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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) 
(หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2559) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา          พระราชวังสนามจันทร์   คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาฟิสิกส ์
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์
 ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Education Program in Physics 
 
2.  ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย   ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ฟิสิกส์) 
 ชื่อย่อภาษาไทย   ศษ.บ. (ฟิสิกส์) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Education  (Physics) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    B.Ed. (Physics) 
 

3. วิชาเอก  
  ฟิสิกส์ 
 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   
ไม่น้อยกว่า 164 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ      หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสตูร  5  ปี   
 5.2  ภาษาท่ีใช้  ภาษาไทย   
 5.3  การรับเข้าศึกษา   รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอยา่งดี  
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบนัอื่น   เป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับคณะศึกษาศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
 หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2559   เริ่มเปดิสอนภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  2559 
 คณะกรรมการวิชาการให้ความเหน็ชอบในการประชุมครั้งที่  1/2560 เมื่อวันท่ี 10 มกราคม  พ.ศ. 2560 
 สภามหาวิทยาลยัอนุมัติหลักสตูรในการประชุมครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
 สภาวิชาชีพ........................เห็นชอบหลักสตูรเมื่อวันที่........เดือน..............................พ.ศ................ 
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7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ปีการศึกษา 2559  
  

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  (1)   ครูอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดบัประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   
  (2)   นักวิชาการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา 
  (3)   ผู้ช่วยนักวิจัยทางด้านฟิสิกส์ศึกษา 

 (4)   พนักงานขายและส่งเสริมการขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางการศึกษา 
  (5)   อาชีพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส ์
       
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   (1) อ.ดร. งามจิตต์  เจียรกุลประเสริฐ  

ต าแหน่ง อาจารย ์
   คุณวุฒิ  D.Sc. (Astronomy), Tohoku University, Japan (2008) 
      M.Sc. (Astronomy), Tohoku University, Japan (2005) 
      วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี  (2543) 
      วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหดิล  (2541)  
   (2) อ.กิตติศักดิ์ ศรีวงศ์ษา 
  ต าแหน่ง อาจารย ์
   คุณวุฒิ  กศ.ม.(ฟิสิกส์)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2553 
      คบ.การศึกษา (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 2548 
 
10. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 
  คณะวิทยาศาสตร ์  และ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศลิปากร   พระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม 
 

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
  1.1  ปรัชญา 
  การผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศด้านการสอนฟิสิกส์ที่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบเป็นการสร้างครูมืออาชีพสู่สังคม  
 
 1.2  ความส าคัญ 

 ครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาสังคม ผ่านการสร้างคน ด้วยการสร้างคน สร้างความรู้  เพื่อพัฒนาคนให้เป็นคนที่มี
คุณค่าเพื่อผลของการพัฒนาทั้งปวง ปัจจุบันสถานศึกษาประสบปัญหาการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาพื้นฐานโดยเฉพาะ
คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์  โดยครูบางส่วนมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับวิชาที่สอน ซึ่งส่งผลต่อการสร้างพัฒนาอบรมเยาวชนให้มี
ความรู้ เข้าใจในสาขาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ อันส่งผลถึงการพัฒนาต่อยอดไปสู่องค์ความรู้ระดับสูงอันเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศ  อย่างไรก็ตามเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการหล่อหลอมเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกัน อย่างเต็ม
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ศักยภาพของผู้เรียน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่หลักสูตรจะผลิตบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษาให้มีความสามารถในการจัดระบบ
ความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์แก้ปัญหาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตรไ์ด้อย่างเป็นระบบ สร้างสรรค์สิ่งใหม ่มีความรู้ในเชิงวิชาการเพื่อ
ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อไปท าหน้าท่ีให้ความรู้  อบรมบ่มนิสัย
และสร้างค่านิยมที่ดีงามให้แก่เยาวชนเพื่อจะได้เติบใหญ่เป็นบุคคลที่ดีในสังคม    

 
 1.3  วัตถุประสงค์ 

1) เพือ่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมและศรัทธาในวิชาชีพครูสอนฟิสิกส์ ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 
2) เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้พื้นฐานท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติด้านฟิสิกส์ อันจะสามารถน าไปถ่ายทอดสู่ผู้เรียน

ได้เป็นอย่างดี 
3) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการจัดระบบความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์แก้ปัญหาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์

ได้อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งมีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และการสร้างความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
      ภายในระยะเวลา  5  ปี 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐานไมต่่ ากว่าท่ี สกอ. ก าหนด
และสอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษาและสถานประกอบการ
ต่างๆ ภายในระยะเวลา 5 ป ี

ติดตามและประเมินหลักสตูรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสตูร 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
  
 

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมยัและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  ภายในระยะเวลา 5 ปี 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการของหน่วยงาน องค์กร และ
สถานประกอบการ 

 รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  

มีแผนการส่งเสริมการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ภายใน
ระยะเวลา 2 ป ี
 

1. เพิ่มพูนทักษะ/ความรูแ้ก่อาจารย์ 
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการเรยีนรู้ด้วยตนเองอยา่ง
ต่อเนื่อง 
3. ส่งเสรมิการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้เรียน 
4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสตูรที่
เน้นทักษะการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 

1. กิจกรรมการอบรมเพิม่พูนทักษะ
ด้านการจดัการเรียนการสอนแก่
คณาจารย ์
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรยีนต่อระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
4. จ านวนรายวิชาที่ใช้การ
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของ
ผู้เรยีน 
5. ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรยีนในการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอื่น 
ๆ ของคณะ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ยกระดับบคุลากรสายวิชาการ ท้ังด้าน
การเรยีนการสอน และงานวิจัย 
รวมทั้งแผนการพัฒนาทักษะการ
สอน/การประเมินผลของอาจารยต์าม
ผลการเรยีนรู้ทั้ง 6 ด้าน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2552  ภายในระยะเวลา 2 ปี 

พัฒนาทักษะการสอนของอาจารยท์ี่
เน้นการสอนด้านคณุธรรมจรยิธรรม  
ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา  ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  ทักษะในการวิเคราะห์
และสื่อสาร 

1. จ านวนโครงการการพัฒนาทักษะ
การสอนและการประเมินผลการ
เรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อทักษะการสอนของ
อาจารย์ทีมุ่่งผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน  
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ  จัดการศึกษาในระบบทวิภาค     ข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศลิปากร ว่าด้วย
การศึกษาระดับปรญิญาบณัฑติ พ.ศ. 2551  (ภาคผนวก ก) 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   ไม่มี 
2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน    
    ภาคการศึกษาต้น      เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
         ภาคการศึกษาปลาย     เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
        ภาคการศึกษาพเิศษฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
        2.2.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สายวิทยาศาสตร/์คณติศาสตร์ หรือประกาศนียบตัรอื่นที่
เทียบเท่าโดยได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 
       2.2.2  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบการ
คัดเลือกของคณะวิทยาศาสตร์และ/หรือมหาวิทยาลัยศลิปากร 
        2.2.3  มีคุณสมบัติอื่นครบถว้นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
   3.1  หลักสูตร 
     3.1.1  จ านวนหน่วยกิต     รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 164 หน่วยกิต 
       3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
      1.1  วิชาบังคับ จ านวน     9 หน่วยกิต 
   1.2  วิชาบังคับเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า     9 หน่วยกิต 
   1.3  วิชาที่ก าหนดโดยคณะวิชา จ านวนไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต 
  2. หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า   128 หน่วยกิต 
   2.1 วิชาชีพครู  จ านวนไม่น้อยกว่า   50 หน่วยกิต 
  2.2 วิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า   78 หน่วยกิต 
   2.2.1  วิชาแกน จ านวน    24 หน่วยกิต 
    2.2.2  วิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า    54 หน่วยกิต  

           2.2.2.1  วิชาบังคับ จ านวน    49 หน่วยกิต 
           2.2.2.2  วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า      5 หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต  
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       3.1.3  รายวิชา 
       3.1.3.1   รหัสวิชา     ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม  กลุ่มละสามหลัก 
           1. เลขสามหลักแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานท่ีรับผดิชอบรายวิชานั้น ๆ  ดังนี้ 

081-084  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
452 สาขาวิชาการสอนฟสิิกส์ คณะศึกษาศาสตร ์
461 ภาควิชาบริหารการศึกษา  คณะศกึษาศาสตร ์
462 สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  ภาควิชาหลักสูตรและวิธสีอน คณะศึกษาศาสตร ์
463 ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร ์
464 ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร ์
465 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
466 สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ  ภาควิชาหลักสตูรและวิธีสอน  
  คณะศึกษาศาสตร ์
467 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศกึษาศาสตร์ 
468 ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์
469 ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต  คณะศึกษาศาสตร ์
470 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ภาควชิาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
471 สาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควชิาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
510  คณะวิทยาศาสตร ์
511  สาขาวิชาคณติศาสตร์  ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร ์

512  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  
513    ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ์
514    ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร ์
515   ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร ์
516  ภาควิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร ์
517   สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์  ภาควิชาคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร ์
518   ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์

          2. เลขสามหลักหลัง  เป็นเลขบอกรหัสวิชา  ดังนี ้
         เลขตัวแรก    หมายถึง    ระดับชั้นปีท่ีนักศึกษาปกติควรเรียนได ้
                 เลขตัวท่ีสอง   หมายถึง กลุ่มของรายวิชา 
                เลขตัวท่ีสาม หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา   
        3.1.3.2   การคิดหน่วยกิต 
               รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 1  ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
                รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัตกิาร 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 2 หรือ 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
               รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก  จ านวนช่ัวโมงบรรยาย (บ)  ช่ัวโมงปฏิบัต ิ(ป)  และชั่วโมงที่
นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แลว้หารด้วย 3  ซึ่งมีวิธีคิด  ดังนี ้
              จ านวนหน่วยกิต   =        บ + ป + น 
                           3 



มคอ. 2 7 

         การเขียนหน่วยกติในรายวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
        เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
        เลขตัวท่ีสอง  สาม  และสี่  อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
               เลขตัวท่ีสองบอกจ านวนช่ัวโมงบรรยายต่อสัปดาห ์
       เลขตัวท่ีสามบอกจ านวนช่ัวโมงปฏิบัติต่อสัปดาห ์
       เลขตัวท่ีสี่บอกจ านวนช่ัวโมงศึกษานอกเวลาต่อสปัดาห ์
      3.1.3.3  รายวิชา 
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  นักศึกษาทุกสาขาวิชาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต   ประกอบด้วย 
   1.1 วิชาบังคับ  จ านวน  9  หน่วยกิต   ประกอบด้วย 
      กลุ่มวชิาภาษา 
    081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร             3(3-0-6) 
        (Thai for Communication) 
     081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน            3(2-2-5) 
         (English for Everyday Use) 

    081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ            3(2-2-5) 
        (English Skill Development) 
 
   1.2 วิชาบังคับเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกติ  กลุ่มละจ านวนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
      กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
     082 101 มนุษย์กับศิลปะ               3(3-0-6) 
        (Man and Art) 
     082 102 มนุษย์กับการสร้างสรรค ์             3(3-0-6) 
       (Man and Creativity) 
     082 103 ปรัชญากับชีวิต                3(3-0-6) 
        (Philosophy and Life) 
     082 104 อารยธรรมโลก                3(3-0-6) 
        (World Civilization) 
     082 105 อารยธรรมไทย                3(3-0-6) 
        (Thai Civilization) 
 
     กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์    
    083 101  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม              3(3-0-6) 
        (Man and His Environment)  
     083 102  จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์             3(3-0-6) 
        (Psychology and Human Relations) 
     083 103 หลักการจดัการ               3(3-0-6) 
         (Principles of Management) 
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     083 104 กีฬาศึกษา                 3(2-2-5) 
        (Sport Education) 
     083 105  การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย         3(3-0-6) 
         (Thai Politics, Government and Economy) 
 
      กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
     084 101  อาหารเพื่อสุขภาพ               3(3-0-6) 
          (Food for Health) 
     084 102 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน           3(3-0-6) 
        (Environment, Pollution and Energy) 
     084 103  คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       3(3-0-6) 
          (Computer, Information Technology and Communication) 
     084 104 คณิตศาสตร์และสถติิในชีวิตประจ าวัน          3(3-0-6) 
         (Mathematics and Statistics in Everyday Life)     
     084 105  โลกแห่งเทคโนโลยีและนวตักรรม           3(3-0-6) 
        (World of Technology and Innovation) 
    084 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน        3(3-0-6) 

 (Science and Technology in ASEAN Community) 
    084 108  โลกและดาราศาสตร ์              3(3-0-6) 

(Earth and Astronomy)   
 
  1.3 รายวิชาศึกษาทั่วไปที่ก าหนดโดยคณะวิทยาศาสตร์   จ านวนไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต   ประกอบด้วย 
    1.3.1  กลุ่มวิชาบังคับ    จ านวน  9  หน่วยกิต 
     510 201     ภาษาอังกฤษผ่านการศึกษาและบันเทิงส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์    3(3-0-6) 
                 (English through Edutainment for Scientific Students)                

510 202    ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร                      3(3-0-6) 
                 (Communicative English)             
     510 201 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์              3(3-0-6) 
              (Scientific English)      
      510 202  ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร                            3(3-0-6) 
        (Communicative English) 
     515 201 สถิติพื้นฐาน                3(3-0-6) 
          (Elementary Statistics) 
    1.3.2  กลุ่มวิชาเลือก    จ านวนไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต  โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี ้
      510 311  การบริหารจัดการส าหรับนักวิทยาศาสตร์              3(3-0-6) 
         (Operations Management for Scientists) 
      510 312  แบบจ าลองและการวิเคราะหร์ะบบการผลิต           3(3-0-6) 
        (Model and Analysis of Manufacturing System) 
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     512 100  ธรรมชาติวิจักษ์                                                      2(2-0-4) 
       (Nature Appreciation)     

     516 170    การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม      3(3-0-6) 
        (Natural Environment and Cultural Heritage Conservation) 
     516 190    การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน                          3(3-0-6) 
       (Household Environmental Management)  
      518 100  จุลชีววิทยาในชีวิตประจ าวัน                                   2(1-2-3) 
         (Microbiology in Everyday Life) 
      518 101    เทคโนโลยีการเพาะเห็ด                                         2(1-2-3) 
       (Mushroom Cultivation Technology) 
 

 2 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า 128 หน่วย โดยเลือกจากกลุ่มวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

  2.1 วิชาชีพครู  จ านวนไม่น้อยกว่า  50  หน่วยกิต   

   2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ    จ านวน   43    หน่วยกิต 
461 421  การประกันคณุภาพการศึกษา                                        2(2-0-4) 

       (Quality Assurance in Education) 
462 200  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู             2(1-2-3) 

                   (Experience for Teachers) 
462 201 การพัฒนาหลักสูตร                3(2-2-5) 

       (Curriculum Development) 
462 202 การจัดการเรยีนรู้และการจัดการชั้นเรียน                                       3(3-0-6) 

                   (Learning Management and Classroom Management) 

463 201 จิตวิทยาการศึกษา                                            3(3-0-6) 

                  (Educational  Psychology)   

464 211 ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา                                                2(1-2-3) 

                 (Philosophy and Theories in Education) 

464 230  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้              3(3-0-6) 

                    (Educational Measurement and Evaluation) 

464 340   สถิติเพื่อการวิจยัทางการศึกษา             2(2-0-4) 

       (Statistics for Research in Education) 

464 350 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                      2(2-0-4) 

        (Research for Learning Development) 

465 251 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อความเป็นคร ู          2(2-0-4) 

       (Thai Language and Culture for Teachers) 
467 111   คุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู                               2(2-0-4) 

                     (Moral Ethical and Code for Teachers) 
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467 261  การพัฒนาวิชาชีพครู                2(2-0-4)  
       (Professional Development for Teacher) 

468 101   นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศ และสื่อสารทางการศึกษา          3(2-2-5) 
                  (Information Technology and Communication Innovation for Education) 
    452 501 การฝึกปฏิบัติการสอนฟิสิกส์ 1            6(0-12-6) 
       (Physics  Teaching Practice I) 

452 502 การฝึกปฏิบัติการสอนฟิสิกส์ 2            6(0-12-6) 
       (Physics  Teaching Practice II) 

 

   2.1.2  วิชาชีพครูเลือก   ไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
  452 201 การสร้างอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตรเ์พื่อการศึกษา  2(1-2-3) 
   (Manufacturing the material for education) 
  452 301 การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  2(1-2-3) 
   (Science Project Teaching in School) 
    461 101 หลักและระบบการจัดการศึกษา            2(2-0-4) 
                  (Principles and Systems of Educational Management) 

462 104   การมัธยมศึกษา                2(2-0-4) 
                       (Secondary Education)   

462 204  การสอนโครงงานในโรงเรยีน            2(1-2-3) 
         (Project Teaching in School) 

462 303 ฝึกปฏิบัติการสอนในห้องทดลอง           2(1-2-3) 
                   (Laboratory Experience for Teaching Practice) 

463 202  การแนะแนวเบื้องต้น                                                                              2(2-0-4) 
                   (Introduction to Guidance) 

464 101  การศึกษาไทยประยุกต ์              2(2-0-4) 
       (Applied Thai Education) 

467 216    การศึกษากับสิ่งแวดล้อม             2(2-0-4) 

                    (Education and Environment) 
467 357   ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ          2(1-2-3) 

               (Senior and Rover Scouts) 

467 359 อาเซียนศึกษา                2(2-0-4) 

       (ASEAN Studies) 
468 201   สื่อการศึกษา การจัดแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้     2(1-2-3)  

(Educational Media, Learning Resources and Learning Environment Management) 
469 251 การศึกษาตามอัธยาศัย              2(2-0-4) 

       (Informal Education) 
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2.2 วิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาต่อไปนี้  
       2.2.1  วิชาแกน  จ านวน  24  หน่วยกิต ประกอบดว้ย 

  511 101 แคลคูลสั 1      4(4-0-8) 
  (Calculus I) 
               511 102  แคลคูลสั 2         4(4-0-8) 
                            (Calculus II) 
                512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1          3(3-0-6) 
                            (General Biology I) 
             512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป  1      1(0-3-0) 
                                 (General  Biology  Laboratory I) 
  513 101 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
    (General Chemistry I) 
             513 103  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1        1(0-3-0) 
                                 (General Chemistry  Laboratory I)  
 514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป  1          3(3-0-6)  
   (General Physics I) 
 514 102   ฟิสิกส์ทั่วไป 2       3(3-0-6) 
                            (General Physics II) 
             514 103   ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป  1       1(0-3-0) 
                                 (General Physics Laboratory  I) 
             514 104   ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 2       1(0-3-0) 
                                 (General Physics Laboratory II) 
 
            2.2.2  วิชาเฉพาะด้าน   จ านวน ไม่น้อยกว่า 54   หน่วยกิต   
   2.2.2.1 วิชาบังคับ  จ านวน 49 หน่วยกิต 
  511 281  คณิตศาสตร์ส าหรับนักวิทยาศาสตร์กายภาพ   3(3-0-6)    
    (Mathematics  for  Physical Scientists) 
  514 201 กลศาสตร์  1 3(3-0-6)     
    (Mechanics I)  
                  514 202  อิเล็กทรอนิกส์  1           3(3-0-6)  
    (Electronics I) 
                514 204   ฟิสิกส์ยุคใหม่  3(3-0-6) 
                      (Modern  Physics)  
   514 205 คลื่นและการสั่น  3(3-0-6) 
     (Waves  and  Vibrations) 
  514 206 ฟิสิกส์เชิงคณติศาสตร์  3(3-0-6)  
    (Mathematical  Physics) 
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  514 207    คอมพิวเตอรส์ าหรับครูฟิสิกส์  3(2-3-4)  
    (Computer for Physics Teacher) 
    514 281 ปฏิบัติการอเิล็กทรอนิกส์ 1      1(0-3-0) 

           (Electronics Laboratory  I) 
 514 282 ปฏิบัติการฟสิิกสย์ุคใหม ่ 1(0-3-0) 

                                 (Modern  Physics  Laboratory)   
                514 301  แม่เหล็กไฟฟ้า 1          3(3-0-6) 
    (Electromagnetism I) 
                514 303   ฟิสิกส์เชิงความร้อน 4(4-0-8) 
     (Thermal Physics)  
             514 304   กลศาสตร์ควอนตมั 1         3(3-0-6)    
   (Quantum Mechanics I)    
              514 307  โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ           3(3-0-6) 
                     (Earth Astronomy and Space) 
  514 308 การสอนฟิสิกส์ 1  3(2-3-4)   
   (Teaching Method in Physics I)  
   514 381   ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า           1(0-3-0) 
    (Electromagnetism  Laboratory) 
  514 393 ปฏิบัติการฟสิิกส์ขั้นสูงส าหรับครฟูิสิกส ์ 1(0-3-0) 
    (Advanced  Laboratory  in  Physics for Physics Teacher) 
  514 401 การสอนฟิสิกส์ 2 3(2-3-4)   
    (Teaching Method in Physics II) 
  514 492  สัมมนาส าหรับครูฟสิิกส์ 1 2(0-4-2)  
    (Seminar for Physics Teacher I) 
  514 496  สัมมนาส าหรับครูฟสิิกส์ 2 1(0-2-1)  
    (Seminar for Physics Teacher II) 
  514 497    โครงงานวิจัยส าหรับครูฟิสิกส ์ 2(0-4-2) 
    (Research  Project for Physics Teacher) 
 
  2.2.2.3 วิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี ้
  514 203  กลศาสตร์  2            3(3-0-6) 
                        (Mechanics II) 
                514 302  แม่เหล็กไฟฟ้า  2          3(3-0-6) 
                            (Electromagnetism II) 
                   514 311  ดาราศาสตร์             3(3-0-6) 
                            (Astronomy) 
  514 315 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
   (Introduction to Meteorology) 
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        514 321  ทัศนศาสตร์             3(3-0-6) 
                            (Optics) 
  514347 พลังงานแสงอาทิตย ์ 3(3-0-6) 
   (Solar Energy) 
  514 352 วัสดุศาสตรเ์บื้องต้น           3(3-0-6) 
   (Introduction  to Materials  Science) 
  514 487 เรื่องคัดเฉพาะทางส าหรับครูฟิสิกส์        3(3-0-6) 
                      (Selected Topics for Physics Teacher I) 

  และรายวิชาอื่น ๆ  ทีไ่ด้รับอนมุัติให้เพิ่มเตมิภายหลัง  

 
3  หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

        ให้เลือกศึกษาได้จากทุกรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือรายวิชาของสถาบันอื่นที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการคณะกรรมการประจ าคณะ  ถ้านักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะ จะต้องน าไป
คิดค่าระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชาเฉพาะด้านของหมวดวิชาเฉพาะด้วย เพ่ือตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา 

หมายเหตุ     การนับหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชา  ให้นับเป็นรายวิชา  จะแยกนับหน่วยกิตรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งไปไว้ท้ัง
สองหมวดวิชาไม่ได้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา                            ช่ือรายวิชา           จ านวนหน่วยกิต 

081  101 

081  102  
511  101 
512  101 
512  103 
514  101 
514  103    

                                                                                  

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
แคลคูลสั 1    
ชีววิทยาท่ัวไป 1  
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1  
ฟิสิกส์ทั่วไป 1   
ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1                                        
วิชาเลือกในหมวดเลือกเสรี  

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 
4(4-0-8) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 

3 

 รวมหน่วยกิต                 21 

 
 

ปีที1่ ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา                            ช่ือรายวิชา           จ านวนหน่วยกิต 

 081  103 
511  102  
513  101  
513  103  
 514  102 
514  104 
515  201 
468 101  

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
แคลคูลสั 2 
เคมีทั่วไป 1 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 
ฟิสิกส์ทั่วไป 2   
ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 2            
สถิติพื้นฐาน     
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารทางการศึกษา 

3(2-2-5) 
4(4-0-8) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

 รวมหน่วยกิต                 21 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา                            ช่ือรายวิชา           จ านวนหน่วยกิต 

510  201 
461  421 
462  202 
467  111 
511  281  
514  201   
514  202 
514  281 

ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์   
การประกันคณุภาพการศึกษา 
การจัดการเรยีนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
คุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณ 
คณิตศาสตร์ส าหรับนักวิทยาศาสตร์กายภาพ 
กลศาสตร์ 1 

อิเล็กทรอนิกส์ 1 
ปฏิบัติการอเิล็กทรอนิกส์  1 

3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 

 รวมหน่วยกิต                 20 
 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา                            ช่ือรายวิชา           จ านวนหน่วยกิต 

510  202 
463  201 
467  261 
514  206 
514  204 
514  207 
514  282 

 

ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร 
จิตวิทยาการศึกษา 
การพัฒนาวิชาชีพครู 
ฟิสิกส์เชิงคณติศาสตร ์
ฟิสิกส์ยุคใหม่  
คอมพิวเตอรส์ าหรับครูฟิสิกส ์
ปฏิบัติการฟสิิกสย์ุคใหม ่
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-3-4) 
1(0-3-0) 

3 

 รวมหน่วยกิต                 21 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา                            ช่ือรายวิชา           จ านวนหน่วยกิต 
464  211 
464  340 
465  251 
514  205 
514  301 
514  303  
514  381 

 

ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา 
สถิติเพื่อการวิจยัและการศึกษา 
วาทการส าหรับคร ู
คลื่นและการสั่น 
แม่เหล็กไฟฟ้า 1 
ฟิสิกส์เชิงความร้อน 
ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 
วิชาเลือกในหมวดเลือกเสรี            

2(1-2-3) 
2(2-0-4) 
2(1-2-3) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
4(4-0-8) 
1(0-3-0) 

3 

 รวมหน่วยกิต                 20 
 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา                            ช่ือรายวิชา           จ านวนหน่วยกิต 
462  200 
462  201 
464  230 
514  304 
514  307 
514  393 
514-308 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
การพัฒนาหลักสูตร 
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
กลศาสตร์ควอนตมั 1 
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ  
ปฏิบัติการฟสิิกส์ขั้นสูงส าหรับครฟูิสิกส์   
วิธีการสอนฟิสิกส์ 1 
 

2(1-2-3) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(2-3-4) 

 

 รวมหน่วยกิต                 18 
 

 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 17 

แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ 
 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1                                     
รหัสวิชา                            ช่ือรายวิชา           จ านวนหน่วยกิต 

464  350 
514  401 
514  492 

 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
วิธีการสอนฟิสิกส์ 2 
สัมมนาส าหรับครูฟสิิกส์ 1 
วิชาเลือกในหมวดวิชาชีพคร ู
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะเอก 
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2(2-0-4) 
3(2-3-4) 
2(0-4-2) 

3 
5 
3 

 รวมหน่วยกิต                 18 
 
 
 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา                            ช่ือรายวิชา           จ านวนหน่วยกิต 

514  496 
514  497    

 

สัมมนาส าหรับครูฟสิิกส์ 2 
โครงงานวิจัยส าหรับครูฟิสิกส ์
วิชาเลือกในหมวดวิชาชีพคร ู
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาเลือกหมวดศึกษาท่ัวไปก าหนดโดยคณะ   

1(0-2-1) 
2(0-2-4) 

4 
3 
3 

 รวมหน่วยกิต                 13 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ 
 

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาท่ี 1                                     
รหัสวิชา                            ช่ือรายวิชา           จ านวนหน่วยกิต 
452 501 การฝึกปฏิบัติการสอนฟิสิกส์ 1 

 
6(0-12-6) 

 

 รวมหน่วยกิต                 6 
 
 
 

ปีที่ 5  ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา                            ช่ือรายวิชา           จ านวนหน่วยกิต 
452 502 

 
การฝึกปฏิบัติการสอนฟิสิกส์ 2 
 

6(0-12-6) 
 

 รวมหน่วยกิต                 6 
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3.1.5   คําอธบิายรายวิชา  
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
081 101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                3(3-0-6) 
     (Thai for Communication) 

  หลักเกณฑ์และแนวคิดของการสื่อสาร  ทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์  เพ่ือใช้ในการดําเนินชีวิตและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

  Principles and concepts of communication; the use of Thai language 
skills for effective and creative communication in daily life and for knowledge 
seeking. 

 
 
081 102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน               3(2-2-5) 
      (English for Everyday Use) 

  การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง  4  ด้าน  โดยฝึกการฟังและการพูดในชีวิตประจําวัน  
และในสถานการณ์ต่างๆ  ฝึกอ่านเพ่ือความเข้าใจ   สามารถสรุปใจความสําคัญ  ฝกึการเขียนใน
ระดับย่อหน้าและสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

  Practice of four language skills with an emphasis on listening and 
speaking in everyday life and in various situations; practice of reading 
comprehension to be able to summarize main points;  practice of paragraph 
writing; ability to use English as a tool for knowledge seeking. 

 
 
081 103  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                3(2-2-5) 
     (English Skills Development) 

การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน  โดยฝึกการอ่านและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
เรื่องที่อ่าน  สามารถนําข้อมูลที่ได้จากการอ่านไปประกอบการเขียน  ฟังจับใจความและสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

Practice of four language skills with an emphasis on reading and 
discussion on what is read; ability to use information  from reading to write; 
listening for main ideas; ability to use English as a tool for knowledge seeking. 
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082 101  มนุษย์กับศลิปะ                    3(3-0-6)  
     (Man and Art) 

ความสําคัญของศิลปะ บทบาทของมนุษย์ในฐานะผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ ที่มาของแรง
บันดาลใจ วิวัฒนาการของผลงานศิลปะในด้านทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และดนตรีจากอดีตถึง
ปัจจุบัน   ทั้งน้ีโดยครอบคลุมประเด็นสําคัญต่อไปน้ี คือ ลักษณะเฉพาะของงานศิลปะ ศิลปะใน
ฐานะสื่อความคิด อารมณ์ คติความเช่ือ และการสะท้อนภาพสังคม วิธีการมองและช่ืนชมผลงาน
ศิลปะจากแง่มมุสุนทรียศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างศลิปะกับมนุษย์และสงัคม 

The significance of arts; the role of mankind as art creators; sources of 
inspiration; the evolution of art in the areas of visual arts, drama and music from 
the past to the present; unique characteristics of artworks, arts as an expression of 
mankind’s ideas, emotions, beliefs and as a reflection of society, art appreciation 
from aesthetic perspectives and the interaction between art, mankind and society. 

 
 
082 102  มนุษย์กับการสร้างสรรค ์                3(3-0-6) 
     (Man and Creativity) 

   วิวัฒนาการของมนุษยชาติและบทบาทของมนุษย์ในการสร้างสรรค์ทั้งสิ่งที่เป็น
นามธรรมและรูปธรรม ซึ่งเป็นรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษย์ในด้านต่างๆ ที่สืบเน่ืองจาก
โบราณสมัยมาถึงปัจจุบัน  ปัจจัยที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค์ ลกัษณะและ
ผลผลิตของการสร้างสรรค์ ตลอดจนผลกระทบต่อมนุษยชาติในแต่ละยุคแต่ละสมัย   ทั้งน้ี โดย
การวิเคราะห์ขอ้มูลในปริทศัน์ประวัติศาสตร์ และจากมมุมองของศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   The evolution of mankind; mankind’s role in abstract and concrete 
creation which have been the foundations of human civilization from the past to 
the present; contributing factors, processes, characteristics and outputs of 
creativity and impacts on mankind in each period; analysis from the perspective 
of history and relevant disciplines. 
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082 103  ปรัชญากับชีวิต                           3(3-0-6) 
     (Philosophy and Life) 

ความหมาย ความคิดและวิธีการทางปรัชญาอันเก่ียวเน่ืองกับชีวิต การแสวงหาความ
จริง ความรู้ คุณค่าทางจริยธรรมและความงาม การคิดอย่างมีเหตุผล การวิเคราะห์ประเด็น 
ปัญหาร่วมสมัย   อันจะนําไปสู่การสร้างสาํนึกทางจริยธรรม ความรับผดิชอบต่อตนเอง และสังคม 

 The significance of philosophy, concepts and philosophical methods 
related to life; the acquisition of truth, knowledge, ethical values and beauty; 
logical thinking and analysis of contemporary issues leading to ethical 
consciousness and social and personal responsibilities  

 
082 104  อารยธรรมโลก                      3(3-0-6) 
     (World Civilization) 

ความหมายของคําว่า อารยธรรม รูปแบบและปัจจัยพ้ืนฐานที่นําไปสูกํ่าเนิดของอารย
ธรรม ความรุ่งเรืองและความเสื่อมของอารยธรรมสําคัญของโลกในแต่ละยุคสมัย กระบวนการส่ัง
สมความเจริญที่มาจากความคิดสร้างสรรค์  การเรียนรู้จากประสบการณ์  ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
อารยธรรมต่างๆ ทั้งในด้านวัตถุธรรมและจติใจ ไม่ว่าจะเป็นระบบการเมืองการปกครอง กฎหมาย 
วรรณกรรม ศลิปกรรม ปรัชญา ศาสนาและคติความเช่ือ ซึ่งยังคงมีคุณูปการต่อสังคมมนุษย์ใน
ปัจจุบัน 

The significance of civilization;  forms and fundamental factors leading to 
the origin of civilization, the glory and decline of world civilization in each period; 
the process of civilization accumulating from creativity and learning experience 
and material and spiritual interaction between civilizations related to politics and 
government, law, literature, art, philosophy, religions and beliefs benefiting 
present society. 
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082 105  อารยธรรมไทย                                     3(3-0-6) 
     (Thai Civilization) 

   พ้ืนฐานและวิวัฒนาการของอารยธรรมไทย ภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ การ
สร้างสรรค์ คา่นิยม ภูมิปัญญาไทย และมรดกทางวัฒนธรรม โดยครอบคลุมภาษา วรรณกรรม 
ศิลปะ ศาสนา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและบทบาทของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ 

Foundations and evolution of Thai civilization with an emphasis on 
historical background, creativity, social value, folk wisdom and cultural heritage: 
language, literature, art, religion, politics and government, the economy and 
society; the effects of science and technology; the role of Thailand as a member 
of the international community 

 
082 106    ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน                                   3(3-0-6) 
      (Architecture and Related Art in ASEAN Community) 

   การต้ังถิ่นฐานที่สัมพันธ์กับภูมิศาสตร์และระบบนิเวศน์ รูปแบบที่หลากหลายของ
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น  คติความเช่ือ ศาสนา วัฒนธรรม  พัฒนาการทางสถาปัตยกรรม ศิลปะและ
มรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่ียวข้อง และสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติใน
ประชาคมอาเซียน 
   The development of settlements in relation to geography and ecology.  
Examining different styles of vernacular architecture, in the context of belief, 
religion, and culture. The development of architecture, its related arts and 
architectural heritage. Contemporary architecture indicative of the identity of 
ASEAN countries.  
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082 107  สมาธเิพื่อการพัฒนาชีวิต                                           3(3-0-6) 
     (Meditation for Self-Development) 

   ความหมายของการทําสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการทําสมาธิ 
ลักษณะของการบริกรรมและการทําสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และ
การนําสมาธิไปใช้ในชีวิตประจําวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลกัษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ 
ประโยชน์ของฌานและญาณ สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา 
แผนผังสมถะกบัวิปัสสนา ชาวโลกกับวิปัสสนา 
   Meanings, objectives, methods, and stages of meditation.  The 
commencement of meditation, the characteristics, and benefits of recitation and 
meditation.  Characteristics of anti-meditative states and the applications of 
meditation in daily life.  Meditation for study and work, including the 
characteristics, stages, qualities, and benefits of Dhyana (contemplation) and jhana 
(awareness).  Concepts of Vipassana (insight) and the differences between 
Samatha (serenity) and Vipassana, including diagrams of Samatha and Vipassana 
techniques.  The relevance of Vipassana for global citizens. 

 
082 108   ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น                                             3(3-0-6) 
             (Art and Visual Culture)   

ผลผลิตทางวัฒนธรรมในด้านศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรมจากปัจจัยของ
ปรัชญา การเมือง สังคม  เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมตะวันตก ผลกระทบจาก
การรับวัฒนธรรมทางการเห็นจากตะวันตกเข้ามาในสังคมไทย 

Cultural products in art, design and architecture as reflection of 
philosophy, politics, economics science and technology of western culture, effect 
of the adoption of Western visual culture on Thai society. 
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082 109  ดนตรีวิจักษ์                                                                        3(3-0-6) 
             (Music Appreciation) 

องค์ประกอบของดนตรี ดนตรีไทยและต่างชาติ ผลงานของคีตกวีไทยและต่างประเทศ
ที่สําคัญ การเปรียบเทียบลักษณะของดนตรีชาติต่างๆ รวมท้ังดนตรีพ้ืนบ้าน ลักษณะเฉพาะของ
ดนตรีประจําชาติไทย ความสมัพันธ์ระหว่างคีตศิลป์กับศิลปะแขนงอื่น  

Elements of music, Thai and foreign music; works of important Thai and 
foreign composers; comparison of characteristics of music from different nations 
and folk music; unique characteristics of Thai music, and the relationship between 
music and other art forms. 

 

082 110   ศิลปะการดําเนินชีวิตและทํางานอย่างเป็นสุข           3(3-0-6) 

    (Art of Living and Working for Happiness) 

การเรียนรู้เพ่ือความเข้าใจชีวิตของตนเองและผู้อ่ืน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ต่อตัวเองและสังคม หลักการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม คุณธรรม
จริยธรรมในการดําเนินชีวิตและการทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แนวทางการดําเนินชีวิตและ
การทํางานภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

Studying in order to understand oneself and others.  Roles and 
responsibility for oneself and community.  Principles of cooperation.  Personality 
and social manners.  Morals and ethics in everyday life and work.  Ways of living 
and working based on principles of sufficiency economy. 



มคอ. 2 37 

083 101  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                                  3(3-0-6) 
    (Man and His Environment)  

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและภูมินิเวศน์ โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์
ของการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตเพ่ือให้เกิดความสมดุลแห่งธรรมชาติ ปัจจัยที่นําไปสู่ความเสื่อม
โทรมของสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และภูมินิเวศน์ ลักษณะและขอบเขตของปัญหาในปัจจุบัน 
แนวโน้มของปัญหาในอนาคตและผลกระทบต่อมนุษยชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้มสี่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือนําไปสู่สังคมแบบยั่งยืน 

The relationship among humans, environment and geographical ecology; 
the harmonious relationship of living things with the balance of nature; factors 
leading to degradation of natural environment and geographical ecology; 
characteristics and scopes of present problems; trends of problems in the future, 
the effect of the problems on human race; enhancement and involvement in 
environmental management for the sustainable society. 

 
083 102  จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์                                     3(3-0-6) 
    (Psychology and Human Relations) 

ธรรมชาติของมนุษย์ในด้านพัฒนาการ พัฒนาการของชีวิตแต่ละช่วงวัย ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพัฒนาการ กระบวนการคิดและการรับรู้ตนเองและบุคคลอ่ืน ทัศนคติและความพึง
พอใจระหว่างบุคคล การสือ่สาร สมัพันธภาพระหว่างบุคคล หลักการจูงใจและการให้กําลังใจ 
อารมณ์   การควบคุมอารมณ์และการจดัการความเครียด  การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว 
ภาวะผู้นํา การทํางานเป็นหมู่คณะ การประยุกต์จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตนและสร้างสรรค์
คุณภาพชีวิต 

Human nature focuses on development,  developmental stages, 
contributing factors to the development, self-perception and perception of 
others, attitude, interpersonal satisfaction, communication and interpersonal 
relations, principle of motivating people, emotion, emotional control and coping 
with stresses, personality development, adjustment, leadership, teamwork, an 
application of psychology for self improvement and to create the quality of life. 
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083 103  หลักการจัดการ                    3(3-0-6) 
    (Principles of Management) 

ความหมาย นัยและความสําคัญของคําว่า การจัดการ ตลอดจนจุดประสงค์แนวคิดใน
เชิงปรัชญาและหลักการในเชิงทฤษฎีที่เอ้ือต่อความสําเร็จในการดําเนินชีวิต การประกอบกิจหรือ
ภารกิจใดๆ ก็ตามของปัจเจกบุคคล องค์กรและสังคมใหลุ้ลว่งไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   ทั้งน้ี โดยครอบคลุมประเด็นว่าด้วยจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม การ
กําหนดนโยบายและการวางแผน พฤติกรรมองค์กร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากร และ
การติดตามประเมินผล 

Meanings and importance of the management. Purposes and principles 
of philosophical concepts in theoretical contributing to success in life.  Operation 
or mission of individual; organizations and societies to be accomplished efficiently 
and effectively with ethics and social responsibility.  Policy and planning; 
organisational behavior; organising; resource management and evaluation. 

 
083 104  กีฬาศึกษา                    3(2-2-5) 
     (Sport Education) 

ความเป็นมาของกีฬา เรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาทักษะ เทคนิคกีฬา กฎระเบียบและกติกา 
มารยาทของผู้เล่นและผู้ชม สมรรถภาพทางกาย การป้องกันอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา การปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้น รวมถึงบทบาทหน้าที่การเป็นนักกีฬาและผู้ชมที่ดี ประโยชน์ของกีฬาที่มีต่อ  
การเสริมสร้างสุขภาวะโดยเลือกศึกษากีฬาสากล หรือกีฬาสมัยนิยมหน่ึงชนิดกีฬา 

 The history of sport education, learning, training, skills development, 
technical of sport, regulations and rules, etiquette of players and spectators, 
physical fitness, accident prevention of sport, first aid, the role of a good athlete 
and an audience, the benefits of sport to enhance wellness. A choice to study an 
international sport or contemporary sport. 
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083 105   การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย            3(3-0-6) 
    (Thai Politics, Government and Economy) 

โครงสร้าง ระบบ และกระบวนการทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ พัฒนาการ
บทบาทของภาครัฐ ภาคประชาสังคม วิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกลไกทางการเมือง        
การปกครองและเศรษฐกิจทีส่่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ    ตลอดจนศึกษาผลกระทบของ
โลกาภิวัตน์ที่มีต่อระบบการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ 

Structure, system and processes of Thai politics; government and the 
economy; the development of government and civil society’s roles; analysis of 
the relationship between political mechanisms, government and the economy 
affecting national development; analysis of the impact of globalization on politics, 
government and economy. 

 
083 106    ศิลปะการแสดงในอาเซียน                                                          3(3-0-6) 
              (Performing Arts in ASEAN) 

รูปแบบ เน้ือหา เอกลักษณ์ และบริบทของการก่อเกิดศิลปะการแสดงในประชาคม
อาเซียน  จุดรว่มในเชิงอัตลักษณ์ที่สะท้อนผา่นศิลปะการแสดง  

Forms, content, uniqueness and context of the formation of performing 
arts in ASEAN countries; the shared identities reflected in performing arts. 

 
 
083 107  วิถีวัฒนธรรมอาเซียน                                                          3(3-0-6) 
     (Aspects of ASEAN Culture) 

การก่อเกิดของอาเซียนและประชาคมอาเซียน อัตลักษณ ์ ความหลากหลาย และ
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียน  และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ของพลเมืองอาเซียน     

The formation of ASEAN and the ASEAN community; identities, diversities 
and the cultural relationship among ASEAN countries and their intercultural 
communication. 
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083 108  วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน                                                   3(3-0-6) 
              (ASEAN Music Culture) 

วัฒนธรรมดนตรีในประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตร์และพัฒนาการดนตรีในพ้ืนที่
วัฒนธรรมหลกัของอาเซียน ทฤษฎีดนตรี เคร่ืองดนตรี วงดนตรี เพลงสําคัญ ศลิปินดนตรีอาเซียน 
ความสัมพันธ์ของดนตรีกับศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ สภาพปัจจุบันของดนตรีอาเซียน 

Musical culture in the ASEAN community; history and development of 
mainstream ASEAN music culture, music theories; musical instruments; 
ensembles; major songs and key ASEAN composers and musicians; the 
relationship between ASEAN music and other art forms; the present situation of 
ASEAN music. 

 
083 109  การใช้ชีวิตอย่างสรา้งสรรค์                                  3(3-0-6) 
             (Creative Living) 

ความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียภาพในการดําเนินชีวิต ระดับบุคคล ครอบครัว  และชุมชน  
ชุดความคิดต่างๆ ที่กําหนดแบบแผนการดําเนินชีวิต การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ลัทธิบริโภคนิยม 
ปัจจัยพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ การบริโภคทรัพยากร การ
อยู่อาศัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  จิตอาสา หน้าที่พลเมือง 

Creativity and aesthetics of individual, family and community life, 
including factors determining lifestyle.  Examining sufficiency living, consumerism, 
basic factors and facilities in human living.  Understanding resource consumption, 
inhabitance, social and environmental responsibility and civil duty. 

 
083 110  กิจกรรมเพ่ือชวิีตสร้างสรรค ์                             3(3-0-6) 
             (Activities for a Creative Life) 

ความหมายและความสําคัญในการพัฒนาตนเองของนักศึกษา คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีของการเป็นพลเมืองโลก การสร้างเสริมจิตอาสา คุณธรรม
จริยธรรมและความซื่อสัตย์สจุริต การพัฒนาการทํางานเป็นทีม การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาชีวิตโดย
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมพัฒนาในรูปแบบต่างๆ 

The meaning and importance of self-development for students.  Desired 
graduate attributes and the cultivation of a  positive attitude as a global citizen.  
The encouragement of volunteerism, morality, ethics and honesty. Teamwork 
development.  Lifelong learning from student development activities. 
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083 111  ประสบการณน์านาชาติ                 3(3-0-6) 
    (International Experience)  
    เง่ือนไข : โดยความยินยอมของคณะกรรมการประจําคณะ/ นักศึกษาออกค่าใช้จ่ายเอง 

ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยการเดินทางและ
ประสบการณ์ในต่างประเทศ   การวางแผน และการเตรียมการเดินทาง  ฝึกประสบการณ์ใน
มหาวิทยาลัย สถาบันทางวิชาการ หรือสถาบันอ่ืนในต่างประเทศโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะ/ มหาวิทยาลัย และเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ประวัติศาสตร์ ตลอดจนประชาชนของประเทศน้ันๆ 

The importance and objectives of integrated learning through travels and 
international experiences, including planning and preparation of trips, training for 
experience at a university, academic institute or other institutions in a foreign 
country as suggested by the Faculty of University.  Knowledge and experience of 
language, culture, tradition and history gained from the chosen country. 

 
083 112  หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม           3(3-0-6) 
    (Sufficiency Economy and Social Development) 

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสําคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดการตระหนักที่ดีในวิถีการดํารงชีวิต 

Definitions, principles, concepts and significance of sufficiency economy.  
Case studies of royally-initiated projects related to sufficiency economy.  
Application of sufficiency economy principles to proper awareness in ways of life. 

 
084 101  อาหารเพื่อสุขภาพ                         3(3-0-6) 
     (Food for Health) 

ความรู้ พ้ืนฐานเก่ียวกับความต้องการอาหารของร่างกาย องค์ประกอบอาหาร 
สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ อาหารที่ไม่ได้สัดส่วนกับโรค อุปนิสัยการรับประทานอาหารกับ
สุขภาพ ปัญหาโภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเป้ือนของสารถนอมอาหารและบรรจุ
ภัณฑ์  ความปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค 

Introduction to bodily needs of food; compositions of food; food hygiene 
and health; diet imbalanced with diseases; eating habits and health; nutritional 
problems and diseases; diseases from contamination of food preservatives and 
packaging; food safety and consumer protection. 
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084 102  สิ่งแวดล้อม มลพิษ และพลงังาน                           3(3-0-6)  
    (Environment, Pollution and Energy) 

ส่วนประกอบและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ สาเหตุ ผลกระทบ และการ
จัดการมลพิษชนิดต่างๆ พลังงาน ผลกระทบจากการใช้พลังงานและการจัดการ  

Compositions  and  relationships of natural elements.  Causes, impacts, 
and management of various types of pollutants.  Energy.  Impact and 
management of energy usage. 

 
084 103  คอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        3(3-0-6) 
    (Computer, Information and Communication Technology)  

บทบาทและความสําคัญของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
ปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต ความรู้พ้ืนฐาน การประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ การรักษาความม่ันคง 
กฎหมายและจริยธรรมที่เก่ียวข้อง 

Roles and significance of computers, information technology, and 
communication in modern days.  Future trends.  Basic knowledge, creative 
applications, securities, laws, and ethics related to computer and information. 

 
084 104  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน            3(3-0-6) 
    (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 

เซต ระบบจํานวนจริง ตรรกวิทยา ความน่าจะเป็น ประเภทของข้อมูล สถิติพรรณนา 
เลขดัชนี ดอกเบ้ีย ภาษีเงินได้ บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

Real number systems. Logic. Probability. Type of data. Descriptive 
statistics. Index number. Interest. Income tax. Basic accounting. 

 
084 105  โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม              3(3-0-6) 
    (World of Technology and Innovation) 

ปรัชญา แนวคิด และการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ในปัจจุบันและ
อนาคต   การพัฒนา การประยุกต์ใช้และการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อชีวิต เศรษฐกิจและสังคม  

Philosophy, concepts and innovative technology and various innovation 
in the present and future.  Development, application and management.  Role and 
effect of developed technology and innovation on the life, economics and social. 
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084 106  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน                           3(3-0-6) 
            (Science and Technology in ASEAN Community) 

   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประชาคมอาเซียนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
ในด้านสังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดลอ้ม การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากแหล่งเรียนรูใ้นชุมชน การแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิทยาศาสตร์
และนักเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน กิจกรรมการสื่อสารต่อสาธารณะและการสร้างสื่อประเภท
ต่างๆ เพ่ือแสดงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อชุมชน 

Science and technology for the creative and sustainable development of 
ASEAN community, with regards to society, economy, art, culture, education, 
public health  environment.  Examining community education resources for 
science and technology, and knowledge exchange between ASEAN scientists and 
technologists.  Public communication activities, and the creation of media 
resources to demonstrate the impact of science and technology on the 
community.  

 
084 107  พลังงานในอาเซียน                     3(3-0-6) 
    (Energy in ASEAN) 

ความสําคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ประเภทของพลังงาน เทคโนโลยีการผลิต
พลังงาน สถานการณ์และแนวโน้มการใช้พลังงานของอาเซียนและของโลก  แหล่งพลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานทางเลือกในอาเซียน  ศักยภาพในการผลิตพลังงานในอาเซียน  นโยบาย
ด้านพลังงานในอาเซียน  ภาวะโลกร้อน  ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมเน่ืองจากการใช้พลังงาน   

Importance of energy and environment.  Types of energy. Energy 
conversion technology.  Situation and trend of energy use in ASEAN and in the 
world.   Renewable and alternative energy resources in ASEAN.  Potentials of 
energy production in ASEAN.  Energy policies in ASEAN.  Global warming.  
Environmental impacts due to energy use.  
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084 108  โลกและดาราศาสตร ์                 3(3-0-6) 
(Earth and Astronomy)   

ความเป็นมาและความสําคัญของวิชาดาราศาสตร์ บรรยากาศโลก การพยากรณ์ทาง
อุตุนิยมวิทยา ปรากฏการณ์และสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ ระบบสุริยะและกลุ่มดาวบนท้องฟ้า 
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  

History and importance of astronomy, the earth’s atmosphere and 
meteorological forecasting.  Astrological phenomena and observation, the solar 
system, constellations and application of this knowledge in everyday life. 

 
466 221  ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการศึกษาและการบันเทงิ        3(3-0-6) 
        (English through Edutainment)                    

   การใช้ภาษาอังกฤษและความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรมด้านภาษาผ่านการร่วมกิจกรรม
เก่ียวกับการศึกษาและการบันเทิงเพ่ือให้ความสามารถการทํางานและเพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
สันติ 
   Use of English language, realization of culture in using language through 
edutainment activities  towards developing abilities to work and live peacefully 
with other people.  

 
466 222  ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ด้านงานอาชีพ           3(3-0-6) 

(English for Occupational Purposes)             
การใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษสําหรับสื่อสารในสถานที่ทํางาน 

และเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 
Use of English language skills, including listening, speaking, reading and 

writing, for communication in workplace and for professional development.  
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510 311  การบริหารจัดการสําหรับนักวิทยาศาสตร ์           3(3-0-6) 
    (Operations Management for Scientists) 

ความรู้เบ้ืองต้นสําหรับนักวิทยาศาสตร์เก่ียวกับการเงินและการลงทุน ยุทธศาสตร์การ
บริหาร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การเขียนแผนธุรกิจ การวางแผนการผลิตและแผนการตลาด 
ทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

              มีการศึกษานอกสถานที่ 
Introduction of finance and investment, management strategy, strategic 

planning, business plan writing, production and market planning, intellectual 
property and related laws for scientists. 

              Field trips included.  
 
510 312  แบบจําลองและการวิเคราะห์ระบบการผลิต           3(3-0-6) 
    (Model and Analysis of Manufacturing System) 

ระบบการผลิต โซ่อุปทาน การเลือกที่ต้ังและการออกแบบผังโรงงาน ปริมาณการผลิตที่
ประหยัดสุด การวางแผนการผลิตการจัดลําดับงาน การบริหารสินค้าคงคลังและวัตถุดิบ การ
ควบคุมคุณภาพ การซ่อมบํารุง 

              มีการศึกษานอกสถานที่ 
   Manufacturing system.  Supply chain.  Plant location selection and 
layout design.  Economic production quantity.  Production planning and 
scheduling.  Inventory and material management.  Quality control.  Maintenance. 

              Field trips included. 
 
512 100  ธรรมชาติวิจักษ์                   3(3-0-6) 
    (Nature Appreciation) 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ความสําคัญและบทบาทของสิ่งมีชีวิต คุณค่าและความ
งามของธรรมชาติ การสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ 

Biodiversity.  Importance and roles of living organisms.  Value and beauty 
of nature.  Establishment of a conservation-minded consciousness 
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516 170   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม      3(3-0-6) 
             (Natural Environment and Cultural Heritage Conservation) 

ความหมายและความสําคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และมรดกทาง
วัฒนธรรม ขอบเขต วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการอนุรักษ์ สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้ม
ในอนาคต ปัญหา การแก้ไข มาตรการป้องกัน นโยบายและการวางแผนเพ่ือการอนุรักษ์ 

Definitions and significance of natural environment and cultural heritage 
conservation.  Scopes, objectives and benefits of conservation.  Current status 
and future trends.  Problems.  Solution and preventive measures.   Policy and 
planning for conservation. 

 
516 190  การจัดการสิง่แวดล้อมในครวัเรือน              3(3-0-6) 
        (Household Environmental Management) 

การจัดและตกแต่งบ้าน แนวทางการตกแต่งบ้านราคาประหยัด การเลือกสีแต่งบ้าน 
การปรับโฉมบ้าน การจัดแสงสว่างในบ้าน การระบายอากาศ การประหยัดพลังงาน การปรับปรุง
ทัศนียภาพนอกอาคาร การคัดแยกขยะ การจัดการของเสียจากห้องครัว การจัดการขยะอันตราย
ในครัวเรือน 

House Keeping.  Economical home decoration.  Colors for home 
decoration.  Home renovation.  Indoor light setting.  Ventilation.  Energy 
conservation.  Outdoor landscape improvement.  Soil waste separation.  Kitchen 
waste management.  Household hazardous waste management. 

 
518 100  จุลชีววิทยาในชีวิตประจําวัน                 2(1-2-3) 
    (Microbiology in Everyday life) 

การใช้ประโยชน์ของจุลินทรีย์ และความสําคัญของจุลินทรีย์ที่มีต่อวงการอาหาร 
อุตสาหกรรมการเกษตรและการแพทย์ต่อมนุษย์ในชีวิตประจําวัน 

Wise use of microorganisms and importance of food, industrial, 
agricultural and medical microorganisms in human everyday life. 

 



มคอ. 2 47 

518 101  เทคโนโลยีการเพาะเหด็                 2(1-2-3) 
    (Mushroom Cultivation Technology) 

การเพาะเห็ด ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมผลผลิตของเห็ด การประเมินความคุ้มค่าในการ
เพาะเห็ด                 

Mushroom cultivation.  Factors affecting the improvement of mushroom 
yield. Evaluation of the cost effectiveness in mushroom cultivation. 

 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

452 201  การสรา้งอุปกรณ์เพื่อการสอนฟิสิกส ์             3(2-3-4) 
    (Manufacturing Equipment for Teaching Physics) 

การเลือก การใช้และบํารุงรักษาส่ือการสอนฟิสิกส์ การออกแบบ การผลิต ทดลองใช้ 
ประเมินและปรับปรุงสื่อการสอนฟิสิกส์ นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารทาง
การศึกษาสําหรับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การพัฒนานวัตกรรมให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของวิชาฟิสิกส์ 

The selection, application and maintenance of learning equipment in 
teaching physics; design, production, implementation, assessment and 
improvement of learning materials in teaching physics; educational innovations, 
information technology and communication for learning management of science 
learning area; the development of innovations in relevance of learning objectives 
and learning outcomes of physics. 

 
452 501   ปฏิบัติการสอนฟิสิกส์ 1                             6(0-18-0) 
    (Physics Teaching I) 
    เง่ือนไข:  โดยความยินยอมของสาขาวิชา 

การฝึกปฏิบัติการสอนวิชาฟิสิกส์ ในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน การจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือนําผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพ่ือการ
ประเมินปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา 
รวมถึงปฏิบัติงานอ่ืนตามภารกิจครูที่ได้รับมอบหมาย 

Teaching practice in an educational institution for one semester; learning 
management; assessment and evaluation of learning for the improvement of learners; 
research for evaluating, improving, and developing learners; sharing and learning in 
educational seminars; practice in other assigned.   
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452 502  ปฏิบัติการสอนฟิสิกส์ 2                            6(0-18-0) 
    (Physics Teaching II) 

เง่ือนไข:  โดยความยินยอมของสาขาวิชา 
    วิชาบังคับก่อน 452 501 ปฏิบัติการสอนฟิสิกส์ 1 

การฝึกปฏิบัติการสอนวิชาฟิสิกส์ ในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน การจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือนําผลไปใช้ในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน การแลกเปล่ียนเรียนรู้แบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา รวมถึงปฏิบัติงานอ่ืนตาม
ภารกิจครูที่ได้รับมอบหมาย และนําผลการวิจัยที่ได้จากรายวิชา ปฏิบัติการสอนฟิสิกส์ 1 มาใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน 

Teaching practice in an educational institution for one semester; learning 
management; assessment and evaluation of learning for the improvement of 
learners learning outcome; sharing and learning in educational seminars; practice 
in other assigned and results from the course of teaching physics I used in the 
developing learners. 

 
461 101  หลักและระบบการจัดการศึกษา                               2(2-0-4) 
    (Principles and Systems of Educational Management) 

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้นําทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การ
เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การติดต่อสื่อสารในองค์กร การบริหารจัดการช้ัน
เรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การทํางานเป็นทีม การจัดทําโครงงานทางวิชาการ การจัด
โครงการฝึกอาชีพ การจัดโครงการและกิจกรรม การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน 

Theories and principles of administration, educational leadership, critical 
thinking, organizational culture, corporate relationships, corporate communication, 
classroom management, educational assurance, teamwork, academic projects, 
vocational training projects, project works and activities information system for 
administration and management, and education for community development. 

 
 
461 207  มนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร                                              2(2-0-4) 
    (Human Relations in Administration) 

ความหมายของมนุษยสัมพันธ์ ความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ การปรับตัว เจตคติของ
บุคคล เทคนิคและหลกัการของมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งผู้บริหารจะได้นําไปใช้ในการบริหาร ตลอดจน 
สร้างความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และชุมชน 

Definition of human relations, basic human needs, adaptation, attitudes; 
techniques and principles of human relations for administrators to build relationship 
with the supervisors, colleagues, and members of community. 
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461 301  การนิเทศการศึกษา                                                         2(2-0-4) 
     (Educational Supervision) 

ความหมาย ทฤษฎี และหลกัการนิเทศการศึกษา พัฒนาในการจัดการนิเทศการศึกษา 
ภารกิจและคณุสมบัติของผูนิ้เทศ ศึกษานิเทศก์ การบริหารและการจัดการนิเทศภายใน
สถานศึกษา สงักัดต่าง ๆ ในปัจจุบันและแนวโน้มการนิเทศการศึกษา 

Definition, theories, and principles of educational supervision, mission 
and qualification of educational supervisor, current administration and 
management in educational institutions and trends. 

 
461 304  กฎหมายและระเบียบในการบริหารโรงเรียน                             2(2-0-4) 
    (Laws and Regulations for School Administration) 

วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวกับการบริหารโรงเรียน การบริหารงาน
บุคคล และการปฏิบัติงานของครูและผู้บริหาร รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

Analysis of laws, regulations, and rules related to with school as 
personal, and teachers’ and administrators’ work performance and other related 
regulations. 

 
461 421  การประกันคุณภาพการศึกษา                        2(2-0-4) 
    (Quality Assurance in Education) 

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา การจัดการคุณภาพและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

Principles, concepts, and guidelines on quality management and 
assurance in education, quality management and learning activities management 
for continuous development of learning, and management of quality assurance 
and learning activities for learners. 
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462 104   การมัธยมศึกษา                                                             2(2-0-4) 
              (Secondary Education)  

หลักการมัธยมศึกษา ความมุ่งหมายของการมัธยมศึกษา วิ วัฒนาการของการ
มัธยมศึกษาในประเทศไทย การมัธยมศึกษาในต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ประถมศึกษากับการมัธยมศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการมัธยมศึกษากับอุดมศึกษา นักเรียนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา หลักสูตรในโรงเรียนมัธยมศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การสอนใน
โรงเรียน การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงโรงเรียน
มัธยมศึกษา  นวัตกรรมและเทคโนโลยีโรงเรียนมัธยมศึกษากับชุมชน บทบาทของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในการพัฒนาประเทศ การมัธยมศึกษาในอนาคต เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

Principles and aims of secondary education;  evolution of secondary 
education in Thailand; secondary education in foreign countries; relationship 
between elementary and secondary education; relationship between secondary 
and tertiary education; related issues in secondary education and on students, 
curriculum, extracurricular activities, instruction, administration; factors influencing 
changes in the secondary schools; innovation and technology within the 
community; roles of secondary schools in the development of the country; future 
of secondary education; standard of secondary schools. 

 

462 200  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                   2(1-2-3) 
               (Experience for Teachers) 

การสังเกตการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน
สร้างความรู้ด้วยตนเอง การทดลองสอนในสถานการณ์จําลองและสถานการณ์จริง  การออกแบบ
ทดสอบ ข้อสอบ เครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน 
การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 

Observation in academic institution, lesson management plans for 
learners to create by themselves, practice teaching in simulated and real 
situations, designing tests, test items, evaluation tools, grading, scoring, learning to 
exercise judgment, practice exams and scores, research for learners, teaching 
profession development. 
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462 201  การพัฒนาหลักสูตร                                  3(3-0-6) 
    (Curriculum Development) 

หลักการ  แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร  การนําหลักสูตรไปใช้และการพัฒนาหลักสูตร 
การดําเนินการวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดทําหลักสูตร ตลอดจนการประเมินหลักสูตรและนํา
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

Principles and concepts of curriculum development, curriculum 
implementation and development, curriculum analysis and design including 
curriculum evaluation and application of the evaluation results for curriculum 
development. 

 
462 202   การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน                  3(3-0-6) 
               (Learning Management and Classroom Management) 

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และ
การจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิด
วิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม  การจัดการช้ัน
เรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้และนําไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลจริง ตลอดจนการสร้างบรรยากาศการจัดการช้ันเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

Principles, concepts, and approaches to lesson planning, learning 
management, management of physical, social and psychological environments for 
learning theories and models of learning management in order to train learners to 
think critically and creatively, and to solve problems; integrated learning for 
inclusive education; classroom management; learning center development; 
learning management planning and implementation; and creation of a classroom 
environment that promotes student learning. 

 
462 204  การสอนโครงงานในโรงเรียน                                              2(1-2-3) 
      (Project Teaching in School) 

หลักการและเหตุผลของการทําโครงงานรายวิชาต่างๆ ในโรงเรียน ประเภทของโครงงาน  
หลักการพ้ืนฐานในการออกแบบโครงงาน บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน การประเมิน
โครงงาน การจัดแสดงและการนําเสนอโครงงาน รวมทั้งฝึกปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ 
เก่ียวกับการทําโครงงานในวิชาต่างๆ การนําความรู้และหลักการทําโครงงานเพ่ือสอนในโรงเรียน 

Principles and rationales of projects in school courses, types of projects, 
basic principles of project designs, roles of project advisors, project evaluation, 
exhibition, and presentation, practices to improve knowledge and understanding 
about projects  in various courses, application of project knowledge and practice 
for teaching in schools. 
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462 303  ฝึกปฏิบัติการสอนในห้องทดลอง                                          2(1-2-3) 
             (Laboratory Experience for Teaching Practice) 

ฝึกปฏิบัติด้านเทคนิควิธีการสอนแบบต่าง ๆ  ฝึกปฏิบัติด้านทักษะการสอน ฝึก
วิเคราะห์ การสอนในสถานการณ์จําลอง และสถานการณ์จริง และฝึกทดลองใช้รูปแบบการสอนที่
มีประสิทธิภาพ 

Laboratory experience in different teaching techniques and teaching 
skills, practice analyzing teaching in simulated and authentic situations, and 
practice implementing different teaching models efficiently 

 
463 201  จิตวิทยาการศึกษา                                     2(2-0-4) 
              (Educational  Psychology)   

ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการ โดยนําหลักการทางจิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยา
พัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาสําหรับเด็กพิเศษ ตลอดจนจิตวิทยาการศึกษา
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพัฒนาการทางสมอง (แบบการเรียนรู้) ศักยภาพและ
ความถนัดของผู้เรียน โดยเน้นการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา กลุ่มผู้เรียนที่มี
ความสามารถแตกต่างกันและการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน เพ่ือให้
สามารถใช้จิตวิทยาเพ่ือความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

Fundamental psychology and developmental psychology, learning and 
educational psychology,  psychology for understanding and supporting learners to 
achieve their highest learning potential, guiding and helping learners achieve a 
better quality of life. Knowledge and understanding of practice by the use of 
fundamental psychology, developmental psychology, learning psychology, 
psychology for young learners with special needs, and educational psychology to 
arrange a learning environment appropriate for learners’ brain development, 
learning styles, potentials, and aptitudes with an emphasis on a particular 
learner’s academic level and different fields of study in order to employ 
psychology to support the learner’s maximum potential. 
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463 202   การแนะแนวเบื้องต้น                                                    2(2-0-4) 
               (Introduction to Guidance) 

ความหมาย แนวคิด หลักการและปรัชญาของการแนะแนว พันธกิจหลักของงานบริการ
แนะแนว การจัดการเรียนการสอนวิชาการแนะแนวในสถานศึกษา การดําเนินงานแนะแนวและ
การให้การปรึกษาในสถานศกึษา ปัญหาของการให้บริการแนะแนวในสถานศึกษา 

Definition , concept , principles and philosophy in Guidance . Mission of 
school guidance services . Instruction of school guidance . Management of school 
guidance and counseling in school . Problem in school guidance . 

 

463 308  การศึกษาพิเศษ                                  2(2-0-4) 
    (Special Education) 

แนวคิดพ้ืนฐาน แนวโน้ม ปัญหาและประวัติการจัดการศึกษาพิเศษ รูปแบบการบริหาร
การศึกษาพิเศษ ในประเทศไทย การออกกฎหมายและกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาพิเศษ การ
จําแนกประเภท กระบวนการคัดกรอง ลักษณะทางจิตวิทยา การเรียนรู้และแนวปฏิบัติเพ่ือการ
พัฒนาและการสอนนักเรียนที่มีความต้องการการศึกษาพิเศษแต่ละกลุ่มในช้ันเรียนแบบเรียน
รวมทั้งในระดับประถมและมัธยมศึกษา การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ระบบการส่ง
ต่อและการศึกษาตลอดชีวิต การประสานงานความร่วมมือกับบุคลากรวิชาชีพและผู้ปกครอง 
เทคโนโลยี นวัตกรรมการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนใด 

Basic concept, trend, problems and history of special education. Special 
education administration in Thailand. Legislation and laws related to special 
education. Classification, identification process, psychological characteristics, 
learning behavior and practices in teaching and developing students with special 
educational needs in inclusive classroom both in primary and secondary 
education. Practice in organizing the individualized education program process. 
Referral process and life-long education. Collaboration among professional 
personnel and parents. Technology, educational innovation and supporting 
services. 
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464 101  การศึกษาไทยประยุกต์                                                     2(2-0-4) 
    (Applied Thai Education) 

วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาไทยในสมัยต่าง ๆ  จนถึงปัจจุบัน คุณธรรมและ
จรรยาบรรณของครูในสังคมไทย แนวโน้มของวิชาชีพครูในอนาคต ปัญหาของการจัดการศึกษา
และทางแก้ปัญหา การปฏิรูปการศึกษา รวมถึงการนําแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศต่าง 
ๆ มาประยุกต์ใช้ในสังคมไทยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย 

Development of Thai education from the past until the present time, 
morals and ethics of teachers in Thailand, trends of the teaching profession in the 
future, problems and solutions of education management, educational reform, 
and the application of educational management of different countries  to 
improve the quality of Thai education. 

 
464 211  ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา                             2(2-0-4) 
         (Philosophy and Theories in Education) 

ความหมาย แนวคิด ปรัชญาแม่บท และปรัชญาการศึกษา การนําแนวคิดทางปรัชญา 
และทฤษฎีทางการศึกษา  ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
และการศึกษา  แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ย่ังยืน การวิเคราะห์
เก่ียวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

Definition, concepts,  basic philosophy,  philosophy in education, 
application of philosophies in education, religion, economy, society, and culture  
to  develop education and educational institutes; concepts and strategies of 
educational management for sustainable development, and educational analyses 
for sustainable development. 
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464 233  วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ            3(2-2-5) 
    (Sports Science for Health Development) 

ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบกล้ามเน้ือ 
กระดูก การหายใจ และการไหลเวียนโลหิต ระบบพลังงานที่ใช้สําหรับการออกกําลังกาย 
สมรรถภาพทางกายเบื้องต้น ความรู้และการป้องกันโรคกลุ่มที่ไม่ติดต่อการประยุกต์หลักการทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาสําหรับออกแบบโปรแกรมการออกกําลังกายเพ่ือป้องกันโรคกลุ่มที่ไม่ติดต่อ 
และเพ่ือสุขภาพ การนําหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือส่งเสริมสุขภาพในองค์กร 
ปฏิบัติการทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบกล้ามเนื้อ กระดูก หายใจและไหลเวียนโลหิต 
สมรรถภาพทางกาย การออกแบบโปรแกรมการออกกําลังกายเพ่ือป้องกันโรคกลุ่มที่ไม่ติดต่อ และ
เพ่ือสุขภาพ 

General knowledge of sports science. Basic knowledge on anatomy and 
physiology of muscle, bones, respiratory and circulatory system. Basic of physical 
fitness.Knowledge and prevention to non-communicable diseases (NCDs). 
Application of sports science principle for the design of exercise program to 
prevent non-communicable diseases (NCDs) and health. Using the principle of 
sports science to promote health in organization.Laboratory exercises in anatomy 
and physiology of muscle, skeleton, respiratory and circulatory system, physical 
fitness, exercise program design to prevent non-communicable diseases (NCDs) 
and health. 

 
464 234  เศรษฐศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนา            3(3-0-6) 
    (Economics of Education for Development) 

แนวคิด  ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์การศึกษา เศรษฐศาสตร์การพัฒนา การลงทุนทาง
การศึกษา ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเสมอภาคทางการศึกษา การศึกษากับการพัฒนา
ในกระแสโลกาภิวัตน์ นโยบายทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 

Concepts theories of economics education, development economics, 
investment in education, efficiency, effectiveness and equality in education, 
education and development in globalization, education policy for development. 

 
 
 



มคอ. 2 56 

464 235  อัตลักษณ์ศึกษา                   2(2-0-4) 
    (Identity Studies) 

แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับอัตลักษณ์ในมุมมองสมัยใหม่ มุมมองหลังสมัยใหม่ การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการศึกษาอัตลักษณ์เพ่ือความเข้าใจปัจเจกบุคคล ชุมชน และสังคม 

Concepts, theories of identity in modern views, postmodernism views, 
applying knowledge in identity to study and understand an individual, community 
and society. 

  
464 240  สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา                     2(2-0-4) 
    (Statistics for Research in Education) 

ธรรมชาติของสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
นําเสนอข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา สถิติทดสอบเก่ียวกับค่าเฉลี่ยสําหรับการวิจัยทางการศึกษา  
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว การหาความสัมพันธ์และการถดถอย การทดสอบ
ด้วยสถิติไค – สแควร์ ที่ใช้กับการวิจัยทางการศึกษา 

Nature of statistics, data collection for  educational  research, data 
analysis and presentation employing descriptive statistics, statistical testing of 
means for educational  research, and one–way analysis  of variance, correlation 
and regression, chi – square test  for educational research. 

 
464 330  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้                   3(3-0-6) 
             (Educational Measurement and Evaluation) 

หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การ
ปฏิบัติการวัดและการประเมินผลได้ การออกแบบทดสอบ ข้อสอบ หรือเครื่องมือวัดผล การ
ตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติ และการให้คะแนน 
ตลอดจนการนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  

Principles, concepts, and  guidelines in measurement and evaluation of 
learning outcomes;  practice in  measurement and evaluation; designing tests, 
test items, tools of measurement, grading, scoring; practicum exams and scores; 
application of the results for learners’ improvement. 
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464 350  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                             2(2-0-4) 
     (Research for Learning Development) 

หลักการ  แนวคิด  แนวปฏิบัติในการวิจัย  การใช้และผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ การนําผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การดําเนินการทําวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา
และพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนพัฒนาผู้เรียน 

Principles, concepts, and practices in research; use and development of 
research for learning development; applying research results to instruction; and 
conducting research  to improve teaching, learning,  and learners. 

 
465 351  ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อความเป็นครู                       2(2-0-4) 
    (Thai Language and Culture for Teachers) 

แนวคิดเก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยที่ส่งเสริมความเป็นครู ฝึกทักษะการฟัง การ
อ่าน การเขียนและการพูด เพ่ือใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย และการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ 

Concepts of Thai language and culture applicable to the teaching 
profession, skills of Thai listening, reading, writing and speaking for the  
appropriate use  in Thai culture  and living with others in peace and harmony. 

 
467 216   การศึกษากับสิ่งแวดล้อม                                                   2(2-0-4) 
    (Education  and  Environment) 

บทบาทและความสัมพันธ์ของการศึกษากับสิ่งแวดล้อม  อิทธิพลสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ
การศึกษา และการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม   

Roles and relationship between education and environment, influences  
of environment on education, and influences of education on  environmental 
changes. 
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467 261  การพัฒนาวิชาชีพครู                 2(2-0-4)  
    (Professional Development for Teachers) 

สภาพงานครู ความสําคัญของครู คุณลักษณะของครู มาตรฐานวิชาชีพครู จิตวิญญาณ
ของความเป็นครู การจัดการ ความรู้เก่ียวกับครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู 
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับครูและวิชาชีพครู รวมท้ังมีความรู้และความเข้าใจในเน้ือหาวิชาที่สอน กล
ยุทธ์การสอน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน สามารถแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

Teacher’s work, importance of teachers, characteristics of teachers, 
standard of teaching profession, spiritual consciousness of teachers, management 
of teacher’s knowledge,  progress and development of continuousteaching 
profession, laws related to teachers and teaching profession, knowledge and 
understanding of subject content, teaching strategies, teacher-learner relationship, 
ability for data search and selection for analyze, synthesize, and creating 
innovation to improve learners potential. 

 
467 262   คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสําหรับครู          2(2-0-4) 
    (Moral Ethics and Code for Teachers) 

หลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพครู และจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่คุรุสภา
กําหนด การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จิตสํานึกสาธารณะ ความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละต่อ
สังคม รวมทั้งการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Importance of good governance, morals, ethics, and code of conduct for 
teachers, guidelines for teacher’s behaviors according to their morals, ethics, and 
course of action as set by The Teacher’s Council of Thailand, being good models, 
having public mind, honesty having dedication to society, and achieving 
professional success. 
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467 357  ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ                           2(1-2-3) 
    (Senior and Rover Scouts) 

ประวัติความเป็นมาของกิจการลูกเสือโลก และลูกเสือไทย พระราชบัญญัติลูกเสือ 
หลักสูตรวิชาลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ การจัดต้ังและบริหารจัดการกองลูกเสือ 
การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญในโรงเรียนมัธยมศึกษา  

       มีการฝึกปฏิบัติการนอกสถานที่ 
   History of World Scouting and National Scouts of Thailand, Acts on 
Scouting, curriculum of senior and rover boy and girl scouts, formation and 
management of scouts, activities of senior and rover boy and girl scouts  in 
secondary schools. 

       Field trip and training included. 
 
467 359   อาเซียนศึกษา                                                               2(2-0-4) 
    (ASEAN Studies) 

ประวัติความเป็นมา เป้าหมายและวัตถุประสงค์ หลักการพ้ืนฐาน กฎบัตรอาเซียนทาง
มรดกวัฒนธรรม ประชาคมอาเซียน ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมอาเซียนกับความร่วมมือกับภูมิภาคอ่ืน 
ๆ ไทยกับบทบาทด้านต่าง ๆ ในอาเซียน และผลกระทบจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน  

History of the ASEAN community, goals and objectives, basic principles, 
ASEAN Decoraton on Cultural Herritage, ASEAN Political-Security Community 
(APSC), ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC), ASEAN Economic Community 
(AEC), ASEAN community and cooperation with other regions, different roles of 
Thais in ASEAN and impact of the  ASEAN community 
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467 464  จริยศึกษา                                                                    3(2-2-5) 
    (Moral Education) 

ความหมาย ลักษณะ ขอบข่าย ที่มา ความสําคัญของค่านิยม จริยศาสตร์ และจริยธรรม 
องค์ประกอบของค่านิยม และหลักจริยธรรม ปัญหาทางจริยธรรม ทรรศนะของค่านิยมและ
จริยธรรมในบริบทศาสนา สิ่งแวดล้อม  สังคม วัฒนธรรม และความเป็นพลเมือง รูปแบบและ
วิธีการพัฒนาค่านิยมและจริยธรรม ตลอดจนออกแบบและฝึกปฏิบัติการปลูกฝังและสร้างเสริม
ค่านิยมและจริยธรรม 

       มีการศึกษานอกสถานที่ 
   Definition, characteristics, scope, background, importance of values, 
ethics and morals, components of values and morals; moral problems, attitudes 
of values and morals in contexts of religion, environments, society, culture, and 
citizenship; patterns and approaches to developing values and morals, and design 
and practice of cultivation of values and morals. 

                    Field trips included. 
 
468 101   นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารการศึกษา        3(2-2-5) 
    (Information and Communication Technology and Innovation for Education) 

หลักการ  แนวคิด  การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารทาง
การศึกษา ปฏิบัติการออกแบบ สรา้ง ประยุกต์ แหล่งเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ การนําไปใช้และ
ประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  

Principles, concepts, designs, application and evaluation of media and  
information technology innovation for learning; use of innovation of information 
and communication technologies for educational communication;  designing, 
creating, and applying learning resources and networks; Implementation and 
evaluation of media and information technologies for learning. 

 
469 100  การศึกษาตลอดชีวิต                                                      3(3-0-6) 
    (Lifelong Education) 

แนวคิดเก่ียวกับการศึกษาตลอดชีวิต รวมถึงการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตและการ
จัดการศึกษาในชุมชน โดยเน้นการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และเครือข่ายการ
เรียนรู้ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รูปแบบการจัดการศึกษาประเภทต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ 

Concepts of lifelong education including formal, non-formal, and 
informal education; Learning process management following the concepts of 
lifelong education and education for community with an emphasis on non-formal 
and informal education; Learning network application local wisdom; Patterns of 
educational to National Education Act. 
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469 151  การศึกษาตามอัธยาศัย                                                     2(2-0-4) 
    (Informal Education) 

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษาตามอัธยาศัย รูปแบบ ลักษณะและวิธีการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย ที่จัดโดยองค์กรต่าง ๆ ทั้งของ  รัฐ  เอกชน บุคคล  ชุมชน  สื่อมวลชน  
และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ การเช่ือมโยงการศึกษาตามอัธยาศัยกับการศึกษาในระบบและ
การศึกษานอกระบบ รวมทั้งการวิเคราะห์โครงสร้างในภาพรวมตามแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต 

Purposes and objectives of informal education, patterns, characteristics, 
and   management of informal education organized by government, private 
organizations, individuals, communities, mass media and learning resources ; the 
integration of informal education, formal  education and non-formal education; 
structural analysis based on the concept of lifelong education. 

 
469 252  กระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์                                       2(1-2-3) 
     (Creative Learning Processes) 

แนวคิด ทฤษฎีของการเรียนรู้ หลักการและกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์กระบวน
ของความคิดเชิงสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เกิด
ความสร้างสรรค์ วิธีการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

       มีการศึกษานอกสถานที่ 
   Concepts and theories of learning; principles and processes of creative 
learning; creative thinking processes; creative learning management and learning 
for creation; methods of learning to develop creative thinking skills; sample 
activities of creative learning from various learning sources. 

       Field trips included. 
 
469 280  ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อการศึกษา                                          2(1-2-3) 
    (Local Wisdom for Education) 

ลักษณะและความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ขุมทรัพย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
แขนงต่าง ๆ การสํารวจภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ 

       มีการศึกษานอกสถานที่ 
   Characteristics and importance of Thai local wisdom, various types of 
valued local wisdom, survey of local wisdom, processes of learning and passing 
on the local wisdom, the use of local wisdom to establish learning networks and 
promoting participation in education management. 

       Field trips included. 
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470 206  เด็กและวัฒนธรรมร่วมสมัย                                                2(1-2-3) 
             (Children and Contemporary Culture) 

วัฒนธรรมร่วมสมัยในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อเด็ก ประเด็นเก่ียวกับเด็กที่ถูกนําเสนอ
ในวัฒนธรรมร่วมสมัย ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการ เพศสภาพ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ศาสนา หรือ
ค่านิยมต่าง ๆ การใช้เน้ือหาที่ปรากฎในวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งจากเพลง ภาพยนตร์ นิตยสาร 
หนังสือ การ์ตูน กีฬา ของเล่น เกม เครื่องแต่งกาย และอาหาร/เครื่องด่ืม ในฐานะเครื่องมือการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพของเด็กอย่างบูรณาการ 

Effects of contemporary culture in the 21st century on children; the 
representation of children’s issues  in contemporary culture  in aspects of  
development, gender, families, schools, communities, religions, or values; using 
content from contemporary culture through music, films, magazines, books, 
comics, sports, toys, games, clothing, and food/drinks as  effective tools for 
integrated learning. 

 
470 314  รอยต่อทางการศึกษา                                                       1(1-0-2) 
    (Educational Transitions) 

ช่วงรอยต่อสําคัญของผู้เรียนในระบบการศึกษาไทย ทั้งระดับอนุบาล ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา ปัจจัยที่กระทบต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน การออกแบบนโยบาย โครงการ และรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือช่วยผู้เรียนในช่วง
รอยต่อทางการศึกษาต่าง ๆ 

The major transitional points of students in Thailand’s education system 
including kindergarten , elementary school, middle school, high school, and 
college. The factors that affect students’ educational performance, designs of 
policies, projects, and instructional models to help students transition more 
successfully.  

 
471 313  ลูกเสือ เนตรนารีสํารองและสามัญ             2(1-2-3) 
    (Cub Scouts and Scouts) 

ประวัติความเป็นมาของกิจการลูกเสือโลก และลูกเสือไทย พระราชบัญญัติลูกเสือ 
หลักสูตรวิชาลูกเสือ เนตรนารีสํารองและสามัญ การจัดต้ังและบริหารจัดการกองลูกเสือ การจัด
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีสํารองและสามัญในโรงเรียนประถมศึกษา และมีการฝึกปฏิบัติการนอก
สถานที่ 

มีการฝึกปฏิบัติการนอกสถานที่ 
History of the World and Thai Scouting; Act on Cub Scouts, Scouts 

curriculum, establishment and management. Division of Scouts; Cub Scouts and 
Scouts activities in the elementary schools. 

Field trip and training included. 
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511 101  แคลคลูสั  1                    4(4-0-8) 
    (Calculus  I) 

   ลิมิตและความต่อเน่ือง  การหาอนุพันธ์และการประยุกต์  ค่าสุดขีดของฟังก์ชัน    
รูปแบบยังไม่กําหนด  กฎโลปิตาล  ลําดับและอนุกรมอนันต์  อนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรมแมค
คลอริน 

Limits  and  continuity.  Differentiation  and  applications.  Extrema  of  
functions.  Indeterminate  forms.  L’Hospital’s  rule. Infinite  Sequence and series. 
Taylor and Maclaurin series. 

 
511 102  แคลคลูสั  2                    4(4-0-8) 
    (Calculus  II) 
    วิชาบังคบัก่อน : 511  101  แคลคูลัส  1 

   ปริพันธ์  เทคนิคการหาปริพันธ์   การประยุกต์ปริพันธ์  ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ  ผิวใน
ปริภูมิสามมิติ    ฟังก์ชันหลายตัวแปร   ลิมิต   ความต่อเน่ือง    อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ 

Integrals.  Techniques of integrations.  Applications of integrals.   
Improper integrals.  Surfaces in 3-dimensional space.   Functions of several 
variables.   Limits.    Continuity.   Partial derivatives and applications.      

 
512 101  ชีววิทยาท่ัวไป 1                   3(3-0-6) 
    (General Biology I) 
    วิชาบังคับก่อน :  * 512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 
         *  อาจเรียนพร้อมกันได้ 

แนวคิดทางชีววิทยา  สมบัติของสิ่งมีชีวิต  ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์  การจัดจําแนก
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  ไวรา  แบคทีเรีย  อาเคียร์  และยูคารีโอตา  พ้ืนฐานของชีวิต
ระดับโมเลกุล  การจัดองค์ประกอบระดับเซลล์  เน้ือเย่ือและอวัยวะ  การสังเคราะห์ด้วยแสงและ
การหายใจระดับเซลล์  พันธ์ุศาสตร์บริสุทธ์ิ  วิวัฒนาการระดับมหภาค  นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
สัตว์   

Concepts in biology.  Properties of organisms.  Scientific methodology.  
Classification and biodiversity.  Vira, Bacteria, Archaea and Eukaryota.  Cellular 
level of organization, tissues and organs.  Photosynthesis and cellular respiration.  
Classical genetics.  Macroevolution.  Ecology and animal behavior. 
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512 103  ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป  1               1(0-3-0) 
    (General  Biology  Laboratory  I) 
    วิชาบังคับก่อน :  * 512  101  ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป  1 
         * อาจเรียนพร้อมกันได้ 
       ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา  512 101  ชีววิทยาทั่วไป  1 

   Laboratory  work  related  to  the  contents  in  512 101  General  
Biology  I. 

 
513 101  เคมีทั่วไป 1                              3(3-0-6) 
             (General Chemistry I) 

ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี แก๊ส   
ของแข็ง  เทอร์โมไดนามิกส ์

Stoichiometry.  Atomic structures and properties of the elements in the 
periodic table.  Chemical bonding.  Gases.  Solids.  Thermodynamics. 

 
513 103    ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1                     1(0-3-0) 
             (General Chemistry Laboratory I) 
    วิชาบังคับก่อน : 513 101 เคมีทั่วไป 1 หรืออาจเรียนพร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 
              การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา 513 101 เคมีทั่วไป 1 
       Experiments related to the contents in 513 101 General Chemistry I. 
 
514 101   ฟิสิกสท์ั่วไป 1                            3(3-0-6) 
             (General Physics I)                     

กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง  สมบัติของสสาร  กลศาสตร์ของของไหล    ทฤษฎี
จลน์ของแก๊ส    เทอร์โมไดนามิกส์     การสัน่และคลื่น   เสียง 

Mechanics  of  particles  and  rigid  bodies.  Properties  of  matter.  Fluid  
mechanics.  Kinetic  theory  of  gases.  Thermodynamics.  Vibrations  and  waves.  
Sound. 

 
514 102  ฟิสิกสท์ั่วไป 2                           3(3-0-6) 
                (General Physics II) 

แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแส  อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น  ทัศนศาสตร์   ฟิสิกส์ยุคใหม่   
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษและควอนตัมฟิสิกส์ 

Electromagnetism. Electricity.  Introduction  to  electronics.  Optics.  
Modern Physics.   Special  theory  of  relativity  and  quantum  physics. 
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514 103   ปฏิบัติการฟสิกิส์ทั่วไป 1                1(0-3-0) 
            (General Physics Laboratory I) 
    วิชาบังคับก่อน :   514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 หรืออาจเรียนพร้อมกันไม่น้อยกว่า 10  สัปดาห์ 
       การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา 514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
       Experiments related to the contents in  514 101 General Physics I. 
 
514 104  ปฏิบัติการฟสิกิส์ทั่วไป 2                1(0-3-0) 
             (General Physics Laboratory II) 
    วิชาบังคับก่อน :   514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 หรืออาจเรียนพร้อมกันไม่น้อยกว่า 10  สัปดาห์ 
       การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา 514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
       Experiments related to the contents in 514 102  General Physics II. 
 
521 201  กลศาสตร์แบบฉบับ 1                  3(3-0-6) 
    (Classical Mechanics I) 
    วิชาบังคับก่อน :   511 101 แคลคูลัส 1 
          514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1  

กลศาสตร์นิวตัน    การเคลื่อนที่ของอนุภาคในหน่ึง สองและสามมิติ   การแกว่งกวัด
ฮาร์มอนิกอย่างง่าย   แรงศูนย์กลาง   กฎการอนุรักษ์พลังงานและโมเมนตัม   การเคลื่อนที่ของ
วัตถุแข็งแกร็ง   แรงโน้มถ่วงและศักย์โน้มถว่ง 

Newtonian  mechanics.  Motion of a particle in one, two and three 
dimensions.  Simple harmonic oscillations.  Central forces.   Law of conservation 
of energy and momentum.    Rigid body Motion.   Gravitational force and 
potential. 
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521 202  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์            3(3-0-6) 
    (Circuit Analysis and Electronics) 
    วิชาบังคับก่อน :   514 102   ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
                            * 521  281  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์  
                           * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

           การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ไดโอดและการประยุกต์ ทรานซิสเตอร์และการประยุกต์ ออป
แอมป์ วงจรดิจิตอล 

Circuit analysis. Diodes and applications. Transistors and applications. Op-
amps. Digital circuits. 
 

521 203  คณิตศาสตร์สาํหรับครฟูิสิกส์ 1              3(3-0-6) 
    (Mathematics for Physics Teachers I) 
    วิชาบังคับก่อน :   511 102 แคลคูลัส 2 

   จํานวนเชิงซ้อน  สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหน่ึง  สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสองและ
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  เวกเตอร์  พิกัดโค้งต้ังฉากกัน  แคลคูลสัของ
เวกเตอร์  อินทริกรัลเชิงเส้น  อินทิกรลัเชิงพ้ืนผิว ทฤษฎีบทไดเวอร์เจนซ์  ทฤษฎีบทของสโตกส์  
การประยุกต์ในฟิสิกส์สําหรบัครูฟิสิกส ์

Complex numbers. First order, second order and higher order differential 
equations. Partial differential equations. Vectors. Orthogonal curvilinear 
coordinates. Vector calculus. Line and surface integrals. Divergence theorem. 
Stokes theorem. Applications in physics for physics teachers. 

 
521 204  ฟิสิกสยุ์คใหม่เบื้องต้น                 3(3-0-6) 

(Introduction to Modern Physics) 
วิชาบังคับก่อน:  514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ  โฟตอน  คลื่นสสาร โครงสร้างอะตอม  ฟิสิกส์อะตอม  
โครงสร้างโมเลกุลและสเปกตรัม  ฟิสิกส์นิวเคลียร์ พันธะในของแข็ง ทฤษฎีแถบพลังงานของ
ของแข็ง 

Special relativity theory. Photons.  Matter  waves.  Atomic  structures.  
Atomic physics.  Molecular  structures and spectra.  Nuclear  physics.  Bonding  in  
solids.  Energy  band  theory  of  solids.   
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521 205  คอมพิวเตอร์สําหรับครูฟิสิกส์                3(2-3-4) 
     (Computer for Physics Teachers) 

หลักการและแนวคิด ในการใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาทางฟิสิกส์ศึกษา การพัฒนาสื่อ
การสอนด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป  

Principles and concepts of the use of computers for problem solving in 
physics education. Development of instructional media by software packages.  

 
521 206  คณิตศาสตร์สาํหรับครฟูิสิกส์ 2              3(3-0-6) 
    (Mathematics for Physics Teachers II) 
    วิชาบังคับก่อน :   521 203 คณิตศาสตร์สําหรับครูฟิสิกส์ 1 

ระบบสมการเชิงเส้น  เมทริกซ ์  ปัญหาค่าเฉพาะ  การแจกแจงความน่าจะเป็นที่ใช้ใน
ฟิสิกส์  การประยุกต์ความน่าจะเป็นและสถิติในปฏิบัติการฟิสิกส์  ฟังก์ชันพิเศษ  การประยุกต์ใน
ฟิสิกส์สําหรับครูฟิสิกส ์

System of linear equations. Matrices. Eigenvalue problem. Probability 
distributions used in physics. Application of probabilities and statistics in physics 
laboratory. Special functions. Applications in physics for physics teachers.  

 
521 211  กลศาสตร์แบบฉบับ  2                  3(3-0-6) 
    (Classical Mechanics  II) 
    วิชาบังคับก่อน :   521 201 กลศาสตร์แบบฉบับ 1 

ระบบพิกัดเคลื่อนที่   สมการการเคลื่อนที่ของลากรองจ์และฮามิลตัน     หลักการแปร
ผัน    เทนเซอร์ของโมเมนต์ความเฉื่อย     การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็งในระนาบและในสามมิติ  

Moving coordinate systems.   Lagrange’s  and  Hamilton’s  equations  of  
motion.  Variational  principles. Moment of inertia tensor.  Motion  of  a  rigid  
body  in  a  plane  and  in  three  dimensions.   

 
521 281  ปฏิบัติการอิเลก็ทรอนิกส์                  1(0-3-0) 
    (Electronics Laboratory) 

วิชาบังคับก่อน :  521 202  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  หรืออาจเรียนพร้อมกัน
ไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 

การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา  521 202  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์ 

Experiments  related  to  the contents in  521 202  Circuit Analysis and  
Electronics . 
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521 282  ปฏิบัติการฟสิกิส์ยุคใหม่เบื้องต้น              1(0-3-0) 
    (Introduction to Modern Physics Laboratory) 
    วิชาบังคับก่อน :   521 204 ฟิสิกส์ยุคใหม่เบ้ืองต้น หรืออาจเรียนพร้อมกัน  
              การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา   521 204  ฟิสิกส์ยุคใหม่เบ้ืองต้น 

Experiments related to the contents in  521 204 Introduction to Modern  
Physics.  

 
521 301  แม่เหล็กไฟฟา้เบื้องต้น                 3(3-0-6) 

(Introduction to Electromagnetism) 
       วิชาบังคับก่อน :   511 101 แคลคูลัส 1 
          514 102 ฟิสิกสท์ั่วไป 2 

 * 521 381 ปฏิบัติการแม่เหลก็ไฟฟ้า 
                                * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

สนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้า  ความจุไฟฟ้าและตัวเก็บประจุ   สนามไฟฟ้า
ในสารไดอิเล็กทริก   สนามแม่เหล็ก   การเหน่ียวนําแม่เหล็กไฟฟ้า   สนามแม่เหล็กไฟฟ้าในสสาร  
แนวคิดเบ้ืองต้นของสมการแมกซ์เวล 

Electric field and potential.   Electric current.   Capacitance and 
capacitors.   Electric field in dielectric materials.   Magnetic field.   Electromagnetic 
induction.   Electromagnetic field in matters.   Concepts of Maxwell’s equations.  

 
521 302  คลืน่และการสัน่เบื้องต้น                3(3-0-6) 

(Introduction to Waves  and  Vibrations) 
วิชาบังคับก่อน :   514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 

คลื่นกล  การแกว่งกวัดอย่างอิสระ  การแกว่งกวัดภายใต้แรงกระทาํ การสะท้อน    
การผสมคลื่น    คลื่นในสองและสามมิติ   โพลาไรเซชัน    การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน  

Mechanical waves.  Free oscillations.  Forced oscillations.  Reflections.  
Modulations.   Waves in two and three dimensions.  Polarization.  Interference and 
diffraction. 
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521 303  อุณหพลศาสตร์                   3(3-0-6) 
(Thermodynamics) 
วิชาบังคับก่อน :   514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 

กฎของอุณหพลศาสตร์   เอนโทรปี   ศักย์เชิงอุณหพลศาสตร์   การเปลี่ยนเฟส  การ
ประยุกต์ทางอุณหพลศาสตร์    

Laws of thermodynamics.   Entropy.  Thermodynamics potentials.   
Change of phase.   Applications of thermodynamics. 

 
521 304  กลศาสตรค์วอนตัมเบื้องต้น               3(3-0-6) 

(Introduction to Quantum Mechanics) 
วิชาบังคับก่อน :   521 204 ฟิสิกส์ยุคใหม่เบ้ืองต้น 
   แนวคิดเบ้ืองต้นของกลศาสตร์ควอนตัม   สมการชเรอดิงเงอร์และการใช้แก้ปัญหา
เก่ียวกับพลศาสตร์ของอนุภาค     ตัวแกว่งกวัดฮาร์มอนิก    อะตอมไฮโดรเจน  กลศาสตร์
ควอนตัมแบบโอเปอเรเตอร์  โมเมนตัมเชิงมุม  กลศาสตร์เมทริกซ์  โมเมนตัมเชิงมุมของสปิน   

Concepts of quantum mechanics.  Schrodinger equation and its 
applications to problem solving in dynamics of particles.   Harmonic oscillator.   
Hydrogen atom. Operator formalism of quantum mechanics.  Angular momentum.  
Matrix mechanics. Spin angular momentum.    

 
521 305  โลก ดาราศาสตร์ และ อวกาศ               3(3-0-6) 

(Earth Astronomy and Space) 
    วิชาบังคับก่อน :   521 201 กลศาสตร์แบบฉบับ 1  

   โลกศาสตร์ ระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ กาแลกซ ีเอกภพ  เทคโนโลยีอวกาศ   
   Earth science. Solar system. Stars. Galaxies. Universe. Space technology. 
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521 306  วิธีการสอนฟสิิกส์ 1                  3(2-3-4) 
    (Teaching Method in Physics I) 

เง่ือนไข :   โดยความยินยอมของภาควิชาฟิสิกส์ 
   พัฒนาฐานความคิด ทฤษฎี กระบวนทัศน์ และ วิถวิีทยทางวิทยาศาสตร์และหรอื
คณิตศาสตร์แบบบูรณาการในหัวข้อกลศาสตร์แบบฉบับ อุณหพลศาสตร์ และ สมบัติของสสาร  
โดยเช่ือมโยงอุดมการณ์วิชาชีพ และนําสู่การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาความเป็นครูทางฟิสิกส์  

Development of conceptual theory, paradigm and integrated scientific 
method in science and/or mathematic in classical mechanics, thermodynamics 
and properties of matters related to physics teacher’s professional development  

 
521 311   ดาราศาสตร์เบื้องต้น                                3(3-0-6) 
    (Introduction to Astronomy) 
    วิชาบังคบัก่อน :  521 305  โลก ดาราศาสตร์ และ อวกาศ 

   โลกและท้องฟ้า   ทรงกลมทอ้งฟ้า   วิธีการและเคร่ืองมือทางดาราศาสตร์    ดาวฤกษ์   
แกแล็กซ ี  เอกภพ 

Earth and sky.  Celestial sphere.  Methods and instrumentation for 
astronomy.  Stars.  Galaxies.  Universe. 

 
521 312  อุตุนิยมวิทยาสําหรบัครูฟสิกิส์               3(3-0-6) 
    (Meteorology for Physics Teachers) 
    วิชาบังคับก่อน :   521 201 กลศาสตร์แบบฉบับ 1 

บรรยากาศของโลก  อุณหภูมิและความช้ืนในบรรยากาศ  การควบแน่น  เสถียรภาพ
ของบรรยากาศและการเกิดเมฆ  ความกดอากาศและลม  การพยากรณ์อากาศเบ้ืองต้น 
ปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา 

Earth atmosphere.  Temperature and atmospheric moisture. 
Condensation. Atmospheric stability and cloud development. Air pressure and 
wind.  Basic weather forecast.  Meteorological phenomena.   
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521 321  คลืน่แม่เหล็กไฟฟ้า                  3(3-0-6) 
(Electromagnetic Waves) 

             วิชาบังคับก่อน :   521 301 แม่เหล็กไฟฟ้าเบ้ืองต้น 
สมการของแมกซ์เวลล์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า   คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในไดอิเล็กทริกและ

ตัวนํา   การสะท้อนและการหักเหที่รอยต่อของสองตัวกลาง   สายส่งคลื่น   ท่อนําคลื่นและ
กล่องกําทอน  การประยุกต์เบ้ืองต้นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจําวัน 

Maxwell’s equations and the electromagnetic waves.  Electromagnetic 
waves in dielectrics and conductors.  Reflection and refraction at the boundary of 
two media.   Transmission lines, waveguides  and cavity  resonators.  Basic 
applications of electromagnetic waves in everyday life.  

 
521 322  ทัศนศาสตรเ์บือ้งต้น                  3(3-0-6) 
    (Introduction to Optics) 
           วิชาบังคับก่อน :  514 102  ฟิสิกส์ทั่วไป 2 

ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต   ความคลาดและการแก้ไข   การออกแบบเลนส์   ทัศน
อุปกรณ์   การวัดแสง   การแทรกสอด   อินเตอร์เฟอโรเมตรีเชิงแสง   การเลี้ยวเบนแบบเฟราน์
โฮเฟอร์   เกรตติงเลี้ยวเบน   การดูดกลืนแสงและการกระเจิงแสง โพลาไรเซชัน   เลเซอร์
เบ้ืองต้น   โฮโลกราฟฟี   ทัศนศาสตร์แบบไม่เชิงเส้นและการมอดูเลตแสง   ทัศนศาสตร์ฟิล์มบาง 

Geometrical optics.   Aberration and correction.   Lens design.   Optical 
instruments.   Photometry.    Interference.   Optical interferometry.   Fraunhofer 
diffraction.   Diffraction grating.   Absorption and scattering.   Polarization.    Laser 
basics.   Holography.   Nonlinear optics and the modulation of light.   Thin film 
optics.  

 
521 341  พลังงานแสงอาทิตย์                  3(3-0-6) 

(Solar Energy) 
สมบัติทางเรขาคณิตของรังสีอาทิตย์ รังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลก  บรรยากาศโลก

และผลที่มีต่อรังสีอาทิตย์  รังสีอาทิตย์ภายใต้สภาวะท้องฟ้าที่ปราศจากเมฆ  การวัดรังสีอาทิตย์ 
การประยุกต์ข้อมูลรังสีอาทิตย์ รังสีอาทิตย์เฉพาะช่วงความยาวคลื่น 

Geometrical properties of solar radiation.   Extraterrestrial solar radiation.   
Earth atmosphere and its effect on solar radiation.   Solar radiation under 
cloudless skies.   Measurements of solar radiation.   Applications of solar radiation 
data.   Solar radiation in specific wavelength bands. 
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521 351  วัสดุศาสตรพ์ืน้ฐาน                  3(3-0-6) 

(Fundamentals of Materials Science) 
วิชาบังคับก่อน :   514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 

พันธะในของแข็ง  โครงสร้างผลึก  ความไม่สมบูรณ์ของผลึก  สมบัติทางไฟฟ้า  สมบัติทาง
แม่เหล็ก  เทคนิคการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ   

Bonding in solids.  Structure of crystalline solids.  Imperfections in 
crystals.  Electrical properties.  Magnetic properties.  Materials characterization 
techniques.   

 
521 381  ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟา้เบื้องต้น              1(0-3-0) 

(Introduction to Electromagnetism Laboratory) 
           วิชาบังคับก่อน :   521 301  แม่เหล็กไฟฟ้าเบ้ืองต้น หรืออาจเรียนพร้อมกัน 

   การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา 521 301 แม่เหล็กไฟฟ้าเบ้ืองต้น  
   Experiments related to the contents in  521 301 Introduction to 
Electromagnetism I.  

 
521 382  ปฏิบัติการฟสิกิส์ขั้นสูงสําหรับครฟูสิิกส์             1(0-3-0) 

(Advanced  Laboratory  in  Physics for Physics Teachers) 
เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาฟิสิกส์ 
   การทดลองในเรื่องที่เก่ียวกับกลศาสตร์แบบฉบับ คลื่น อุณหพลศาสตร์ เสียง และ 
ทัศนศาสตร์ สาํหรับครูฟิสิกส ์โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด 

Experiment related to the contents in classical mechanics, waves, 
thermodynamics, sound and optics for physics teachers through data analysis and 
estimation of measurement of uncertainties 

 
521 391  เรื่องคัดเฉพาะทางสาํหรบัครฟูิสิกส์                   3(3-0-6) 
    (Selected Topics for Physics Teachers) 

เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาฟิสิกส์ 
   หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยทางฟิสิกส์และการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์  
   Topics of current interest and up to date in physics and in teaching and 

learning physics. 
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521 401  วิธีการสอนฟสิิกส์ 2                  3(2-3-4) 
(Teaching Method in Physics II)     
เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาฟิสิกส์ 
   พัฒนาฐานความคิด ทฤษฎี กระบวนทัศน์ และวิถีวิทยทางวิทยาศาสตร์และหรือ
คณิตศาสตร์แบบบูรณาการในหัวข้อ ของไหล คลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า และ ฟิสิกส์ยุคใหม่ โดย
เช่ือมโยงอุดมการณ์วิชาชีพ และนําสู่การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาความเป็นครูทางฟิสิกส์ 

Development of conception theory, paradigm and integrated scientific 
methodology in science and/or mathematic in fluid dynamics, waves, 
electromagnetism and modern physics related to physics teacher’s professional 
development. 
 

521 491  สัมมนาสําหรบัครฟูิสิกส์ 1                2(0-4-2) 
(Seminar for Physics Teachers I) 
   เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาฟิสิกส์ 
   สัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจทางการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากภาควิชา 

Seminar on topics of current interest in teaching and learning physics as 
approved by the department. 

 
521 492  สัมมนาสําหรบัครฟูิสิกส ์2                 1(0-2-1) 

(Seminar for Physics Teachers II) 
   เง่ือนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาฟิสิกส์ 
   สัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจทางการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากภาควิชา 

Seminar on topics of current interest in teaching and learning physics as 
approved by the department. 

 
521 493  โครงงานวิจัยสําหรบัครูฟสิกิส์               2(0-4-2) 

(Research Project for Physics Teachers) 
       เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาฟิสิกส์ 

   การศึกษาเชิงทดลองหรือทฤษฎีในหัวข้อทีค่ัดเฉพาะทางฟิสิกส์และฟิสกิส์การสอน 
ภายใต้การแนะนําของอาจารย์ในภาควิชา 

Experimental or theoretical studies on the selected topics in physics and 
physics teaching under the supervision of the departmental staffs. 
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 3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
     3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบนั หลักสูตรใหม ่

1 รศ.ดร.มนัส  แซด่่าน 
 

Docteur en Physico-chimie des 
Materiaux  Macromoleculaires, 
Universite Louis Pasteur,  
Strasbourg, France (1992) 
วท.ม.(ฟิสิกส์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (2526) 
วท.บ.(ศึกษาศาสตร์)   
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  (2520) 

20 20 

2 อาจารย์ ดร. งามจิตต์  เจียรกลุ
ประเสริฐ 
 

D.Sc. (Astronomy) 
Tohoku University, Japan (2008) 
M.Sc. (Astronomy) 
Tohoku University, Japan (2005) 
วท.ม.(ฟิสิกส์)   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  (2543) 
วท.บ.(ฟิสิกส์)   
มหาวิทยาลยัมหิดล  (2541) 

20 20 

3 อาจารย์ ดร. พงษ์ลัดดา ปญัญาจริวุฒิ 
 

Ph.D. (Physics) 
University of  Wisconsin-Madison, 
USA (2010) 
วท.บ.(ฟิสิกส์) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)   
มหาวิทยาลยัศิลปากร  (2546) 

20 20 

4 อาจารย์ กิตตศิักดิ์ ศรีวงศ์ษา 
 

กศ.ม.(ฟิสิกส์)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 2553 
คบ.การศึกษา (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภฏั
สกลนคร 2548 

15 15 

5 อาจารย์ ดร. อรอนงค์  แช่มเล็ก 
 

ปร.ด. (ฟิสิกส์)    มหาวิทยาลัยมหดิล 
(2553) 
วท.ม. (ฟิสิกส์)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2546) 
วท.บ. (ฟิสิกส์)   มหาวิทยาลัยศลิปากร 
(2543) 

20 20 
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  3.2.2  อาจารย์ประจ า 

ล าดับ 
ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวฒิุ   สาขา สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบนั หลักสูตรใหม ่

1 รศ. ดร. เสรมิ  จันทร์ฉาย 
 

Ph.D. (Physique)  
Universite de Perpignan, France (1985) 
วท.ม. (ฟิสิกส์)   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2521) 
วท.บ. (ฟิสิกส์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2517) 

20 20 

2 รศ.ดร.มนัส  แซด่่าน 
 

Docteur en Physico-chimie des Materiaux  
Macromoleculaires, 
Universite Louis Pasteur,Strasbourg, 
France (1992) 
วท.ม.(ฟิสิกส์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (2526) 
วท.บ.(ศึกษาศาสตร์)   
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  (2520) 

20 20 

3 อาจารย์ ดร. บดินทร์  ด ารงศักดิ ์
 

Ph.D. (Electronic Engineering) 
University of Southampton, UK (2009) 
วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต์)    
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง  (2544)  
วท.บ.(ฟิสิกส์ประยุกต์)   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง  (2539) 

20 20 

4 อาจารย์ ดร. งามจิตต์  เจียรกลุ
ประเสริฐ 
 

D.Sc. (Astronomy) 
Tohoku University, Japan (2008) 
M.Sc. (Astronomy) 
Tohoku University, Japan (2005) 
วท.ม.(ฟสิิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี  
(2543) 
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหดิล  (2541) 

20 20 

5 อาจารย์จินดา  แก้วเขียว 
 

วท.ม.(เทคโนโลยีพลังงาน)   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2529) 
วท.บ.(ฟิสิกส์)   
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  (2524) 

20 20 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวฒิุ   สาขา สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบนั หลักสูตรใหม ่

6 อาจารย์อรทัย  เขียวพุ่ม 
 

M.Sc. (Physics)   
University of Kansas, USA  (2003) 
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศลิปากร (2538) 

20 20 

7 อาจารยส์ุมิตร์  เขียววิชัย 
 

คอ.ม.(ไฟฟ้า)   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
พระนครเหนือ (2543) 
อส.บ.(อิเล็กทรอนิกส์)   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง  (2529) 

20 20 

8 อาจารย์ ดร.ภราดร  ภักดีวานิช 
 

Ph.D.(Physics)   
University of Essex, UK  (2000) 
M.Sc. (Physics)  
University of Massachusetts, USA  (1994) 
วท.บ.(ฟิสิกส์)   
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (2535) 

20 25 

9 อาจารย์ ดร. วรภาส  พรมเสน 
 

ปร.ด.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศลิปากร (2555) 
วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศลิปากร  (2552) 
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (2538) 

20 20 

10 อาจารย์ ดร. กรทพิย์  โต๊ะสิงห ์
 

วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศลิปากร  (2546) 
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศลิปากร  (2542) 

15 20 

11 อาจารย์ ดร. กิตติยาพร สิงห์
สัมพันธ์ 
 

Ph.D. (Physics) 
University of Surrey, UK (2013) 
วท.ม.(ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  (2548) 
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศลิปากร  (2544) 

20 20 

12 อาจารย์ ดร. มนตร ี  เอี่ยมพนา
กิจ 
 

Ph.D. (Materials Science)  
Linköping University, Sweden 2013 
วท.ม.(ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย (2547) 
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศลิปากร  (2540) 

20 20 

13 อาจารย์ ดร. สุมามาลย์  บรรเทิง 
 

Ph.D. (Atmospheric Sciences) 
University of Manchester, UK (2010) 
วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศลิปากร  (2548) 
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศลิปากร  (2544) 
 
 

20 20 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวฒิุ   สาขา สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบนั หลักสูตรใหม ่

14 อาจารย์ ดร. อรอนงค์  แช่มเล็ก 
 

ปร.ด. (ฟิสิกส์)   มหาวิทยาลัยมหดิล (2553) 
วท.ม. (ฟิสิกส์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546) 
วท.บ. (ฟิสิกส์)   มหาวิทยาลัยศลิปากร (2543) 

20 20 

15 อาจารย์ ดร. ประสาน  ปานแก้ว 
 

PhD. (Geography) 
University of Southamptom, UK (2013) 
วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศลิปากร  (2548) 
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศลิปากร  (2544) 

15 20 

16 อาจารย์ ดร. ชวรัตน์  ศิริวงษ ์
 

วท.ด. (นาโนเทคโนโลยี)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  (2552) 
วท.ม.(วัสดุศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2549) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัศิลปากร  (2547) 

20 20 

17 อาจารย์ ดร. อิสระ  มะศริ ิ
 

Ph.D. (Radiation and Climatology)  
University of Tasmania  (2008) 
วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศลิปากร  (2547) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัศิลปากร  (2543) 

20 20 

18 อาจารย์ ดร. พงษ์ลัดดา ปญัญา
จิรวุฒิ 
 

Ph.D. (Physics) University of Wisconsin-
Madison, USA (2010) 
วท.บ.(ฟิสิกส์) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)   
มหาวิทยาลยัศิลปากร  (2546) 

20 20 

19 
 

อาจารย์ ดร. รุ่งรัตน์  วัดตาล 
 

ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544) 

20 20 

20 อาจารย์ ดร. กนก หลก าเนดิ 
3-7699-0094-95-4 

วท.ด. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (2556) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (2547) 
วศ.บ. (วิศวกรรมระบบควบคมุ) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
(2542) 

20 20 

21 อาจารย์ ดร. ดุจดาว จารุจติติ
พันธ ์

Dr. rer. nat. (Geoecology), University of 
Bayreuth, Germany (2013) 
M.Sc. (Earth and Atmospheric Sciences) 
University of Alberta, Canada (2009) 
วท.ม.(ฟิสิกส์)   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  (2543) 
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหดิล (2541) 

15 20 



มคอ. 2 78 

ล าดับ 
ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวฒิุ   สาขา สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบนั หลักสูตรใหม ่

22 อาจารย์ ดร.สมเจตต์  ภัทร
พานิชชัย 

ปร.ด.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2578) 
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 

20 20 

24 
. 

ผศ.ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 2550  
ศษ.ม.(การบรหิารการศึกษา)  
มหาวิทยาลยัศิลปากร 2546  
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2527 

15 15 

25 อาจารย์ ดร.นงนุช  โรจนเลศิ กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2540 
กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2533 
วท.บ. (คณิตศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2524 

15 15 

26 อาจารย์ กันยารัตน์ สอาดเย็น ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 
ศษ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว)  
มหาวิทยาลยัศิลปากร 2547 

15 15 

27 ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธุ์ กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสตูร)มหาวิทยาลัย

ศรี     นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2536 
ศษ.ม. (สาขาจิตวิทยาการศึกษา)   
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2529 
ศศ.บ. (สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2525     

15 15 

28 ผศ.ดร.ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย ป.ร.ด.หลักสตูรและการสอน (หลกัสูตรและการ
นิเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552 
ศษ.ม.(หลักสูตรและการนิเทศ) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 2547 
คบ.(ภาษาไทย)  สถาบันราชภัฏนครปฐม 2541 

15 15 

29 อาจารย์.ดร.อุบลวรรณ  ส่งเสริม ศศ.ด.หลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  2555 
ศศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2545 
คบ. (ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 2542 

15 15 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวฒิุ   สาขา สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบนั หลักสูตรใหม ่

30 อาจารย์ ดร.กมล  โพธิเย็น ค.ด.  (จิตวิทยาการศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 
กศ.ม. (ภาษาไทย)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2540 
ศษ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศลิปากร 2525 

15 15 

31 ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสตูร)   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550 
ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศกึษา)   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2554 
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2542 

15 15 

32 ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ ปร.ด. (พัฒนศึกษา)  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
2551 
ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)   
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  2542  
 ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 2538 

15 15 

33 อาจารย์ ดร.บ ารุง  ช านาญเรือ ศศ.ด. (ภาษาสันสกฤต) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2553 
อ.ม. (ภาษาบาลี-สันสกฤต)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2532 
อ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศลิปากร 2527 

15 15 

34 อาจารย์ ดร.อธิกมาส  มากจุ้ย ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2554 
ศศ.ม. (การสอภาษาไทย) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2543 
ศษ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศลิปากร2540 

15 15 

35 ผศ.ดร.อรพิณ ศริิสมัพันธ์ ค.ด. (การอุดมศึกษา) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
2546 
กศ.ม. (การมัธยมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2534 
ศษ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2530 
 

15 15 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวฒิุ   สาขา สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบนั หลักสูตรใหม ่

36 ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สตมิั่น กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2550 
กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2541 
กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัย
นเรศวร 2539 

15 15 

37 อาจารย์ ดร. ภัทร์ธรีา  
เทียนเพิ่มพูล 
 

ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษศึกษา) มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีสรุนารี (2553) 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2546) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2546) 

15 15 

38 อาจารย์ ดร.สุนตีา  
โฆษิตชัยวัฒน์ 
 

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2556) 
 ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2550)             
ศ.ม.  (เศรษฐศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั (2534) 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  (2531) 

15 15 

39 อาจารย์ชัยวัฒน์ แก้วพันงาม 
  

M.Ed (International Educational 
Development), Teachers College, 
Columbia University, U.S.A(2008) 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล (2544) 
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลยัศิลปากร 
(2541) 

15 15 

 
    3.2.4  อาจารย์พิเศษ 

จะประกาศเป็นปี ๆ ไปตามความเหมาะสม  
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
  การจัดให้นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาเป็นเวลา 1 ปี ภายใต้การนเิทศร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับสถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าท่ีครู ได้แก่  
  1. ปฏิบัติการสอนในช้ันเรียน 
  2. การวิจัยในช้ันเรียน 
  3. การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
  4. งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
  5. งานบริหารของโรงเรยีน 
  6. ศึกษาและบริการชุมชน 
  7. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  วิธีการจัดการเรียนการสอน 
  1. การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ 
  2. การสังเกตการสอนแบบมสี่วนรว่มและศึกษางานอาจารย์นิเทศก์ประจ าโรงเรยีน 
  3. การปฏิบัติการจัดการเรยีนการสอนและงานการวิจัยในช้ันเรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน งานบริการของโรงเรียน ศกึษาและบริการชุมชน งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  4. การทดลองวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อการสอนที่สร้างสรรค์ 
  5. การนิเทศการจดัการเรียนการสอนของนักศึกษาโดยอาจารย์นเิทศก์ อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ อาจารย์นิเทศก์
ประจ าโรงเรยีน รวมถึงผู้อ านวยการโรงเรียน 
  6. การสัมมนากลุ่มย่อยระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ 
  7. การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลแก่นักศึกษา โดยอาจารย์นิเทศก์การศึกษา อาจารย์นเิทศก์วิชาเฉพาะ อาจารย์
นิเทศก์ประจ าโรงเรียน รวมถึงผู้อ านวยการโรงเรียน 
  8. การสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ เพื่อสรปุเป็นบทเรียนส าคญัส าหรับการพฒันาตนเองและ
วิชาชีพครูในอนาคต 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
        ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษามีดังนี้ 

(1) มีระเบยีบวินัย คณุธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(2) มีศักยภาพในการปฏิบัติหนา้ที่รวมทั้งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บังเกิดผลต่อการศึกษาและ

ผู้เรยีน 
(3) มีศักยภาพประจ าสายงาน และเฉพาะของแต่ละกลุ่มสาระเรียนรู้ไดแ้ก่ 

- ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและมาตรฐานการเรยีนรู้ 
- การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนตามกลุม่สาระ  
- การเรยีนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- การจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
- การบูรณการความรู้ที่เรียนมาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย  

             (4)  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ด ี
               (5)  มีความกล้าในการแสดงออก  และน าความคิดสรา้งสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในการจดักระบวนการเรียนการสอนได ้
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 4.2  ช่วงเวลา 
(1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของช้ันปีท่ี 2 – 4 
(2) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 5 

    4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
(1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน จัดใหฝ้ึกประสบการณ์ในภาคสนาม  
(2) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดให้ฝึกประสบการณ์ในภาคสนาม 2  ภาคการเรียนเต็มเวลา 

 4.4 การเตรียมการ 
   คณะกรรมการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ด าเนินการตั้งแต่การเตรียมการคดัเลือกโรงเรียนท่ีได้มาตรฐาน ก าหนด
รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระบบการนิเทศ การวิจยัเชิงประเมินและติดตามผล 
 4.5 การประเมินผล 
               - 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
        หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าโครงงาน/งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจ  หรือ
ประเด็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท าโครงงาน/งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ มี
ขอบเขตโครงงาน/งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษา 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถท าวิจัยเบื้องต้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ได้ และเขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อน าไปเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพ       
 5.3  ช่วงเวลา            ภาคการศึกษาที่ 2  ช้ันปีท่ี 4 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต          2 หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 
     (1)  มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้นักศึกษาเป็นรายบคุคล   
     (2)  มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรกึษา 
         (3)  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 
    (4)  มีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
      (1)  ผู้สอนและผู้เรยีนก าหนดหัวข้อ   และเกณฑ/์มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 
         (2)  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน/งานวิจยั   จากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตาม
ระยะเวลา 
         (3)  ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตามแบบฟอรม์ 
         (4)   ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม 
            (5)  ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรูร้่วมกัน 
              (6)  ผู้เรียนน าเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผู้สอนประจ ารายวิชาทุกคนซึ่งเข้าร่วมฟังการน าเสนอผล
การศึกษา 
            (7)  ผู้ประสานงานรายวิชาน าคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ประจ าวิชาทุกคน  ผ่าน
คณะกรรมการหลักสูตร 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศกึษา  
 นักศกึษาที่ส าเรจ็การศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จะมีคุณลักษณะพิเศษดังนี ้

มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีและมีการวางตวัวางตัวในการท างานอย่างเหมาะสม เป็นผู้ที่มีจรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ฟิสิกส์ มีภาวะผู้น าที่ดี มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง มีการแก้ปัญหา โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง มีความสามารถในการท างานวิจัยเบื้องต้น  เพื่อมีความเปน็ครูมืออาชีพ 

 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา 

ด้านบุคลิกภาพ 1. มีการสอดแทรกเรื่อง การเขา้สงัคม เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการท างาน 

ด้านจริยธรรม  และจรรยาบรรณวชิาชีพ 1. ให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพ 
2 มีกิจกรรมที่เสรมิสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ด้านภาวะผู้น า  ความรับผดิชอบ และมีวินัย
ในตนเอง 

1. ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม  และมีการก าหนด
หัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน  ตลอดจนก าหนดให้ทุกคนมสี่วนร่วมในการ
น าเสนอรายงาน  เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิก
กลุ่มที่ด ี
2. มีกิจกรรมนักศึกษาทีม่อบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าใน
การด าเนินกิจกรรม  เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ 
3. มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา  เข้าเรยีน
สม่ าเสมอ  การมีส่วนร่วมในช้ันเรยีน  เสริมความกล้าในการแสดงความ
คิดเห็น 

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ 1. ส่งเสรมิให้ค้นคว้าและแก้ปัญหา โดยใช้หลักกการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์
2. ส่งเสรมิให้เรียนรู้ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

ด้านการท าวิจัยเบื้องต้น 1. จัดอบรมวิธีการเขียนรายงานการวิจัยและวิธีการน าเสนอ 
2. มอบหมายงานท่ีมีการค้นคว้าเพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาพัฒนาองค์ความรู้
ด้วยตนเอง 
3. ก าหนดกิจกรรมให้มีการรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย และเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ซักถามอย่างต่อเนื่อง และท างานได้ตาม
แผนงานท่ีวางไว ้
4. สนับสนุนให้นักศึกษาท่ีมผีลงานวิจัยดี ไดเ้ข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการในการ
ประชุมวิชาการในระดับประเทศ  
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาเฉพาะ) 
     2.1  คุณธรรม  จริยธรรม 
      2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
    นักศึกษาต้องมีคุณธรรม  จรยิธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น  และเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม สามารถพัฒนาน าเอาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ตลอดจนการต่อยอดองค์ความรู้เดิมน าไปสู่การพัฒนาประเทศ อาจารย์ผูส้อน
ในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ท้ัง 5 ข้อ  เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมไป
พร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา   

(1) มีความซื่อสตัยส์ุจรติ 
(2) มีระเบยีบวินัย 
(3) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏบิัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ้ื่น 

  (5)   มีจิตสาธารณะ 
     

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
      ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร  เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามรีะเบียบวินัย  โดยเน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา   
ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้น  ต้องฝึก
ให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุม่  มีความซื่อสัตยโ์ดยต้องไม่กระท าทุจรติในการสอบหรือลอกการบา้น
ผูอ้ืน่ เปน็ตน้  นอกจากนีอ้าจารยผ์ูส้อนทกุคนตอ้งสอดแทรกเรือ่งคณุธรรม  จรยิธรรม เช่น การยกยอ่งนกัศกึษาทีท่ าด ี  ท า
ประโยชน์แก่ส่วนรวม  เสียสละ  
 
    2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   (1) สังเกตจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การนัดหมายเวลาเพื่อพบอาจารย์ประจ าวิชา    การส่งงานตาม
ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 
      (2) สังเกตจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 
  (3) สังเกตจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
     2.2  ความรู้ 
      2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์  
(2) มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ที่จะน ามาอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(4) มีความรอบรู้ในศาสตร์ตา่งๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

  2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรปูแบบ  โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี  และประยุกต์ทางปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง  โดยทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการ   ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวชิาตลอดจนเนื้อหาสาระของ
รายวิชานั้น ๆ  นอกจากน้ียงัจัดให้มีการเรียนรูจ้ากสถานการณ์จริงโดยการศึกษานอกสถานท่ี  หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
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   2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนและการปฏิบตัิของนักศึกษา  ดังนี ้
  (1)  การทดสอบย่อย 
  (2)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรยีน 
  (3)  ประเมินจากรายงานที่มอบหมายให้นักศึกษาท า 
  (4)  ประเมินจากโครงงานท่ีนักศึกษาน าเสนอ 
  (5)  ประเมินจากการน าเสนอรายงานในช้ันเรียน 
  (6)  ประเมินจากรายวิชาฝึกภาคสนาม 
  2.3  ทักษะทางปัญญา 
     2.3.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมผีล ตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร ์
(2) น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ตา่งๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

  (3)   มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีหลากหลายได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 
  2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1)  การท ากรณีศึกษา 
 (2)  การอภิปรายกลุม่ 
 (3)  การเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม 
 (4)  การเรียนรู้จากสถานการณ์จรงิ 
  2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  และการปฏิบตัิของนักศึกษา  เช่น  ประเมินจากการน าเสนอรายงานในช้ันเรียน  
การวิเคราะห์วิจารณ์  รายงานผลการอภิปรายกลุม่  และการสัมมนา 
  2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผู้น า  โดยสามารถท างานรว่มกับผู้อื่นในฐานะผู้น าและสมาชกิท่ีดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 

   (3)   สามารถปรับตัวเข้ากบัสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบตัิงาน 
   2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
 (1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานกลุ่ม  การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่นเพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาท
ของการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
 (2)  กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน    ผู้เรียนกับผู้สอน  และกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
 (3)  จัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ท างานเป็นกลุ่ม  และการแสดงออกของภาวะผู้น าในหลากหลาย
สถานการณ์ 
   2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      (1)  การประเมินผู้เรยีนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและผูต้ามในสถานการณ์การเรียนรูต้ามวัตถุประสงค์ 
 (2)  การประเมินทักษะที่แสดงออกถึงภาวะผู้น าตามสถานการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 (3)  การประเมินความสามารถในการท างานร่วมกับกลุ่มเพื่อน  และทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
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  2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณติศาสตร์และสถิติ  เพื่อการวเิคราะห์ ประมวลผล การแก้ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้
อย่างเหมาะสม 

(2) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อยา่งเหมาะสม 
(3) มีทักษะและความรูภ้าษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น  เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวมรวมข้อมลูได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ

สถานการณ ์
   2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล  ทั้งการพูด  การฟัง 
  และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน  ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  และบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
  (2)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สง่เสรมิให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ
และวิธีการ 
 (3)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการเลือกสารสนเทศ  และฝึกทักษะการน าเสนอ
ข้อสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้ฟังและเนื้อหาท่ีน าเสนอ 
  2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 (1)  ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบสังเกต  และแบบประเมินทักษะการพูด  การเขียน 
 (2)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด  เหตุผลในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือต่าง ๆ   
ในการอภิปราย  และกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอในช้ันเรียน  
 (3)  การวิเคราะห์ข้อมลูผลการศึกษาวิจัย  หรือการท าโครงงาน 
   
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 3.1 ผลการเรียนรูห้มวดศึกษาท่ัวไปในตารางมีความหมายดังนี ้
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม  
  1.2 ตรงต่อเวลาและมีความรับผดิชอบ 
  1.3 มีความซื่อสตัยส์ุจรติ 
  1.4 มีความส านึกในตน เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก 
  1.5 มีความเสียสละ และมจีิตสาธารณะ 
  1.6 สามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี โดยยึดหลักคณุธรรมและจริยธรรม 
 2. ด้านความรู ้
  2.1 มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
  2.2 มีความใฝรู่้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
  2.3 สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และพัฒนาสังคม 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 มีความคิดสร้างสรรค ์
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  3.2 มีทักษะการคิด และสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ 
  3.3 รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ปัญญา 
 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
  4.1 มีความเข้าใจพื้นฐานของการอยูร่ว่มกันในสังคม 
  4.2 มีภาวะการเป็นผู้น า และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม 
  4.3 มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
  4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  5.1 มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.2 มีความสามารถในการใช้และรูจ้ักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อยา่งเหมาะสม 
  5.3 มีความสามารถวเิคราะห์เชิงตัวเลขและการจัดการข้อมลู 
 6. ด้านศิลปะและการสร้างสรรค ์
  6.1 ตระหนักและชื่นชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและสากล 
  6.2 มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานภูมิปัญญา  
  6.3 มีวิสัยทัศน์ท่ีน าไปสู่การสร้างสรรค ์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในหมวดศึกษาทั่วไป 
   ความรับผดิชอบหลัก                                 ความรบัผิดชอบรอง   

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ศิลปะและ
การสร้างสรรค ์

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
กลุ่มวิชาภาษา                       
081 101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                       

081 102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                       

081 103  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                       

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                       
082 101  มนุษย์กับศิลปะ                       
082 102  มนุษย์กับการสร้างสรรค์                       
082 103  ปรัชญากับชีวิต                       
082 104  อารยธรรมโลก                       
082 105  อารยธรรมไทย                       
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในหมวดศึกษาทั่วไป 
   ความรับผดิชอบหลัก                                 ความรบัผิดชอบรอง   

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ศิลปะและ
การสร้างสรรค ์

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                       
083 101  มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม                       
083 102  จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์                       
083 103  หลักการจัดการ                       
083 104  กีฬาศึกษา                       
083 105  การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย                       
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                       
084 101  อาหารเพื่อสุขภาพ                       
084 102  สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน        o               
084 103  คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

       o               

084 104  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน                       
084 105  โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม                       
084 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน                       

084 108 โลกและดาราศาสตร์                       
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในหมวดศึกษาทั่วไป 
   ความรับผดิชอบหลัก                                 ความรบัผิดชอบรอง   

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ศิลปะและ
การสร้างสรรค ์

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
510 201  ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์                       
510 202  ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร                       
510 311  การบริหารจัดการส าหรับนักวิทยาศาสตร์                       
510 312  แบบจ าลองและการวิเคราะห์ระบบการผลิต                       
512 100  ธรรมชาติวิจักษ์                       
515 201  สถิติพื้นฐาน                       
516 170  การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและมรดก  
               ทางวัฒนธรรม 

                      

516 190  การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน                       
518 100  จุลชีววิทยาในชีวิตประจ าวัน                       
518 101  เทคโนโลยีการเพาะเห็ด                       
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3.2 ผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาเฉพาะในตารางมีความหมายดังนี ้
  หลักสตูรนีไ้ด้บูรณาการผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาเฉพาะ ซึ่งได้แก่วิชาชีพครูและวิชาเอกเข้าด้วยกัน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
  1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   1.1  คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7 
   1.2  มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏบิัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู ซึ่งโดยองค์กรวิชาชีพ 
   1.3 คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครูสอนฟิสิกส์ 
  1.4  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
  1.5 มีจิตสาธารณะ 
 
  2. ด้านความรู้ 
   บูรณาการของความรูเ้กี่ยวกับการศึกษาและวิชาชีพครูที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี ้
   2.1 หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา การบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิชาชีพครูและความเป็นครู 
  2.2 จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา การศึกษาพิเศษ จิตวิทยาครูส าหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละ   
 ระดับการศึกษาและวิชาเอก 
   2.3 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร การออกแบบและจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อ  
 การเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรวิชาเฉพาะส าหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
  2.4 การวัดและประเมินผลการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา   การวัดและประเมินผลการศึกษาวิชาเฉพาะ   
 ส าหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
  2.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครู การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา จัดการเรียนรู้แต่ละ 
   ระดับการศึกษาและวิชาเอก 
  2.6 การจัดการเรยีนรู้วิชาเฉพาะส าหรบัการจัดการศึกษาแตล่ะระดับการศึกษา และวิชาคณิตศาสตร์ที่จ าเป็น 
    ส าหรับฟิสิกส ์
  2.7 มีความรู้พื้นฐานในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ กลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ คลืน่ พลังงาน 
ไฟฟ้า แม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ และฟิสิกสย์ุคใหม่  และ คณิตศาสตรท์ี่จ าเป็นส าหรับฟิสิกส์  
   2.8  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ คลื่น พลังงาน 
ไฟฟ้า แม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ และฟิสิกสย์ุคใหม่  และ คณิตศาสตรท์ี่จ าเป็นส าหรับฟิสิกส์  
   2.9 มีความรอบรู้ในศาสตร์ตา่ง ๆ ท่ีจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
  3. ด้านทักษะทางปัญญา 
   3.1 สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ และแนวคิดจาก แหล่งข้อมูลที่ 
    หลากหลายเพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงานสอนและงานครูรวมทั้งการวินิจฉัยผู้เรียน และการวิจัยเพื่อ 
    พัฒนาผู้เรียน 
   3.2 สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และน าไปสู่การแก้ไขได้  
   อย่างสร้างสรรค์ 
   3.3 มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ 
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  3.4 สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และน าความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งทางที่เกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎีและหลักการที่ เกี่ยวข้องในสาขาฟิสิกส์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการ พัฒนาผู้เรียน และการ
วิจัยต่อยอดองค์ความรู้ ได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ และเหมาะสม  มีความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงาน อย่างมี
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนฟิสิกส์ 

  3.5 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล ตามหลักทางวิทยาศาสตร์ 
 
  4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 มีความไวในการรับความรู้สึกของผู้เรียนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาด้วยความเข้าใจ และเอาใจใส่ความรู้สึก 
    เชิงบวก ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 
   4.2  มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่มและระหว่างกลุ่มผู้เรียน 
    อย่างสร้างสรรค์ 
   4.3 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็นผู้น าและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม  
    และสิ่งแวดล้อม 
  4.4 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์การที่ไปปฏิบัติงาน 
 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านฟิสิกส์จากผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
    และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศท่ีได้รับจากผู้เรียนอย่างรวดเร็ว ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษา 
    พูดหรือภาษาเขียน 
   5.2 มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย เลือกใช้และน าเสนอข้อมูล 
    สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาทีส่อน และงานครูที่รับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้ดีและข้อมลู 
    สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
  5.3 มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน และการน าเสนอด้วย 
    รูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 
  5.4  มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพื่อการค้นคว้าได้อย่าเหมาะสมและจ าเป็น 
 
  6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  6.1 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal)  
    รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 
  6.2 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ส าหรับผู้เรียนท่ีหลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
    ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความตอ้งการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม  
   6.3 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกฟิสิกส์อย่างบูรณาการ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในหมวดวิชาเฉพาะ 
   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะเชิง
ตัวเลข  การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
การจัดการ

เรียนรู ้

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

461101 หลักและระบบการจัดการศึกษา                               

461421  การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                          

462104  การมัธยมศึกษา                                 

462200  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                                 

462201 การพัฒนาหลักสูตร                                

462202 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน                                                                                       

462204   การสอนโครงงานในโรงเรียน                               

462303  ฝึกปฏิบัติการสอนในห้องทดลอง                                

463201 จิตวิทยาการศึกษา                                    

463202   การแนะแนวเบื้องต้น                                                                                                                  

464101  การศึกษาไทยประยุกต์                                      

464211 ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา                                                                            

464230   การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้                                

464340  สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา                                 

464350 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                           

465251   ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อความเป็นครู                               
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในหมวดวิชาเฉพาะ 
   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะเชิง
ตัวเลข  การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
การจัดการ

เรียนรู ้

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

467111  คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู                                  

467216   การศึกษากับสิ่งแวดล้อม                                                           

467261  การพัฒนาวิชาชีพครู                                 

467 357   ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ                               

467359   อาเซียนศึกษา                                

468101   นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารทางการศึกษา                                    

468201  สื่อการศึกษา การจัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อการเรียนรู้ 

                              

469251   การศึกษาตามอัธยาศัย                                  

452201   การสร้างสื่ออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา                               

452301   การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน                               

452 501 การฝึกปฏิบัติการสอนฟิสิกส์ 1 (………………… Teaching Practice I)                                

452 502 การฝึกปฏิบัติการสอนฟิสิกส์ 2                               
511101  แคลคูลัส 1                               
511102  แคลคูลัส 2                               
511281   คณิตศาสตร์ส าหรับนักวิทยาศาสตร์กายภาพ                               
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในหมวดวิชาเฉพาะ 
   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะเชิง
ตัวเลข  การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
การจัดการ

เรียนรู ้

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
512101  ชีววิทยาท่ัวไป 1                               
512103  ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป  1                                
513101  เคมีท่ัวไป 1                                         
513103  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1                                      
514101   ฟิสิกส์ทั่วไป  1                                        
514102   ฟิสิกส์ทั่วไป 2                                     
514103  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป  1                               
514104  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2                                     
514201  กลศาสตร์  1                               
514202  อิเล็กทรอนิกส์  1                                
514203  กลศาสตร์  2                               
514204  ฟิสิกส์ยุคใหม่                               
514205  คลื่นและการสั่น                               
514206  ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์                                
514207  คอมพิวเตอร์ส าหรับครูฟิสิกส์                               
514281  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1                               
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในหมวดวิชาเฉพาะ 
   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะเชิง
ตัวเลข  การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
การจัดการ

เรียนรู ้

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
514282  ปฏิบัติการฟิสิกส์ยุคใหม่                               
514301  แม่เหล็กไฟฟ้า 1                               
514302  แม่เหล็กไฟฟ้า  2                                 
514303  ฟิสิกส์เชิงความร้อน                               
514304  กลศาสตร์ควอนตัม 1                                      
514307  โลก ดาราศาสตร์ และ อวกาศ                               
514308  วิชาการสอนฟิสิกส์ 1                               
514311  ดาราศาสตร์                               
514315  อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น                                
514321  ทัศนศาสตร์                               
514347  พลังงานแสงอาทิตย์                               
514352  วัสดุศาสตร์เบื้องต้น                                         
514381  ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า                               
514393  ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูงส าหรับครูฟิสิกส์                               
514401  วิชาการสอนฟิสิกส์ 2                               
514487 เรื่องคัดเฉพาะทางส าหรบัครูฟิสิกส์                                
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในหมวดวิชาเฉพาะ 
   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะเชิง
ตัวเลข  การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
การจัดการ

เรียนรู ้

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
514492  สัมมนาส าหรับครูฟิสิกส์ 1                               
514496  สัมมนาส าหรับครูฟิสิกส์ 2                               
514497  โครงงานวิจัยส าหรับครูฟิสิกส์                               
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฏระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการส าเร็จการศึกาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศลิปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปรญิญาบณัฑิต พ.ศ. 2551 
(ภาคผนวก ก) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ หมายถึง กระบวนการหาหลักฐานเพื่อยืนยันหรือสนับสนุนว่า นกัศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิ
การศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นอย่างน้อยซึ่งอาจได้จากผลการประเมินข้อสอบว่าครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ การให้
คะแนนตรงตามความเป็นจริง การให้ข้อมูลย้อนกลับของผู้ส าเร็จการศึกษา การประสบความส าเร็จในการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเปน็ส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา 
 (1) การทวนสอบระดับรายวิชา  ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา โดยบางรายวิชามคีณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม
ของข้อสอบให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของรายวิชา แผนการสอน และตรวจสอบผลการให้คะแนนกับขอ้สอบ รายงาน โครงงานและอื่น ๆ ที่
ผู้เรยีนไดร้ับมอบหมาย 
 (2) การทวนสอบในระดับหลักสตูรสามารถท าได้โดยมรีะบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 (1) ภาระการได้งานท าของบัณฑติ ประเมินจากบัณฑติแตล่ะรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้านระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ 
ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
 (2) การส ารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือการสง่แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
และเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ เช่นปีท่ี 1 ปีท่ี 3 เป็นต้น 
 (3) การประเมินต าแหน่ง และ/หรอืความก้าวหน้าในสายงานของบณัฑิต 
 (4) การประเมินจากสถานศึกษาอืน่ ๆ โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และ
คุณสมบัติดา้นอ่ืน ๆ ของบัณฑิตทีจ่ะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศกึษานั้น ๆ  
 (5) การประเมินจากบัณฑติที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรยีน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การประกอบอาชีพของบัณฑิต  รวมทั้งเปิดโอกาสใหเ้สนอข้อคิดเหน็ในการปรับปรุงหลักสตูรให้ดยีิ่งข้ึน  
 (6) ความเห็นจากผู้ทรงคณุวุฒิ 
 (7) ผลงานของนกัศึกษาที่วัดเป็นรปูธรรมได้ เช่น จ านวนสิทธิบตัร จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 
3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    (1) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศลิปากรวา่ด้วยการศึกษาระดับปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 2551 และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ภายหลัง 
        (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ต้องสอบได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 164 หน่วยกิต และ
สอบไดค้่าระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 และสอบได้คา่ระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาในวิชาเฉพาะด้าน
ในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 2.00 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 ภาควิชาโดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและคณะฯ 
 (1) มีการปฐมนิเทศและให้ค าแนะน าการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มคีวามรู้ความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย  คณะตลอดจน
หลักสตูรที่สอน 
 (2) จัดให้มีกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะการสอน ระหว่างคณาจารย์ใหม่และเกา่  
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 ภาควิชาและโดยความร่วมมือจากคณะฯ 
 (1) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวดัประเมินผลให้ทันสมัย    
 (2) จัดสัมมนาเชิงปฏิบตัิการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรยีนการสอนประจ าปี 
 (3) สนับสนุนให้อาจารยเ์พิ่มพูนความรู้  สรา้งเสริมประสบการณเ์กีย่วกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 (4) ส่งเสริมให้มีการวิจัยในช้ันเรยีน 
 (5) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมทางการศึกษา 
 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ  
 ภาควิชาและโดยความร่วมมือจากคณะฯ 
 (1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคณุธรรม 
 (2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสรมิการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจยั
สายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ หรือการลาเพิ่มพูนประสบการณ ์
 (3) มีการกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสรมิให้ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 (4)  ส่งเสริมการท าวิจยัสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรยีนการสอนให้มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
 (5)  จัดสรรงบประมาณส าหรับท าการวิจัย 
 (6)  ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนเข้ารว่มกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของภาควิชาและคณะ 
 (7) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของภาควิชา และคณะ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การบริหารหลักสูตร 
 ภาควิชาบริหารหลักสูตรโดยมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานหลักสูตร/หัวหน้าภาค  
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  โดยมีคณะกรรมการประจ าภาควิชาเป็นผู้ก ากับดูแล ให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายการปฏิบัติแก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรว่มกับผู้บริหารของภาควิชาและอาจารยผ์ู้สอน ตดิตามและรวมรวม
ข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรโดยกระท าทุกปอีย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมยัโดย
อาจารย์และนักศึกษาสามารถก้าว
ทันหรือเป็นผู้น าในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาวิชา ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 

1.จัดหลักสูตรใหส้อดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพในระดับชาติหรือ
ระดับสากล 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมี
การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 
5 ป ี

หลักสตูรฟิสิกส์ศึกษา มีความ
ทันสมัยและมีการปรับปรุงสม่ าเสมอ 

2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝรู่้ 
มีแนวทางการเรียนท่ีสร้างทั้งความรู้ 
ความสามารถในวิชาการ วิชาชีพท่ี
ทันสมัย ภายในระยะเวลา 2 ปี 

1. จัดแนวทางการเรียนใหม้ีทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้ง
กิจกรรมเสริมให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้ที่ทันสมยัด้วยตนเอง 
2. จัดให้มีผู้ช่วยสอนเพื่อกระตุ้นให้
นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้  

จ านวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบตัิและ
วิชาเรียนที่มีแนวทางให้นักศึกษาได้
ค้นคว้าความรู้ใหม่ด้วยตนเอง 

3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี 

1. ก าหนดให้อาจารย์ทีส่อนมีคณุวุฒิ
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือเป็นผูม้ี
ประสบการณ์และมีจ านวน
คณาจารย์ไม่น้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 
2. สนับสนุนให้อาจารย์ผูส้อนเป็น
ผู้น าทางวิชาการและ/หรือเป็น
ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้านฟิสิกส์ 
วิชาชีพครู หรือด้านท่ีเกี่ยวข้อง  
3. ส่งเสรมิอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ให้ไปดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
4. จัดท าฐานข้อมูลด้านนักเรียน 
อาจารย์ อปุกรณ์ เครื่องมือ 

1. จ านวนและรายชื่อคณาจารย์
ประจ าประวัติอาจารยด์้านคณุวุฒิ 
2. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนรู ้
3. ผลการประเมินการเรียนการสอน
อาจารยผ์ู้สอน และการสนับสนุน
การเรยีนรู้ของผู้สนบัสนุนการเรยีนรู้ 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
งบประมาณ ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการทกุ
ภาคการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 

4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสตูรอย่างสม่ าเสมอ ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี 

1. มีการประเมินหลักสตูรโดยคณะ 
กรรมการภายในคณะทุก 2 ปี 
2. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสตูรและการเรียนการสอนโดย
บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา 

1. ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยอาจารยภ์ายใน
ภาควิชาทุก ๆ  2 ปี  
2. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ภายในคณะ ทุก ๆ  2  ปี  
3. ประเมินผลโดยบณัฑติทุก ๆ 2 ปี 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

ภาควิชาจัดสรรงบประมาณประจ าปี ท้ังงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อทรัพยากรการเรียนการสอนให้
เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรูด้้วยตนเอง
ของนักศึกษา 
     2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

มหาวิทยาลยัมีความพร้อมด้านหนงัสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักหอสมดุกลางทีม่ีหนังสือทางฟิสิกส์ และด้าน
อื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่ให้สืบค้น  ส่วนระดับภาควิชาก็มีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรยีนการ
สอนอย่างเพียงพอดังนี้   
 1. ห้องปฏิบัติการฟสิิกส์ปี 1 
 2. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ยุคใหม ่
 3. ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส ์
 4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ในวิชาปฏิบัติการและการสืบค้นข้อมูล 
 5. โรงฝึกงาน 
 6. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ช้ันสูง 
 7. ห้องสมุดภาควิชา 
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 ภาควิชาฯโดยความร่วมมือจากคณะฯ  
 (1) มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและตดิตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ 
 (2) ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรยีนเสนอรายชื่อสื่อ และต าราในสาขาวิชาที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ 
 (3) คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปีและจดัซื้อต าราและสื่อตา่ง ๆ  
 (4) ประสานงานกับส านักหอสมดุกลางในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง 
 (5) ติดตามความต้องการและการใช้ทรัพยากรการจดัการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา 
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 ภาควิชาโดยความร่วมมือจากคณะฯ จัดให้มคีณะกรรมการวางแผนจัดหาและตดิตามการใช้ทรัพยากรการเรยีนการสอนของคณะฯ และ
เจ้าหน้าท่ีด้านโสตทัศนูปกรณ์ซึ่งท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ร่วมกันประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อ
ของอาจารย์   โดยมรีายละเอียดดงันี้ 
 
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการ 
ระบบเครือข่าย  แม่ข่าย อุปกรณ์
การทดลอง  ทรัพยากร สื่อ และ
ช่องทางการเรียนรู้ที่เพียงพอเพื่อ
สนับสนุนท้ังการศึกษาในห้องเรียน  
นอกห้องเรียน และเพื่อการเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีห้องเรียนมัลตมิีเดียที่มีความพร้อมใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการสอน  การ
บันทึกเพื่อเตรียมจัดสร้างสื่อส าหรบัทบทวนการ
เรียน 
2.จัดเตรียมห้องปฏิบตัิการทดลองที่มีเครื่องมือ
ทันสมัยและเป็นเครื่องมือวิชาชีพระดับสากล  
เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัต ิ สร้างความ
พร้อมในการปฏิบตัิงานในวิชาชีพ 
3.จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัตกิารคอมพิเตอร์
ที่นักศึกษาสามารถศึกษาทดลอง  หาความรู้
เพิ่มเตมิไดด้้วยตนเองด้วยจ านวนและ
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ 
4.จัดให้มีห้องสมดุให้บริการทั้งหนังสือ ต ารา และ
สื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้   
 

1. รวบรวม จัดท าสถิติจ านวนเครือ่งมือ
อุปกรณ์ต่อหัวนักศึกษา  ช่ัวโมงการใช้
งานห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ 
ความเร็วของระบบเครือข่ายต่อหวั
นักศึกษา 
2. จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
วิชาที่มีการฝึกปฏิบตัิด้วยอุปกรณต์่าง 
ๆ 
3. สถิติของจ านวนหนังสือ ต ารา และ
สื่อดิจิตอลที่มีให้บริการ  และสถิตกิาร
ใช้งานหนังสือ ต ารา สื่อดิจติอล 
4. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการทรัพยากร
เพื่อการเรยีนรู้และปฏิบตัิการ 

  
3.  การบริหารคณาจารย์ 
     3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 
 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหมต่ามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศลิปากรโดยอาจารย์ใหมจ่ะตอ้งมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
เอกข้ึนไปในสาขาวิชาฟิสิกส์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 
     3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร  และอาจารย์ผูส้อนจะมีการประชุมรว่มกัน ดังนี้ 
 (1) วางแผนการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลก่อนเปิดภาคการศึกษา    
 (2) ให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา   
 (3) เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของหลักสูตรเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร  
 (4) ปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร และได้บณัฑติเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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     3.3  การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 
 คณาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคญัมาก  เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบตัิใหก้ับนักศึกษา  ดังนั้นภาควิชาจึงมี
นโยบายในการเชิญอาจารย์พิเศษ  ดังนี้ 
 (1) ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง และมีความเช่ียวชาญพิเศษ หรือมวีุฒิการศึกษาไมต่่ ากว่าปรญิญาโท 
 (2) การพิจารณาจะต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องเสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อ/รายวิชา
ที่จะให้สอน 
 (3) การเชิญอาจารย์พิเศษต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย 
 (4) ให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา/ทกุครั้งท่ีมีการสอน 
 (5) จ านวนอาจารย์พิเศษไมเ่กินกึ่งหนึ่งของคณาจารย์ประจ าในหลักสูตร 
 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน 
     4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 บุคลากรสนับสนุนควรมีคณุสมบัตเิฉพาะต าแหน่งให้เป็นไปตามความต้องการของภาควิชา คณะฯ และะนโยบายของมหาวิทยาลยั  โดย
ให้สอดคล้องกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
    4.2  การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 
 บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และสามารถให้บริการคณาจารยด์้านการสนบัสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  จึงมีการจัดการฝึกอบรมเฉพาะทางที่สอดคล้องกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
 
5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
     5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นกัศึกษา 
 ภาควิชาโดยจากคณะฯ จดัให้ม ี
 (1)   คณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน  พร้อมก าหนดบทบาทหน้าท่ี 
 (2)  อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา พร้อมจดัท าตารางการท างานติดไว้หน้าหอ้งท างานและในเว็บไซต์ของคณะ 
     5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถยื่นค าร้องขอดูกระดาษ ค าตอบในการสอบ   คะแนน  และ
วิธีการประเมินของอาจารย์ในแตล่ะรายวิชาได้ 
 
6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ภาควิชาฯโดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและคณะฯ จดัให้มีการส ารวจ 
 (1) ความต้องการก าลังคน เพื่อน ามาใช้ในการประกอบในการวางแผนการรับนักศึกษา 
 (2) อัตราการได้งานท า/การศึกษาต่อของบัณฑิตในระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
 (3) อัตราการได้งานท าตรงสาขาวิชาในระยะเวลา 1 ปี 
 (4) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน าข้อมลูมาใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 
 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี2559 ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยา่งน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสตูร 

X X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

X X X X X X 

 (6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน  กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปทีี่แล้ว 

 X X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ไดร้ับการปฐมนเิทศหรือค าแนะน า
ด้านการจดัการเรียนการสอน 

X X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนไดร้ับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X X 

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

X X X X X X 



มคอ. 2 105 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี2559 ปี 
2560 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อ
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     X 

รวมตัวบ่งช้ีบังคับท่ีต้องมีผลการด าเนินการ(ข้อที่1– 5) (ตัว)ในแต่
ละป ี

5 5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งช้ี(ตัว) ในแต่ละป ี 9 10 10 10 11 12 
 
หมายเหตุ    การก าหนดจ านวนช่องของปีในตารางต้องให้สอดคล้องกับระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
 
เกณฑ์ประเมิน 
   หลักสตูรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑป์ระเมิน ดังนี้ 

ตัวบ่งช้ีบังคับ(ตัวบ่งช้ีที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่า 
80 % ของตัวบ่งช้ีรวม     โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละป ี

 
ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 

2559 ต้องบรรลเุป้าหมายตัวบ่งช้ีบังคับ ตัวท่ี 1 – 5  และบรรลุเปา้หมายตวับ่งช้ีรวม 9  ตัว 
2560 ต้องบรรลเุป้าหมายตัวบ่งช้ีบังคับ ตัวท่ี 1 – 5  และบรรลุเปา้หมายตวับ่งช้ีรวม 10  ตัว 
2561 ต้องบรรลเุป้าหมายตัวบ่งช้ีบังคับ ตัวท่ี 1 – 5  และบรรลุเปา้หมายตวับ่งช้ีรวม 10  ตัว 
2562 ต้องบรรลเุป้าหมายตัวบ่งช้ีบังคับ ตัวท่ี 1 – 5  และบรรลุเปา้หมายตวับ่งช้ีรวม 10  ตัว 
2563 ต้องบรรลเุป้าหมายตัวบ่งช้ีบังคับ ตัวท่ี 1 – 5  และบรรลุเปา้หมายตวับ่งช้ีรวม 11  ตัว 
2564 ต้องบรรลเุป้าหมายตัวบ่งช้ีบังคับ ตัวท่ี 1 – 5  และบรรลุเปา้หมายตวับ่งช้ีรวม 12  ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 ขบวนการที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้นพิจารณาจากตัวผูเ้รียน โดยอาจารย์
ผู้สอนจะท าการประเมินดังต่อไปนี ้
 (1) ประเมินจากการทดสอบย่อย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา  การตอบค าถามของนักศึกษา
ในช้ันเรียน  รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
 (2) จัดให้มีการประเมินรายวิชา  ประเมินการสอน  และประเมินผลสัมฤทธ์ิของแต่ละรายวิชา  
 
     1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 (1)  นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผา่นเครือข่ายอินเตอรเ์นต  ตามแบบฟอร์มที่
คณะก าหนด 
 (2)  ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผูส้อน  และประธานหลักสตูรเพื่อปรับปรุงต่อไป 
 (3) ภาควิชาโดยความร่วมมือของคณะฯรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทกัษะการสอน   เพื่อน ามาวางแผน
พัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกบัรายวิชาและสถานการณ์ของภาควิชา 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสตูรในภาพรวมนัน้กระท าโดยบุคคลดังต่อไปนี ้
 

2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
 (1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสตูรที่ประกอบด้วยผู้แทนทุกสาขาวิชา  ผู้แทนนักศึกษาปัจจุบนั และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีทุกฝ่าย 
 (2) คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
 (3) ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผูเ้รียนปัจจุบันทุกช้ันปี และจากผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาใน
หลักสตูรทุกรุ่น   
  
2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสตูรในภาพรวมและใช้ข้อมูลย้อนกลับของผู้เรยีน  ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ผู้ใช้บัณฑิตประกอบการประเมิน 
 
  
2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอืน่ ๆ 
 (1) ติดตามบณัฑิตใหมโ่ดยส ารวจข้อมูลจากนายจา้งและ/หรือผู้บังคบับัญชาโดย  แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
 (2) ติดตามจากผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคณุภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอยา่งน้อย 3 
คน  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลยั  โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการครบตามตัวบ่งช้ี
บังคับ (ตัวบ่งช้ีที่ 1 – 5) 

มีการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  
ของตัวบ่งช้ีรวมที่ก าหนดในแต่ละปี 

มีการด าเนินการครบตามตัวบ่งช้ีรวมที่
ก าหนดในแต่ละป ี

 
 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสตูรมีการพัฒนาหลักสูตรใหท้ันสมัย  แสดงการปรับปรุงดัชนดี้านมาตรฐานและคณุภาพการศึกษา
เป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี  และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลกัสูตรอยา่งต่อเนื่องทุก 5 ปี 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1  การปรับปรุงรายวิชา 
 จากการรวบรวมข้อมลูและการประเมินการสอนของอาจารย์   กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที   ซึ่ง
ถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอ้ยท่ีไม่มผีลกระทบโครงสรา้งของหลักสตูร 
 
4.2  การปรับปรุงหลักสูตร 
 การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสตูรจะท าทุก 5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลา
การใช้หลักสตูร เพื่อให้หลักสูตรมคีวามทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการประเมินหลักสตูรจัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นท่ีจ าเป็นในการปรับปรุง 
 (2) จัดประชุมสมัมนาเพื่อปรบัปรงุหลักสูตร 
 (3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลกัสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
 (4) หลักสูตรทีไ่ด้ปรับปรุงเสนอให้คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสตูรพิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ  
 


