 432  การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา  2(2-0-4) 

PHE 432  Health and Physical Education Curriculum Development 

 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และรูปแบบต่างๆ ของการพัฒนาหลักสูตร การศึกษา

และวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา ศึกษากระบวนการ พัฒนาหลักสูตร การประเมินหลักสูตร การสร้าง

หลักสูตรสถานศึกษา ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

สถานศึกษาและท้องถิ่น 

บูรณาการในรายวิชา  

พสข 416 การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาระดับประถมศึกษา 

พสข 405 การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

พสข 417  การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

พสข 418  การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาการศึกษาพิเศษ 

พสข 419  การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาการศึกษานอกระบบ 
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พสข 433  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนสุขศึกษา  2(1-2-3) 

PHE 433   Technology and Innovation in Health Education Teaching 

 ความส าคัญ บทบาทและอิทธิพลของเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมีต่อการ

สอนสุขศึกษาและการเรียนรู้ทางสุขภาพ  อิทธิพลของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการต่อ

พฤติกรรมสุขภาพ รูปแบบของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสุขภาพ แนวคิด และ

เทคนิคการออกแบบและสร้างสื่อสุขภาพ การสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ การ

ออกแบบและการสร้างบทเรียนออนไลน์ทางสุขภาพ  

พสข403 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา                            3(3-0-6) 

PHE403 Technology and Innovation for Health Education Learning Management 

             ศึกษาความส าคัญ บทบาทและอิทธิพลของเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมีต่อการจัดการ

เรียนรู้  สุขศึกษา อิทธิพลของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการต่อพฤติกรรมสุขภาพ รูปแบบของ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสุขภาพ แนวคิด และเทคนิคการออกแบบและสร้างสื่อสุขภาพ การ

สื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบและการสร้างบทเรียนออนไลน์ทางสุขภาพ 

พสข 434 การประเมินผลทางสุขศึกษา                     2(2-0-4)  

PHE 434 Assessment in Health Education 

               ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ทฤษฎี หลักการและแนวคิดในการ

ประเมินผล การเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษา การออกแบบ การสรา้งและการเลือกใช้

เครื่องมือวัดและประเมินผลสุขศึกษา โดยเน้นการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ผู้เรียน การประเมินสื่อการสอน และแนวทางการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง

ในกลุ่มสาระสุขศึกษา 

บูรณาการในรายวิชา พสข 411 การวางแผน การด าเนินงานและการประเมินผลโครงการสุขภาพ 

พสข 435  การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา 2    2(1-2-3) 

PHE 435   Health Education Learning Management II 

 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา  ศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนรู้ การทดลองสร้างรูปแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างสุขภาวะ  

 

 

 

บูรณาการในรายวิชา  

พสข 416 การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาระดับประถมศึกษา 

พสข 405 การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

พสข 417  การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

พสข 418  การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาการศึกษาพิเศษ 

พสข 419  การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาการศึกษานอกระบบ 
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พลส 461  จิตวิทยาเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ   2(2-0-4) 

PEH 461  Psychology for Health Promotion 

 ศึกษาความหมาย พัฒนาการ และหลักการทางจิตวิทยา ทฤษฎีความ

ต้องการของมนุษย์ การจูงใจ ทฤษฎีและแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มต่างๆ ที่น ามาใช้

ในการสร้างสุขภาพ รวมท้ังความสามารถทางปัญญาและความถนัด ความคิด

สร้างสรรค์ เจตคติ ค่านิยม 

บูรณาการเนื้อหาในรายวิชา พสข213 สุขภาพจิต 

พลส 462  สุขภาพผู้บริโภค       2(2-0-4) 

PEH 462  Consumer Health 

 ศึกษาปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการส่งเสริมการบริโภคอาหาร ฯลฯ ใน

สภาวะแวดล้อมต่างๆ เรียนรู้บทบาทของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริโภคของ

ประชาชน และรวบรวมข้อเสนอแนะกลวิธีการปฏิบัติท่ีถูกต้องเหมาะสม เพ่ือตระหนัก

ถึงความปลอดภัยและคุณค่าในอาหารต่อสุขภาพตลอดจนการเลือกซ้ือสิ่งต่างๆ ที่มี

ผลต่อการบริโภคในชีวิตประจ าวัน 

พสข304 สุขภาพผู้บริโภค                                                                   3(3-0-6) 

PHE304 Consumer Health 

           ศึกษาแนวคิดและหลักการเพื่อการบริโภคอย่างมีคุณค่าและคุ้มค่า การวิเคราะห์เพ่ือ

พิจารณาเลือกซ้ือ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลต่อสุขภาพ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง

ผู้บริโภค 

 

พลส 465  การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม    2(1-2-3)  

PEH 465  Holistic Health Promotion Approach 

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพและ

พฤติกรรมสุขภาพ กลวิธีในการส่งเสริมสุขภาพ วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ การสร้างเสริม

สุขภาพแบบองค์รวมในแต่ละวัย การจัดระบบบริการสาธารณสุขเชิงรุก นโยบาย

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การแพทย์ทางเลือก นโยบายสาธารณสุขท่ีสนับสนุนให้

เกิดการส่งเสริมสุขภาพ  แนวทางการสร้างคุณค่าและจิตส านึกในการส่งเสริมสุขภาพ 

โดยใช้หลักประชาสังคม และการประยุกต์ทฤษฎีในการสร้างเสริมสุขภาพ 

 

 

 

บูรณาการเนื้อหาในรายวิชา พสข 302 การสร้างเสริมสุขภาพ 
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ไม่มี พสข212 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ                                              3(3-0-6) 

PHE212 Environmental Health Management 

            ศึกษาหลักการและทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับ

สุขภาพ ทฤษฎีทางการจัดการท่ีน ามาประยุกต์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ การประเมิน

สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและชุมชนท่ีส่งผลต่อสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหา การ

วางแผน และการด าเนินงานด้านการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ 

ไม่มี พสข312 กิจกรรมสุขศึกษาและการสื่อสารสุขภาพ                                       3(2-2-5) 

PHE312 Health Education Activities and Health Communication 

             ศึกษาองค์ความรู้ในปัญหาสุขภาพ แนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพด้วยกิจกรรมทางสุข

ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ความเชื่อและทัศนคติเพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 

โดยเน้นกระบวนการสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่มใหญ่ การ

สื่อสารสาธารณะ การสื่อสารองค์กร  และการสื่อสารมวลชน 

ไม่มี พสข313 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ทางสุขภาพ    3(3-0-6) 

PHE313 Learning Resources and Learning Networks Development 

             ศึกษาแนวคิด สภาพ ปัญหาของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน ประเภท ลักษณะ 

องค์ประกอบ ของแหล่งการเรียนรู ้และเครือข่ายการเรียนรู้ และบทบาทของแหล่งการเรียนรู้ต่อ

การศึกษาไทย แนวทางการพัฒนาและให้บริการแหล่งการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสภาพ

กลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และสังคม การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการ

เรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน 

ไม่มี พสข405 การจัดการเรียนรูสุ้ขศึกษาระดับมัธยมศึกษา                                   3(2-2-5) 

PHE405 Learning Management in Health Education for Secondary Education  

            ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเรียนรู้ ทฤษฎี รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การออกแบบเพ่ือวางแผนและ

การจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มสาระสุขศึกษา บูรณาการการ
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จัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนท้ังท่ีมีความสามารถพิเศษ ท่ีมีความสามารถปานกลาง และท่ีมีความ

ต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรมในระดับมัธยมศึกษา 

ไม่มี พสข413 มาตรฐานงานสุขศึกษาและการจัดการงานสุขศึกษา                             3(3-0-6) 

PHE413 Health Education Standards and Health Education Management 

ศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดมาตรฐาน ทฤษฎีการ

บริหารจัดการ ท้ังการบริหารวิชาการ การบริหารบุคคล การบริหารทรัพยากร การบริหารความ

เสี่ยง การวิเคราะห์กรอบการด าเนินงานสุขศึกษา องค์ประกอบท่ีเป็นสาระส าคัญของมาตรฐานงาน

สุขศึกษา การก าหนดตัวชี้วัดและ 

กระบวนการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการบรรลุมาตรฐานงานสุขศึกษา 

ไม่มี พสข414 การจัดการความรู้ทางสุขศึกษา                                                    3(3-0-6) 

PHE414 Health Education Knowledge Management 

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ส าหรับสังคม ฐานความรู้และองค์การ

ยุคใหม่ การจัดการความรู้และการบริหารองค์การเพ่ือการเรียนรู้ การถอดบทเรียน การสังเคราะห์

ความรู้ และการถ่ายทอดความรู้เพ่ือพัฒนางานสุขศึกษา 

ไม่มี พสข415 การศึกษาอิสระทางสุขศึกษา                                                       3(2-2-5) 

PHE415 Independent Study in Health Education 

ศึกษาค้นคว้า ทบทวนองค์ความรู้ด้านสุขศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาทางสุขศึกษในกลุ่มเป้าหมาย

ท่ีได้รับมอบหมาย จัดท าโครงการ สร้างสรรค์หรือด าเนินการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานสุขศึกษา 

ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

ไม่มี พสข416 การจัดการเรียนรูสุ้ขศึกษาระดับประถมศึกษา                                  3(2-2-5) 

PHE416 Learning Management in Primary Level Health Education  

            ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเรียนรู้ ทฤษฎี รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การออกแบบเพ่ือวางแผนและ

การจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มสาระสุขศึกษา บูรณาการการ
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การเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวชิาเอกสุขศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

จัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนท้ังท่ีมีความสามารถพิเศษ ท่ีมีความสามารถปานกลาง และท่ีมีความ

ต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรมในระดับประถมศึกษา 

ไม่มี พสข417  การจัดการเรียนรูสุ้ขศึกษาระดับอาชีวศึกษา                                   3(2-2-5) 

PHE417 Learning Management in Health Education for Vocational Education  

           ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเรียนรู้ ทฤษฎี รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการอาชีวศึกษา การออกแบบเพ่ือวางแผนและการจัดการ

เรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ บูรณาการการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนท้ังที่มี

ความสามารถพิเศษ ท่ีมีความสามารถปานกลาง และท่ีมีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรมใน

ระดับอาชีวศึกษา 

ไม่มี พสข418 การจัดการเรียนรูสุ้ขศึกษาการศึกษาพิเศษ                                        3(2-2-5) 

PHE418 Learning Management in Health Education for Special Education  

          ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเรียนรู้ ทฤษฎี รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาพิเศษ การออกแบบเพ่ือวางแผนและการจัดการ

เรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ บูรณาการการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนท้ังที่มี

ความสามารถพิเศษ ท่ีมีความสามารถปานกลาง และท่ีมีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรมใน

การจัดการศึกษาพิเศษ 

ไม่มี พสข419 การจัดการเรียนรูสุ้ขศึกษาการศึกษานอกระบบ                                3(2-2-5) 

PHE419Learning Management in Health Education for Non-formal education 

            ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเรียนรู้ ทฤษฎี รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษานอกระบบ การออกแบบเพ่ือวางแผนและการจัดการ

เรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ บูรณาการการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนท้ังที่มี

ความสามารถพิเศษ ท่ีมีความสามารถปานกลาง และท่ีมีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรมใน

การจัดการศึกษานอกระบบ 
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