มคอ.2

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
25500021104068
ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Learning Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู)
ชื่อยอ ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู)
ชื่อเต็ม Bachelor of Education(Learning Management)
ชื่อยอ B.Ed. (Learning Management)
3. วิชาเอก (ถามี)
- พลศึกษาและสุขศึกษา
Physical Education and Health Education
- ภาษาอังกฤษศึกษา
English Education
- คณิตศาสตรศึกษา
Mathematics Education
- วิทยาศาสตรศึกษา
Science Education
- เกษตรกรรมศึกษา
Agricultural Education
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 130 หนวยกิต

-26-

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
- หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป (ทางวิชาชีพ)
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.1) สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป)
พ.ศ. 2562
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตตางชาติ
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตร
-หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562
-ปรับปรุงจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู (5 ป)
-เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา 2551
-ปรับปรุงครั้งสุดทายเมื่อปการศึกษา 2560
การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
-ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม
ครั้งที่ ………………….. เมื่อวันที่ .............. เดือน..................... พ.ศ.........................
-ไดรับอนุมัต/ิ เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม ครั้งที่ ……........
เมื่อวันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. ..............
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ป พ.ศ. 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. ครู ใ นระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในกลุ ม สาระการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร ภาษาต า งประเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา และการงานอาชีพ
2. อาจารย
3. นักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน
4. นักสงเสริมสุขภาพ
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ตําแหนงทาง
ชื่อ–สกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
วิชาการ
ระดับอุดมศึกษา
วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา

1

ผูชวยศาสตราจารย นายธารินทร กานเหลือง

ศศ.บ.
ศศ.ม.
ปร.ด.

2

ผูชวยศาสตราจารย นายประพันธ เกียรติเผา

3

ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยตรีศิริชัย ศรีพรหม

4

รองศาสตราจารย

นายสมบุญ ศิลปรุงธรรม

วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา

5

อาจารย

นางจิราภรณ กาแกว

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ป พ.ศ.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา

2542
2545
2561

ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.ด.
กศ.บ.
ศศ.ม.
ปร.ด.
สศ.บ.
กศ.ม.
กศ.ด.

ศึกษาศาสตร-พลศึกษา
พลศึกษา
วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและ
การกีฬา
ศึกษาศาสตร-พลศึกษา
บริหารการศึกษา
พลศึกษา
พัฒนาสังคม
พลศึกษา
พลศึกษา
วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา
สาธารณสุขศาสตร
สุขศึกษา
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2526
2536
2533
2552
2533
2536
2558
2534
2540
2547

ศศ.บ.
ศศ.ม.

ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม)
ศึกษาศาสตร-การสอน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2543
2548
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ลําดับ
6

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย

ชื่อ–สกุล
นางทัศนีย จันติยะ

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
ศษ.บ.
ศษ.ม
ปร.ด.

7

อาจารย

นางสาวสุภิญญา ปญญาสีห

ศศ.บ.
M.A.
Ph.D.

วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา

8

อาจารย

นางสาวกนิษฐา เชาววัฒนกุล

9

ผูชวยศาสตราจารย นางสาวพินดา วราสุนันท

10

ผูชวยศาสตราจารย นางแสงเดือน เจริญฉิม

ศษ.บ.
ศศ.ม.
ปร.ด.
ศษ.บ.
ค.ม.
ค.ด.
ศษ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.ม.
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สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตางประเทศ
หลักสูตรและการสอน (การสอน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Teaching English as a Foreign University of Reading, UK
Language
Education
University of Technology
Sydney, Australia

ป พ.ศ.
2539
2547

การสอนคณิตศาสตร
ศึกษาศาสตร-การสอนคณิตศาสตร
หลักสูตรและการสอน
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
วิจัยการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ฟสิกส-คณิตศาสตร
การสอนคณิตศาสตร
ศึกษาศาสตร-การสอนคณิตศาสตร

2546
2548
2554
2544
2548
2555
2528
2530
2548

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2559
2537
2545
2558

ลําดับ

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ชื่อ–สกุล

วิชาเอกวิทยาศาสตรศึกษา

11
12
13

อาจารย

นางกิติศาอร เหลาเหมณี

ผูชวยศาสตราจารย นางรุจิราพร รามศิริ
อาจารย

นายวิทัศน ฝกเจริญผล

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

สาขาวิชา

ปร.ด.

หลักสูตรและการสอน

วท.บ.
กศ.ม.
กศ.บ.
กศ.ม.
ปร.ด.
B.A.
M.S.

ชีววิทยาประยุกต
หลักสูตรและการสอน มัธยมศึกษาวิทยาศาสตร
การศึกษาวิทยาศาสตร-ฟสิกส
การวัดและประเมินผล
หลักสูตรและการสอน
Physics
Physics

Ph.D.

Physics Education Research

ค.บ.
ค.ม.
ค.ด.
วท.บ.
วท.ม.
Dr.rer.agr.

ประถมศึกษา
วิจัยการศึกษา
วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา
เกษตรศาสตร
เกษตรศาสตร
Doctor rerum Agriculturarum

วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา

14

อาจารย

นางวราภรณ แยมทิม

15

อาจารย

นายวิทติ ร ใจอารีย
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สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป พ.ศ.
2553

สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
2544
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Cornell University, USA
University of Illinois at
Urbana Champaign, USA
University of Illinois at
Urbana Champaign, USA

2533
2540
2556
2551
2556

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Humboldt Universitätzu

2536
2540
2550
2526
2531
2545

2557

ลําดับ

16

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ชื่อ–สกุล

ผูชวยศาสตราจารย นายสุรพงษ ดํารงกิตติกุล

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
วท.บ.
วท.ม.
Ph.D.
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สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน
Berlin, Germany
เกษตรศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Horticultural Crop Physiology Ehime University, Japan

ป พ.ศ.
2534
2538
2542

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
เฉพาะในสถาบั น คณะศึ ก ษาศาสตร แ ละพั ฒ นศาสตร มหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร วิ ท ยาเขต
กําแพงแสน
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
คนถือเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ประเทศไทยจะพัฒนาไดตองจําเปนจะตองพัฒนา
คนโดยจะตองพัฒนาศักยภาพที่มีอยูในตัวคนหรือศักยภาพทุนมนุษย ใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้นจากอดีตที่แตเดิม
คนเราอาจมีความสามารถเพียงดานใดดานหนึ่งก็สามารถประกอบอาชีพได แตปจจุบันความสามารถดานเดียว
อาจไมเ พีย งพอเพราะโลกป จจุ บัน มี การพั ฒนาเทคโนโลยีอุปกรณ เครื่ องมื อที่ สามารถทําสิ่งตางๆได อย าง
สะดวกรวดเร็ว หนวยงานตางๆจึงตองการคนที่มีคุณภาพมีความสามารถหลายประการสามารถทําอะไรไดดวย
ตนเองอยางเบ็ดเสร็จรวดเร็ว การที่จะพัฒนาคนใหเปนผูมีคุณภาพมีความสามารถหลายประการไดนั้นยอมรับ
กันวาการใหการศึกษาถือเปนสิ่งสําคัญ และในการใหการศึกษานั้นครูถือวามีบทบาทสําคัญยิ่งทั้งนี้หากไดครูที่มี
ความรูความสามารถดานวิชาการ มีความเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรู และมีจิตวิญญาณของความเปนครู
เต็มเปยมก็จะสงผลใหการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพดียิ่ง แมในปจจุบันจะเห็นไดวาผูที่มีผลการเรียน
คอนขางดีจะเลือกศึกษาตอเพื่อเปนครูมีจํานวนมากขึ้นเนื่องจากมีโครงการที่จะรับครูที่มีคุณภาพเขาทํางาน
และมีการปรับคาตอบแทนเงินเดือนที่สูงขึ้นสถาบันที่ผลิตครูมีโอกาสเพิ่มขึ้นในการคัดเลือกบุคคลเขาเรียน
เพื่อที่จะมาเปนครูดังนั้นการผลิตครูจึงตองมีการปรับเปลี่ยน หลักสูตรที่ใชอยูตองปรับปรุงใหสอดคลองกับ
สถานการณหรือบริบทและความตองการที่เปลี่ยนแปลงไป คือนอกจากผลิต ครูที่มีความเกงดานวิชาการมี
ความรู มีความเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรู และมีจิตวิญญาณของความเปนครู ยังตองผลิตครูที่สามารถใช
อุปกรณ เทคโนโลยี เครื่องมือสื่อสารทางการศึกษา และมีการใชกระบวนการวิจัย สรางนวัตกรรมเพื่อนํามา
พัฒนาการจัดการเรียนรู ใหผูเรียนมีความรู มีความสามารถ มีความคิดวิจารณญาณ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกปจจุบัน มีทักษะทีจ่ ําเปนสําหรับบุคคลในศตวรรษที่ 21
ในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 1 2 (พ.ศ.2560-2564) ระบุ ใ ห เ ห็ น ถึ ง
สถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบันโครงสรางประชากรจะเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณ
ประชากรทุ กช ว งวั ย ยั งมี ป ญ หาเชิ ง คุ ณ ภาพสุ ขภาพของคนไทยมี แนวโน มเป น โรคไม ติ ด ต อ เรื้ อรั งมากขึ้ น
การศึกษาและการเรียนรูของคนไทยยังมีผลลัพธอยูในระดับคอนขางต่ําครอบครัวไทยมีรูปแบบที่หลากหลาย
มากขึ้นสงผลตอบทบาทในการบมเพาะคนใหมีคุณภาพสังคมไทยเผชิญกับคานิยมที่เปลี่ยนแปลงตามวัฒนธรรม
ที่เกิดขึ้นตามกระแสของโลก โดยเฉพาะกลาววาเพราะประชากรทุกชวงวัยยังมีปญหาเชิงคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรูของคนไทยยังมีผลลัพธอยูในระดับคอนขางต่ํา จึงไดมีการกําหนดเปนยุทธศาสตร ที่สําคัญ
ยุทธศาสตรแรกคือยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย โดยกําหนดเปาหมายที่1 ถึง
4 วาการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยนั้นไดใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพผูที่จะมาเปนครู
โดยมีความมุงหมายใหไดครู ที่มีคุณภาพ เกง ดี มีรูความสามารถ มีวิธีในการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมมีการ
พัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสมมีจิตวิญญาณความเป นครู สามารถสรางและพัฒนาสื่อ
การเรียนรูที่หลากหลาย สามารถสรางเครือขายระหวางบาน วัด โรงเรียนและชุมชนโดยพัฒนาใหเปนแหลง
เรี ย นรู มี ความมุ งหวั ง ให ครู ส ามารถสอนให ผู เ รี ย นมุ ง สู ความเป น เลิ ศมี ทักษะและความรู ความสามารถมี
ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค ที่ จ ะเป น รากฐานในการพั ฒ นาประเทศมี ทั กษะการคิ ด ทั้ งการคิ ด วิ เ คราะห คิ ด
สรางสรรค มีทักษะการทํางานและการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงานมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ
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ที่สอดคลองกับความตองการของตลาดงานมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ลดลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพรอม
ที่จะรับบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศมีจิตสํา นึกพลเมืองที่ดีมีทัศนคติมีพฤติกรรมที่
เปนประโยชนตอสวนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทยขยายสูสังคม
แห ง การเรี ย นรู ต อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต อย า งยั่ ง ยื น ซึ่ ง หมายความว า ต อ งการครู ที่ มีคุ ณ ภาพ เก ง ดี มี ค วามรู
ความสามารถ มี วิ ธี ใ นการจั ด การเรี ย นรู ที่ เ หมาะสมมี จิ ต วิ ญ ญาณความเป น ครู ที่ แ ท จ ริ ง สามารถใช
กระบวนการวิจัย สรางและพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ที่มีประสิทธิ ภาพอยางหลากหลายเพื่ อที่ จะช วยใหผูเ รีย น
ประสบความสําเร็จในการเรียนรู นอกจากนี้ยังตองการครูที่เห็นความสําคัญของการประสานความรวมมือใน
การทํ า งานร ว มกั น มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ สามารถสร า งเครื อ ข า ยระหว า งบ า น วั ด โรงเรี ย นและชุ ม ชนซึ่ ง
ประกอบดวย บานเรือน รานคา บริษัท โรงงาน คลินิก โรงพยาบาล สถานที่ราชการตางๆ โดยพัฒนาใหเปน
แหลงเรียนรูและใชวิทยากรอันทรงคุณคาที่มีอยูในชุมชนในทองถิ่นใหเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนรูที่มี
คุณภาพ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะทางสังคมและทักษะทางสมองโดยเฉพาะการคิดตางๆทั้ง 12 ทักษะ
เชน การคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค การคิดเชื่อมโยง การคิดเปรียบเทียบฯลฯเพื่อตองการพัฒนาผูเรียนให
เป นคนที่มีคุณภาพทั้ งดานรางกาย ด านอารมณ จิต ใจ ด านการอยูร ว มในสังคม และด านการใชส ติ ปญญา
ความคิด เพื่อการประกอบอาชีพตามความตองการอีกทั้งไดกําหนดใหมีการสนับสนุนการผลิตและการพัฒนา
นั ก วิ จั ย เพื่ อ ให เ ป น ผู ส ร า งและพั ฒ นานวั ต กรรมในสาขาต างๆ สามารถสร า งเครื อ ข า ยนั ก วิ จั ย ทั้ งในและ
ตางประเทศ โดยใหความสําคัญในการพัฒนาการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแตระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํากรอบคุณวุฒิแหงชาติเพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพระดับตางๆ สนับสนุนการเตรียมความพรอมรองรับการเปดเสรีดาน
แรงงานภายใตกรอบความรวมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางเปนรูปธรรม ผลิตแรงงานที่มีสมรรถนะ
และมีเสนทางความกาวหนาในวิชาชีพที่ชัดเจนซึ่งการที่จะพัฒนาใดๆจะตองมีการพัฒนาการจัดการศึกษา
เสีย กอนและตั วจักรสํ าคัญของการศึ กษาก็คือครูดังนั้น ตองสร างครูที่มีคุณภาพ เพื่อที่ครูจะไปสรางคนที่ มี
คุณภาพตอไป ดังนั้นสถาบันที่ผลิตครูจึงตองมีการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครู เพื่อใหได ครูที่มีคุณภาพใน
หลายๆดานตามทีป่ ระเทศชาติและสังคมตองการดังที่กลาวขางตน
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการโดยคุรุสภาไดมีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพ
และเกณฑการรับรองปริญญาทางดานการผลิตครู ทั้งนี้การปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพดังกลาวมีความมุงหมาย
เพื่ อต องการให ได ค รู เ ก ง และครู ดี เ พื่ อไปพั ฒ นาสั ง คมและประเทศต อไป ซึ่ งสอดคล อ งกั บ สถานการณ ใ น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่ไดใหความสําคัญตอการพัฒนาครูซึ่ง
จะเปนผูไปพัฒนาคนในประเทศดวยกระบวนการจัดการศึกษา โดยมีเหตุผลตรงกันวา ปจจุบันคนเกง คนดี ให
ความสําคัญในการเลือกเขาศึกษาตอเพื่อไปเปนครูเพิ่มขึ้นบาง แตก็ยังมีอยูนอย ทําใหคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียนและของประเทศยังไมพัฒนาเทาที่ควรจะเปน ดังนั้นจึงใหความสําคัญในการที่จะดึงดูดคนดี คนเกงมา
เปนครู ซึ่งนโยบายหนึ่งที่ทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการแลว
ระยะหนึ่งเพื่อดึงคนดี คนเกงมาเปนครูนั่นคือโครงการครูพันธุใหม โครงการครูมืออาชีพ โครงการครูคืนถิ่น
ในความหมายของการเป น ครู เ ก ง นั้ น คื อ เป น ครู ที่ มี ค วามรู มี ค วามสามารถในการจั ด การเรี ย นรู และมี
ความสามารถในการทํ าวิ จั ย เชิ งปฏิบั ติ การเพื่ อพัฒ นาผู เรี ย นหรื อนวั ตกรรมการเรี ย นการสอน ครู ดี นั้น คื อ
การเปน ผูมีคุณธรรม จริย ธรรมมีจ รรยาบรรณ และมีจิ ตวิ ญญาณความเป นครู จากสถานการณที่กล าวมา
สะทอนใหเห็นวาหากมีการจัดการศึกษาเพื่อบมเพาะผูที่จะจบการศึกษาไปเปนครูที่เกง ที่ดี บนฐานการพัฒนา
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ครูใหมีความสามารถในการวิจัยเพื่อสรางและพัฒนานวัตกรรมเพื่อไปพัฒนาคน จะชวยยกระดับคุณภาพของ
คนและการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน
จากเหตุผลดังกลาวขางตน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู จึงไดมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหไดครูเกงและครูดีออกสูสังคมสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพและเกณฑการรับรอง
ปริ ญญาทางการศึ กษาของคุ รุ ส ภา แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ในด า นการเสริ มสร างและพั ฒ นาศั ก ยภาพทุ น มนุ ษ ย โ ดยมุ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ จ ะเป น ครู มือ อาชี พ ที่ มี คุ ณภาพ
คุณธรรมมีคุณคาสามารถเปนแบบอยางที่ดี และมีความสามารถในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อแกไข
และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอันจะนําไปสูการยกระดับคุณภาพของคน โดยมีการปรับปรุงรายวิชา
ทั้งรายวิ ขาทั่ ว ไป รายวิ ช าเฉพาะ และรายวิ ช าชี พครู คือกํ าหนดให มีร ายวิ ช าที่ บ มเพาะให บั ณฑิ ต มี ความรู
ความสามารถมีทักษะเพื่อเปนครูมืออาชีพและมีความตระหนักในภาระหนาที่ของครูตลอดจนมีความสามารถ
ในการทําวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนตอไป
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และการปรับเปลี่ยน
มาตรฐานวิชาชีพและเกณฑการรับรองปริญญาทางการศึกษาของคุรุสภา เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตครูให
ไดครูดี ครูเกง มีจิตวิญญาณความเปนครู ทําใหคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ตองมีการปรับปรุงหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู (หลักสูตร4ป) โดยมุงเนนใหผูเรียนมีทักษะในการจัดการ
เรี ย นรู ส าขาคณิ ต ศาสตร ศึ ก ษา ภาษาอั ง กฤษศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร ศึ ก ษา พลศึ ก ษาและสุ ข ศึ ก ษา และ
เกษตรกรรมศึ กษา และมี ทัก ษะในทํ าการวิ จั ย เพื่ อพั ฒ นาผู เ รี ย นหรื อ สร างนวั ต กรรมเพื่ อนํ า ไปสู ก ารเพิ่ ม
ศักยภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียน ตลอดจนบมเพาะใหเกิดจิตวิญญาณความเปนครูแกผูศึกษาในหลักสูตร
นี้
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดกําหนดพันธกิจดานวิชาการและการเรียนการสอนไววามุงพัฒนา
หลักสูตรใหมีความทันสมัย ตรงกับความตองการของสังคมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสราง
ความเขมแข็งในการผลิตบัณฑิตใหเปนเลิศทางวิชาการ และมุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและ
ออกไปรับใชสังคมอยางมีคุณภาพ ซึ่งหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู ไดปรับปรุง
สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้
1) ไดปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย โดยไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาครุ ศาสตร แ ละสาขาศึ กษาศาสตร (หลั ก สู ต รสี่ ป ) สอดคล อ งกั บ
มาตรฐานวิชาชีพและเกณฑการรับรองปริญญาทางการศึกษาของคุรุสภาทีป่ ระกาศบังคับใชทุกหลักสูตรในวันที่
31 มกราคม 2557 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่มุงเนนการ
ผลิตผูที่จะไปเปนครูใหมีความเกง ความดี และมีจิตวิญญาณความเปนครู และนอกจากนี้หลักสูตรยังมุงเนน
การผลิตที่ตรงความตองการของสังคม โดยในการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เรียนรูไดเปดสาขาที่เปนความตองการของสังคม ไดแก สาขาคณิตศาสตรศึกษา สาขาภาษาอังกฤษศึกษา
สาขาวิทยาศาสตรศึกษา เพราะเปนสาขาขาดแคลน และอีกสองสาขาคือ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา สาขา
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เกษตรกรรมศึกษา เนื่องจากเปนความเชี่ยวชาญของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรและการปรับปรุง
หลักสูตรครั้งนี้เปนไปตามพันธกิจดานวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดวย
2) ไดปรับหลักสูตรมุงเนนการจัดการเรียนรูโดยผูเรียนเปนสําคัญและใหนิสิตไดปฏิบัติจริง
โดยหลักสูตรมุงเนนการเรียนแบบเชิงรุกหรือ Active learning โดยใหนิสิตไดลงมือปฏิบัติ
มากกวาการฟงบรรยายในทุกๆ รายวิชาเนนใหผูเรียนแสวงหาความรู และพัฒนาความรูไดดวยตนเอง รวมทั้งมี
การฝกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน เชื่ อมโยง ประยุกตสิ่งที่เรียนรูเขากับสังคม มีการจัดกิจกรรม
และกระบวนการใหนิสิตไดคิด วิเคราะห สังเคราะห ประเมินและสรางสรรคสิ่งตางๆ โดยที่ นิสิตสามารถเลือก
เรียนรายวิชา หรือเลือกทําโครงงานหรือชิ้นงานตามความสนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ ตั้งแตการ
วางแผนจัดระบบระเบียบ ลงมือปฏิบัติ และประเมินผลการเรียนรูของตนเอง นิสิตหาความรูไดจากเอกสาร
เพื่อน แหลงความรู อาจารย และสิ่งแวดลอม โดยมีปฏิสัมพันธรวมกัน มีกระบวนการคิดและการแกปญหา
อยางมีเหตุผล มีหลักวิชาการรองรับ สรางองคความรูและประมวลความรู โดยผูสอนเปนเพียงผูแนะนําชี้แนะ
ใหแหลงขอมูลรวมกัน กําหนดการเรียนการประเมินผลประเด็นการศึกษาสงเสริมใหนิ สิตสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ เพื่อนิสิตจะไดนําความรูความสามารถออกไปรับใชสังคมอยางมีคุณภาพ
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 หมวดวิชา/กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตร ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 วิ ช าเอกภาษาอั ง กฤษศึ ก ษา มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร แตในการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขต
กําแพงแสน โดยคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เปนหนวยงานหลักที่จัดการเรียนการสอนวิชาเฉพาะสาขา
ให โดยมีรายวิชาที่เรียน ดังนี้
1) วิ ช าเอก 12 รายวิ ช า ดั ง ต อ ไปนี้ 01355116, 01355117, 01355118,
01355211, 01355221, 01355231, 01355232, 01355241, 01355281, 01355331, 01355341,
01355323,
2) วิ ช าเอกเลื อ ก จํ า นวน 9 รายวิ ช า ดั ง ต อ ไปนี้ 01355212, 01355251,
01355252, 01355261, 01355362, 01355382, 01355431, 01373202, 01373334
13.1.2 วิ ช าเอกคณิ ต ศาสตร ศึ กษา มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาสถิติ ซึ่งเปนหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร แตนํามาจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตกําแพงแสน
และสัมพันธกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต ซึ่งเปนหลักสูตรของคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร เปนหนวยงานหลักที่จัดการเรียนการสอนวิชาเฉพาะสาขาใหโดยมีรายวิชาที่เรียนดังนี้
1) วิชาเอก รายวิชา 8 รายวิชา ดังตอไปนี้ 02731111, 02731112, 02731141,
02731151, 02731211, 02731221, 02731231, 02731322
2) วิ ช าเอกเลื อ ก จํ า นวน 19 รายวิ ช า ดั ง ต อ ไปนี้ 01422111, 02731271,
02731321, 02731323, 02731331, 02731341, 02731342, 02731343, 02731344, 02731351,
02731371, 02731373, 02731374, 02731441, 02731471, 02731472, 02731473, 02731474 และ
02731475
13.1.3 วิชาเอกวิทยาศาสตรศึกษา มีความสัมพันธกับรายวิชาที่จัดโดยคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร เปนหนวยงานหลักที่จัดการเรียนการสอน และสัมพันธกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
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สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งเปนหลักสูตรของคณะวิศกรรมศาสตร โดยคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
เปนหนวยงานหลักที่จัดการเรียนการสอน ซึ่งมีรายวิชาที่เรียน ดังนี้
1) วิ ช าเอก 12 รายวิ ช า ดั ง ต อ ไปนี้ 01403111, 01403112,
01403113,
01403115, 01403118, 01411131, 01411221, 01420101, 01420119, 01424111, 01424112,
02731111,
2) วิ ช าเอกเลื อก จํ านวน 12 รายวิ ช า ดั งต อไปนี้ 01401114, 01403221,
01403222, 01403325, 01403441, 01404311, 01404484, 01416311, 01420211, 01420221,
01420372, 01422111
13.1.4 วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา มีความสัมพันธกับรายวิชาที่จัดโดยคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร และคณะเกษตรกําแพงแสน ซึ่งเปนหนวยงานหลักที่จัดการเรียนการสอน ซึ่งมีรายวิชาที่
เรียน ดังนี้
1) วิ ช าเอก 10 รายวิ ช า ดั ง ต อ ไปนี้ 0140311, 01403112, 01424111,
01424112, 02036221, 02036231, 02036241, 02036261, 02036271, 02036281
2) วิ ชาเอกเลื อก จํ านวน 23 รายวิ ชา ดั งต อไปนี้ , 02026471, 02028321,
02028421, 02028422, 02028443, 02028452, 02028453, 02028471, 02028472, 02028481,
02029421, 02029423, 02031371, 02036311, 02036411, 02037311, 02037421, 02037431,
02037432, 02037433, 02037441, 02037442, 02037444
13.2 หมวดวิชา/กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตร ที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
-วิ ช าเอกคณิ ต ศาสตร ศึ ก ษา ภาษาอั ง กฤษศึ ก ษา และวิ ท ยาศาสตร ศึ ก ษา ทางคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ได มอบหมายใหภาควิชาครุศึกษาและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําการ
ประสานงานกับคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในการจัดตารางรายวิชาจัดแผนการเรียนและทําการสอน
รวมกัน
-วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา ไดมอบหมายใหภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําการประสานงานกับคณะเกษตรและคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ใน
การจัดตารางรายวิชาจัดแผนการเรียนและทําการสอนรวมกัน
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลั กสู ต รศึ กษาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การเรี ย นรู มุ งผลิ ต บั ณฑิ ต ในสายวิ ช าชี พครู ที่ มี
ความสามารถในการจัด การเรี ยนรู มี ทักษะในการทํ าวิ จั ยเพื่อพั ฒนาผู เ รีย น มี จิต สํานึ กในวิ ช าชี พครู และ
เชี่ ยวชาญในศาสตรเ ฉพาะที่ต นเองศึ กษา คือ คณิ ต ศาสตร ศึกษา ภาษาอั งกฤษศึกษา วิทยาศาสตร ศึกษา
พลศึกษาและสุขศึกษา และเกษตรกรรมศึกษา
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู เปนหลักสูตรที่รองรับการผลิตครูในสาขา
ที่เปนที่ตองการของสังคม มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตภูมิภาคกลางตะวันตก
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1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตครูที่มีความรู และสมรรถนะทางการจัดการเรียนรู ในศาสตรเฉพาะที่ตนเองศึกษา
คื อ วิ ช าเอกพลศึ ก ษาและสุ ข ศึ ก ษา คณิ ต ศาสตร ศึ ก ษา ภาษาอั ง กฤษศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร ศึ ก ษา และ
เกษตรกรรมศึกษา
1.3.2 เพื่อผลิตครูที่มีความรู และสมรรถนะทางการทําวิจัยในศาสตรเฉพาะที่ตนเองศึกษา เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียนหรือสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3.3 เพื่อผลิตครูที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตวิญญาณความเปนครูที่ดี
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย - สงเสริมการศึกษาตอ อบรม สัมมนา - วิจัยสถาบันเพื่อศึกษาความตองการของ
สนับสนุนใหมศี ักยภาพ
การทําตําแหนงทางวิชาการ และการ
ผูใชบัณฑิต และความเปลีย่ นแปลงของ
จัดทําตําราการเรียนการสอน
สังคมที่สงผลตอการพัฒนา
- จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เปนระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
-วัน-เวลาราชการ
-ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกรกฎาคม– เดือนพฤศจิกายน
-ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม–เดือนเมษายน
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ตองเปนผูสําเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
1.เปนผูมีความประพฤติเสียหายอยางรายแรง
2.เปนคนวิกลจริต
3.เปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคขัดขวางตอการศึกษา
4.ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทําผิดทางวินัย
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
นิสิตแรกเขาศึกษามีความรูพื้นฐานในวิชาเอกที่แตกตางกันและบางสวนมีความรูพื้นฐานวิชาเอกไม
เพียงพอ ทําใหนิสิตไมสามารถเรียนไดตามแผนการเรียนที่กําหนด
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่ แกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
จัดใหมีการปรับพื้นฐานในแตละวิชาเอก เพื่อเตรียมความพรอมใหกับนิสิตแรกเขาไดมีศักยภาพใน
การเรียนตอไป
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ปที่
ปการศึกษา
2562
2563
2564
2565
2566
1
270
270
270
270
270
2
270
270
270
270
3
270
270
270
4
270
270
รวม
270
540
810
1,080
1,080
จํานวนนิสิตที่คาดวาจะจบ
270
หมายเหตุ : วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา จํานวน 90 คน วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา จํานวน 60 คน,
วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา จํานวน 30 คน ,วิชาเอกวิทยาศาสตรศึกษา จํานวน 60 คนและวิชาเอก
เกษตรกรรมศึกษา จํานวน 30 คน
2.6 งบประมาณตามแผน
ปงบประมาณ
รายการ
2562
2563
2564
2565
2566
ประมาณการรายรับ
1.คาธรรมเนียมการศึกษา
(เขาคณะฯ 5000 บาท/คน)

รวม
ประมาณการรายจาย

1.งบดําเนินการ
-คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
-คาสาธารณูปโภค
2.งบลงทุน
-คาครุภัณฑ
3.งบรายจายอื่น

1,350,000

2,700,000

4,050,000

5,400,000

5,400,000

1,350,000

2,700,000

4,050,000

5,400,000

5,400,000

270,000
10,000

540,000
10,000

810,000
10,000

1,080,000
10,000

1,080,000
10,000

100,000
100,000
480,000

100,000
100,000
750,000

100,000
100,000
1,020,000

100,000
100,000
1,290,000

100,000
100,000
1,290,000

รวม
คาใชจายการผลิตบัณฑิตตอคนตอป 10,000 บาท/คน/ป

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียนและการศึกษาคนควาดวยตนเอง
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย(ถามี)
ตามข อ บั งคั บ มหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร ว า ด ว ยการศึ กษาระดั บ ปริ ญญาตรี มหาวิ ทยาลั ย
เกษตรศาสตร พ.ศ.2559 ขอ 20 การเทียบรายวิชาและการโอนหนวยกิต และขอ 21 การ
ลงทะเบียนเรียนขามสถาบันและการเรียนขามวิทยาเขต ดังนี้
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ขอ 20 การเทียบรายวิชาและการโอนหนวยกิต
20.1 นิสิตที่มีสิทธิขอเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต ประกอบดวย
20.1.1 นิสิตที่ยายคณะ ยายหลักสูตร หรือยายสาขาวิชาเอก มีสิทธิเทียบทุก
รายวิชาที่ปรากฎอยูในหลักสูตรที่รับเขา
20.1.2 นิสิตที่สอบคัดเลือกเขามาใหมไมมีสิทธิเทียบรายวิชา ยกเวนนิสิตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่สิ้นสุดสถานภาพนิสิตในระยะเวลาไมเกิน 2 ป จึงมีสิทธิขอ
เทียบรายวิชาที่มีระดับคะแนนไมต่ํากวา C หรือ 2.0
20.1.3 นิสิตในโครงการความรวมมือ ที่ไดกําหนดไวในโครงการวาสามารถขอ
เทียบรายวิชาได
20.1.4 นิสิตที่ไดรับโอนหรือรับเขาศึกษาตอมาจากสถานศึกษาอื่น
20.1.5 นิสิตที่ไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนขามสถานศึกษาหรือวิทยาเขต
20.2 เกณฑการเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต ประกอบดวย
20.2.1 การเที ย บรายวิ ช าสํ า หรั บ นิ สิ ต ที่ รั บ โอนหรื อ รั บ เข า ศึ ก ษาต อ มาจาก
สถานศึกษาอื่น เป นรายวิ ชาที่เทีย บไดกับรายวิชาในหลักสู ตรที่รับเขา โดยไดระดั บ
คะแนนไมต่ํากวา C หรือ 2.0 ใหบันทึกเปน P เทานั้น ทั้งนี้นิสิตที่รับโอนสามารถ
เที ย บรายวิ ช าและโอนหน ว ยกิ ต ได ไ ม เ กิ น กึ่ ง หนึ่ ง ของหน ว ยกิ ต รวมตามหลั ก สู ต ร
ที่รับเขา สวนนิสิตที่รับเขาศึกษาตอสามารถเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิตไดไมเกินสอง
ในสามของหนวยกิตตามหลักสูตรของคณะที่รับเขา
20.2.2 การเทียบรายวิชา สําหรับนิสิตตางสถาบันใหอยูในดุลยพินิจของอาจารย
ผูรับผิดชอบรายวิชา โดยผานความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอนุมัติ
จากคณบดีเจาสังกัดรายวิชานั้น
20.3 การเทียบโอนในลักษณะกลุมวิชา
20.3.1 เนื้อหาโดยรวมของกลุมวิชาที่จะนํามาขอเทียบกับเนื้อหาโดยรวมของกลุ ม
วิช าที่ เ ที ย บได ต องมี ความสอดคล องกั น ไม น อยกว าร อยละ 60 และจํ านวนหน ว ยกิ ต
รวมของกลุมวิชาที่จะนํามาขอเทียบโอนตองไมนอยกวาจํานวนหนวยกิตรวมของกลุมวิชา
ที่เทียบโอนได
20.3.2 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาที่จะนํามาขอเทียบโอน ตองมีระดับคะแนนไมต่ํากวา
C หรือ 2.0 เทียบไดระดับคะแนน P
20.3.3 กรณีที่รายวิชาที่จะนํามาขอเทียบโอนเปนรายวิชาในระบบการเรียนที่มิใช
ระบบทวิภาค ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผานความเห็นชอบของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอนุมัติของคณบดีเจาสังกัดรายวิชา โดยพิ จารณาเทียบ
จํานวนหนวยกิตใหไดตามเกณฑของระบบทวิภาค
20.4 การเทียบโอนจากประสบการณ การเทียบโอนจากการศึก ษานอกระบบ การ
เที ย บโอนจากระบบการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ให อ ยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของอาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตร และอนุมัติจากคณบดีเจาสังกัดหลักสูตร โดยอาจจัดใหมีการทดสอบขอเขียน หรือ
ภาคปฏิบัติเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร
20.5 นิ สิ ต ต องดํ า เนิ น การขอเทียบรายวิ ชา เพื่ อยกเว น ไม ต องเรี ยน โดยผ านความ
เห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณบดีเจาสังกัดนิสิต และสงหลักฐานการขอ
-39-

อนุมัติตอคณบดีเจาสังกัดนิสิตภายในภาคการศึกษาปกติแรกที่นิสิตยายคณะ ยายหลักสูตร ยาย
สาขาวิชาเอก ไดรับคัดเลือกเขาศึกษาหรือรับโอนมาจากสถานศึกษาอื่น กรณีที่มีความจําเปนไม
อาจดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนด อยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ
อนุมัติของคณบดีเจาสังกัดนิสิต
ขอ 21 การเทียบรายวิชาและการโอนหนวยกิต
21.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนขามสถาบั นไดในแต ละภาคการศึกษา หากเป นการ
ลงทะเบียนเรียนเพื่อเพิมพูนความรูประเภทไมนับหนวยกิต (audit) การอนุมัติใหลงทะเบียน
เรียนขามสถาบันใหเปนอํานาจของคณบดีเจาสังกัดนิสิต
21.2 นิสิตประสงคจะลงทะเบียนเรียนขามสถาบันเพื่อนับหนวยกิตในหลักสูตร จะตอง
เปนไปตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
21.2.1 เป น นิ สิ ต ที่ อ ยู ใ นโครงการของหลั กสู ต รที่ จั ด ให มี ก ารเรี ย นการสอนร ว ม
ระหวางสถาบัน โดยไดรับความเห็นชอบจากคณบดีเจาสังกัดหลักสูตร
21.2.2 เปนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปสุดทาย แตรายวิชาที่จะเรียน
ไมเปดสอนในภาคการศึกษานั้นๆ
21.3 รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่นจะตองไดรับการเทียบรายวิชาตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย การเทียบใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอนุมัติของ
คณบดีเจาสังกัดรายวิชา โดยถือเกณฑเนื้อหาและจํานวนหนวยกิตเปนหลัก
21.4 ผลการเรียนจากสถาบันอื่นใหบันทึกเปน P หรือ NP และไมนําไปคิดแตมคะแนน
เฉลี่ยสะสม ยกเวนการลงทะเบียนเรียนขามวิทยาเขตและการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่อยู
ในหลั กสู ตรที่ จัด รว มกั นระหว างมหาวิ ทยาลัย กับ สถาบัน อื่น ใหอยู ในดุล ยพิ นิจ ของอาจารย
ผูรับผิดชอบรายวิชาและอนุมัติของคณบดีเจาสังกัดรายวิชา โดยสามารถนํามาคิดแตมคะแนน
เฉลี่ยสะสมได
21.5 การผอนผันเงื่อนไขตามขอ 21.4 จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณบดีเจาสังกัด
นิสิต และอนุมัติโดยรองอธิการบดีที่ดีรบั มอบหมายใหดูแลงานดานวิชาการ
21.6 นิสิตลงทะเบียนเรียนขามวิทยาเขตไดโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
และอนุมัติจากคณบดีเจาสังกัดนิสิต ทั้งนี้ ตองลงทะเบียนและชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ณ
วิ ทยาเขตที่ นิ สิ ต สั ง กั ด ก อ น จึ ง จะชํ า ระค า ธรรมเนี ย มการรั บ ลงทะเบี ย นข ามวิ ทยาเขตตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา
130 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
- กลุมสาระอยูดีมีสุข
ไมนอยกวา 4 หนวยกิต
- กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
- กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร
13 หนวยกิต
- กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ไมนอยกวา 7 หนวยกิต
- กลุมสาระสุนทรียศาสตร
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา 94 หนวยกิต
- วิชาชีพครู
34 หนวยกิต
- วิชาเอก
ไมนอยกวา 60 หนวยกิต
วิชาเอก
40 หนวยกิต
วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา 20 หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4) การฝกงาน (เฉพาะสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา) ไมนอยกวา 150 ชั่วโมง
3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1.1 กลุมสาระอยูดีมีสุข ไมนอยกวา
4 หนวยกิต
01175xxx
กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education Activities)
และเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
กลุมสาระอยูดีมีสุข
เฉพาะสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ใหเรียนวิชาตอไปนี้
01174231
นันทนาการเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Recreation)
และเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
กลุมสาระอยูดีมีสุข
1.2 กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
เลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ
1.3 กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร
13 หนวยกิต
01999021
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai Language for Communication)
ภาษาตางประเทศ
9( - - )
วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร
1( - - )
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1.4 กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา 7 หนวยกิต
01999111
ศาสตรแหงแผนดิน
2(2-0-4)
(Knowledge of the Land)
02999144
ทักษะชีวิตการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย
1(1-0-2)
(Life Skills for Undergraduate Student)
และเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 4 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
1.5 กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
กลุมสาระสุนทรียศาสตร
2) หมวดวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
94 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพครู
34 หนวยกิต
02161163* การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I
2(0-4-2)
(Teaching Practicum in School I)
02161263* การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา II
2(0-4-2)
(Teaching Practicum in School II)
02161363* การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา III
2(0-4-2)
(Teaching Practicum in School III)
02161463* การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา IV
6(0-12-6)
(Teaching Practicum in School IV)
02198112* คานิยมและคุณลักษณะความเปนครู
3(2-2-5)
(Values and Attributes of Teacher Profession)
02198113* จิตวิทยาเพื่อการเรียนรูและการจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
(Psychology for Learning and
Learning Management)
02198221** การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
(Curriculum Development)
02198213* ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
2(1-2-5)
(Language for Communication for Teachers)
02198232* เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู
2(1-2-5)
(Technology for Learning Management)
02198342*
การศึกษากับชุมชน
3(2-2-5)
(Education and Community)
02198352* การประเมินผลการเรียนรูและ
3(2-2-5)
ประกันคุณภาพการศึกษา
(Assessment in Learning and Educational
Quality Assurance)
………………………………
*รายวิชาเปดใหม
**รายวิชาปรับปรุง
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02198392** การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู
(Research for Learning Development)

3(2-2-5)

2.2 วิชาเอก ไมนอยกวา
60 หนวยกิต
2.2.1 วิชาเอก
40 หนวยกิต
1) วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา 40 หนวยกิต
02193111** ปรัชญาและหลักการทางพลศึกษา
2(2-0-4)
(Philosophy and Principles of Physical
Education)
02193112** ปรัชญาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
2(2-0-4)
(Philosophy of Health Education and
Health Behavior)
02193113** กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย
3(3-0-6)
(Human Anatomy and Physiology)
02193114** สิ่งแวดลอมและสุขภาพ
2(2-0-4)
(Environment and Health)
02193115** ทักษะกลไกการเคลื่อนไหวพื้นฐาน
3(2-2-5)
(Fundamental Movement Skills)
02193121** ทักษะและเทคนิคการสอนวายน้ํา
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching Swimming)
02193122** ทักษะและเทคนิคการสอนวอลเลยบอล
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching Volleyball)
02193123** ทักษะและเทคนิคการสอนฟุตบอล
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching Soccer)
02193124** ทักษะและเทคนิคการสอนเทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching
Table Tennis)
02193125** ทักษะและเทคนิคการสอนกรีฑาลู
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching Tracks)
02193126** ทักษะและเทคนิคการสอนยิมนาสติก
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching Gymnastics)
02193213** โรคติดตอและโรคไมติดตอ
2(2-0-4)
(Communicable and Non-communicable
Diseases)
02193222** ทักษะและเทคนิคการสอนบาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching Basketball)
………………………………
**รายวิชาปรับปรุง
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02193223**
02193224**
02193225**
02193226**
02193314**
02193321*
02193341*
02193351**
02193391**

………………………………
*รายวิชาเปดใหม
**รายวิชาปรับปรุง

ทักษะและเทคนิคการสอนแบดมินตัน
(Skills and Techniques of Teaching
Badminton)
ทักษะและเทคนิคการสอนตะกรอ
(Skills and Techniques of Teaching Takraw)
ทักษะและเทคนิคการสอนกิจกรรมเขาจังหวะ
(Skills and Techniques Teaching
Rhythmic Activities)
ทักษะและเทคนิคการสอนมวยไทย
(Skills and Techniques of Teaching
Muaythai)
โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน
(School Health Program)
การจัดการเรียนรูพลศึกษาและสุขศึกษา
(Physical Education and Health Education
Learning Management)
การจัดการทางพลศึกษาและสุขศึกษา
(Management of Physical Education
and Health Education)
การประเมินการเรียนรูทางพลศึกษาและสุขศึกษา
(Learning Assessment in Physical Education
and Health Education)
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนทางพลศึกษา
และสุขศึกษา
(Classroom Action Research in Physical
Education and Health Education)

2) วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา 40 หนวยกิต
01355116
ไวยากรณและโครงสรางภาษาอังกฤษเบื้องตน
(Introduction to English Grammar and
Structure)
01355117
ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องตน
(Introduction to English Listening and
Speaking Skills)
01355118
ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน
(Introduction to English Reading and Writing
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1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
Skills)

01355211
01355221
01355231
01355232
01355241
01355281
01355331

01355341
02163323**
02163423**
02163496

โครงสรางภาษาอังกฤษ
(English Structure)
การอานภาษาอังกฤษ
(English Reading)
การเขียนภาษาอังกฤษ
(English Writing)
ทักษะรวมทางการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
(Integrated English Reading and Writing Skills)
การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
(English Listening -Speaking)
ระบบภาษาอังกฤษ
(English Language Systems)
ทักษะรวมทางการอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษขั้นสูง
(Advanced Integrated English Reading
and Writing Skills)
การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมนุมชน
(Public Speaking in English)
การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ I
(English Learning Management I)
การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ II
(English Learning Management II)
เรื่องเฉพาะทางการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
(Selected Topic for English Learning
Management)

3) วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา 40 หนวยกิต
02162211
คณิตศาสตรพื้นฐานในการจัดการเรียนรู I
(Basic Mathematics in Learning
Management I)
02162311
คณิตศาสตรพื้นฐานในการจัดการเรียนรู II
(Basic Mathematics in Learning
Management II)
02162324** การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร I
(Mathematics Learning Management I)
………………………………
**รายวิชาปรับปรุง

-45-

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

02162423**
02162491**

02162496
02731111
02731112
02731141
02731151
02731211
02731221
02731231
02731322

การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร II
(Mathematics Learning Management II)
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ทางคณิตศาสตรศึกษา
(Classroom Action Research
in Mathematics Education)
เรื่องเฉพาะทางการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
(Selected Topic of Mathematics Learning
Management)
แคลคูลัสหนึ่งตัวแปร
(Calculus of One Variable)
แคลคูลัสหลายตัวแปร I
(Calculus of Several Variables I)
การพิสูจนทางคณิตศาสตร
(Mathematical Proofs)
วิยุตคณิต
(Discrete Mathematics)
แคลคูลัสหลายตัวแปร II
(Calculus of Several Variables II)
พีชคณิตเชิงเสน
(Linear Algebra)
สมการเชิงอนุพันธ
(Differential Equations)
พีชคณิตนามธรรม
(Abstract Algebra)

4) วิชาเอกวิทยาศาสตรศึกษา 40 หนวยกิต
01403111
เคมีทั่วไป
(General Chemistry)
01403112
เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ
(Laboratory in General Chemistry)
01411131
ธรณีพลศาสตร
(Geodynamics)
01411221
อุตุนิยมวิทยาทั่วไป
(General Meteorology)
………………………………
**รายวิชาปรับปรุง
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3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

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

01420101
01420119
01424111
01424112
02164211**

02164212**

02164321**
02164322**
02164331**
02164371**
02164497
02731111

………………………………
**รายวิชาปรับปรุง

ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
(Physics in everyday life)
ฟสิกสอยางสังเขป
(Abridged Physics)
หลักชีววิทยา
(Principle of Biology)
ชีววิทยาภาคปฏิบัติ
(Laboratory in Biology)
การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรสําหรับ
ประถมศึกษา
(Basic Science Laboratory for
Elementary Level)
การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรสําหรับ
มัธยมศึกษาตอนตน
(Basic Science Laboratory for
Lower Secondary Level)
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร I
(Learning Management in Science I)
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร II
(Learning Management in Science II )
การคิด การสื่อสาร และสื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร
(Thinking, Communication and Learning
Materials in Science)
โครงงานสะเต็มในโรงเรียน
(School STEM Projects)
สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา
(Seminar in Science Education)
แคลคูลัสหนึ่งตัวแปร
(Calculus of One Variable)

5) วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา 40 หนวยกิต
01403111
เคมีทั่วไป
(General Chemistry)
01403112
เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ
(Laboratory in General Chemistry)
01424111
หลักชีววิทยา
(Principles of Biology)
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2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
2(1-2-3)

2(1-2-3)

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

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

01424112
02036221
02036231
02036241
02036261
02036271
02036281
02191161*
02191162*
02191261*
02191262*
02191321*
02191361*
02191362*
02191461*
02191491*
02191497*

ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ
1(0-3-2)
(Laboratory in Biology)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานสัตว
3(3-0-6)
(Animal Science and Technology)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานพืชไร
2(2-0-4)
(Crop Science and Technology)
กีฏวิทยาเบื้องตน
3(2-3-6)
(Introduction to Entomology)
วิทยาศาสตรทางดิน
3(2-3-6)
(Soil Science)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานพืชสวน
2(2-0-4)
(Horticultural Science and Technology)
โรคพืชวิทยาเบื้องตน
3(2-3-6)
(Introductory Plant Pathology)
งานเกษตรสําหรับครู I
1(0-3-2)
(Agricultural Practices for Teachers I)
งานเกษตรสําหรับครู II
1(0-3-2)
(Agricultural Practices for Teachers II)
งานเกษตรสําหรับครู III
1(0-3-2)
(Agricultural Practices for Teachers III)
งานเกษตรสําหรับครู IV
1(0-3-2)
(Agricultural Practices for Teachers IV)
การจัดประสบการณการเรียนรูทางการเกษตร
3(3-0-6)
(Management of Agricultural Learning Experiences)
โครงการเกษตรในสถานศึกษา
1(0-3-2)
(Directed Farming Programs)
โครงการเกษตรภายใตการนิเทศ
1(0-3-2)
(Supervised Farming Programs)
เคหกิจการเกษตรสําหรับครู
2(1-2-3)
(Agricultural and Home Economics for Teachers)
เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียนสําหรับครูเกษตร
3(2-2-5)
(Classroom Research Techniques for
Agriculture Teachers)
สัมมนา
1
(Seminar)

……………………………
*รายวิชาเปดใหม
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………………………………
*รายวิชาเปดใหม
**รายวิชาปรับปรุง

2.2.2 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 20 หนวยกิต
1) วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา ไมนอยกวา 20 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาในกลุมพลศึกษาตอไปนี้ ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
02193116* การจัดคายพักแรมและเกมทางพลศึกษา
3(2-2-5)
(Camping Management and Games
in Physical Education)
02193117* วัฒนธรรมทางการกีฬาและพลวัตโอลิมปก
3(3-0-6)
(Culture Sports and Olympic Movement)
02193127** ทักษะและเทคนิคการสอนกระบี่กระบอง
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching Sword
and Pole)
02193128* ทักษะและเทคนิคการสอนเปตอง
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching Pétanque)
02193129** ทักษะและเทคนิคการสอนแชรบอล
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching Chairball)
02193211* วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและสรีรวิทยา
3(2-2-5)
การออกกําลังกาย
(Kinesiology and Physiology of Exercise)
02193214** การเปนผูฝกกีฬา
3(2-2-5)
(Sports Coaching)
02193215** การออกกําลังกายโดยใชแรงตาน
3(2-2-5)
(Resistance Training Exercise)
02193221** ทักษะและเทคนิคการสอนกรีฑาลาน
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching Field Event)
02193227** ทักษะและเทคนิคการสอนฟุตซอล
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching Futsal)
02193228** ทักษะและเทคนิคการสอนแฮนดบอล
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching Handball)
02193229** ทักษะและเทคนิคการสอนลอนเทนนิส
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching Lawn Tennis)
02193231* การประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
3(2-2-5)
ทางพลศึกษาและสุขศึกษา
(Technology Application for Leaning
in Physical Education and Health Education)
02193251** การทดสอบและสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย
3(2-2-5)
(Testing and Conditioning in Physical Fitness)
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02193322**
02193323**
02193324**
02193325*
02193326**
02193397**

ทักษะและเทคนิคการสอนฮอกกี้
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching Hockey)
ทักษะและเทคนิคการสอนกอลฟ
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching Golf)
ทักษะและเทคนิคการสอนลีลาศ
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching Social Dance)
ทักษะและเทคนิคการสอนเรือพาย
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching Rowing)
การสอนพลศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ
3(2-2-5)
(Physical Education Teaching for
Special Children)
สัมมนาทางพลศึกษาและสุขศึกษา
1
(Seminar in Physical Education
and Health Education)

และใหเลือกเรียนวิชาในกลุมสุขศึกษาตอไปนี้ ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
02193118** สารเสพติด
3(3-0-6)
(Narcotics)
02193119** การสื่อสารสุขภาพ
3(2-2-5)
(Health Communication)
02193212* สุขภาพแบบองครวม
3(3-0-6)
(Holistic Health)
02193216** กิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ
3(2-2-5)
(Physical Activity for Elderly)
02193311** การจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาและชุมชน 2(2-0-4)
(Safety Management in School and Community)
02193312** เพศศึกษาและการวางแผนชีวิต
2(2-0-4)
(Sex Education and Life Planning)
02193313** โภชนศาสตรและสุขภาพผูบริโภค
2(2-0-4)
(Nutrition and Consumer Health)
02193398** ปญหาพิเศษทางพลศึกษาและสุขศึกษา
1-3
(Special Problems in Physical Education
and Health Education)
………………………………
*รายวิชาเปดใหม
**รายวิชาปรับปรุง
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………………………………
**รายวิชาปรับปรุง

2) วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา ไมนอยกวา 20 หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 20 หนวยกิต
01355212
โครงสรางภาษาอังกฤษขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced English Structure)
01355251
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Communicative Business English)
01355252
การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business English Writing)
01355261
การแปลจากอังกฤษเปนไทย
3(3-0-6)
(Translation from English into Thai)
01355362
การแปลจากไทยเปนอังกฤษ
3(3-0-6)
(Translation from English into Thai)
01355382
ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Sound Systems)
01355431
ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Integrated English Language Skills)
01373202
การตีความวรรณคดี
3(3-0-6)
(Interpreting Literature)
01373334
วรรณกรรมสําหรับเด็กนานาชาติ
3(3-0-6)
(International Children’s Literature)
02163121
การรับรูและการเรียนรูทางภาษา
3(2-2-5)
(Language Acquisition and Learning)
02163271** โครงงานเสริมประสบการณภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(Experiential English Project)
02163322
ภาษาศาสตรประยุกตสําหรับครู
3(2-2-5)
(Applied Linguistics for Teachers)
02163331** สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(Media and Technology for English Teaching)
02163421
การใชภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
3(2-2-5)
(Implementation of Classroom English Language)
02163422
การใชภาษาอังกฤษตามสถานการณ
3(2-2-5)
(Situational Implementation of English Language)
02163424** การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนปฐมวัย 3(2-2-5)
(English Learning Management for
Pre-school Learners)
02163491
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนทางภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)
(Classroom Action Research in English)
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3) วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ไมนอยกวา 20 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 20 หนวยกิต
01422111
หลักสถิติ
3(3-0-6)
(Principle of Statistics)
02162212
คณิตศาสตรกับทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 3(3-0-6)
(Mathematics and Mathematical Process Skills)
02162213
วิธีพิสูจนทางคณิตศาสตรและการใหเหตุผล
3(3-0-6)
(Algorithms in Mathematics Proofs and Reasoning)
02162321
โครงงานคณิตศาสตร
3(2-2-5)
(Mathematics Project)
02162331
คอมพิวเตอรเพื่อการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
3(2-2-5)
(Computer for Mathematics Learning Management)
02162371
การจัดกิจกรรมคายเพื่อเสริมสรางแนวคิดคณิตศาสตร 2(1-2-3)
(Camp Activities Management for Enhancing
Mathematics Concepts)
02162422
คณิตศาสตรกับการแกปญหา
3(3-0-6)
(Mathematics and Problem Solving)
02731271
ทฤษฎีกราฟและการประยุกต
3(3-0-6)
(Graph Theory and Applications)
02731321
กําหนดการเชิงเสน
3(3-0-6)
(Linear Programming)
02731323
พีชคณิตเชิงเสนเชิงตัวเลข
3(3-0-6)
(Numerical Linear Algebra)
02731331
สมการเชิงอนุพันธยอย
3(3-0-6)
(Partial Differential Equations)
02731341
การวิเคราะหเชิงจริง
3(3-0-6)
(Real Analysis)
02731342
ทฤษฎีความนาจะเปน
3(3-0-6)
(Probability Theory)
02731343
ทฤษฎีจํานวน
3(3-0-6)
(Number Theory)
02731344
ทฤษฎีเซต
3(3-0-6)
(Set Theory)
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02731351
02731371
02731373

02731374
02731441
02731471
02731472
02731473
02731474
02731475

คณิตศาสตรเชิงการจัด
(Combinatorial Mathematics)
การวิเคราะหเชิงตัวเลข I
(Numerical Analysis I)
การวิเคราะหขอมูลและการคํานวณ
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
(Data Analysis and Computing with
Statistical Packages)
ฟงกชันของตัวแปรเชิงซอน
(Function of a Complex Variable)
การวิเคราะหเชิงฟงกชัน
(Functional Analysis)
การวิเคราะหเชิงตัวเลข II
(Numerical Analysis II)
การแปลงฟูเรียร
(Fourier Transforms)
ฟงกชันพิเศษและการประยุกต
(Special Functions and Applications)
ทฤษฎีรหัส
(Coding Theory)
ทฤษฎีเกม
(Game Theory)

4) วิชาเอกวิทยาศาสตรศึกษา ไมนอยกวา 20 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 20 หนวยกิต
01401114
พฤกษศาสตรทั่วไป
(General Botany)
01403221
เคมีอินทรีย
(Organic Chemistry)
01403222
เคมีอินทรียภาคปฏิบัติการ
(Laboratory in Organic Chemistry)
01403325
หลักมูลของผลิตภัณฑธรรมชาติ
(Fundamentals of Natural Products)
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

01403441

วัสดุนาโน
3(3-0-6)
(Nanomaterials)
01404311
วิทยาศาสตรชีวกายภาพ
3(3-0-6)
(Biophysical Science)
01404484
พิษวิทยาสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Environmental Toxicology)
01416311
หลักพันธุศาสตร
3(3-0-6)
(Principle of Genetics)
01420111
ฟสิกสทั่วไป I
3(3-0-6)
(General Physics I)
01420112
ฟสิกสทั่วไป II
3(3-0-6)
(General Physics II)
01420113
ปฏิบัติการฟสิกส I
1(0-3-2)
(Laboratory in Physics I)
01420114
ปฏิบัติการฟสิกส II
1(0-3-2)
(Laboratory in Physics II)
01420211
กลศาสตร I
3(3-0-6)
(Mechanics I)
01420221
ฟสิกสยุคใหม
3(3-0-6)
(Modern Physics)
01420361
ดาราศาสตรเบื้องตน I
3(3-0-6)
(Introduction to Astronomy I)
01420372
วัสดุศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction in Material Science)
01422111
หลักสถิติ
3(3-0-6)
(Principle of Statistic)
01423113
สัตววิทยาทั่วไป
3(2-3-6)
(General Zoology)
02164332** เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ
3(2-2-5)
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
(Information and Communication Technology
for Science Learning Management )

………………………………
**รายวิชาปรับปรุง
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02164372**

02164413
02164491

………………………………
**รายวิชาปรับปรุง

การเรียนรูวิทยาศาสตรจากแหลงเรียนรู
3(2-2-5)
และภูมิปญญาทองถิ่น
(Science Learning from Learning Resources
and Local Wisdom)
การใชภาษาอังกฤษสําหรับการสอนวิทยาศาสตร
3(2-2-5)
(Usage of English Language for Science Teaching)
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสําหรับการเรียนรู
3(2-2-5)
วิทยาศาสตร
(Research and Development of Innovation
for Science Learning )

5) วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา ไมนอยกวา 20 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 20 หนวยกิต
ใหนิสิตเลือกจากรายวิชาคณะเกษตร กําแพงแสน หรือสาขาวิชาเกษตร
และสิ่งแวดลอมศึกษา โดยเลือกจากตัวอยางรายวิชาตอไปนี้
02026471
หลักการบริหารแมลงศัตรูพืช
3(2-3-6)
(Principles of Insect Pest Management)
02028321
ปุย
3(3-0-6)
(Fertilizers and Manures)
02028421
ความอุดมสมบูรณของดิน
3(3-0-6)
(Soil Fertility)
02028422
ความสัมพันธระหวางดินและพืช
3(3-0-6)
(Soil and Plant Relationships)
02028443
ดินของประเทศไทย
3(3-0-6)
(Soils of Thailand)
02028452
ปุยชีวภาพ
3(3-0-6)
(Biofertilizer)
02028453
นิเวศวิทยาของดิน
3(3-0-6)
(Soil Ecology)
02028471
การจัดการดิน
3(3-0-6)
(Soil Management)
02028472
การอนุรักษดินและน้ํา
3(3-0-6)
(Soil and Water Conservation)
02028481
มลพิษของดินและการจัดการ
3(3-0-6)
(Soils Pollution & Its Management)
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02029421
02029423
02031371
02036311
02036411
02037311
02037421
02037431
02037432
02037433
02037441
02037442
02037444
02181441

02181471
02181472
02191322*
………………………………
*รายวิชาเปดใหม

ภูมิอากาศของพืช
3(3-0-6)
(Plant Climate)
การจัดการน้ําสําหรับพืชไร
3(3-0-6)
(Water Management for Field Crops)
หลักการควบคุมโรคพืช
3(2-3-6)
(Principles of Plant Disease Control)
ผูประกอบการเกษตรรุนใหม
2(2-0-4)
(New Agricultural Entrepreneur)
กฎหมายและพระราชบัญญัติทางการเกษตร
1(1-0-2)
(Law and Act for Agriculture)
หลักการพืชสวน
3(3-0-6)
(Principles of Horticulture)
การผลิตผัก
3(2-2-5)
(Vegetable Crop Production)
การผลิตไมดอกเชิงอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Industrial Floriculture)
ไมประดับ
3(2-2-5)
(Ornamental Plants)
วิทยาการกลวยไม
3(2-2-5)
(Orchidology)
ไมผลเขตรอน
3(2-3-6)
(Tropical Fruits)
ไมผลเขตกึ่งรอน
3(2-2-5)
(Subtropical Fruits)
การจัดการสวนไมผล
3(3-0-6)
(Orchard Management)
การวางแผนโครงการและกิจกรรมทางเกษตร
3(3-0-6)
และสิ่งแวดลอมศึกษา
(Planning of Programs and Activities in
Agricultural and Environmental Education)
การจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชน
3(3-0-6)
(Environmental Management in Community)
นิเวศวิทยาทางการเกษตร
3(3-0-6)
(Agricultural Ecology)
การจัดการศึกษาทางเกษตรในชุมชน
3(3-0-6)
(Agricultural Education Provision in Communities)
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02191331*
02191351*
02191496*
02191498*

สื่อและนวัตกรรมการเรียนรูทางการเกษตร
3(2-2-5)
(Media and Innovation in Agricultural Learning)
การประเมินการเรียนรูทางการเกษตร
3(2-2-5)
(Learning Assessment in Agriculture)
เรื่องเฉพาะทางเกษตรกรรมศึกษา
1-3
(Selected Topic in Agricultural Education)
ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
4) หมวดฝกงาน (เฉพาะสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา) ไมนอยกวา 150 ชั่วโมง
ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู
ประกอบดวยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขลําดับที่ 1-2 (02) หมายถึง วิทยาเขตกําแพงแสน
เลขลําดับที่ 3-5 (161) หมายถึง การฝกประสบการณวิชาชีพครู
(162) หมายถึง วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา
(163) หมายถึง วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา
(164) หมายถึง วิชาเอกวิทยาศาสตรศึกษา
(193) หมายถึง วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา
(191) หมายถึง วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา
(198) หมายถึง วิชาชีพครู
เลขลําดับที่ 6 หมายถึง ระดับชั้นป
เลขลําดับที่ 7 มีความหมายดังนี้
0
หมายถึง กลุมวิชาสําหรับผูเรียนนอกสาขา
1
หมายถึง กลุมวิชาพื้นฐาน
2
หมายถึง กลุมวิชาหลักสูตรและการสอน
3
หมายถึง กลุมวิชาสื่อและเทคโนโลยี
4
หมายถึง กลุมวิชาการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา
5
หมายถึง กลุมวิชาการประเมินผลทางการศึกษา
6
หมายถึง กลุมวิชาฝกงาน
7
หมายถึง กลุมวิชาประยุกต
8
หมายถึง กลุมวิชาอื่นๆ
9
หมายถึง กลุมวิชาวิจัย สถิติ สัมมนา ปญหาพิเศษ
และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
เลขลําดับที่ 8 หมายถึง ลําดับวิชาในแตละกลุมวิชา
………………………………
*รายวิชาเปดใหม
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
1) วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01999111
ศาสตรแหงแผนดิน
2(2-0-4)
02193111
ปรัชญาและหลักการทางพลศึกษา
2(2-0-4)
02193114
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ
2(2-0-4)
02193115
ทักษะกลไกการเคลื่อนไหวพื้นฐาน
3(2-2-5)
02193121
ทักษะและเทคนิคการสอนวายน้ํา
1(0-2-1)
02193122
ทักษะและเทคนิคการสอนวอลเลยบอล
1(0-2-1)
02193123
ทักษะและเทคนิคการสอนฟุตบอล
1(0-2-1)
02198112
คานิยมและคุณลักษณะความเปนครู
3(2-2-5)
02999144
ทักษะชีวิตการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย
1(1-0-2)
รวม
16(11-10-27)
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02161163
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I
2(0-4-2)
02193112
ปรัชญาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
2(2-0-4)
02193113
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย
3(3-0-6)
02193124
ทักษะและเทคนิคการสอนเทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
02193125
ทักษะและเทคนิคการสอนกรีฑาลู
1(0-2-1)
02193126
ทักษะและเทคนิคการสอนยิมนาสติก
1(0-2-1)
02198113
จิตวิทยาเพื่อการเรียนรูและการจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
ภาษาตางประเทศ
3( - - )
วิชาเอกเลือก (กลุมพลศึกษา)
3( - - )
รวม
19( - - )
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01999021
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
02193222
ทักษะและเทคนิคการสอนบาสเกตบอล
1(0-2-1)
02193223
ทักษะและเทคนิคการสอนแบดมินตัน
1(0-2-1)
02193224
ทักษะและเทคนิคการสอนตะกรอ
1(0-2-1)
02198221
การพัฒนาหลักสูตร
3(3-2-5)
ภาษาตางประเทศ
3( - - )
วิชาเอกเลือก (กลุมพลศึกษา)
4( - - )
วิชาเอกเลือก (กลุมสุขศึกษา)
2( - - )
รวม
18( - - )
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

01174231
02161263
02193213
02193225
02193226
02198213
02198232

นันทนาการเบื้องตน
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา II
โรคติดตอและโรคไมติดตอ
ทักษะและเทคนิคการสอนกิจกรรมเขาจังหวะ
ทักษะและเทคนิคการสอนมวยไทย
ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู

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

วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร
(สารสนเทศ/คอมพิวเตอร)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก
รวม

1( - - )

ภาษาตางประเทศ

-59-

3( - - )

2( - - )
18( - - )

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02193321
02198342
02198352

การจัดการเรียนรูพลศึกษาและสุขศึกษา
การศึกษากับชุมชน
การประเมินผลการเรียนรูและประกันคุณภาพการศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร
วิชาเอกเลือก (กลุมสุขศึกษา)
รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3( - - )
6( - - )
18( - - )

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

02161363
02193314
02193351
02198392

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา III
โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน
การประเมินการเรียนรูทางพลศึกษาและสุขศึกษา
การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ
วิชาเลือกเสรี
รวม

2(0-4-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3( - - )
3( - - )
17( - - )

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

02193341
02193391

การจัดการทางพลศึกษาและสุขศึกษา
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชัน้ เรียนทางพลศึกษาและสุขศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระอยูดมี ีสุข
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก
วิชาเอกเลือก (กลุมพลศึกษา)
วิชาเอกเลือก (กลุมสุขศึกษา)
วิชาเลือกเสรี
รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2( - - )
2( - - )
3( - - )
2( - - )
3( - - )
18( - - )

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

02161463

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา IV
รวม
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6(0-12-6)
6(0-12-6)

2) วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01355116
ไวยากรณและโครงสรางภาษาอังกฤษเบื้องตน
3(3-0-6)
01355117
ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องตน
3(3-0-6)
01999021
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
01999111
ศาสตรแหงแผนดิน
2(2-0-4)
02198112
คานิยมและคุณลักษณะความเปนครู
3(2-2-5)
02999144
ทักษะชีวิตการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย
1(1-0-2)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร
1( - - )
(สารสนเทศ/คอมพิวเตอร)
รวม
16( - - )
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01355118
ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน
3(3-0-6)
02161163
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I
2(0-4-2)
02198113
จิตวิทยาเพื่อการเรียนรูและการจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
01175xxx
กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระอยูดีมีสุข
3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ
3( - - )
ภาษาตางประเทศ
3( - - )
รวม
18( - - )
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01355211
โครงสรางภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
01355221
การอานภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
01355231
การเขียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
01355241
การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
02198221
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
ภาษาตางประเทศ
3( - - )
รวม
18( - - )
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01355232
ทักษะรวมทางการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
01355281
ระบบภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
02161263
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา II
2(0-4-2)
02198213
ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
2(2-2-5)
ภาษาตางประเทศ
3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
4( - - )
วิชาเอกเลือก
3( - - )
รวม
20( - - )
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01355331
ทักษะรวมทางการอานและการเขียน
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษขั้นสูง
02198342
การศึกษากับชุมชน
3(2-2-5)
02198352
การประเมินผลการเรียนรูและ
3(2-2-5)
ประกันคุณภาพการศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร
3( - - )
วิชาเอกเลือก
6( - - )
รวม
18( - - )
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01355341
การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมนุมชน
3(3-0-6)
02161363
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา III
2(0-4-2)
02163323
การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ I
3(2-2-5)
02198392
การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก
6( - - )
รวม
17( - - )

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02163423
การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ II
3(2-2-5)
02198232
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
2(1-2-5)
02163496
เรื่องเฉพาะทางการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
1(0-2-1)
วิชาเอกเลือก
5( - - )
วิชาเลือกเสรี
6( - - )
รวม
17( - - )
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02161463
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา IV
6(0-12-6)
รวม
6( -12-6)
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3) สาขาคณิตศาสตรศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
01999111 ศาสตรแหงแผนดิน
2(2-0-4)
02198112 คานิยมและคุณลักษณะความเปนครู
3(2-2-5)
02731111 แคลคูลัสหนึ่งตัวแปร
3(3-0-6)
02731141 การพิสูจนทางคณิตศาสตร
3(3-0-6)
02999144 ทักษะชีวิตการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย
1(1-0-2)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระอยูดีมีสุข
3( - -)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร
1( - - )
(วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร)
รวม
19( - - )
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02161163 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I
2(0-4-2)
02162211 คณิตศาสตรพื้นฐานในการจัดการเรียนรู I
3(3-0-6)
02731151 วิยุตคณิต
3(3-0-6)
02731112 แคลคูลัสหลายตัวแปร I
3(3-0-6)
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ
3( - - )
รวม
15( - - )
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3(2-2-5)

2(0-4-2)

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02198221 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
02198113 จิตวิทยาเพื่อการเรียนรูและการจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
02162311 คณิตศาสตรพื้นฐานในการจัดการเรียนรู II
3(3-0-6)
02731211 แคลคูลัสหลายตัวแปร II
3(3-0-6)
02731231 สมการเชิงอนุพันธ
3(3-0-6)
ภาษาตางประเทศ
3( - - )
รวม
18( - - )

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02161263 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา II
2(0-4-2)
02198213 ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
2(1-2-5)
02198232 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู
2(1-2-5)
02731221 พีชคณิตเชิงเสน
3(3-0-6)
ภาษาตางประเทศ
3( - - )
วิชาเอกเลือก
6( - - )
รวม
18( - - )
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02198352 การประเมินผลการเรียนรูและประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
02731322 พีชคณิตนามธรรม
3(3-0-6)
02162324 การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร I
3(3-0-6)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร
3( - - )
วิชาเอกเลือก
3( - - )
วิชาเลือกเสรี
3( - - )
รวม
18( - - )
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02198342 การศึกษากับชุมชน
3(2-2-5)
02198392 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5)
02161363 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา III
2(0-4-2)
02162423 การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร II
3(3-0-6)
02162496 เรื่องเฉพาะทางการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
1(0-2-1)
ภาษาตางประเทศ
3( - - )
วิชาเอกเลือก
6( - - )
รวม
21( - - )

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02162491 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทางคณิตศาสตรศึกษา
3(3-0-6)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
4( - - )
วิชาเอกเลือก
5( - - )
วิชาเลือกเสรี
3( - - )
รวม
15( - - )

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02161463 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา IV
6(0-12-6)
รวม
6(0-12-6)
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4) วิชาเอกวิทยาศาสตรศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01424111
หลักชีววิทยา
3(3-0-6)
01424112
ชีววิทยาภาคปฏิบัติ
1(0-3-2)
01999111
ศาสตรแหงแผนดิน
2(2-0-4)
02198112
คานิยมและคุณลักษณะความเปนครู
3(2-2-5)
02731111
แคลคูลัสหนึ่งตัวแปร
3(3-0-6)
02999144
ทักษะชีวิตการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย
1(1-0-2)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระอยูดีมีสุข
3( - - )
รวม
16( - - )
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01403111
เคมีทั่วไป
4(4-0-8)
01403112
เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ
1(0-3-2)
01420101
ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
2(2-0-4)
02161163
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I
2(0-4-2)
02198113
จิตวิทยาเพื่อการเรียนรูและการจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
01175xxx
กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)
ภาษาตางประเทศ
3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
4( - - )
รวม
20( - - )
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01411221
อุตุนิยมวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
01420119
ฟสิกสอยางสังเขป
3(3-0-6)
01999021
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
02164211
การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรสําหรับประถมศึกษา
2(1-2-3)
02198221
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
02198232
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู
2(1-2-5)
ภาษาตางประเทศ
3( - - )
รวม
19( - - )

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01411131
ธรณีพลศาสตร
3(3-0-6)
02161263
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา II
2(0-4-2)
02164212
การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรสําหรับมัธยมศึกษาตอนตน 2(1-2-3)
02164331
การคิด การสื่อสาร และสื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร
3(2-2-5)
ภาษาตางประเทศ
3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร
3( - - )
วิชาเอกเลือก
3( - - )
รวม
19( - - )
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02164321
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร I
3(2-2-5)
02198213
ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
2(1-2-5)
02198342
การศึกษากับชุมชน
3(2-2-5)
02198352
การประเมินผลการเรียนรูและ
3(2-2-5)
ประกันคุณภาพการศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร
1( - - )
(วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร)
วิชาเอกเลือก
6( - - )
รวม
18( - - )
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02161363
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา III
2(0-4-2)
02164322
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร II
3(0-6-3)
02164371
โครงงานสะเต็มในโรงเรียน
3(2-2-5)
02198392
การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก
5( - - )
วิชาเลือกเสรี
3( - - )
รวม
19( - - )
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02164497
สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา
1( - - )
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ
3( - - )
วิชาเอกเลือก
6( - - )
วิชาเลือกเสรี
3( - - )
รวม
13(- -)
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02161463
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา IV
6(0-12-6)
รวม
6(0-12-6
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5) วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01403111 เคมีทั่วไป
4(4-0-8)
01403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ
1(0-3-2)
01424111 หลักชีววิทยา
3(3-0-6)
01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ
1(0-3-2)
01999111 ศาสตรแหงแผนดิน
2(2-0-4)
02191161 งานเกษตรสําหรับครู I
1(0-3-2)
02198112 คานิยมและคุณลักษณะความเปนครู
3(2-2-5)
02999144 ทักษะชีวิตการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย
1(1-0-2)
รวม
16(12-11-31)

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02036221 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานสัตว
3(3-0-6)
02036231 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานพืชไร
2(2-0-4)
02161163 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I
2(0-4-2)
02191162 งานเกษตรสําหรับครู II
1(0-3-2)
02198113 จิตวิทยาเพื่อการเรียนรูและการจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
01175XXX กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)
ภาษาตางประเทศ
3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระอยูดีมีสุข
3( - - ) 3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร
1( - - )
(วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร)
รวม
19( - - )

-70-

1( - - )

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
02036261 วิทยาศาสตรทางดิน
3(2-3-6)
02036271 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานพืชสวน
2(2-0-4)
02191261 งานเกษตรสําหรับครู III
1(0-3-2)
02198221 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
ภาษาตางประเทศ
3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
4( - - )
รวม
19( - - )

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02036281 โรคพืชวิทยาเบื้องตน
3(2-3-6)
02161263 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา II
2(0-4-2)
02191262 งานเกษตรสําหรับครู IV
1(0-3-2)
02198213 ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
2(1-2-5)
02198232 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู
2(1-2-5)
ภาษาตางประเทศ
3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสุนทรียศาสตร
3( - - )
วิชาเอกเลือก
3( - - )
รวม
19( - - )
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02036241 กีฏวิทยาเบื้องตน
3(2-3-6)
02191361 โครงการเกษตรในสถานศึกษา
1(0-3-2)
02198342 การศึกษากับชุมชน
3(2-2-5)
02198352 การประเมินผลการเรียนรูและประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ
3( - - )
วิชาเอกเลือก
6( - - )
รวม
19( - - )
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02161363 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา III
2(0-4-2)
02191321 การจัดประสบการณการเรียนรูทางการเกษตร
3(3-0-6)
02191362 โครงการเกษตรภายใตการนิเทศ
1(0-3-2)
02198392 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก
6( - - )
วิชาเลือกเสรี
3( - - )
รวม
18( - - )
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02191461 เคหกิจการเกษตรสําหรับครู
2(1-2-3)
02191491 เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียนสําหรับครูเกษตร
3(3-0-6)
02191497 สัมมนา
1
วิชาเอกเลือก
5( - - )
วิชาเลือกเสรี
3( - - )
รวม
14( - - )

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 4
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02161463 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา IV
6(0-12-6)
รวม
6(0-12-6)
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 รายวิชาที่เปนรหัสวิชาของหลักสูตร
- วิชาชีพครู
02161163* การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I
2(0-4-2)
(Teaching Practicum in School I)
แนวคิด ทฤษฎี องคความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครู งานครู และอุดมการณความเปน
ครู ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ศึกษาสังเกตนักเรียน ครู ผูบริหาร บุคลากร อาคาร
สถานที่ในโรงเรียนและใหขอมูลยอนกลับ วิเคราะหความรูจากสภาพการณจริงจาก
การศึกษา เชื่อมโยงผลการสังเกตกับแนวคิด ทฤษฎี แลวสังเคราะห เขียนสรุปและ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
Concepts, theories, and knowledge of teaching profession.
Teacher’s work and ideology of being a teacher. Practicum in school.
Observation of students, teachers, administrators, personnel, and
places in schools and providing feedback. Analyzing knowledge from
real situations from education. Relating the observed results to
concepts and theories and then synthesizing them. Writing a summary
and reporting on performance.
02161263* การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา II
2(0-4-2)
(Teaching Practicum in School II)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02161163
การปฏิบัติงานเปนผูชวยครูในสถานศึกษา การปฏิบัติงานในฐานะครูผูชวยใน
ชั้น เรี ย น งานให ความรูและอบรมผูเ รี ย น ช ว ยงานสอน สื่อ และการวั ด ประเมิ น
ภายใตการแนะนําดูแลของอาจารยนิเทศกและครูพี่เลี้ยง งานพัฒนานักเรียน การ
ทําโครงการในโรงเรียน การวิเคราะหและชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล
Working as a teaching assistant in school. Working as a classroom
teacher assistant. Providing knowledge and lecturing students. Assisting
classroom teachers in creating media and assessing under supervision
of advisors and school mentors. Student development. School
projects. Analyzing and helping students individually.

………………………………
*รายวิชาเปดใหม
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02161363* การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา III
2(0-4-2)
(Teaching Practicum in School III)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02161263
การปฏิ บัติการสอนในสองระดับ ชั้น การฝ กปฏิบัติ การพัฒ นาหลั กสูต ร การ
วางแผน ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู การสรางบรรยากาศการเรียนรูและ
การบริการจัดการชั้นเรียน การใชสื่อและเทคโนโลยีการเรียนการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผล การจัดการและสังเคราะหความรู เขียนประสบการณฝกปฏิบัติงานของ
ตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรูและเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
Teaching practicum in two levels. Practicing curriculum
development, lesson planning, learning activity design, creating
atmosphere for learning, and classroom administration. Use of media
and learning technology . Assessment, Knowledge management and
synthesis. Writing practicum experience journal. Exchanging knowledge
and writing practicum report.
02161463* การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา IV
6(0-12-6)
(Teaching Practicum in School IV)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02161363
การปฏิบัติงานในหนาที่ครู ในสถานศึ กษา พัฒนาหลักสูตรและออกแบบวาง
แผนการจัดการเรียนรู จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิด และมีความ
เป นนวั ตกรรม ประยุกต ใช เ ทคโนโลยีดิ จิต อลและสร างนวัต กรรมเพื่ อพัฒ นาการ
จัดการเรียนรูหรือแกปญหาผูเรียน วิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
อย า งสร า งสรรค และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ทํ า โครงงานหรื อ โครงการวิ ช าการ
ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรูและเขียนรายงานการถอดบทเรียน
Working as a teacher in school. Curriculum development and
learning management design. Learning management for improving
students’ thinking ability and being innovators. Application of digital
technology and creation of innovation to improve learning
management or solving student’s problems. Research to improve
students. Working with others creatively and exchanging knowledge.
School projects or academic projects. Lessons learned. Exchanging
knowledge and writing report on lessons learned.

………………………………
*รายวิชาเปดใหม
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02198112* คานิยมและคุณลักษณะความเปนครู
3(2-2-5)
(Values and Attributes of Teacher Profession)
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครู การใหเหตุผลและการแกไขปญหาเชิง
จริยธรรม จิตวิญญาณความเปนครูและ จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู ความเขาใจ
และการสงเสริมทักษะความเปนพลเมือง ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความเทา
เทีย มทางสังคม การเคารพกฎหมายและความเป นประชาธิปไตย ความแตกตาง
ระหวางบุคคลและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผูเรียน การใชนวัตกรรมเพื่อ
กระตุนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน การสงเสริมความคิดสรางสรรคของผูเรียน
การพัฒนานวัตกร การพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรูตลอดชีวิต
Moral and ethics enhancement for teachers. Moral reasoning and
problem-solving. Teacher ,s spirituality and conduct. Knowledge,
understanding and encouragement of citizenship skills, responsibility,
fairness, social equality, respect for law and democracy. Individual
differences and learner ,s cultural diversity. Using innovation to
stimulate and promote learning. Creative thinking enhancement.
Raising innovators. Professional development and life-long learning.
02198113* จิตวิทยาเพื่อการเรียนรูและการจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
(Psychology for Learning and Learning Management)
แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ จิ ต วิ ท ยาพื้ น ฐาน จิ ต วิ ทยาพั ฒ นาการ จิ ต วิ ท ยา
การศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู และจิตวิทยาการใหคําปรึกษา การสรางการยอมรับ
ในความแตกตางดานบุคคล กลุม และสังคม การใชจิตวิทยาเพื่อสรางแรงบันดาลใจ
จูงใจ และเสริมแรงผูเรียนใหเปนผูใฝเรียนรูและสรางนวัตกรรม รวมทั้งเปนบุคคล
แหงการเรียนรูตลอดชีวิต การประยุกตใชจิตวิทยาในการจัดการชั้นเรียน สมองและ
การเรียนรู การวิเคราะหความหมาย ความสําคัญ และองคประกอบของการจัดการ
เรียนรู แนวคิดการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดการเรียนรูเชิงรุก การ
จัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมนิยม สรางสรรคนิยม และมนุษยนิยม รวมทั้ง
การจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน การคัดสรรแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ เทคนิคและ
วิธีการจัดการเรียนรูแบบตางๆ เพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนในบริบทตางๆ การ
จัดการเรียนรูที่บูรณาการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การออกแบบสิ่งแวดลอม
เพื่อการเรียนรู การเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบครูมืออาชีพ
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Concepts and theories of basic psychology, developmental
psychology, educational psychology, learning psychology, and
counseling psychology. Development of respect for individual
differences, group differences and social differences. Using psychology
to create inspiration and motivation, to reinforce learners to love to
learn and create innovation and to be a life-long learning person.
Application of psychology in learning management. Brain and learning.
Analysis of meaning, importance and components of learning
management. Learner-centered learning management concepts. Active
learning. Learning management based on behaviorism, constructivism,
and humanism. Blended learning. Selecting concepts, theories,
models, techniques and different methods of learning management to
support learners’ learning in different contexts. Learning management
that integrates the Sufficiency Economy Philosophy. Environment
design for learning. Writing professional lesson plan.
02198213* ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
2(1-2-5)
(Language for Communication for Teachers)
ความรูดานภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู การฝกทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร
สําหรับครู ภาษาพูด ภาษากาย ภาษาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล การใชภาษาเปน
เครื่องมือในการสืบคนและเขาถึงขอมูลทางการศึกษา
Knowledge in language for communication for teachers. Practicum
in language skills for communication for teachers. Spoken language,
body language, media language and digital technology. Using language
as a tool for information searching and retrieval in educational context.
02198221** การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
(Curriculum Development)
ปรั ช ญา แนวคิ ด และทฤษฎี ห ลั กสู ต รและการพั ฒ นาหลั กสู ต ร พื้ น ฐานการ
พัฒ นาหลักสู ตร ความหมาย และความสําคั ญของการพั ฒ นาหลั กสูต ร หลั กสู ต ร
ระดับการศึกษาตางๆ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา การนําเสนอนวัตกรรมทางหลักสูตรเพื่อตอบสนองความหลากหลาย
ของผูเรียนในปจจุบัน การวิเคราะหองคประกอบของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร
การนําหลักสูตรไปใช การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมและโลก
สําหรับ การพั ฒนาหลั กสูต ร ฝ กปฏิ บั ติการวิเ คราะหห ลั กสู ต รและจั ด ทําหลักสู ต ร
สถานศึกษา บูรณาการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการออกแบบหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชใน
การพัฒนาหลักสูตร
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Philosophy, concepts, and theories of curriculum and
curriculum development. Fundamentals of curriculum development.
Meaning and importance of curriculum development. Education
programs: early childhood education, basic education, vocational
education and higher education. Presentation of innovation in
curriculum in response to diversity of current learners. Component
analysis of curriculum. Curriculum development. Curriculum
implementation. Analysis of the dynamics of social and global changes
in education for curriculum development. Practicing curriculum
analysis and institutional curriculum development. Integration of the
Sufficiency Economy Philosophy into curriculum design and learning
management. Practicing curriculum evaluation and application of
results in curriculum development.
02198232* เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู
2(1-2-5)
(Technology for Learning Management)
ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษา การใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่ อ เพื่ อ การจั ด การเรี ย นรู การบู ร ณาการเทคโนโลยี เ พื่ อ สร า ง
นวั ต กรรมการเรี ย นรู การรู เ ท า ทั น สั ง คมและโลก การวิ เ คราะห พ ลวั ต การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกสูการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิพากษ
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนงานดานการจัดการศึกษาของประเทศที่ประสบ
ความสําเร็จ
Understanding digital technology for education. Using information
technology and media for learning management. Integration of
technology for constructing learning innovation. Social and global
literacy. Analysis of dynamics of social and global changes in
education for sustainable development. Critique of case studies on
successful education management transformation.
02198342* การศึกษากับชุมชน
3(2-2-5)
(Education and Community)
แนวคิ ด โรงเรี ย นในฐานะชุ มชนการเรีย นรู และการเป นส ว นหนึ่ งของชุ มชน
บทบาทและทักษะการสรางชุมชนการเรียนรู กระบวนการศึกษาชั้นเรียน การศึกษา
ชุมชน และพหุวัฒนธรรม การสรางความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชน เพื่อ
พัฒนาผูเรียน และพัฒนาผูเรียนบนฐานวัฒนธรรม และภูมิปญญาชุมชน
………………………………
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Concepts of school as a professional learning community and a
part of community. Roles and skills for creating of a professional
learning community. Processes of lesson study, community study and
multicultural education. Community engagement and community
cooperation for learner development. Development of learners based
on culture and local wisdom.
02198352* การประเมินผลการเรียนรูและประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
(Assessment in Learning and Educational Quality Assurance)
แนวคิด หลักการ เทคนิคและวิธีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู การ
ออกแบบเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู แนวปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูแนวใหม ผูประเมินและผูมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู การประยุกตใชผลการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาการสอนและการพัฒนาผูเรียน
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภารกิจและสภาพงานของสถานศึกษา แนวคิด หลักการและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การประกันและประเมินคุณภาพการศึกษา การนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาสู
การพัฒนาการจัดการศึกษา
Concepts, principles, techniques and methods for measurement
and assessment in learning. Design of tools for measurement and
assessment in learning. New practice on measurement and
assessment in learning. Evaluators and participants in the
measurement and assessment in learning. Applying measurement and
assessment to improve teaching and students. Introduction to missions
and work conditions of schools. Concepts, principles and guidelines on
quality assurance and evaluation in education. Laws about quality
assurance and evaluation in education. Application of quality
assurance in education to improve educational management.

02198392** การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5)
(Research for Learning Development)
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู การ
วิ เ คราะห ผู เ รี ย นเพื่ อ กํ า หนดสภาพป ญ หาการเรี ย นรู ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย และการ
ออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู การดําเนินการวิจัยเพื่อยกระดับการสอนเพื่อ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู เ รี ย น การนํ า ผลการวิ จั ย ไปใช ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน
จรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวของ
………………………………
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Principles, concepts, theories, and guidelines of research for
learning development. Learner analysis for setting the learning
problems. Research methodologies and designs for learning
development. Conducting research for enhancing teaching quality and
developing learner quality. Application of research results in teaching
and learning. Ethics for researchers and related laws.
-วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา
02193111** ปรัชญาและหลักการทางพลศึกษา
2(2-0-4)
(Philosophy and Principles of Physical Education)
ปรั ช ญา แนวคิ ด หลั กการ การจั ด การทางพลศึ กษา แนวโน มทางพลศึ กษา
บทบาท คุณคา และคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูพลศึกษา
Philosophy, concepts, principles, management of physical
education. Trends in physical education, roles, values and ethics of
physical education teachers.
02193112** ปรัชญาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
2(2-0-4)
(Philosophy of Health Education and Health Behavior)
แนวคิด หลักการสุขภาพ สุขศึกษา สาธารณสุขที่เชื่อมโยงกับสังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจการเมือง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพ คานิยมและเจตคติทางสุขภาพ
กลวิธี สุขศึกษา การประยุกต ใชทฤษฎีและจิต วิทยาทางสุ ขศึกษาเพื่อปลูกฝ งและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพในกลุมเปาหมายตางๆ
Concept, principles of health, health education, public health in
relation to social, culture, economics, and politics. Factors affecting
health behavior. Values and attitudes of health. Health education
strategies. Application of theory and psychology in health education
for cultivation and changing health behavior in different target groups.
02193113** กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย
3(3-0-6)
(Human Anatomy and Physiology)
โครงสราง หนาที่ และการทํางานระบบของมนุษย เซลลและเนื้อเยื่อ ระบบ
ผิวหนัง ระบบยอยอาหาร ระบบขับถายปสสาวะ ระบบตอมไรทอและระบบสืบพันธุ
ที่เกี่ยวของทางพลศึกษาและสุขศึกษา
Structure, function and system of human functioning. Cells and
tissues, integumentary, digestive, urinary, endocrine, and reproductive
system related to physical education and health education.
………………………………
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02193114** สิ่งแวดลอมและสุขภาพ
2(2-0-4)
(Environment and Health)
แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพ สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล อ ม การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ป ญ หาสิ่ ง แวดล อ มและผลกระทบต อ สุ ข ภาพ
สิ่งแวดลอมศึกษาและการประเมินผลกระทบสุขภาพ แนวทางการจัดสิ่งแวดลอม
ศึกษาเพื่อสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน และกฎหมายสิ่งแวดลอม
Concepts of environment and health. States of natural resources
and environment. Sustainable development. Environmental problems
and their impacts on health. Environmental education and health
impact assessment. Management approaches to environmental
education for health in school and community and environmental
laws.
02193115** ทักษะกลไกการเคลื่อนไหวพื้นฐาน
3(2-2-5)
(Fundamental Movement Skills)
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของมนุษย องคประกอบของทักษะกลไก
การเคลื่ อนไหวพื้ น ฐาน ป จ จั ย ที่ มีผ ลต อทั ก ษะกลไกการเคลื่ อนไหวพื้ น ฐาน การ
วิเคราะหทักษะกลไกการเคลื่อนไหวพื้นฐาน ทฤษฎีและหลักการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒ นาทั กษะกลไกการเคลื่ อนไหวพื้น ฐาน การประยุ กตกายวิ ภ าคสรี รวิ ทยาและ
กลศาสตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทักษะกลการเคลื่อนไหวพื้นฐาน การประเมินผล
ความสามารถทางทักษะกลไกการเคลื่อนไหวพื้นฐานของผูเรียนในวิชาพลศึกษา
Basics of human movement. Components of fundamental
movement skills. Factors affecting fundamental movement skills.
Analysis of fundamental movement skills. Theories and principles of
learning management for development of fundamental movement
skills. Application of anatomy, physiology and mechanics for efficiency
development in movement. Assessment of fundamental movement
skills in physical education.
02193116* การจัดคายพักแรมและเกมทางพลศึกษา
3(2-2-5)
(Camping Management and Games in Physical Education)
ทฤษฎีและหลักการของการจัดคายพักแรม การบริหารจัดการคายพักแรม การ
เปนผูนําคายพักแรม การออกแบบการสอนเกมทางพลศึกษา กลยุทธการสอนเกม
และการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
………………………………
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Theories and principles of camping in physical education,
management of camping, camp leadership, design of teaching physical
education games, strategies of teaching games and classroom learning
management. Measurement and evaluation of learning outcomes.
02193117* วัฒนธรรมทางการกีฬาและพลวัตโอลิมปค
3(3-0-6)
(Culture Sports and Olympic Movement)
หลั ก การ ทฤษฏี และการบริ ห ารจั ด การวั ฒ นธรรมทางการกี ฬ า การ
เปลี่ยนแปลงและการแพรกระจายวัฒนธรรมกีฬา คุณคาทางวัฒนธรรมกับการกีฬา
การเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคม ประวัติ ปรัชญา คุณคา แนวคิด จิตวิญญาณ
และอุดมการณของกีฬาโอลิมปกจากอดีตถึงปจจุบัน กระบวนการโอลิมปกในบริบท
ทางสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สัญลักษณของ
กีฬาโอลิมปก บทบาทและความรับผิดชอบขององคกรทางการกีฬาและสถาบันทาง
การศึกษาในการสงเสริมและพัฒนาโอลิมปก
Principles, theories and sports culture management. Change and
dissemination of sports culture. Cultural values and sports. Value added
in socio-economy, history, philosophy, values, concepts, spirit and ideal
of Olympic Games from past to present. Olympic process in social,
artistic, cultural, environmental, scientific and technological context.
Olympic symbols. Roles and responsibilities of sport organizations and
academic institutes for promoting and developing the Olympics.
02193118** สารเสพติด
3(3-0-6)
(Narcotics)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารเสพติด สถานการณและแนวโนมสารเสพติด
ประเภทและโทษของสารเสพติด ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชสารเสพติด ลักษณะของ
ผูติดยา ผลกระทบของสารเสพติดที่มีตอรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติ
ปญญา การปองกันตนเองจากพฤติกรรมที่นําไปสูการใชสารเสพติด ความสัมพันธของ
การใชสารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ การบําบัดและฟนฟูผูติดยา กรณีศึกษา
Fundamental knowledge of narcotics. Situations and trends in
narcotics. Types and health effects noxiousness of narcotics. Factors
affecting use of narcotics. Characteristic of drug addicts. Effects of
narcotics on health, mind, emotions, society and intelligence. Selfprevention of behavior leading to narcotics use. Relationship between
narcotics, use and diseases and accidents. Treatment and
rehabilitation of drug addicts. Case studies.
………………………………
*รายวิชาเปดใหม
**รายวิชาปรับปรุง
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02193119** การสื่อสารสุขภาพ
3(2-2-5)
(Health Communication)
แนวคิด หลักการ และระบบการสื่อสารสุขภาพ การประยุกตทฤษฎีการสื่อสาร
เพื่อการสื่อสารสุขภาพ กระบวนการเรียนรูเ พื่อ รูเท าทันสุขภาพ วิ ธีการสื่ อสารใน
สังคมสารสนเทศ จริยธรรม จรรยาบรรณความรับผิดชอบทางสังคม สิทธิเสรีภาพ
ทางการสื่อสารของสื่อ ประโยชนของการสื่อสารสุขภาพตอสังคม การศึ กษานอก
สถานที่
Concepts, principles and systems of health. Application of
communication theory in health communication. Learning processes
for health literacy. Communication methods in information society.
Ethics, social responsibility, rights and freedoms of communication.
Benefits of health communication toward society. Field trips required.
02193121** ทักษะและเทคนิคการสอนวายน้ํา
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching Swimming)
ความรูพื้นฐาน ทักษะและเทคนิควายน้ํา กติกาการแขงขัน หลักการและเทคนิค
การสอน การสรางทัศนคติที่ดีและมีคุณธรรม การวัดและประเมินผลการเรียนรู
Basic knowledge, skills and techniques of swimming. Rules of
competition. Principles and techniques of teaching. Building up of
desirable attitudes and ethics. Measurement and evaluation of
learning outcome.
02193122** ทักษะและเทคนิคการสอนวอลเลยบอล
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching Volleyball)
ความรูพ ื้นฐาน ทักษะและเทคนิควอลเลยบอล กติกาการแขงขัน หลักการและ
เทคนิคการสอน การสรางทัศนคติที่ดีและมีคุณธรรม การวัดและประเมินผลการเรียนรู
Basic knowledge, skills and techniques of volleyball. Rules of
competition. Principles and techniques of teaching. Building up of
desirable attitudes and ethics. Measurement and evaluation of
learning outcome.
02193123** ทักษะและเทคนิคการสอนฟุตบอล
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching Soccer)
ความรู พื้น ฐาน ทั กษะและเทคนิ ค ฟุ ต บอล กติ ก าการแข ง ขั น หลั กการและ
เทคนิ คการสอน การสรางทั ศนคติ ที่ดีและมีคุณธรรม การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู
………………………………
**รายวิชาปรับปรุง
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Basic knowledge, skills and techniques of soccer. Rules of
competition. Principles and techniques of teaching. Building up of
desirable attitudes and ethics. Measurement and evaluation of
learning outcome.
02193124** ทักษะและเทคนิคการสอนเทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching Table Tennis)
ความรูพื้นฐาน ทักษะและเทคนิคเทเบิลเทนนิส กติกาการแขงขัน หลักการและ
เทคนิคการสอน การสรางทัศนคติที่ดีและมีคุณธรรม การวัดและประเมินผลการเรียนรู
Basic knowledge, skill and techniques of table tennis. Rules of
competition. Principles and techniques of teaching. Building up of
desirable attitudes and ethics. Measurement and evaluation of learning
outcome.

02193125** ทักษะและเทคนิคการสอนกรีฑาลู
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching Tracks)
ความรู พื้ น ฐาน ทั ก ษะและเทคนิ ค กรี ฑาลู กติ ก าการแข ง ขั น หลั ก การและ
เทคนิ คการสอน การสรางทั ศนคติ ที่ดีและมีคุณธรรม การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู
Basic knowledge, skills and techniques of track. Rules of
competition. Principles and techniques of teaching. Building up of
desirable attitudes and ethics. Measurement and evaluation of
learning outcome.
02193126** ทักษะและเทคนิคการสอนยิมนาสติก
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching Gymnastics)
ความรู พื้น ฐาน ทั กษะและเทคนิ คยิ มนาสติ ก กติ กาการแข งขั น หลั กการและ
เทคนิคการสอน การสรางทัศนคติที่ดีและมีคุณธรรม การวัดและประเมินผลการเรียนรู
Basic knowledge, skills and techniques of gymnastics. Rules of
competition. Principles and techniques of teaching. Building up of
desirable attitudes and ethics. Measurement and evaluation of
learning outcome.
02193127** ทักษะและเทคนิคการสอนกระบี่กระบอง
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching Sword and Pole)
ความรูพื้นฐานทักษะและเทคนิคกระบี่กระบอง กติกาการแขงขัน หลักการและ
เทคนิคการสอน การสรางทัศนคติที่ดีและมีคุณธรรม การวัดและประเมินผลการเรียนรู
……………………………
**รายวิชาปรับปรุง
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Basic knowledge, skills and techniques of sword and pole. Rules
of competition. Principles and techniques of teaching. Building up of
desirable attitudes and ethics. Measurement and evaluation of
learning outcome.
02193128* ทักษะและเทคนิคการสอนเปตอง
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching Pétanque)
ความรูพื้นฐาน ทักษะและเทคนิคเปตอง กติกาการแขงขัน หลักการและเทคนิค
การสอน การสรางทัศนคติที่ดีและมีคุณธรรม การวัดและประเมินผลการเรียนรู
Basic knowledge, skills and techniques of pétanque . Rules of
competition. Principles and techniques of teaching. Building up of
desirable attitudes and ethics. Measurement and evaluation of
learning outcome.
02193129** ทักษะและเทคนิคการสอนแชรบอล
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching Chairball)
ความรู พื้น ฐาน ทั ก ษะและเทคนิ คแชร บ อล กติ กาการแข งขั น หลั กการและ
เทคนิ คการสอน การสร างทั ศนคติ ที่ดีและมี คุณธรรม การวัด และประเมิ นผลการ
เรียนรู
Basic knowledge, skills and techniques of chairball. Rules of
competition. Principles and techniques of teaching. Building up of
desirable attitudes and ethics. Measurement and evaluation of
learning outcome.
02193211* วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและสรีรวิทยาการออกกําลังกาย
3(2-2-5)
(Kinesiology and Physiology of Exercise)
ความรูพื้นฐานวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว โครงสรางและหนาที่การทํางานของ
อวั ย วะและระบบต า งๆ ของมนุ ษ ย ระบบกล า มเนื้ อ ระบบประสาท อวั ย วะรั บ
ความรูสึก ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบพลังงานในรางกาย หลักกลศาสตร
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวการ ประยุกตหลักการการเคลื่อนไหวทาง
สรีรวิทยาทางการกีฬาและการออกกําลังกาย
Basic knowledge of kinesiology. Structure and function of organ
and human systems. Skeletal, muscular, nervous, sense organ,
circulatory, respiratory systems and energy systems in the body. Main
mechanics for development of efficiency in movement. Application of
physiological principles in sports and exercise.
………………………………
*รายวิชาเปดใหม
**รายวิชาปรับปรุง
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02193212* สุขภาพแบบองครวม
3(3-0-6)
(Holistic Health)
ทฤษฎี แนวคิ ด และหลั ก การพื้ น ฐานของสุ ข ภาพสํ าหรั บ บุ ค คล ครอบครั ว
ชุ มชนและความอยู ดี มีสุ ข องค ป ระกอบของสุ ขภาพแบบองค ร วมในมิ ติ ทางกาย
จิตใจ อารมณ สังคม จิตวิญญาณ และปญญา ปญหาสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพ
และดูแลสุขภาพเพื่อความอยูดีมีสุขของบุคคลในวัยตางๆ.
Theories, concepts and basic principles of individual, family and
community health and well-being. Composition of holistic health in
physical, mind, emotional, social, spiritual and intellectual dimensions.
Health problems, health promotion and health care for well-being in
of people in various age groups.
02193213** โรคติดตอและโรคไมติดตอ
2(2-0-4)
(Communicable and Non-communicable Diseases)
แนวคิดระบาดวิทยา การปองกัน และควบคุม โรคของโรคติด ตอและโรคไม
ติด ตอ ในระดับ ทอ งถิ่น ระดับ ชาติแ ละนานาชาติ การจํ า แนกชนิด ของโรคและ
ปจ จัย เสี่ย งทางสุขภาพ การเฝาระวังโรค การประเมิน ผลโครงการปองกัน และ
ควบคุมโรค การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค กรณีศึกษา
Epidemiology concepts, prevention and control of communicable
and non-communicable diseases at local, national and international
level. Classification of diseases and risk factors in health. Disease
surveillance. Evaluation of prevention and control project.
Immunization. Case study.
02193214** การเปนผูฝกกีฬา
3(2-2-5)
(Sports Coaching)
ปรัชญาของการเปนผูฝกสอนกีฬา วิทยาศาสตรการกีฬา ทักษะการเปนผูฝก
กีฬา พัฒนาการทางดานรางกายของนักกีฬา ทฤษฏีและหลักการพื้นฐานของการ
เป น ผู ฝ ก กี ฬ า หลั ก การฝ ก และการออกแบบโปรแกรมการฝ ก กี ฬ า การพั ฒ นา
สมรรถภาพสําหรับนักกีฬา การใชเทคโนโลยีทางการกีฬา การบริหารจัดการทีม
กีฬา
Sport coaching philosophy. Sports sciences, Skills of sports
coaching. Physical development of athletes. Theories and basic
principles of sports coaching. Principles of training and training program
design. Developing physical fitness for athletes. Using technology in
sports. Sports team management.
………………………………
*รายวิชาเปดใหม
**รายวิชาปรับปรุง
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02193215** การออกกําลังกายโดยใชแรงตาน
3(2-2-5)
(Resistance Training Exercise)
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการฝกดวยแรงตาน ชนิดของการฝกดวยแรงตานและ
การวัดสัดสวนรางกาย หลักการฝกด วยน้ําหนัก การฝกดวยน้ําหนักตัว และการฝก
ดวยยางยืด เทคนิคและทักษะการฝกดวยน้ําหนักเพื่อสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย
การออกแบบโปรแกรมการฝก
Basic knowledge of resistance training. Type of resistance training
and body girth measurement. Principles of weight training, body weight
training and elastic training. Techniques and skills of weight training to
enhance physical fitness. Training program design.
02193216** กิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ
3(2-2-5)
(Physical Activity for Elderly)
แนวคิด ทฤษฎี และความหมายของการสูงอายุ สังคมสูงอายุ ผูสูงอายุที่ประสบ
ความสําเร็จ และกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ โรคเรื้อรังของผูสูงอายุ โปรแกรม
กิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ ประเมินสมรรถภาพการทําหนาที่ทางกายผูสูงอายุ
Concepts, theories and definitions of aging. Aging society,
successful elderly, and physical activities for the elderly. Chronic
diseases in elderly. Physical activity Intervention for elderly. Functional
fitness test for the elderly.
02193221** ทักษะและเทคนิคการสอนกรีฑาลาน
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching Field Event)
ความรูพื้นฐาน ทักษะและเทคนิคกรีฑาลาน กติกาการแขงขัน หลักการและ
เทคนิ คการสอน การสรางทั ศนคติ ที่ดีและมีคุณธรรม การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู
Basic knowledge, skills and techniques of field events. Rules of
competition. Principles and techniques of teaching. Building up of
desirable attitudes and ethics. Measurement and evaluation of
learning outcome.
02193222** ทักษะและเทคนิคการสอนบาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching Basketball)
ความรูพื้นฐาน ทักษะและเทคนิคบาสเกตบอล กติกาการแขงขัน หลักการและ
เทคนิ คการสอน การสรางทั ศนคติ ที่ดีและมีคุณธรรม การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู
………………………………
**รายวิชาปรับปรุง
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Basic knowledge, skills and techniques of basketball. Rules of
competition. Principles and techniques of teaching. Building up of
desirable attitudes and ethics. Measurement and evaluation of
learning outcome.
02193223** ทักษะและเทคนิคการสอนแบดมินตัน
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching Badminton)
ความรูพื้นฐาน ทักษะและเทคนิคแบดมินตัน กติกาการแขงขัน หลักการและ
เทคนิ คการสอน การสรางทั ศนคติ ที่ดีและมีคุณธรรม การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู
Basic knowledge, skills and techniques of badminton. Rules of
competition. Principles and techniques of teaching. Building up of
desirable attitudes and ethics. Measurement and evaluation of
learning outcome.
02193224** ทักษะและเทคนิคการสอนตะกรอ
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching Takraw)
ความรู พื้ น ฐาน ทั ก ษะและเทคนิ ค ตะกร อ กติ ก าการแข ง ขั น หลั ก การและ
เทคนิ คการสอน การสรางทั ศนคติ ที่ดีและมีคุณธรรม การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู
Basic knowledge, skills and techniques of takraw. Rules of
competition. Principles and techniques of teaching. Building up of
desirable attitudes and ethics. Measurement and evaluation of
learning outcome.
02193225** ทักษะและเทคนิคการสอนกิจกรรมเขาจังหวะ
1(0-2-1)
(Skills and Techniques Teaching Rhythmic Activities)
ความรูพื้นฐานของกิจกรรมเขาจังหวะ ทฤษฎีและเทคนิคการเตนรําพื้นเมือง
ของไทยและนานาชาติ การเต น รํ า แบบแอโรบิ ค กายบริ ห ารประกอบจั ง หวะ
หลักการสอนกิจกรรมเขาจังหวะ การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน

………………………………
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Basic knowledge of rhythmic activities. Theories and techniques of
folk dance in Thai and international. Aerobic dance, exercise of
rhythm dancing. Principles of teaching. Measurement and evaluation
of learning outcome.
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02193226** ทักษะและเทคนิคการสอนมวยไทย
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching Muaythai)
ความรู พื้น ฐาน ทั กษะและเทคนิ คมวยไทย กติ กาการแข งขั น หลั กการและ
เทคนิ คการสอน การสรางทั ศนคติ ที่ดีและมีคุณธรรม การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู
Basic knowledge, skills and techniques of muaythai. Rules of
competition. Principles and techniques of teaching. Building up of
desirable attitudes and ethics. Measurement and evaluation of
learning outcome.
02193227** ทักษะและเทคนิคการสอนฟุตซอล
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching Futsal)
ความรู พื้ น ฐาน ทั ก ษะและเทคนิ คฟุ ต ซอล กติ กาการแข งขั น หลั ก การและ
เทคนิ คการสอน การสรางทั ศนคติ ที่ดีและมีคุณธรรม การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู
Basic knowledge, skills and techniques of futsal. Rules of
competition. Principles and techniques of teaching. Building up of
desirable attitudes and ethics. Measurement and evaluation of
learning outcome.
02193228** ทักษะและเทคนิคการสอนแฮนดบอล
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching Handball)
ความรูพื้นฐาน ทักษะและเทคนิคแฮนดบอล กติกาการแขงขัน หลักการและ
เทคนิ คการสอน การสรางทั ศนคติ ที่ดีและมีคุณธรรม การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู
Basic knowledge, skills and techniques of handball. Rules of
competition. Principles and techniques of teaching. Building up of
desirable attitudes and ethics. Measurement and evaluation of
learning outcome.
02193229** ทักษะและเทคนิคการสอนลอนเทนนิส
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching Lawn Tennis)
ความรูพื้นฐาน ทักษะและเทคนิคลอนเทนนิส กติกาการแขงขัน หลักการและ
เทคนิ คการสอน การสร างทั ศนคติ ที่ดีและมี คุณธรรม การวัด และประเมิ นผลการ
เรียนรู
………………………………
**รายวิชาปรับปรุง
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Basic knowledge, skills and techniques of lawn tennis. Rules of
competition. Principles and techniques of teaching. Building up of
desirable attitudes and ethics. Measurement and evaluation of
learning outcome.
02193231* การประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูทางพลศึกษาและสุขศึกษา 3(2-2-5)
(Technology Application for Leaning in Physical Education
and Health Education)
ความรูพื้นฐานของเทคโนโลยี ประเภทและการใชงานเทคโนโลยี การประยุกตใช
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการสรางสื่อการสอน
ทางพลศึกษาและสุขศึกษา
Basic knowledge of technology. Types and use of technology.
Application of technology in learning management. Physical fitness testing
and creating teaching materials in physical education and health
education.
02193251** การทดสอบและสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย
3(2-2-5)
(Testing and Conditioning in Physical Fitness)
ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ สมรรถภาพทางกาย การทดสอบและการเลื อ ก
แบบทดสอบ การประเมินผลสมรรถภาพทางกาย การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อ
ประเมิ น ผลสมรรถภาพทางกาย การสร างเสริ มสมรรถภาพทางกาย ปฏิ บั ติ การ
ทดสอบและสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย
Basic knowledge of physical fitness. Testing and test selection.
Assessment in physical fitness. Using computer programs for physical
fitness assessment. Physical fitness conditioning. Practice of physical
fitness testing and conditioning.
02193311** การจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาและชุมชน
2(2-0-4)
(Safety Management in School and Community)
แนวคิด และทฤษฎีการจัด การความปลอดภัย ความปลอดภัย จากอุบัติเ หตุ
และภัยพิบัติในสถานศึกษาและชุมชน และมาตรการความปลอดภัย การวางแผน
และการจัด การความปลอดภัย ในสถานศึก ษาและชุมชน โครงการการจัด ความ
ปลอดภัย ในสถานศึกษาหลักการการปฐมพยาบาลเบื้องตน การใชยาและอุปกรณ
การพันผายืด การเคลื่อนยายผูปวย การชวยฟนคืนชีพ การสงตอผูปวย
………………………………
*รายวิชาเปดใหม
**รายวิชาปรับปรุง
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Concepts and theories of safety management. Accidents and
disasters in schools and communities and safety measures. Safety
planning and management in schools and communities. Safety
management projects in schools. Principles of first aid. Use of
medicine and instruments. Elastic bandaging. Transporting.
Cardiopulmonary resuscitation. Referral.
02193312** เพศศึกษาและการวางแผนชีวิต
2(2-0-4)
(Sex Education and Life Planning)
แนวคิดเพศศึกษา กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ กําเนิดชี วิตและ
การตั้งครรภ การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศ ความสัมพันธระหวางเพศและ
ชีวิ ตครอบครัว การปรั บ ตัว ต อการเปลี่ย นแปลงทางร างกาย จิ ตใจ อารมณ และ
ความรู สึ ก ทางเพศ สุ ข ภาพทางเพศ การวางแผนครอบครั ว ค า นิ ย มทางเพศ
พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนําไปสูการมีเพศสัมพันธ ปญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมี
เพศสัมพันธในวัยเรียน การสอนเพศศึกษา
Concepts of sex education. Anatomy and physiology of the
reproductive system. Birth and pregnancy. Growth and sexual
development. Relationship between sex and family life. Adaptation to
changes in physical, mental, emotional and sexual sensations. Sexual
health. Family planning. Sexual values. Risk behaviors leading to sexual
intercourse. Problems and impacts of having sex in school age.
Teaching sex education.
02193313** โภชนศาสตรและสุขภาพผูบริโภค
2(2-0-4)
(Nutrition and Consumer Health)
ความสํ า คั ญ ของอาหารต อ สุ ข ภาพ การผลิ ต และการสุ ข าภิ บ าลอาหาร
โภชนาการและภาวะโภชนาการ ปญหาสุขภาพที่เกี่ยวของกับภาวะโภชนาการของ
บุคคลวัยตางๆในสังคมไทย สุขภาพผูบริโภค อาหารทางเลือกใหม และอาหาร
บําบัดโรค

………………………………
**รายวิชาปรับปรุง

Importance of food for health. Food production and sanitation.
Nutrition and nutrition status. Health problems related to nutritional
status among various age groups in Thai society. Consumer health.
Alternative food and curative food.
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02193314** โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน
3(3-0-6)
(School Health Program)
แนวคิด หลักการบริหารจัดการโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน กระบวนการจัด
โปรแกรมสุขภาพในโรงเรี ย น การจั ด การเรี ยนรู เพื่ อการส งเสริ มสุ ขภาพ การจั ด
สิ่งแวดลอมทางสุขภาพ การบริการสุขภาพ การมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน
ในการสรางเสริมสุขภาพในโรงเรียน
Concepts, principles of administration of school health program.
Process in school health program. Learning management for health
promotion. Environmental health performing. School health services.
Participation’s family and community in school health promotion.
02193321* การจัดการเรียนรูพลศึกษาและสุขศึกษา
3(3-0-6)
(Physical Education and Health Education Learning Management)
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีสอนพลศึกษาและสุขศึกษาในสถานศึกษา หลักสูตร
การออกแบบ และการวางแผนการจัดการเรียนรู สื่อและแหลงการเรียนรู การวัด
และประเมิน ผลการเรีย นรู คุณธรรม จริย ธรรม สํ าหรั บครูส อนพลศึกษาและสุ ข
ศึกษา
Concepts, theories, principles and methods of physical education and
health education teaching in schools. Learning management
curriculum, design and planning. Media and learning resources.
Learning measurement and evaluation. Ethics for physical education
and health education teachers.
02193322** ทักษะและเทคนิคการสอนฮอกกี้
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching Hockey)
ความรูพื้นฐาน ทักษะและเทคนิคฮอกกี้ กติกาการแขงขัน หลักการและเทคนิค
การสอน การสรางทัศนคติที่ดีและมีคุณธรรม การวัดและประเมินผลการเรียนรู
Basic knowledge, skills and techniques of hockey. Rules of
competition. Principles and techniques of teaching. Building up of
desirable attitudes and ethics. Measurement and evaluation of
learning outcome.
02193323** ทักษะและเทคนิคการสอนกอลฟ
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching Golf)
ความรูพื้นฐาน ทักษะและเทคนิคกอลฟ กติกาการแขงขัน หลักการและเทคนิค
การสอน การสรางทัศนคติที่ดีและมีคุณธรรม การวัดและประเมินผลการเรียนรู
………………………………
*รายวิชาเปดใหม
**รายวิชาปรับปรุง
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Basic knowledge, skills and techniques of golf. Rules of
competition. Principles and techniques of teaching. Building up of
desirable attitudes and ethics. Measurement and evaluation of
learning outcome. and practice in elderly club.
02193324** ทักษะและเทคนิคการสอนลีลาศ
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching Social Dance)
ความรูพื้นฐาน ทักษะและเทคนิคลีลาศ กติกาการแขงขัน หลักการและเทคนิค
การสอน การสรางทัศนคติที่ดีและมีคุณธรรม การวัดและประเมินผลการเรียนรู
Basic knowledge, skills and techniques of social dance. Rules of
competition. Principles and techniques of teaching. Building up of
desirable attitudes and ethics. Measurement and evaluation of
learning outcome.
02193325* ทักษะและเทคนิคการสอนเรือพาย
1(0-2-1)
(Skills and Techniques of Teaching Rowing)
ความรู พื้น ฐาน ทั ก ษะและเทคนิ ค เรื อ พาย กติ กาการแข งขั น หลั กการและ
เทคนิ คการสอน การสรางทั ศนคติ ที่ดีและมีคุณธรรม การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู
Basic knowledge, skills and techniques of rowing. Rules of
competition. Principles and techniques of teaching. Building up of
desirable attitudes and ethics. Measurement and evaluation of
learning outcome.
02193326** การสอนพลศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ
3(2-2-5)
(Physical Education Teaching for Special Children)
ความหมายและประเภทของเด็กพิเศษ การเลือกกิจกรรมพลศึกษาและกิจกรรม
นันทนาการ การจัดโปรแกรมการเรียนการสอนพลศึกษา เทคนิคการสอน และการ
ประเมินผลวิชาพลศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ
Definitions and types of special children. Selection of physical
activities and recreational activities. Management of physical education
programs. Teaching techniques and physical education evaluation for
special children.
………………………………
**รายวิชาปรับปรุง
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02193341* การจัดการทางพลศึกษาและสุขศึกษา
3(3-0-6)
(Management of Physical Education and Health Education)
ทฤษฎี หลักการและยุทธศาสตร การจัดการพลศึกษาและสุขศึกษาในโรงเรียน
แนวโน ม สถานการณ ท างพลศึ ก ษาและสุ ข ศึ ก ษา การจั ด การเรี ย นการสอนทาง
พลศึ ก ษา การประเมิ น คุ ณภาพการศึ ก ษา โครงการทางพลศึ ก ษาและสุ ข ศึ ก ษา
การจั ดการแข งขั นกี ฬา จรรยาบรรณทางพลศึ กษาและสุขศึกษา อุ ปกรณ และสิ่ ง
อํานวยความสะดวกทางพลศึกษาและสุขศึกษา
Theories, principles and strategies in management of physical
education and health education in schools. Trends in physical
education and health education. Learning management of physical
education and health education. Quality assurance. Physical education
and health education projects. Organizing sports competitions. Ethics
in physical education and health education. Equipment and facilities in
physical education and health education.
02193351** การประเมินการเรียนรูทางพลศึกษาและสุขศึกษา
3(3-0-6)
(Learning Assessment in Physical Education and Health Education)
แนวคิดพื้นฐานการวัดและประเมินการจัดการเรียนรูทางพลศึกษาและสุขศึกษา หลัก
และวิธีการประเมินการเรียนรู การประเมินพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย การ
ประเมินสมรรถภาพทางกาย การประเมินตามสภาพจริงทางพลศึกษาและสุขศึกษา
การเลือกและการสรางแบบวัดทางพลศึกษาและสุขศึกษา การตัดสินผลการเรียนรู
Basic concepts of measurement and learning assessment in physical
education and health education. Principles and methods of learning
assessment. Assessment of cognitive, affective and psychomotor
domains. Assessment of physical fitness. Authentic assessment in physical
education and health education. Selecting and constructing of physical
education and health education tests. Judgment in learning outcomes.
02193391** การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนทางพลศึกษาและสุขศึกษา
3(2-2-5)
(Classroom Action Research in Physical Education
and Health Education)
แนวคิดพื้นฐานและหลักการวิจั ยในชั้นเรียนทางพลศึกษาและสุขศึกษา การ
เลือกปญหาการวิจัย การตั้งสมมติฐานการวิจัย การสรางเครื่องมือ การวิเคราะห
ขอมูล การเขียนรายงาน การนําเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียนทางพลศึกษาและสุข
ศึกษา
………………………………
*รายวิชาเปดใหม
**รายวิชาปรับปรุง
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Basic concepts and principles of classroom research in physical
education and health education. Selection of classroom research
topic. Setting research hypothesis. Test construction. Data analysis.
Report writing. Presentations of classroom research in physical
education and health education.
02193397** สัมมนาทางพลศึกษาและสุขศึกษา
1
(Seminar in Physical Education and Health Education)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางพลศึกษาและสุขศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in
physical education and health education in bachelor’s degree level.
02193398** ปญหาพิเศษทางพลศึกษาและสุขศึกษา
1-3
(Special Problems in Physical Education and Health Education)
การศึกษาคนควาปญหาพิเศษทางพลศึกษาและสุขศึกษาในระดับปริญญาตรี
และเรียบเรียงเปนรายงาน
Study and research in physical education and health education in
bachelor’s degree level and compile into a written report.
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-วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา
02163121 การรับรูและการเรียนรูทางภาษา
3(2-2-5)
(Language Acquisition and Learning)
ธรรมชาติ ของการรั บ รู แ ละการเรี ย นรู ภ าษา หลั ก การ แนวคิ ด และทฤษฎี ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษ กลวิ ธี ก ารเรี ย นรู ภ าษาอั ง กฤษที่
สอดคลองกับธรรมชาติการรับรูภาษา การเรียนรูภาษาเพื่อสนับสนุนสมรรถนะดาน
การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ
Nature of language acquisition and language learning. Principles,
approaches and theories related to learning and teaching English.
Methodologies of English language learning in accordance with nature
of language acquisition. Learning of language for supporting
communicative competence in English.
02163271** โครงงานเสริมประสบการณภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(Experiential English Project)
ความสําคัญของการเสริมประสบการณการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ เทคนิคการสอนโดยใชโครงงานเปนฐาน การประเมินความตองการของ
ผูเรียนเพื่อการออกแบบโครงงาน การประเมินกิจกรรมการเรียนรู ตามสภาพจริง
การฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารจั ด โครงการ การนิ เ ทศและการประเมิ น โครงงานเสริ ม
ประสบการณภาษาอังกฤษ
Importance of student-centered experiential learning in English.
Techniques of project-based teaching. Need assessment of students
for project design. Authentic assessment of learning activities.
Practicing experimental English projects. Supervision and assessment
of experiential English projects.
02163322 ภาษาศาสตรประยุกตสําหรับครู
(Applied Linguistics for Teachers)

3(2-2-5)

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาศาสตรประยุกตสําหรั บครู สัทศาสตร คําและ
หนวยคํา ประโยคและความหมายในการสอนภาษาอังกฤษ การแปรของภาษาและการ
เรียนรูภาษาที่สอง
Basic concepts of applied linguistics for teachers. Phonetics,
morphology, syntax and semantics in teaching English. Language
variation and second language acquisition.
………………………………
**รายวิชาปรับปรุง
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02163323** การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ I
3(2-2-5)
(English Learning Management I)
หลักการ แนวคิด และกลยุทธในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน การวางแผนออกแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
เทคนิคการจัดการเรียนรู การวัดและการประเมินผลการเรียนรูภาษาอังกฤษ การ
วิเคราะหและการใชผลการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ การศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวของ การวิเคราะหและการประยุกตใชทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษสู
การปฏิบัติ การสาธิตการจัดการเรียนรูและการประเมินผล
Principles, concepts and strategies of English teaching and learning
management in lower secondary education. Planning and designing for
child-centered learning management. Techniques of English learning
management. Evaluation and assessment of English learning. Analysis
and application of outcomes for English learning development. Study
of related research. Analysis and application of English language
teaching theories into practice. Demonstration of learning
management and assessment.
02163331** สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(Media and Technology for English Teaching)
สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การเลือกและ
การสร า งสื่ อ การสอนภาษาอั ง กฤษด ว ยคอมพิ ว เตอร การประเมิ น สื่ อ การสอน
ภาษาอังกฤษ การบูรณาการเทคโนโลยี ความรูในเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ ผสาน
วิธีการสอน
Media, technology and innovation in learning and teaching English.
Selecting and constructing computer-assisted English language
teaching material. Evaluating English language teaching materials.
Integration of technological pedagogical content knowledge.
02163421 การใชภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
3(2-2-5)
(Implementation of Classroom English Language)
ความหมาย ความสําคัญและหลักการของการใชภาษาอังกฤษในชั้นเรียน การ
เรี ยนรูห น าที่ และโครงสร างภาษาตามสถานการณ ตางๆ การใชป ระโยคเพื่ อการ
อธิบาย การจัดชั้นเรียน การตรวจสอบและแกไขขอมูล ประโยคคําสั่ง ขอรอง และ
กลาวชื่นชม การฝกปฏิบัติการใชภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
………………………………
**รายวิชาปรับปรุง
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Meaning, importance, and principles of English usage in classroom.
Learning of functions and structure of language in various situations,
use of sentence for explanations, classroom management, checking
and correcting information, imperatives, requests and appreciation
sentences. Practicing for using classroom English.
02163422 การใชภาษาอังกฤษตามสถานการณ
3(2-2-5)
(Situational Implementation of English Language)
ความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษการคํานึงถึงหนาที่ของภาษาในสถานการณ
ต า งๆ การใช ภ าษาในรู ป แบบทางการ กึ่ ง ทางการ และไม เ ป น ทางการ การฝ ก
ปฏิบัติการใชภาษาที่สอดคลองกับเหตุการณจริง
Importance of English language use. Awareness of language
functions in various situations. Use of formal, semi-formal, and
informal language. Practice of using English in accordance with real
situations.
02163423** การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ II
3(2-2-5)
(English Learning Management II)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02163323
หลักการ แนวคิด และกลยุทธในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึ กษาตอนปลาย การวางแผนออกแบบการจัดการเรียนรูที่เน นผูเรี ยนเป น
สําคัญ เทคนิคการจัดการเรียนรู การวัดและการประเมินผลการเรียนรูภาษาอังกฤษ
การวิ เ คราะห แ ละการใช ผ ลการประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู ภ าษาอั ง กฤษ
การศึ ก ษางานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง การวิ เ คราะห แ ละประยุ ก ต ใ ช ท ฤษฎี ก ารสอน
ภาษาอังกฤษสูการปฏิบัติ การสาธิตการจัดการเรียนรูและการประเมินผล
Principles, concepts and strategies of English teaching and learning
management in higher secondary education. Planning and designing
for child-centered learning management. Techniques of English
learning management. Evaluation and assessment of English learning.
Analysis and application of assessment outcomes for English learning
development. Study of related research. Analysis and application of
English language teaching theories into practice. Demonstration of
learning management and assessment.

………………………………
** รายวิชาปรับปรุง
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02163424** การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนปฐมวัย
3(2-2-5)
(English Learning Management for Pre-school Learners)
จิตวิทยาการเรียนรูภาษาสําหรับผูเริ่มเรียนและผูเรียนปฐมวัย หลักในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับผูเ รียนปฐมวัย กลยุทธและเทคนิค
วิธีการสอนภาษาอังกฤษ ในระดับปฐมวัย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นตนสําหรับ
ผูเรียนปฐมวัย การสรางสื่อสําหรับผูเรียนปฐมวัย การการประเมินกิจกรรมการ
เรียนรูตรงตามสภาพจริง
Psychology of language learning for beginners and pre-school
learners. Principles and techniques of designing English learning
activities for pre-school learners. Strategies and techniques for
teaching English to young learners. Introductory communicative
English for pre-school learners. Constructing teaching material for preschool learners. Authentic assessment of learning activities.
02163491 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนทางภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
(Classroom Action Research in English)
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ในการวิจัยทางการศึกษา และการวิจัยในชั้นเรียน การ
ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นเพื่ อ แก ป ญ หาข อ บกพร อ งทางการเรี ย นรายวิ ช า
ภาษาอังกฤษ แนวโนมงานวิจัยทางดานภาษาอังกฤษศึกษา การวิเคราะหและการ
วิจัยเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรูทางดานภาษาอังกฤษศึกษา
Principles, concepts, theories in educational research and
classroom research. Operations research in classroom to solve the
learning disabilities in English courses. Research trends in English
studies. Analysis and research to improve learning management in
English studies.
02163496 เรื่องเฉพาะทางการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
1(0-2-1)
(Selected Topic of English Learning Management)
เรื่ องเฉพาะทางในสาขาการจั ด การเรี ย นรู ภ าษาอั งกฤษในระดั บ ปริ ญญาตรี
หัวขอเรื่องอาจเปลี่ยนแปลงไปแตละภาคการศึกษา
Selected topics in English learning management in the bachelor , s
degree level. Topics are subject to change each semester.

………………………………
** รายวิชาปรับปรุง
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-วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา
02162211 คณิตศาสตรพื้นฐานในการจัดการเรียนรู I
3(3-0-6)
(Basic Mathematics in Learning Management I)
หลักการ วิธีการ สื่อการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู และขอผิดพลาดของ
การสอนคณิตศาสตรในเนื้อหาจํานวนและการดําเนินการ เรขาคณิต และการวัดทาง
คณิตศาสตร การสอนเพื่อเชื่อมโยงสาระเนื้อหาในชีวิตประจําวันจิตวิทยากับความ
แตกตางของผูเรียนในแตละวัย
Principles, methods, instructional media, learning management
and mistakes in teaching mathematics in the content of numbers and
operation, geometry and mathematics measurement.Teaching how to
relate content in everyday life. Psychology and learner’s difference at
different ages.
02162212 คณิตศาสตรกับทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร
3(3-0-6)
(Mathematics and Mathematical Process Skills)
ลั ก ษณะของวิ ช าคณิ ต ศาสตร ความหมายและความเข า ใจเกี่ ย วกั บ ระบบ
สัญลักษณทางคณิตศาสตร การสงเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร การคิด
แกปญหา การใหเหตุผลเชิงคณิตศาสตร การสื่อสารและสื่อความหมาย การคิด
เชื่อมโยง การคิดริเริ่มสรางสรรค และการนําเสนอขอมูล
Characteristics of mathematics. Definitions and understanding of
mathematical symbols system. Enhancing mathematical process skills.
Problem-solving thinking. Mathematical reasoning. Communication and
meaning. Connective thinking, creative thinking and data presentation.
02162213 วิธีพิสูจนทางคณิตศาสตรและการใหเหตุผล
3(3-0-6)
(Algorithms in Mathematics Proofs and Reasoning)
ธรรมชาติการพิสูจนและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ความหมายของภาษา
คณิตศาสตรตรรกศาสตรและตัวบงปริมาณขั้นตอนวิธีและกระบวนการใหเหตุผลใน
การพิสูจนการฝกทักษะการใชการพิสูจนทางคณิตศาสตรการสอนวิธีการพิสูจนดวย
คณิตศาสตรในระดับโรงเรียน
Nature of proofs and reasoning in mathematics. Definitions in
mathematical language. Logic and quantifier. Methods and procedures
in proofs and reasoning. Training skills in mathematical proofs.
Teaching how to prove by mathematics at school level.
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02162311 คณิตศาสตรพื้นฐานในการจัดการเรียนรู II
3(3-0-6)
(Basic Mathematics in Learning Management II)
หลักการ วิธีการ สื่อการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู และขอผิดพลาดของ
การสอนคณิ ต ศาสตร ในเนื้ อหาพี ช คณิ ต สถิ ติ และความน าจะเป น การสอนเพื่ อ
เชื่อมโยงสาระเนื้อหาในชีวิตประจําวัน
Principles, methods, instructional media, learning management
and mistakes in teaching mathematics to the contents of algebra,
statistics and probability.Teaching how to relate content in everyday
life.
02162321 โครงงานคณิตศาสตร
3(2-2-5)
(Mathematics Project)
หลักการและแนวคิดการพั ฒนาโครงงานทางดานคณิตศาสตร ฝกปฏิบัติและ
จัด ทํ าโครงงานทางคณิ ต ศาสตร เพื่อเชื่ อมโยงสาระเนื้อหาในชี วิต ประจํ าวัน การ
นําเสนอ การเผยแพรความรู และการประเมินโครงงาน การจัดการเรียนรูบนฐาน
ของการทําโครงงาน
Principles and concepts in development of mathematics project.
Practice and conduct mathematics project to relate content in
everyday life. Project presentation, publication, and evaluation.
Project-based learning management.
02162324** การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร I
3(3-0-6)
(Mathematics Learning Management I)
จิ ต วิ ทยาพั ฒ นาการของผู เ รี ย นสํ าหรั บ การจั ด การเรี ย นรู คณิ ต ศาสตร ร ะดั บ
ประถมศึกษา การวิเคราะหทฤษฎีการสอนในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร สูการปฏิบัติ
การบูรณาการเทคโนโลยี ความรูในเนื้อหาวิชาผสานวิธีสอน การวัดและประเมินผล
ในวิชาคณิตศาสตร การจัดการชั้นเรียนในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
การออกแบบหนวยการเรียนรูทางคณิตศาสตร การวางแผนจัดประสบการณการ
เรี ย นรู คณิ ต ศาสตร ที่ส อดคล องกั บ หลั กสู ต รในระดั บ ประถมศึ กษา หลั กการและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา การสรางสรรคสื่อ
การสอนคณิ ต ศาสตร ร ะดั บ ประถมศึ ก ษา แนวโน ม ในการจั ด การเรี ย นการสอน
คณิตศาสตรในระดับประถมศึกษา

………………………………
**รายวิชาปรับปรุง
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Developmental psychology of students for mathematics learning
management at primary level. Analysis theories of teaching
mathematics into practice. Integration of Technological Pedagogical
Content Knowledge (TPCK). Measurement and evaluation in
mathematics. Classroom management in elementary mathematics.
Learning-unit design for mathematics. Planning of mathematical
learning experience according to the curriculum at primary level.
Principles and mathematics teaching and learning processes in the
primary level. Creating mathematics teaching material at primary level.
Trends in mathematics learning management at primary level.
02162331 คอมพิวเตอรเพื่อการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
3(2-2-5)
(Computer for Mathematics Learning Management)
การใชคอมพิวเตอรขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาคณิตศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสืบคนขอมูลและแหลงความรูจากฐานขอมูลทางการศึกษา การใชโปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อการศึกษาและพัฒนาสื่อการสอนคณิตศาสตร การใชอินเทอรเน็ตและ
จริ ย ธรรมในการใช อิ น เทอร เ น็ ต การใช อุ ป กรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ พื่ อ การศึ ก ษา
คณิตศาสตร การใชเครื่องคิดเลขกราฟก
Basic applications of computer in mathematics education.
Information technology and search for data and sources of knowledge
from educational database. Application of ready-developed computer
program for instructional media development in mathematics
education Application of internet and internet ethics. Application of
electronics appliances in mathematics education. Application of
graphic calculator.
02162371 การจัดกิจกรรมคายเพื่อเสริมสรางแนวคิดคณิตศาสตร
2(1-2-3)
(Camp Activities Management for Enhancing Mathematics Concepts)
แนวคิดพื้นฐานทางดานคณิตศาสตร จิตคณิตศาสตร การบูรณาการวิชาการกับ
กิ จ กรรม ประเภทของกิ จ กรรมค า ยคณิ ต ศาสตร กิ จ กรรมคณิ ต ศาสตร เพลง
คณิตศาสตร ความถนัดและความสนใจของบุคคลในชวงวัยที่แตกตาง ความเปนผูนํา
กิจกรรม ฝกปฏิบัติจัดกิจกรรมคายเพื่อสงเสริมการพัฒนาแนวคิดทางคณิตศาสตร
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Basic concepts of mathematics. Mathematical mind. Integration of
academic content and camp activities. Types of mathematics camp
activities. Mathematics activities. Mathematics songs. Individual
aptitude and interest of different ages. Leadership among activities.
Practice through mathematics camp activities for enhancing
mathematical thinking development.
02162422 คณิตศาสตรกับการแกปญหา
3(3-0-6)
(Mathematics and Problem Solving)
ธรรมชาติ ของวิ ช าคณิ ต ศาสตร กับ การแก ป ญ หา ความสั มพั น ธ ร ะหว างการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรและความเชื่อของผูเรียน กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร
ความสําคัญของการแกปญหาและการตั้งปญหา วิธีการและยุทธวิธีในการแกปญหา
โดยนั กการศึกษาทั้งในและตางประเทศ ยุทธวิธี สอนการแกป ญหาและตั้งปญหา
การบูร ณาการการแก ปญหาในเนื้อหาคณิ ตศาสตร ในระดับ การศึ กษาตางๆ การ
ประเมินผลการแกปญหาและการตั้งปญหา
Nature of mathematics and problem-solving. Relationship
between mathematical problem-solving and learner’s belief.
Mathematical thinking process. Significance of problem-solving and
posing. Methods and strategies of problem-solving by national and
international educators. Teaching strategies of problem-solving and
posing. Integrated Problem-solving skill in mathematics education
content. Problem-solving and posing evaluation.
02162423** การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร II
3(3-0-6)
(Mathematics Learning Management II)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02162324
จิตวิทยาพัฒนาการของผูเรียนในระดับมัธยมศึกษา การวิเคราะหทฤษฎีการ
สอนในเนื้อหาวิช าคณิต ศาสตร สูการปฏิ บัติ การบูร ณาการเทคโนโลยี ความรู ใน
เนื้อหาวิชาผสานวิธีสอน การวัดและประเมินผลในวิชาคณิตศาสตร การจัดการชั้น
เรียนในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา การออกแบบหนวยการเรียนรู
ทางคณิตศาสตร การวางแผนจัดประสบการณการเรียนรูคณิตศาสตรที่สอดคลองกับ
หลั ก สู ต รในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา หลั ก การและกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน
คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา สะเต็มศึกษากับการสอนคณิตศาสตร การออกแบบ
และพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูในคณิตศาสตร การนําผลการวัด
และประเมินผลมาวินิจฉัย และแกไขขอบกพรองของผูเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร
แนวโนมในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษา
………………………………
**รายวิชาปรับปรุง
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Psychological development of students at secondary level.
Analysis theories of teaching mathematics into practice. Integration of
Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK). Measurement
and evaluation in mathematics. Classroom management at secondary
mathematics. Learning-unit design for mathematics. Planning of
mathematical learning experience according to the curriculum at
secondary level. Principles and mathematics teaching and learning
processes at secondary level. STEM Education and mathematics
learning management. Design and development of instruments for
measurement and evaluation in mathematics learning. Application of
measurement and evaluation results for defective diagnosis and
modification among mathematics learners. Trends in mathematics
learning management at secondary level.
02162491** การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทางคณิตศาสตรศึกษา
3(3-0-6)
(Classroom Action Research in Mathematics Education)
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน รูปแบบของการวิจัย
ปฎิบัติการ การกําหนดปญหาวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา การออกแบบการวิจัย การ
สร า งเครื่ อ งมื อ เก็ บ รวบรวมข อ มู ล วิ เ คราะห ข อ มู ล การเขี ย นรายงานการวิ จั ย
แนวโนมงานวิจัยทางดานคณิตศาสตรศึกษา การนําผลการวิจัยมาพัฒนาการจัดการ
เรียนรูทางดานคณิตศาสตรศึกษา ฝกปฏิบัติการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทาง
คณิตศาสตรศึกษา
Principles, concepts and theories of classroom action research.
Models of action research. Defining research problems in
mathematics education. Research design. Developing research
instruments. Data gathering. Data analysis. Report writing. Trends in
mathematics education research. Application of research findings to
improve learning management in mathematics education. Practice in
classroom action research in mathematics education.
02162496 เรื่องเฉพาะทางการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
1(0-2-1)
(Selected Topic of Mathematics Learning Management)
เรื่องเฉพาะทางในสาขาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับปริญญาตรี หัวขอ
เรื่องอาจเปลี่ยนแปลงไปแตละภาคการศึกษา
Selected topics in mathematics learning management in the
bachelor , s degree level. Topics are subject to change each semester.
………………………………
**รายวิชาปรับปรุง
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-วิชาเอกวิทยาศาสตรศึกษา
02164211** การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรสําหรับประถมศึกษา
2(1-2-3)
(Basic Science Laboratory for Elementary Level)
ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร การออกแบบการทดลองทาง
วิทยาศาสตร การสรุป การอธิบายผลการทดลองทางวิทยาศาสตร การนําเสนอและ
รายงานผลการสํารวจและทดลองทางวิทยาศาสตร เกี่ยวกับระบบนิเวศ สิ่งแวดลอม
พันธุกรรม สารและสสาร แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน โลกและสิ่งแวดลอม ดารา
ศาสตรและอวกาศ การจัดการเรียนรูดวยการปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษา การวัดและการประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการทดลองทาง
วิทยาศาสตร
Science process skills. Designing scientific experiments.
Concluding and explaining experimental results. Presenting and
reporting scientific experiment results about ecology, environment,
heredity, matter and substance, forces and motion, energy, earth and
environment, astronomy and space. Learning management through
scientific experiments for elementary. Assessment and evaluation of
scientific experiments.
02164212** การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรสําหรับมัธยมศึกษาตอนตน
2(1-2-3)
(Basic Science Laboratory for Lower Secondary Level)
ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร การออกแบบการทดลองทาง
วิทยาศาสตร การสรุป การอธิบายผลการทดลองทางวิทยาศาสตร การนําเสนอและ
รายงานผลการสํารวจและทดลองทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับระบบนิเวศ สิ่งแวดลอม
พันธุกรรม สารและสสาร แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน โลกและสิ่งแวดลอม ดารา
ศาสตรและอวกาศ การจัดการเรียนรูดวยการปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน การวัดและการประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร
Science process skills. Designing scientific experiments.
Concluding, explaining experimental data. presenting and reporting
scientific experiment results about ecology, environment, heredity,
matter and substance, forces and motion, energy, earth and
environment, astronomy and space. Learning management through
scientific experiments for lower secondary level. Assessment and
evaluation of the scientific experiments.
………………………………
**รายวิชาปรับปรุง
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02164321** การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร I
3(2-2-5)
(Learning Management in Science I )
เทคนิคการจัดการเรียนรูและการวัดประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรตาม
ทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง การเรียนรูผานการสืบเสาะหาความรูทาง
วิ ท ยาศาสตร การเรี ย นรู ผ า นประเด็ น ทางสั ง คมและเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
วิทยาศาสตร การเรียนรูแบบมีสวนรวม การเรียนรูผานกระบวนการแกปญหา การ
เรี ย นรู เ ชิ ง รุ ก การใช ตั ว อย างเปรี ย บเที ย บและอุ ป มาอุ ป ไมย การจั ด การเรี ย นรู
วิทยาศาสตรแบบบูรณาการ การออกแบบการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร การ
จัดการชั้นเรียนวิทยาศาสตร
Learning management and assessment techniques in science
based on constructivist learning theory. Scientific inquiry-based
learning and socio-scientific and technological issues-based learning.
Cooperative learning and problem-based learning. Active learning.
Using analogy and metaphors. Integrated learning in science. Science
learning management designs. Science classroom management.
02164322** การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร II
3(0-6-3)
(Learning Management in Science II)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02164321
การปฏิ บั ติ ก ารจั ด การเรี ย นรู แ ละการวั ด ประเมิ น ผลครอบคลุ ม เนื้ อ หาตาม
มาตรฐานการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร ที่ เ น น การบู ร ณาการเทคโนโลยี ความรู ใ น
เนื้อหาวิชาเฉพาะ ผสานวิธีสอน การออกแบบจัดกิจกรรมเพื่อสํารวจความเขาใจของ
ผู เ รี ย น การจั ด กิ จ กรรมเชื่ อ มโยงประสบการณ เ ดิ ม กั บ ประสบการณ ใ หม การ
จัดลําดับเนื้อหาและลําดับแนวคิดเชิงวิทยาศาสตรและลําดับการคิดของผูเรียน การ
อภิ ป รายในชั้ น เรี ย น การใช สื่ อ สถานการณ บริ บ ทและโจทย ป ญ หา การฝ ก
ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค
Practice of learning management and assessment covering the
national science benchmark based on technological pedagogical
content knowledge. Designing learning activities for probing student’s
understanding. Providing activities to link prior experience with new
experience. Ordering and sequencing scientific concepts and students’
thinking. Classroom discussions. Utilization of learning materials.
Events, context and problems. Micro-teaching practice.
……………………………
**รายวิชาปรับปรุง
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02164331** การคิด การสื่อสารและสื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร
3(2-2-5)
(Thinking, Communication and Learning Materials in Science)
การคิดเชิงวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง การคิดสรางสรรค การ
คิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการคิดตัดสินใจ การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรูวิทยาศาสตรที่เนนการคิดเชิงวิทยาศาสตรและกระบวนการคิดขั้นสูง การ
วัดและประเมินการคิดเชิงวิทยาศาสตร การสื่อสารความรูวิทยาศาสตร แนวคิดและ
หลักการเกี่ยวกับสื่อการสอนวิทยาศาสตร การใช การเลือกใชและการพัฒนาสื่อการ
สอนวิทยาศาสตร การประเมินและปรับปรุงสื่อการสอนวิทยาศาสตร
Scientific thinking, higher order thinking skills, creative thinking,
critical thinking, problem-solving and decision-making. Designing
science learning activities emphasizing scientific thinking and higher
order thinking skills. Assessment and evaluation of scientific thinking.
Scientific knowledge communication. Principles of learning materials in
science. Use, selection and development of learning materials in
science. Evaluation and improvement of learning materials in science.
02164332** เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
วิทยาศาสตร
(Information and Communication Technology for Science Learning
Management)
หลั ก การและการประยุ ก ต โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร สํ าหรั บ การจั ด การเรี ย นรู
การพัฒนา การใช และประเมินการเรียนรูผานเครือขายคอมพิวเตอรคอมพิวเตอร
ชวยสอน การเรียนการสอนบนเว็บ การศึกษาและวิเคราะหสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร
Principles and application of computer programs for learning
management. Development, use and evaluation of learning via
computer network, computer-assisted instruction and web-based
instruction. Study and analysis of information and technology media.
Development of information and communication technology (ICT)
media for science learning .

……………………………
**รายวิชาปรับปรุง
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02164371** โครงงานสะเต็มในโรงเรียน
3(2-2-5)
(School STEM Projects)
แนวคิดการบูรณาการเนื้อหาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และ
คณิตศาสตร ความสําคัญและประเภทของโครงงานสะเต็ม ขั้นตอนและกระบวนการ
ทําโครงงานสะเต็ม การฝกปฏิ บัติ ทําโครงงานสะเต็มจากสิ่ งแวดลอมใกล ตัว และ
วิ ทยาศาสตร สิ่ งแวดล อม การศึ ก ษาค น คว า เอกสารทั้ งในและต างประเทศ การ
วิเคราะห การอภิปรายและการสรุปผลโครงงานทางสะเต็ม การนําเสนอและการ
เขียนรายงานการทําโครงงานสะเต็ม การบูรณาการโครงงานในการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร
Integrations of science, technology, engineering and mathematics.
Significance and types of STEM projects. Steps and procedure of STEM
projects. Practice of doing a STEM project related to surrounding
environment and environmental science. Research of domestic and
international documents. Analyzing, discussing and summarizing
results from STEM projects. Presenting and writing reports of STEM
projects. Integration of projects in learning management in science.
02164372** การเรียนรูวิทยาศาสตรจากแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 3(2-2-5)
(Science Learning from Learning Resources and Local Wisdom)
ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
การเชื่อมโยงสาระการเรี ยนรูกับสาระสํ าคั ญของแหล งการเรี ยนรูแ ละภูมิปญญา
ทองถิ่น การจัดแหลงเรียนรูเพื่อการเรียนรูวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเปนฐาน
Meaning, significance and types of learning resources and local
wisdom. Bridging science standards with core ideas of learning
resources and local wisdom. Learning resource management for
science and environmental science learning. Designing science learning
activities based on local wisdom.
02164413 การใชภาษาอังกฤษสําหรับการสอนวิทยาศาสตร
3(2-2-5)
(Usage of English Language for Science Teaching)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02164321
การใช ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษในการสอนวิ ท ยาศาสตร ก ารจั ด เตรี ย มเอกสาร
ประกอบการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร และการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตรแบบ
จุลภาคโดยใชภาษาอังกฤษ
Usage of skills in English language in science teaching. Preparation
of documents related to science teaching and learning. Micro-teaching
of a science lesson in English.
……………………………
**รายวิชาปรับปรุง
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02164491 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสําหรับการเรียนรูวิทยาศาสตร
3(2-2-5)
(Research and Development of Innovation for Science Learning)
หลักการ แนวคิด กระบวนการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมสําหรับการเรียนรู
วิ ทยาศาสตร ประเภทและการประยุ กต ใช น วั ต กรรมสํ าหรั บ การจั ด การเรี ย นรู
วิทยาศาสตร การฝกปฏิบัติออกแบบ การพัฒนา และการประเมินนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรูวิทยาศาสตรดวยกระบวนการวิจัยทางการศึกษา
Principles, concepts, processes of research and development of
innovation of learning in science. Types and applications of innovation
for learning management in science. Practice of designing, developing
and evaluating of innovation in learning management in science based
on educational research processes.
02164497 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา
(Seminar in Science Education)

1

การนํ า เสนอและอภิ ป รายหั ว ข อ ที่ น า สนใจทางด า นการจั ด การเรี ย นรู
วิทยาศาสตรในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in
learning management in science at the bachelor’s degree level.
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-วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา
02191161* งานเกษตรสําหรับครู I
(Agricultural Practices for Teachers I)
ประสบการณงานฟารมเบื้องตนสําหรับครูเกษตร
Introductory farm experiences for agriculture teachers

1(0-3-2)

02191162*

งานเกษตรสําหรับครู II
1(0-3-2)
(Agricultural Practices for Teachers II)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02191161
การฝกทักษะเกษตรพื้นฐานสําหรับครูเกษตร
Practicum in basic agricultural skills for agriculture teachers

02191261*

งานเกษตรสําหรับครู III
1(0-3-2)
(Agricultural Practices for Teachers III)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02191162
การฝกทักษะพื้นฐานที่จําเปนเกี่ยวกับการปลูกผัก พืชไร ไมผล ไมดอกไมประดับ
การจัดการเรือนเพาะชํา การขยายพันธุพืช การเพาะเห็ด
Basic farm practices in vegetable, field crop, fruit, floriculture
production. Nursery management. Plant propagation. Mushroom
production.

02191262*

งานเกษตรสําหรับครู IV
1(0-3-2)
(Agricultural Practices for Teachers IV)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02191261
การฝกทักษะพื้นฐานที่จําเปนเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวปก สัตวใหญ สัตวเล็ก และ
สัตวน้ํา
Basic farm practices in poultry production, ruminant production,
non-ruminant production and aquaculture.

02191321* การจัดประสบการณการเรียนรูทางการเกษตร
3(3-0-6)
(Management of Agricultural Learning Experiences)
หลักการสอนวิช าเกษตร จุดประสงค เทคนิ คและวิ ธีการสอนแบบตางๆ การ
ประเมิน ผล การวางแผนและฝกปฏิบั ติโ ครงการสอนให ส อดคล องกับ หลักสูต รของ
โรงเรียนแตละระดับ การฝกสังเกต การมีสวนรวมในการสอนทั้งในสถานการณจําลอง
และสถานการณจริง
………………………………
*รายวิชาเปดใหม
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Principles of teaching agriculture, objectives and methods of
various teaching. Assessment, planning and practicing teaching project
according to school curriculum of each level. Teaching observation.
Teaching practice in simulated and real situations.
02191322*

การจัดการศึกษาทางเกษตรในชุมชน
3(3-0-6)
(Agricultural Education Provision in Communities)
หลักการ ความมุงหมาย กระบวนการ และวิธีการการจัดการใหความรูทางเกษตร
ใหแกกลุมเปาหมายในชุมชนดวยแนวทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษา
ตามอัธยาศัย การประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาทางเกษตรใน
ชุมชน บทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาทางเกษตรชุมชน
Principles, objectives, process, and methods of providing agricultural
education to target groups in communities by means of non-formal and
informal educational approaches. Application of sufficiency economy
concept in the provision of agricultural education in communities. Roles
of relevant organizations in providing agricultural education in
communities.

02191331*

สื่อและนวัตกรรมการเรียนรูทางการเกษตร
3(2-2-5)
(Media and Innovation in Agricultural Learning)
ความสําคัญ หลักในการเลือก การใชและเทคนิคการผลิตสื่อการสอนเกษตรให
เกิดประโยชนตอการเรียนการสอนเกษตรทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
Significance and applications of instructional media for teaching
agriculture in formal and non-formal situations. Practices in selection,
utilization, and production of teaching media.

02191351*

การประเมินการเรียนรูทางการเกษตร
3(2-2-5)
(Learning Assessment in Agriculture)
ความหมาย จุดมุงหมาย ทฤษฎี และแนวคิดของการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูการสอนวิชาเกษตร ฝกปฏิบัติการวิเคราะหจุดประสงค การสรางและวิเคราะห
ขอสอบและแบบวัด ทั้งดานความรู เจตคติ และทักษะ การใชประโยชนจากการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนวิชาเกษตร
Definitions, objectives, theories and ideas of measurement and
evaluation in agricultural teaching and learning. Practice in analyzing
objectives. Developing and analyzing test and evaluation from of
knowledge, attitudes and skills. Making use of evaluation and assessment
teaching and learning agriculture.
………………………………
*รายวิชาเปดใหม
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02191361*

โครงการเกษตรในสถานศึกษา
1(0-3-2)
(Directed Farming Programs)
การฝกทําโครงการเกษตรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการผลิต การจัดการผลิตภัณฑ
ทางการเกษตร และการจัดการสหกรณในโรงเรียน
Practicum on directed farming programs involving production,
management of farm products and cooperative management in schools.

02191362*

โครงการเกษตรภายใตการนิเทศ
1(0-3-2)
(Supervised Farming Programs)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02191361
การวางแผนเปนผูประกอบการธุรกิจเกษตรและการจัดโครงการเกษตรภายใต
การนิเทศสําหรับครูเกษตร
Supervised planning to be an agribusiness operator and
management of farming programs under supervision for agriculture
teachers.

02191461*

เคหกิจการเกษตรสําหรับครู
2(1-2-3)
(Agricultural and Home Economics for Teachers)
เสริมประสบการณความรูทางดานเคหกิจการเกษตรและธุรกิจเกษตร การจัด
โครงการเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร
Enhancing experiences in agricultural and home economics and
agribusiness. Project management for value added in agricultural yields.

02191491*

เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียนสําหรับครูเกษตร
3(2-2-5)
(Classroom Research Techniques for Agriculture
Teachers)
เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อชวยพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเกษตร ฝก
ปฏิบัติการออกแบบการวิจัยอยางงาย ทั้งทางการศึกษาและการเกษตร การเก็บขอมูล
การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน การแปลผลนําเสนอขอมูลและการนําผลไปใช
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาเกษตร
Basic concepts and techniques of action-oriented research in
agriculture teaching and learning situations. Planning and conducting
simple designs of classroom research. Data collection. Data analysis using
basic statistics. Reporting and application of research results in
developing the teaching and learning of agriculture.
………………………………
*รายวิชาเปดใหม
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02191496*

เรื่องเฉพาะทางเกษตรกรรมศึกษา
1-3
(Selected Topic in Agricultural Education)
เรื่องเฉพาะทางเกษตรกรรมศึกษาในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลง
ไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in agricultural education at the bachelor’s degree
level. Topics are subject to change each semester.

02191497*

สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางเกษตรกรรมศึกษาในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in
agriculture education at the bachelor’s degree level.

02191498*

ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางเกษตรกรรมศึกษาระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเปน
รายงาน
Study and research in agriculture education at the bachelor’s degree
level and compile into a written report.

………………………………
*รายวิชาเปดใหม
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3.1.5.2 รายวิชาทีเ่ ปนรหัสวิชานอกหลักสูตร
-วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา
01355116 ไวยากรณและโครงสรางภาษาอังกฤษเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to English Grammar and Structure)
ไวยากรณภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อเตรียมพรอมสําหรับโครงสรางภาษาอังกฤษ
ในขั้นทีส่ ูงตอไป
Reviewing basic English grammar in preparation for English
structure at a higher level.
01355117 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to English Listening and Speaking Skills)
การฟงและการพูดหัวขอที่หลากหลาย แสดงความคิดเห็นสั้นๆ เนนความคลอง
ในการพูด และการจับใจความในการฟง
Listening and speaking on various topics. Expressing brief opinions
and focusing on fluency and listening comprehension.
01355118 ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to English Reading and Writing Skills)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355116
การอ านและการเขี ยนหั ว ข อ ใจความสํ า คั ญ และรายละเอี ย ดของเรื่องการ
แนะนํารูปแบบประโยคและการเขียนเคาโครง การเขียนยอหนาพื้นฐาน
Reading for writing topics, main ideas, and supporting details of
texts. Writing outlines and texts at paragraph level in various
organizational patterns.
01355211 โครงสรางภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Structure)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355116
วิเคราะหประเภททางไวยากรณของคํา และความแตกตางทางโครงสรางของวลี
และประโยค หน าที่ ของส ว นประกอบหลั ก และส ว นขยายในโครงสร า งประโยค
วิเคราะหโครงสรางวลีและประโยคภาษาอังกฤษ
Analyzing grammatical categories of words, and structural
differences phrases and clauses. Functions of core parts and modifiers
in sentence structures. Analyzing English phrase and sentence
structures.
01355212 โครงสรางภาษาอังกฤษขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced English Structure)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355211
วิเคราะหรูปและหนาที่ของสวนประกอบในประโยค และโครงสรางของประโยค
พื้น ฐานและประโยคซั บ ซ อนชนิ ด ต าง ๆ การนํ า ทฤษฎีว ากยสั มพั น ธมาใช ในการ
วิเคราะหโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษ
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Analyzing forms and functions of sentence constituents, and the
structure of canonical and non-canonical types of sentences.
Application of syntactic theories to the analysis of English sentence
structure.
01355221 การอานภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Reading)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355118
เทคนิควิธีในการพัฒนาทักษะการอานใหเกิดความเขาใจในระดับยอหนา และ
ความสัมพันธระหวางใจความหลักและรายละเอียด การขยายวงศัพทและทักษะการ
เดาคําศัพทการใชพจนานุกรม
Strategies in developing reading skills for comprehension at
paragraph level, connecting the main idea and details, vocabulary
building and word attack skills, dictionary skills.
01355231 การเขียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Writing)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355118
การเขียนยอหนาที่สละสลวย การเตรียมโครงรางสําหรับเรียงความ การเขียน
บทนํา เนื้อเรื่อง และบทสรุป การเขียนเรียงความขนาดสั้นในรูปแบบและหัวขอที่
หลากหลาย เนนการเสนอความคิดอยางมีเหตุผลและการใชภาษาที่ถูกตองเหมาะสม
Writing of well-organized paragraphs; preparation of outlines for
compositions; writing introductory paragraph, body and concluding
paragraph; short composition in a variety of forms and on various
topics with an emphasis on logical presentation of ideas and proper
use of language.
01355232 ทักษะรวมทางการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Integrated English Reading and Writing Skills)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355221 และ 01355231
บูรณาการทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษระดับกลาง เทคนิคการ
อานที่เหมาะสมกับความเรียงที่มีโครงสรางทางวาทศาสตรตางๆกัน การยอความ
เรียงเรื่องที่อานและการสังเคราะหขอมูล การเลือกหัวขอการเขียน การเตรียมโครง
ราง การเขียนเรียงความขนาดสั้นโดยนําขอมูลที่หลากหลายจากการอานมาเขียน
Integrating reading and writing skills. Reading strategies
appropriate to texts of different rhetorical structures. Summarizing and
synthesizing information. Generating and selecting writing topics.
Preparation of outlines. Writing short compositions based on a variety
of reading materials.
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01355241

การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Listening-Speaking)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355117
การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณหลากหลาย โดยเนนศัพท สํา นวนที่
เหมาะสมในแตละสถานการณ รวมถึงการประชุมและการอภิปราย
English Conversations in different situations with emphasis on
vocabulary and expressions appropriate for each situation. Including
meeting and discussions.
01355251 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Communicative Business English)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355118
ทักษะการติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานที่ทํางาน โดยเนนการสนทนาทาง
ธุรกิจในหัวขอตางๆ การจัดและนัดหมายการประชุม การแบงงาน การสื่อสารขาม
วัฒนธรรม การอานบทความทางธุรกิจดานตางๆ
Communicative English skills in a workplace with an emphasis on
business conversation on various topics. Organizing a meeting and
making appointments, delegating tasks, and cross-cultural
communication. Reading articles related to various aspects of business.
01355252 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business English Writing)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355118
การเขียนจดหมายโตตอบแบบตางๆ รายงานการประชุม บันทึกขอความ ขาว
ประชาสัมพันธ แผนงานทางธุรกิจ และสรุปบทความทางธุรกิจ
Writing various types of correspondence, minutes of meetings,
memos, press releases, business plans and summary of business
articles.
01355261 การแปลจากอังกฤษเปนไทย
3(3-0-6)
(Translation from English into Thai)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355211
การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในดาน
ไวยากรณและความหมาย การตีความภาษาอังกฤษในระดับคํา วลี และประโยค เพื่อ
แปลเปนภาษาไทยที่เหมาะสม
Comparison of grammatical and lexical differences between
English and Thai. Interpreting the English words, phrases, sentences for
translating into appropriate Thai.
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01355281

ระบบภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Language Systems)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355118
แนวคิดพื้นฐานเรื่องระบบภาษาอังกฤษเสียงและระบบเสียง โครงสรางคําและ
การสรางคํา โครงสรางวลีและประโยค และความหมาย
Fundamental concepts of the English language system sounds and
sound patterns, word structure and word formation, phrase and
sentence structure, and meaning.
01355331 ทักษะรวมทางการอานและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Integrated English Reading and Writing Skills)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355232
บูรณาการทักษะการอานและการเขียนในระดับสูง การอานเชิงวิเคราะหและ
วิ จ ารณ การฝ ก ฝนการเขี ย นเรี ย งความขั้ น สู ง โดยเน น การรวบรวมข อ มู ล อย า ง
เหมาะสม
Integrating reading and writing skills at an advanced level.
Analytical and critical reading advanced composition writing with an
emphasis on proper collection of materials.
01355341 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมนุมชน
3(3-0-6)
(Public Speaking in English)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355242
การกล า วคํ า ปราศรั ย การโต ว าที การอภิ ป รายกลุ ม และการพู ด เป น
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคและเปาหมายตางๆ
Delivering speeches, holding debates and panel discussions and a
variety of speeches in English for different purposes.
01355362 การแปลจากไทยเปนอังกฤษ
3(3-0-6)
(Translation from Thai into English)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355211
การเปรี ย บเที ย บความแตกต า งระหว า งภาษาไทยกั บ ภาษาอั ง กฤษในด า น
ไวยากรณและความหมาย การฝกตีความภาษาไทยในระดับคํา วลีและประโยค เพื่อ
แปลเปนภาษาอังกฤษที่เหมาะสม
Comparison of grammatical and lexical differences between Thai
and English. Practice in interpreting the Thai words, phrases, sentences
for translating into appropriate English.
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01355382

ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Sound Systems)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355281
แนวคิดพื้นฐานเรื่องระบบเสียงภาษาอังกฤษ การฝกและการพัฒนาทักษะการ
ออกเสียงของผูเรียน การน าทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษไปใชในชีวิตประจําวัน
Fundamental concepts of the sound system of English. Practicing
and developing students’ English pronunciation skills. Application of
English pronunciation skills in daily life.
01355431 ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Integrated English Language Skills)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355331
ฝกการใชทักษะ ฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ ในระดับสูง โดยอาศัยการ
สรางสถานการณในสภาพที่คลายความเปนจริง การอภิปราย จดรายงานการประชุม
คนควาขอมูลท ารายงานปากเปลา และเขียนรายงาน
Integration of English listening, speaking, reading and writing skills
at an advanced level of role simulation, discussion, taking minutes,
gathering information, oral and written report.
01373202 การตีความวรรณคดี
3(3-0-6)
(Interpreting Literature)
แนวคิดสําคัญของวรรณคดีประเภทกวีนิพนธ บันเทิงคดีและบทละคร
Important concepts of literature: poetry, fiction and drama.
01373334 วรรณกรรมสําหรับเด็กนานาขาติ
3(3-0-6)
(International Children’s Literature)
ความหมายและองคประกอบของวรรณกรรมสําหรับเด็กวรรณกรรมสําหรับ
เด็กนานาชาติสมัยใหมและรวมสมัย
Meanings and elements of Children’s literature; modern and
contemporary international Children’s literature.
-วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา
01422111 หลักสถิติ
3(3-0-6)
(Principles of Statistics)
แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ วิ ช าสถิ ติ ตั ว วั ด ตํ า แหน ง ที่ ตั ว วั ด ค า กลางตั ว วั ด การ
กระจาย ตัวแปรสมและการแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมการแจกแจงทวิ
นาม การแจกแจงปวซง การแจกแจงปกติ การแจกแจงตัวอยาง สถิติอนุมานสําหรับ
ประชากรเดียวและสองประชากร การวิเคราะหขอมูลความถี่ การวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบงาย
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Concept of statistics, measures of relative standing, measures of
center, measures of dispersion, random variables and their probability
distributions, binomial distribution, Poisson distribution, normal
distribution, sampling distribution, statistical inference for one and two
populations, analysis of frequency data, one-way analysis of variance,
simple linear regression analysis.
แคลคูลัสหนึ่งตัวแปร
3(3-0-6)
(Calculus of One Variable)
ลิ มิ ต และความต อ เนื่ อ งของฟ ง ก ชั น ค า จริ ง ตั ว แปรเดี ย ว อนุ พั น ธ แ ละการ
ประยุกต คาเชิงอนุพันธและการประยุกต อินทิกรัลและการประยุกต เทคนิคการ
อินทิเกรตอินทิกรัลไมตรงแบบ
Limit and continuous function of one real variable, derivatives
and applications, differentials and applications, integrals and
applications, integral techniques, improper integral.
แคลคูลัสหลายตัวแปร I
3(3-0-6)
(Calculus of Several Variables I)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02731111
พื้นผิวกําลังสอง ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันคาจริงของหลายตัวแปร
อนุพันธยอยและการประยุกต อินทิกรัลหลายชั้นและการประยุกต อนุกรมอนันต
Quadratic surface, limits and continuous function of several
variables, partial derivatives and applications, multiple integrals and
applications, infinite series.
การพิสูจนทางคณิตศาสตร
3(3-0-6)
(Mathematical Proofs)
ข อ ความทางคณิ ต ศาสตร บทนิ ย าม วิ ธี พิ สู จ น แ ละการประยุ ก ต เ ซต
ความสัมพันธ ฟงกชัน ทฤษฎีจํานวนมูลฐาน
Mathematical statements, definitions, methods of proofand
applications, sets, relation, functions, elementary number theory.
วิยุตคณิต
3(3-0-6)
(Discrete Mathematics)
เซตตรรกศาสตรและฟงกชัน พีชคณิตแบบบูลีน ฟงกชันสวิทซ เทคนิคการนับ
สมการเวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ และออโตเมตา
Sets, logic and functions, Boolean algebras, switch functions,
counting technique, recurrence relations, graph theory and automata.
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แคลคูลัสหลายตัวแปรII
3(3-0-6)
(Calculus of Several Variables II)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02731112
เรขาคณิตวิเคราะหและเวกเตอรใน 3 มิติ ระนาบสัมผัสและผลตางเชิงอนุพันธ
อนุพันธระบุทิศทางและเวกเตอรเกรเดียนตเคิรลและไดเวอรเจนตอินทิกรัลตามเสน
อินทิกรัลตามพื้นผิว ทฤษฎีบทอินทิกรัล
Analytic geometry and vectors in 3 dimensions, tangent planes
and differentials, directional derivative and gradient vector, curl and
divergence, line integrals, surface integrals, theory of integrals.
02731221 พีชคณิตเชิงเสน
3(3-0-6)
(Linear Algebra)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02731141
การดําเนินการของเมทริกซผกผันของเมทริกซ การดําเนินการมูลฐานและเมท
ริกซมูลฐาน ดีเทอรมิแนนต ระบบของสมการเชิงเสน คาลําดับชั้นปริภูมิเวกเตอร
การแปลงเชิงเสน คาเฉพาะเวกเตอรเฉพาะการทําใหเปนแนวทแยงมุมการประยุกต
Matrix operations, the inverse of matrix, elementary operations
and elementary matrix, determinant, system of linear equations, rank,
vector spaces, linear transformations, eigenvalues, eigenvectors,
diagonalization, applications.
02731231 สมการเชิงอนุพันธ
3(3-0-6)
(Differential Equations)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02731112
สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ
อันดับสูงและการประยุกต สมการเชิงเสนที่มีสัมประสิทธิ์เปนตัวแปรระบบสมการ
เชิงอนุพันธเชิงเสน ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธยอย
เบื้องตน
First order differential equations, second order differential
equations, higher order differential equations and applications, linear
differential equations with variable coefficients, system of linear
differential equations, Laplace transformation and applications,
Introductory partial differential equations.
02731271 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต
3(3-0-6)
(Graph Theory and Applications)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02731151
แนวความคิดพื้นฐานของกราฟ กราฟยอย กราฟระบุทิศทาง วิถี ตนไม สภาพ
เชื่อมโยง ขายงาน การจับคู กราฟเชิงระนาบและกราฟคูกัน การระบายสี
Basic concepts of graphs, sub graphs directed graphs, paths, trees,
connectivity, networks, matchings, planar and dual graphs, colorings.
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กําหนดการเชิงเสน
3(3-0-6)
(Linear Programming)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02731221
ตัวแบบของกําหนดการเชิงเสน เซตคอนเวกซ วิธีซิมเพล็กซ ภาวะคูกันและการ
วิเคราะหความไวของการเปลี่ยนแปลง ปญหาของการขนสงและการจัดตารางงาน
กําหนดการจํานวนเต็ม และการหาคาเหมาะที่สุดของจุดประสงคหลายตัว
The linear programming models, convex sets, the simple method,
duality and sensitivity analysis, the transportations and assignment
problems, integer programming, and multiobjective optimizations.
พีชคณิตนามธรรม
3(3-0-6)
(Abstract Algebra)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02731141
กรุป สาทิสสัณฐานและสมสัณฐานของกรุป กรุปของวิธีเรียงสับเปลี่ยนและกรุป
สมมาตร ทฤษฎี บ ทของเคย เ ลย ริ ง ไอดี ล สาทิ ส สั ณ ฐานและสมสั ณ ฐานของริ ง
อินทิกรัลโดเมน ฟลด
Groups, homomorphisms and isomorphisms of groups, Cayley’s
theorem, rings, ideals, homomorphisms and isomorphisms of rings,
integral domains, fields.
พีชคณิตเชิงเสนเชิงตัวเลข
3(3-0-6)
(Numerical Linear Algebra)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02731221
ทฤษฎีเมทริกซ การแกระบบสมการเชิงเสนโดยวิธีตรง คาเฉพาะและเวกเตอร
เฉพาะ วิธีการแปลงสําหรับปญหาคาเฉพาะ ปญหาเชิงเสนกําลังสองนอยสุด วิธีการ
ทําซ้ํา
Matrix theory, direct methods for linear systems, eigenvalues and
eigenvectors, transformation methods for the eigenvalue problem,
linear least squares problem, iterative methods.
สมการเชิงอนุพันธยอย
3(3-0-6)
(Partial Differential Equations)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02731231
สมการเชิงอนุพันธยอยอันดับหนึ่งอนุกรมฟูเรียรและการแปลงฟูเรียร สมการ
เชิงอนุพันธยอยอันดับสอง สมการเชิงอนุพันธยอยอันดับสูง ปญหาคาเริ่มตนและ
ปญหาคาขอบ ฟงกชันกรีน
First order partial differential equations, Fourier series and Fourier
transforms, second order partial differential equations, higher order
partial differential equations, initial value problems and boundary
value problems, Green’s function.
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การวิเคราะหเชิงจริง
3(3-0-6)
(Real Analysis)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02731112 และ 02731141
ระบบจํานวนจริง โทโพโลยีบนเสนจํานวนจริง ลําดับและอนุกรมของจํานวน
จริง ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน ความตอเนื่องเอกรูป อนุพันธ อินทิกรัล
ลําดับของฟงกชัน การลูเขาเอกรูป
Real number system, topology on real line, sequences and series
of real number limits and continuity of functions, uniform continuity,
derivatives, integrals, sequences of functions, uniform convergence.
ทฤษฎีความนาจะเปน
3(3-0-6)
(Probability Theory)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02731112
แนวความคิดพื้นฐานของทฤษฎีเซต ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจก
แจงของตัวแปรสุม ฟงกชันการแจกแจง ความหนาแนนของความนาจะเปน โมเมนต
ของตัวแปรสุม ฟงกชันแคแรกเทอริสติก ฟงกชันกอกําเนิดโมเมนต ทฤษฎีขีดจํากัด
พื้นฐาน
Basic concept of set theory, probability, random variables and
their distributions, distribution functions, probability densities,
moments of random variables, characteristic functions, momentgenerating functions, basic limit theorem.
ทฤษฎีจํานวน
3(3-0-6)
(Number Theory)
วิชาที่ตองเรียนมากอน:02731141
จํารวนและขั้นตอนวิธีการหาร ตัวหารรวมมาก ตัวคูณรวมนอย จํานวนเฉพาะ
และจํานวนประกอบ สมการไดโอแฟนไทนเชิงเสน การลงรอย เศษตกคางกําลังสอง
เศษสวนตอเนื่อง ทฤษฎีบทของออยเลอร พหุนามสมภาค รากปฐมฐาน ดรรชนี
Integer and division algorithm, the greatest common divisor, the
least common multiple, prime numbers and composition number
linear Diophantine equations, ,congruences, quadratic residues,
Continued fractions, Euler theorem, polynomial congruences, primitive
roots, indicies.
ทฤษฎีเซต
3(3-0-6)
(Set Theory)
วิชาที่ตองเรียนมากอน:02731141
สัจพจนของเซต การดําเนินการของเซต ความสัมพันธและความสัมพันธสมมูล
ผลแบ งกั้น ฟงก ชัน สัจพจนของการเลื อก เซตอั นดับ เซตที่เป นอัน ดับไดบางสว น
หลักการใหญสุดเฉพาะกลุม หลักการเปนลําดับดีแลว เซตอนันตแบบนับได จํานวน
เชิงการนับ จํานวนเชิงอันดับที่
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Axioms of set theory, operation of sets, relations and functions, ,
equivalence relations, partitions , functions ,axiom of choice, preorder,
partially ordered sets ,maxmal principle, Well-ordering principle,
denumerble sets, cardinal numbers ordinal numbers
คณิตศาสตรเชิงการจัด
3(3-0-6)
(Combinatorial Mathematics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02731151และ 02731141
หลักการนับเบื้องตน การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู สัมประสิทธิ์ทวินาม
สั ม ประสิ ท ธิ์ อ เนกนาม หลั ก การเพิ่ ม เข า และตั ด ออก หลั ก รั ง นกพิ ร าบ ฟ ง ก ชั น
กอกําเนิดกับปญหาการนับ ความสัมพันธเวียนเกิดกับปญหาการนับ
Basic counting principles, permutations and combinations
binomial coefficients, multinomial coefficients, inclusion-exclusion
principles, the pigeonhole principle, generating functions with the
counting problems, recurrence relations with the counting problems.
การวิเคราะหเชิงตัวเลข I
3(3-0-6)
(Numerical Analysis I)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02731112
คาคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไมเชิงเสน การประมาณคาในชวง การ
ประมาณคากําลังสอง นอยที่สุดการหาอนุพันธเชิงตัวเลข การหาอินทิกรัลเชิงตัวเลข
วิธีทําซ้ําสําหรับระบบสมการเชิงเสนการหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ
Error, solution of nonlinear equations, interpolation, squares
method, numerical differentiation, numerical integration, iterative
methods for system of linear equations, numerical solution of
differential equation.
การวิเคราะหขอมูลและการคํานวณดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 3(2-2-5)
(Data Analysis and Computing with Statistical Packages)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01422101 หรือ 01422111
แนะนําโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ การเตรียมขอมูลและการจัดการแฟมขอมูล
การนําเสนอขอมูลดวยกราฟ การวิเคราะหทางสถิติและการอธิบายผลลัพธ การ
ประยุกตใชกับขอมูลจริง
Introduction to statistical packages, data preparation and file
manipulation, graphic presentation, statistical analysis and interpreting,
real life applications.
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ฟงกชันของตัวแปรเชิงซอน
3(3-0-6)
(Function of a Complex Variable)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02731112
จํานวนเชิงซอน ฟงกชันมูลฐานของตัวแปรเชิงซอน อนุพันธเชิงซอน อินทิกรัล
เชิงซอน อนุกรมเทยเลอรและอนุกรมลอเรนต สวนตกคาง การสงคงแบบและการ
ประยุกต
Complex numbers, elementary functions of a complex variable,
complex differentiation, complex integration, Taylor and Laurent
series, residues, conformal mapping and applications.
การวิเคราะหเชิงฟงกชัน
3(3-0-6)
(Functional Analysis)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02731341
ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมินอรม ปริภูมิบานาค ปริภูมิผลคูณภายใน ทฤษฎี
หลักมูลสําหรับปริภูมินอรมและปริภูมิบานาค
Metric spaces, normed spaces, Banach spaces, inner product
spaces, fundamental theorems for normed and Banach spaces.
การวิเคราะหเชิงตัวเลข II
3(3-0-6)
(Numerical Analysis II)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02731371
การหาผลเฉลยสมการเชิงอนุพันธสามัญแบบขั้นเดียวและหลายขั้น การหาผล
เฉลยสมการเชิงอนุพันธยอย วิธีทําซ้ําสําหรับระบบสมการไมเชิงเสน
Solution of ordinary differential equation with single step and
multistep, solution of partial differential equation, iterative methods
for system of nonlinear equations.
การแปลงฟูเรียร
3(3-0-6)
(Fourier Transforms)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 02731231
อนุกรมฟูเรียร การแปลงฟูเรียรของสัญญาณที่ตอเนื่อง และสัญญาณวิยุตและ
สมบั ติ ดิ แรคเดลตา การแจกแจง และการแปลงโดยนัย ทั่ ว ไป สังวั ต นาการและ
สหสัมพั นธและการประยุกต การแปลงฟู เรียรวิ ยุตและขั้นตอนวิธีเ อฟ เอฟทีการ
แปลงฟูเรียรในหลายมิติและการใชในรูปภาพ
Fourier series, the Fourier transform of continuous and discrete
signals and its properties, the Diracdelta, distributions, and generalized
transforms, convolutions and correlations and applications, the
discrete Fourier transform and the FFT algorithm, multidimensional
Fourier transform and use in imaging.
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02731473

02731474

02731475

ฟงกชันพิเศษและการประยุกต
3(3-0-6)
(Special Functions and Applications)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02731112
ฟ ง ก ชั น แกมมา ฟ ง ก ชั น บี ต า ฟ ง ก ชั น ค า คลาดเคลื่ อ น ฟ ง ก ชั น เลอช็ อ งดร
ฟงกชันเบสเซล ฟงกชันไฮเพอรจีออเมตริกและการประยุกตที่เกี่ยวของกับฟงกชัน
ตางๆขางตน
Gamma function, beta function, error function, Legendre function,
Bessel function, hyper geometric function, and its applications
ทฤษฎีรหัส
3(3-0-6)
(Coding Theory)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02731221
โครงสรางเชิงพีชคณิต สนามจํากัด พีชคณิตแบบบูลิน รหัสเชิงเสน รหัส
แฮมมิ่ง รหัสโกเลย รหัสทูริงรหัสวัฏจักร และรหัสบีซีเอช
Algebraic structure ,finitefileds ,Booleanalgebras ,linear codes,
Hamming codes, Go lay codes, Touring codes, cycle codes and BCH
codes.
ทฤษฎีเกม
3(3-0-6)
(Game Theory)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02731271
เกมเชิงตั้งฉาก และทฤษฎีบทหลักมูล เกมผลรวมเปนศูนยที่มีผูแขงขัน 2 คน
ผลเฉลยของเกมและผลเฉลยเหมาะที่สุดของเกม การแกปญหาโดยใชระเบียบวิธี
พีชคณิต ระเบียบวิธีกราฟ และกําหนดการเชิงเสน
Rectangular gamesandfundamental theorem, two-person zerosum games, solutions of games and optimal solutions of games,
problem solving by using algebraic method, graphic method and linear
programming.
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-วิชาเอกวิทยาศาสตรศึกษา
01401114 พฤกษศาสตรทวั่ ไป
3(2-3-6)
(General Botany)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยาการ
จัดหมวดหมูและวิวัฒนาการ การใชประโยชนจากพืช
General principles of plant morphology, anatomy, physiology,
ecology, classification and evolution. Uses of plants.
01403111 เคมีทั่วไป
4(4-0-8)
(General Chemistry)
อะตอมและโครงสรางอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมี ปฏิกิริยาเคมี แกส
ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมี
อิเล็กโทรไลตและการแตกตัวเปนไอออน กรดและเบส สมดุลของไอออน เคมีไฟฟา
Atoms and atomic structures, periodic system, chemical bonds,
chemical reactions, gases, liquids, solids, solutions, thermodynamics,
chemical kinetics, chemical equilibria, electrolytes and their ionization,
acids and bases, ionic equilibria, electrochemistry.
01403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ
1(0-3-2)
(Laboratory in General Chemistry)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : :01403111 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชาเคมีทั่วไป
Laboratory work for General Chemistry.
01403221 เคมีอินทรีย
4(4-0-8)
(Organic Chemistry)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01403111 หรือ 01403115 หรือ 01403117
ทฤษฎีทางเคมีอินทรีย การจําแนกประเภทของสารประกอบอินทรียปฏิกิริยาเคมี
และกลไกของปฏิกิริยา สเทอริโอเคมี เคมีของสารแอลิแฟติกไฮโดรคารบอน แอลคิล
เฮไลด แอโรแมติกไฮโดรคารบอน การหาโครงสรางของสารประกอบอินทรียโดยวิธี
ทางสเปกโทรสโกป สมบัติและปฏิกิริยาของแอลกอฮอล อีเทอร สารประกอบฟนอล
แอลดีไฮดคีโตน กรดอินทรียอนุพันธกรดอินทรีย เอมีนและสารประกอบไนโตรเจนอื่นๆ
ลิพิด คารโบไฮเดรตกรดอะมิโน โปรตีน และกรดนิวคลีอิก
Theories in organic chemistry, classification of organic compounds,
chemical reactions and mechanisms, stereochemistry, chemistry of
aliphatic hydrocarbons, alkyl halides, aromatic hydrocarbons,
structural determination of organic compounds by spectroscopic
methods, properties and reactions of alcohols, ethers, phenolic
compounds, aldehydes, ketones, carboxylic acids, derivatives of
carboxylic acids, amines and other nitrogen compounds, lipids,
carbohydrates, amino acids, proteins and nucleic acids.
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01403222

01403325

01403441

01404311

01404484

01411131

เคมีอินทรียภาคปฏิบัติการ
1(0-3-2)
(Laboratory in Organic Chemistry)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01403221 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชา 01403221 เคมีอินทรีย
Laboratory work for 01403221 Organic Chemistry.
หลักมูลของผลิตภัณฑธรรมชาติ
3(3-0-6)
(Fundamentals of Natural Products)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01403221 หรือ 01403224
เคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติ การตรวจหา การแยก การทํา สารใหบริสุทธิ์ การ
อธิบายโครงสรางชีวสังเคราะห สมบัติและการใชประโยชนของผลิตภัณฑธรรมชาติ
Chemistry of natural products, detection, separation, purification,
structure elucidation, biosynthesis, property and utilization of natural
products.
วัสดุนาโน
3(3-0-6)
(Nanomaterials)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01403111 หรือ 01403115
แนวคิดพื้นฐาน สมบัติทางกายภาพและทางเคมี และการประยุกตใชวัสดุนาโน
Basic concepts, physical and chemical properties and applications
of nanomaterials.
วิทยาศาสตรชวี กายภาพ
3(3-0-6)
(Biophysical Science)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01424111 และ 01420111
การประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรกายภาพในการอธิบายระบบการทํางาน
ทางชีวภาพ ความสัมพันธระหวางชีวภาพและกายภาพ
พิษวิทยาสิง่ แวดลอม
3(3-0-6)
(Environmental Toxicology)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01403221
แหลงกําเนิด การแพรกระจายและการแปลงรูปของสารมลพิษในสิ่งแวดลอม
การประเมินความเปนพิษเมแทบอลิซึมและความเปนพิษของสารมลพิษตอสิ่งมีชีวิต
การปองกันและบําบัดรักษา
ธรณีพลศาสตร
3(3-0-6)
(Geodynamics)
ธรรมชาติ และโครงสร างของวั สดุ ที่เ ปน องค ป ระกอบของโลก กระบวนการ
พลศาสตรที่ทําใหเกิดภูมลิ ักษณและโครงสรางของผิวโลก มีการศึกษานอกสถานที่
The nature and structure of materials composing the earth,
dynamic processes creating landforms and structure of the earth
surface; field trip required.
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01411221

01416311

01420101

01420111

01420112

อุตุนิยมวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Meteorology)
โครงสราง สวนประกอบ พลังงาน และพฤติกรรมของบรรยากาศ กระบวนการ
พื้นฐานการอธิบายปรากฏการณทั่วไป และการหมุนเวียนของบรรยากาศ การศึกษา
นอกสถานที่
Structure, composition, energy and behavior of the atmosphere;
fundamental processes, descriptions of the atmospheric activities;
atmospheric circulation; field trip required.
หลักพันธุศาสตร
3(3-0-6)
(Principles of Genetics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01424111
เซลล แ ละออร แ กเนลล ที่เ กี่ ย วข อ งกั บ พั น ธุ ศ าสตร การถ า ยทอดพั น ธุ ก รรม
ระหวางไมโทซิสและไมโอซิส หลักการถายทอดพันธุกรรมของเมนเดลและกฎความ
นาจะเปน ภาคขยายของกฎเมนเดล สารพันธุกรรม การจาลองและการซอมแซมการ
ทํางานของยีนและการควบคุมมิวเทชันของยีนและโครโมโซม พันธุศาสตรปริมาณ
และประชากร พันธุกรรมนอกนิวเคลียส พันธุศาสตรวิวัฒนาการ
Cell and organelles related to genetics; genetic inheritance during
mitosis and meiosis; Mendelian inheritance and probability; the
extension of Mendelian laws; genetic materials, replications and repair;
function and regulation; gene and chromosome mutations;
quantitative and population genetics; extranuclear inheritance;
evolutionary genetics.
ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
2(2-0-4)
(Physics in everyday life)
หลักการตาง ๆ ทางฟสิกส และดาราศาสตรที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
Basic principles in physics and astronomy related to everyday life.
ฟสิกสทวั่ ไป I
3(3-0-6)
(General Physics I)
กลศาสตร ก ารเคลื่ อ นที่ แ บบฮาร ม อนิ ก คลื่ น กลศาสตร ข องไหล อุ ณ หพล
ศาสตร
Mechanics, harmonic motion, waves, fluid mechanics,
thermodynamics.
ฟสิกสทวั่ ไป II
3(3-0-6)
(General Physics II )
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01420111
ไฟฟาแมเ หล็ ก คลื่น แมเ หล็ กไฟฟา ทั ศนศาสตร ฟสิ กส ยุ คใหม เ บื้องต น และ
นิวเคลียรฟสิกส
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01420113

01420114

01420119

01420211

01420221

Electromagnetism, electromagnetic waves, optics, introduction to
modern physics and nuclear physics.
ปฏิบัติการฟสิกสI
1(0-3-2)
(Laboratory in Physics I)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01420111 หรือพรอมกัน หรือ 01420117 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชา ฟสิกสทั่วไป I หรือฟสิกสพื้นฐาน I
Laboratory for General Physics I or Basic Physics I.
ปฏิบัติการฟสกิ สII
1(0-3-2)
(Laboratory in Physics II)
วิช าที่ ต องเรี ย นมาก อน : 01420113 และ 01420112 หรื อพร อมกั น หรื อ
01420118 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชา ฟสิกสทั่วไป II หรือฟสิกสพื้นฐาน II
Laboratory for General Physics II or Basic Physics II.
ฟสิกสอยางสังเขป
3(3-0-6)
(Abridged Physics)
กลศาสตร อุณหพลศาสตร คลื่น เสียง ไฟฟาสถิต ไฟฟากระแส แมเหล็ก คลื่น
แมเหล็กไฟฟา แสง ฟสิกสยุคใหมเบื้องตน
Mechanics, thermodynamics, wave, sound, static electricity,
current, magnetic, electromagnetic wave, light, introduction to modern
physics.
กลศาสตร I
3(3-0-6)
(Mechanics I)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01420111 และ 01417112
กลศาสตร นิว ตั น การเคลื่ อนที่สั มพัทธ การสั่ น วั ตถุ แข็งเกร็ ง แรงศูน ย กลาง
หลักการแปรคา ลากรองเจียนและแฮมิลโทเนียนเบื้องตน
Newtonian mechanics, relative motion, oscillation, rigid body,
central force, variational principles, introduction to lagrangian and
hamiltonian.
ฟสิกสยคุ ใหม
3(3-0-6)
(Modern Physics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01420112
ทฤษฎีสัมพัทธภาพและทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน อะตอม โมเลกุล กลศาสตร
สถิติของแข็ง ของไหลยวดยิ่งและตัวนํายวดยิ่ง นิวเคลียส และอนุภาคมูลฐาน
An introduction to relativity theory and quantum theory, atoms,
molecules, statistical mechanics, solids, superfluidity and
superconductivity, nucleus and elementary particles.
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01420361

ดาราศาสตรเบื้องตน I
3(3-0-6)
(Introduction to Astronomy I)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01420112 หรือ 01420118 หรือ 01420119
กลศาสตร ทองฟ า ดวงอาทิ ต ย และระบบสุ ริ ย ะ โครงสร างของดาวเคราะห
กําเนิดของเอกภพ เครื่องมือทางดาราศาสตรและเทคนิคการสังเกตการณทางดารา
ศาสตรมีการศึกษานอกสถานที่
Celestial mechanics, the sun and the solar system, structure of
the planets, the origin of the universe, astronomical instruments and
techniques of observation, field trip required.
01420372 วัสดุศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Material Science)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01420112
โครงสรางผลึก สมบัติทางฟสิกส ของวัสดุประเภท เซรามิก โลหะ พอลิเมอร
และสารกึ่งตัวนํา การผลิต และการใชประโยชนสําหรับนิสิตสาขาอื่น
Crystal structure, physical properties, production and utilization of
selected materials, ceramics, metals, polymer and semiconductor.
01422111 หลักสถิติ
3(3-0-6)
(Principles of Statistics)
แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ วิ ช าสถิ ติ ตั ว วั ด ตํ า แหน ง ที่ ตั ว วั ด ค า กลางตั ว วั ด การ
กระจาย ตัวแปรสมและการแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมการแจกแจงทวิ
นาม การแจกแจงปวซง การแจกแจงปกติ การแจกแจงตัวอยาง สถิติอนุมานสําหรับ
ประชากรเดียวและสองประชากร การวิเคราะหขอมูลความถี่ การวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบงาย
Concept of statistics, measures of relative standing, measures of
center, measures of dispersion, random variables and their probability
distributions, binomial distribution, Poisson distribution, normal
distribution, sampling distribution, statistical inference for one and two
populations, analysis of frequency data, one-way analysis of variance,
simple linear regression analysis.
01423113 สัตววิทยาทั่วไป
3(2-3-6)
(General Zoology)
ชีววิทยาทางดานสัตวหลักการในการจําแนกประเภทสัตวและวิวัฒนาการของ
สัตว
Biology of the animals, principles of animal classification and their
evolution.
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01424111

01424112

02731111

หลักชีววิทยา
3(3-0-6)
(Principles of Biology)
ชีวโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต เซลลและเมแทบอลิซึม พันธุศาสตรและวิวัฒนาการ
ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตโครงสรางและหนาที่ของสัตวและพืช นิเวศวิทยา
และพฤติกรรม
Biomolecules of organisms, cell and metabolism, genetics and
evolution, species diversity, structure and function of animals and
plants, ecology and behavior.
ชีววิทยาภาคปฏิบตั ิการ
1(0-3-2)
(Laboratory for Biology)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01424111 หรือเรียนพรอมกัน
ปฏิบัติการการใชกลองจุลทรรศนเซลลและสวนประกอบของเซลลเยื่อหุมเซลล
และการเคลื่อนที่ของสาร เอนไซมและพลังงานในสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อพืชและสัตววัฏ
จั ก รของเซลล แ ละการแบ ง เซลล ก ารสื บ พั น ธุ แ ละการเจริ ญ ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตและนิเวศวิทยา
Laboratory for microscope, cell and comments, cell membrane
and transport, enzyme and bioenergetics, plant tissue and animal
tissue, cell cycle and cell division, reproduction and biodevelopment,
species diversity and ecology.
แคลคูลสั หนึง่ ตัวแปร
3(3-0-6)
(Calculus of One Variable)
ลิ มิ ต และความต อ เนื่ อ งของฟ ง ก ชั น ค า จริ ง ตั ว แปรเดี ย ว อนุ พั น ธ แ ละการ
ประยุ กต ค าเชิ งอนุ พั น ธ แ ละการประยุ ก ต อิน ทิ กรั ล และการประยุ กต เ ทคนิ คการ
อินทิเกรตอินทิกรัลไมตรงแบบ
Limit and continuous function of one real variable, derivatives
and applications, differentials and applications, integrals and
applications, integral techniques, improper integral.
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-วิชาเอกเกษตรศาสตร
01403111 เคมีทั่วไป
4(4-0-8)
(General Chemistry)
อะตอมและโครงสร างอะตอม ระบบพี ริ ออดิ ก พัน ธะเคมี ปฏิกิริ ย าเคมี แก ส
ของเหลว ของแข็ ง สารละลาย อุ ณ หพลศาสตร จลนพลศาสตร เ คมี สมดุ ล เคมี
อิเล็กโทรไลตและการแตกตัวเปนไอออน กรดและเบส สมดุลของไอออนเคมีไฟฟา
Atoms and atomic structures, periodic system, chemical bonds,
chemical reactions, gases, liquids, solids, solutions, thermodynamics,
chemical kinetics, chemical equilibria, electrolytes and their ionization,
acids and bases, ionic equilibria, electrochemistry.
01403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ
1(0-3-2)
(Laboratory in General Chemistry)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01403111 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชา 01403111 เคมีทั่วไป
Laboratory work for 01403111 General Chemistry
01424111 หลักชีววิทยา
3(3-0-6)
(Principles of Biology)
ชีวโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต เซลลและเมแทบอลิซึม พันธุศาสตรและวิวัฒนาการ
ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตโครงสรางและหนาที่ของสัตวและพืช นิเวศวิทยา
และพฤติกรรม
Biomolecules of organisms, cell and metabolism, genetics and
evolution, species diversity, structure and function of animals and plants,
ecology and behavior.
01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ
1(0-3-2)
(Laboratory for Biology)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01424111 หรือเรียนพรอมกัน
ปฏิบัติการการใชกลองจุลทรรศนเซลลและสวนประกอบของเซลลเยื่อหุมเซลล
และการเคลื่อนที่ของสาร เอนไซมและพลังงานในสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อพืชและสัตววัฏจักร
ของเซลลและการแบงเซลลการสืบพันธุและการเจริญของสิ่งมีชีวิตความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิตและนิเวศวิทยา
Laboratory for microscope, cell and comments, cell membrane
and transport, enzyme and bioenergetics, plant tissue and animal tissue,
cell cycle and cell division, reproduction and biodevelopment, species
diversity and ecology.
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02026471 หลักการบริหารแมลงศัตรูพืช
3(2-3-6)
(Principles of Insect Pest Management)
วิชาที่ตองเรียนมากอน :02036241
คํานิยาม แนวทางและปรัชญาของการบริหารศัตรูพืช พื้นฐานทางนิเวศวิทยา
เศรษฐศาสตรและสังคมวิทยาของการบริหารศัตรูพืช แนวทางและการดําเนินงานการ
บริ ห ารแมลงศั ต รู พื ช และการบริ ห ารศั ต รู พื ช แบบผสมผสาน สถานภาพป จ จุ บั น
ขอจํากัดและอนาคตของการบริหารแมลงศัตรูพืช
Definitions, concepts and approaches, and philosophy of pest
management. Ecological, economical and sociological backgrounds of
pest management. Guidelines and implementation of insect pest
management and integrated pest management. Current status,
limitations and future of insect pest management.
02028321 ปุย
3(3-0-6)
(Fertilizers and Manures)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 02036261
ชนิดของปุยอิ นทรียและปุ ยอนินทรียส มบัติที่สําคัญของปุยเคมีการใชปุยเคมี
สมบัติที่สําคัญของปุยอินทรียการผลิตและ การใชปุยอินทรียการแนะนําการใชปุยให
เหมาะกับพืชและดินหลักการใชปุยมีการศึกษานอกสถานที่
Kinds and important properties of organic and inorganic fertilizers,
organic fertilizer preparation, principles of fertilizer application, suitable
uses of fertilizers for some economic crops under different soil types.
Field trip required.
02028421 ความอุดมสมบูรณของดิน
3(3-0-6)
(Soil Fertility)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 02036261
ปจจัยที่ควบคุมการใหผลผลิตของพืชธรรมชาติและความสํ าคัญของธาตุอาหาร
ของพืชในดิน การใชปุย หลักการตรวจประเมินผลและแกปญหาเกี่ยวกับความอุดม
สมบูรณของดิน
Factors controlling plant productivity; nature and importance of
plant nutrients in soils; fertilizer uses; methods to test, assess and solve
soil fertility.
02028422 ความสัมพันธระหวางดินและพืช
3(3-0-6)
(Soil and Plant Relationships)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 02036261
สมบัติทางสัณฐาน กายภาพ เคมีและทางชีวภาพของดินที่มีผลตอปริมาณและ
ความเปนประโยชนของธาตุอาหารพืช ในดิ น ตลอดจนความสัมพั นธระหวางสมบั ติ
เหลานี้ตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช
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02028443

02028452

02028453

02028471

Morphology, physical, chemical and biological properties affecting
quantity and availability of plant nutrients in soils; relationships of soil
properties with plant growth and plant production.
ดินของประเทศไทย
3(3-0-6)
(Soils of Thailand)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 02036261
ชนิดของดินในประเทศไทยและการจําแนกดิน สมบัติที่สําคัญ และประโยชน
ทางเกษตรของดินเหลานั้น มีการศึกษานอกสถานที่
Types of soils in Thailand; their classification, importance
characteristics and agricultural potentials. Field trip required.
ปุยชีวภาพ
3(3-0-6)
(Biofertilizer)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 02036261
บทบาทความสํ า คั ญ ชนิ ด และลั ก ษณะทางชี ว วิ ท ยาของปุ ย ชี ว ภาพที่ ใ ช ใ น
การเกษตรการผลิ ต การควบคุ ม คุ ณ ภาพ และการใช ป ระโยชน ต ลอดจนการใช
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของปุยชีวภาพ
Role, significance, kind and biological characteristic of biofertilizer
being used in agriculture. Production, quality control and utilization of
biofertilizer. Biotechnology improvement of biofertilizer.
นิเวศวิทยาของดิน
3(3-0-6)
(Soil Ecology)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 02036261
สิ่งแวดลอมของดินที่มีบทบาทตอสิ่งมีชีวิตในดิน ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตใน
ดิน นิเ วศของวงจรธาตุ อาหารพื ช สิ่ งแวดล อมของดิ นที่ มีปญหารุ น แรง และดิ น ที่ มี
มลพิษ รวมทัง้ การใชนิเวศวิทยาของดินในทางการเกษตร
Soil environments and their roles on soil biota. Interactions between
soil biota. Ecology of plant nutrient cycling, extreme soil environments and
polluted soils, and utilization of soil ecology in agriculture.
การจัดการดิน
3(3-0-6)
(Soil Management)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 02036261
การจั ด การดิ น เพื่ อ การเพาะปลู ก โดยพิ จ ารณาถึ ง ป จ จั ย ด า นความชื้ น
อินทรียวัตถุและความอุดมสมบูรณของดิน การเขตกรรมและการปลูกพืชหมุนเวียน
การจัดการดินสําหรับพืชเฉพาะอยาง
Management of soil moisture, soil organic matter and soil fertility
for crop production; tillage operation and crop rotation; management of
soil for certain crop of importance.
-133-

02028472 การอนุรักษดินและน้ํา
(3-0-6)
(Soil and Water Conservation)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 02036261
สาเหตุและการควบคุมการสึกกรอนพังทลายของดิน ความสัมพันธของการสึก
กรอนพังทลายของดินกับ สมบัติตางๆ ของดิน ลักษณะพื้นที่และปจจัยอื่นๆ แหลงการ
กระจายและวัฎ จักรของทรัพยากรน้ํา หลักการอนุรั กษดินและน้ํา มีการศึ กษานอก
สถานที่
Causes of soil erosion and its control measures; soil erosion in
relation to various soil properties, physiography of soil earth's surface
and other factors; sources, geographical distribution and cycle of water
resources; principles of soil and water conservation. Field trip required.
02028481 มลพิษของดินและการจัดการ
3(3-0-6)
(Soils Pollution and Its Management)
วิชาที่ตองเรียนมากอน:02036261 หรือ 02028301
ที่มาของมลสารในดิ น จากสภาพแวดล อมธรรมชาติและจากการกระทํ าของ
มนุษยลักษณะของมลสารดังกลาว การเปลี่ยนแปลงของมลสารในดิน และผลกระทบ
ตอสมบัติตางๆ ของดิน การปนเปอนของมลสารในดินสูสภาพแวดลอม การจัดการมล
สารโดยการจัดการวัสดุเหลือใชและการใชดินเปนแหลงทิ้งมลสาร มีการศึกษานอก
สถานที่

Soil pollutants from both natural and man-made sources.
Characteristics of the pollutants and their dynamic behaviors in soils. Their
impacts on soil properties and their contamination to environment.
Management of soil pollution by waste management and landfill. Field trip
required.

02029421 ภูมิอากาศของพืช
3(3-0-6)
(Plant Climate)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 02036231
การแลกเปลี่ ย นความร อ นใกล ร ะดั บ พื้ น ดิ น ความสั ม พั น ธ ข องลั ก ษณะภู มิ
ประเทศกับจุลภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงของจุลภูมิอากาศเนื่องจากวิธีการเขตกรรม
Energy exchange near the ground, crop microclimate and its
management by cultural practices.
02029423 การจัดการน้ําสําหรับพืชไร
3(3-0-6)
(Water Management for Field Crops)
การจัดการน้ําเพื่อใชประโยชนในการปลูกพืชไร ความสัมพันธระหวางน้ํา ดิน
และพืช ระบบการใชน้ําในพืชไร การประเมินประสิทธิภาพการใชน้ําจากผลิตผลพืชไร
Water management for field crop production, relation between
water, soil and crops. Systems of irrigation and their efficiency.
-134-

02031371 หลักการควบคุมโรคพืช
3(2-3-6)
(Principles of Plant Disease Control)
วิชาที่ตองเรียนมากอน:02036281
ทฤษฎีและหลักปฏิบัติในการควบคุมโรคพืช โดยวิธีการกักกันโรค การปฏิบัติ
ทางเขตกรรมการหลีกเลี่ยงการเกิดและระบาดของโรค การควบคุมโรคพืชโดยวิธีการ
ทางกายภาพ เคมีชีวภาพและการใชพันธุตานทานโรค
Theory and practice in plant disease control, quarantine, cultural
practice, avoidance of disease, physical, chemical and biological control,
use of resistant varieties.
02036221 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานสัตว
3(3-0-6)
(Animal Science and Technology)
ความสํ า คั ญ ของการผลิ ต สั ต ว ค วามสั มพั น ธ กั บ การเกษตรสาขาอื่ น ๆ หลั ก
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการผลิตสัตวการจัดการฟารมและสภาพแวดลอม ผลผลิต
ขั้นปฐมและผลิตภัณฑจากสัตวการตลาด ปศุสัตวแนวโนมการผลิตสัตวในอนาคต
Importance of animal production, relationship to other agricultural
production sectors, science and technology in animal production, farm
management and the environment, primary products and animal
products, livestock marketing, future trend of animal production.
02036231 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานพืชไร
2(2-0-4)
(Crop Science and Technology)
ความสํ าคั ญของพื ช ไร ต อระบบนิ เ วศของโลก การจํ าแนกและตั้ ง ชื่ อพื ช ถิ่ น
กํ า เนิ ด สรี ร วิ ท ยาการผลิ ต พั น ธุ แ ละการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ห ลั ก การเพาะปลู ก และ
นิเวศวิทยาการผลิต ระบบการปลูกและการจัดการ วิทยาการและเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
พืชเศรษฐกิจ
Significances of field crop to global ecosystem, classification and
center of origin, production physiology, crop improvement, cultural
practices and production ecology, cropping system and management,
seed science and technology of economic crops.
02036241 กีฏวิทยาเบื้องตน
3(2-3-6)
(Introduction to Entomology)
วิชาที่ตองเรียนมากอน:01424111 หรือ 01424113
กายวิภาค สรีรวิทยา ชีววิทยา นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของแมลง การจํา แนก
แมลง แมลงที่เปนประโยชนแมลงที่เปนโทษ และการจั ดการแมลงศัตรูวิธีจัดเก็บและ
รักษาตัวอยางแมลงเพื่อการศึกษา และวิจัยทางวิทยาศาสตร
Anatomy, physiology, biology, ecology and behavior of insects,
classification of insects, beneficial and harmful insects and insect pest
management, collecting and preserving insects for scientific studies and
researches.
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02036261 วิทยาศาสตรทางดิน
3(2-3-6)
(Soil Science)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01403111
การกําเนิด การสํารวจ และจําแนกดิน สมบัติทางฟสิกสเคมีและจุลชีววิทยาของ
ดิน ธาตุอาหารพืช การใชปุย และการจัดการอินทรียวัตถุในดิน การเสื่อมโทรมของดิน
การอนุรักษดินและน้ํา ขอมูลสารสนเทศทางดิน สําหรับการประยุกตใชเพื่อการเกษตร
และสิ่งแวดลอม
Genesis, survey and classification, physical, chemical and
microbiological properties of soil; plant nutrients; fertilizer utilization and
soil organic matter management; soil degradation; soil and water
conservation; soil information for agricultural and environmental uses.
02036271 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานพืชสวน
2(2-0-4)
(Horticultural Science and Technology)
ความสํ าคั ญของพื ช สวนต อเศรษฐสั งคม และสิ่ งแวดล อม วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีการผลิต การขยายพันธุการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรปู การตลาด
และการขนสงไมผล ไมดอกไมประดับ พืชผัก เครื่องเทศ สมุนไพร และพืชสวนอื่นๆ
Socio-economic and environmental significance of horticulture;
science and technology of production, propagation, harvesting, storage,
processing; marketing and transport of fruit, flower, ornamental,
vegetable, spices, herb, and other horticultural crops.
02036281 โรคพืชวิทยาเบื้องตน
3(2-3-6)
(Introductory Plant Pathology)
วิชาที่ตองเรียนมากอน:01424111 และ 01424112 หรือ 01424113 และ
01424112
ประวั ติ แ ละความสํ า คั ญ ของโรคพื ช ทฤษฎี โ รคพื ช การพั ฒ นาการของโรค
สาเหตุ โ รคลั กษณะอาการ การแพร ร ะบาด การจํ าแนกเชื้ อ การวิ นิ จ ฉั ย หลั ก การ
ปองกันกําจัด และเทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช
History and importance of plant diseases; plant disease concepts;
disease development; etiology, symptomalogy, epidemiology,
classification, diagnosis; principles of plant disease control;
biotechnology in plant pathology.
02036311 ผูประกอบการเกษตรรุนใหม
2(2-0-4)
(New Agricultural Entrepreneur)
แนวคิดเกี่ยวกับการเปนผูประกอบการดานการเกษตรและบทบาทหนาที่ของ
ธุร กิ จเกษตร ความรู ทั่วไปของธุร กิ จเกษตร การจัด ทํ าแผนธุ ร กิ จ การวางแผนและ
จัดการดานการผลิต การตลาด การบัญชีและการเงินจรรยาบรรณของผูประกอบการ
ดานการเกษตร กฎหมายทางธุรกิจเกษตรที่เกี่ยวของ กรณีศึกษา
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Concepts of agricultural entrepreneur and business duties.
Introduction of agricultural business. Business plan creation. Planning
and management of production, marketing, accounting and financial.
Ethics of agricultural entrepreneur. Agricultural business law and its
relative. Case studies.
02036411 กฎหมายและพระราชบัญญัติทางการเกษตร
1(1-0-2)
(Law and Act for Agriculture)
พระราชบั ญ ญั ติ พั น ธุ พื ช พระราชบั ญญั ติ วั ต ถุ อัน ตราย พระราชบั ญ ญั ติ ปุ ย
พระราชบั ญ ญั ติ กั กพื ช พระราชบั ญ ญั ติ มาตรฐานสิ น ค า เกษตร กฎหมายและความ
ปลอดภั ย ทางสิ่ ง แวดล อ ม พระราชบั ญ ญั ติ โ รงงานทะเบี ย นพาณิ ช ย ศุ ล กากร
พระราชบัญญัติกฎหมายที่ดิน กฎหมายและพระราชบัญญัติทางการเกษตรและการ
บังคับใช
Plant Act, Hazardous substance Act, Fertilizer Act, Plant quarantine
Act, Agricultural standard Act. Environmental and safety law, Factory Act.
Commercial registration custom. Law of land. Agricultural law and Act
and enforcement.
02037311 หลักการพืชสวน
3(3-0-6)
(Principles of Horticulture)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 02036271
หลักการเพาะปลูกตามสรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของไมผล ผัก และไมดอกไม
ประดับ เพื่อการยังชีพและเพื่อการคา
Principles of growing fruit, vegetable and ornamental crops based on
their physiology and ecology for sustainable and commercial purposes.
02037421 การผลิตผัก
3(2-2-5)
(Vegetable Crop Production)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 02036271
ความสําคัญของผักตอโภชนาการและเศรษฐกิจ การจําแนกพืชผัก ระบบการ
ผลิตผักและระบบรับรองคุณภาพ การวางแผนและการจัดการในกระบวนการผลิตผัก
เทคโนโลยีการผลิต การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติเบื้องตนหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บ
รักษาและการจําหนาย การประเมินตนทุนและผลตอบแทน
Human nutrition and economic roles of vegetables, vegetable
classification, production system and quality assurance, planning and
management procedure for vegetable farming, production technology
harvesting and post-harvest handling, storage and selling, cost-benefit
evaluation.
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02037431 การผลิตไมดอกเชิงอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Industrial Floriculture)
วิชาที่ตองเรียนมากอน :02037311
อุตสาหกรรมการผลิตไมตัดดอกและไมดอกกระถางที่สําคัญ ระบบการตลาด
ของไมดอกไมประดับทั้งในและตางประเทศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ใชในการ
ผลิตเชิงธุรกิจ
Important cut flower and flowering pot plants industry,
international and domestic market system for ornamentals, science and
technology used in commercial flower production.
02037432 ไมประดับ
3(2-2-5)
(Ornamental Plants)
วิชาที่ตองเรียนมากอน :02037311
ชนิดและลักษณะของไมประดับเขตรอนที่สําคัญ แนวโนมการตลาด สรีรวิทยา
ของใบไมที่นําไปสูการเพิ่มศักยภาพในการใชประโยชนและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อการ
สงออก
Species and characteristics of important tropical foliage plants,
market trend, leaf physiological aspects enhancing utilization potential,
and production technology for export.
02037433 วิทยาการกลวยไม
3(2-2-5)
(Orchidology)
วิชาที่ตองเรียนมากอน :02037311 หรือ02036271
ชนิดและลักษณะของกลวยไมสกุลตาง ๆ วิธีการปลูก เลี้ยงและดูแลรักษา การ
ขยายพันธุการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การผสมเกสร การเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ และ
การปลูกเปนการคา
Types and characters of orchid in different genera. Cultural
practices and management. Propagation, tissue culture, pollination, seed
germination in aseptic culture and orchid trade.
02037441 ไมผลเขตรอน
3(2-3-6)
(Tropical Fruits)
วิชาที่ตองเรียนมากอน :02037311 หรือ02036271
ลักษณะทางพฤกษศาสตรถิ่น กํ าเนิ ด การปรั บ ตั ว เข ากั บ สภาพแวดล อมการ
ขยายพันธุการปลูก การบํารุงรักษา และการผลิตผลไมเขตรอน
Botanical characteristics, origin, adaptation, propagation, planting,
cultural practices,and production of tropical fruits.
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02037442 ไมผลเขตกึ่งรอน
3(2-2-5)
(Subtropical Fruits)
วิชาที่ตองเรียนมากอน :02037311 หรือ02036271
ลักษณะทางพฤกษศาสตรถิ่น กํ าเนิ ด การปรั บ ตั ว เข ากั บ สภาพแวดล อมการ
ขยายพันธุการปลูก การบํารุงรักษา และการผลิตผลไมเขตกึ่งรอน
Botanical characteristics, origin, adaptation, propagation, planting,
cultural practices, and production of subtropical fruits.
02037444 การจัดการสวนไมผล
3(3-0-6)
(Orchard Management)
วิชาที่ตองเรียนมากอน :02036271
การจัดองคกรและองคประกอบสวนไมผล การผลิตและการวางแผนระบบการ
ผลิตเชิงธุรกิจ การจดบันทึกทางการเงินและการทําบัญชีสวนไมผล การจัดการธาตุ
อาหารไมผลและการจัดการปุย การใหาและระบบให
น
า
น การจัดการทรงพุมไมผล
ศัตรูพืชแลการควบคุมกําจัด การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวผลไม
Orchard organization and composition, production and planning
system for commercial orchards, farm accounting and monetary record,
plant nutrient and fertilizer management, orchard watering and irrigation
system, canopy size management, pests and controls, fruit harvesting
and postharvest handling.
02181441 การวางแผนโครงการและกิจกรรมทางเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา
3(3-0-6)
(Planning of Programs and Activities in Agricultural and
Environmental Education)
ความรูพื้นฐานในการวางแผนการดําเนินการการติดตาม และการประเมินผลโครงการ
และกิจกรรมเพื่อสนับสนุนเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา การนํา การกํากับ การติดตาม
และการสรางเครือขายขององคกรทางเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา
Fundamentals of planning, implementation, and evaluation of
programs and activities to support agricultural and environmental
education. Leading, controlling monitoring and network building of
organizations in agricultural and environmental education.
02181471 การจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชน
3(3-0-6)
(Environmental Management in Community)
ปญหาของสิ่งแวดลอมในชุมชนแนวทาง การมีสว นรวมในการประเมิ นการ
วางแผนและการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน
Environmental problems in community. Participatory approach in
assessment, planning, and management of environmental problems in
community.
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02181472 นิเวศวิทยาทางการเกษตร
3(3-0-6)
(Agricultural Ecology)
วิเคราะหโครงสรางและหนาที่ของระบบนิเวศวิทยาธรรมชาติและระบบนิเวศ
การเกษตร ความสัมพันธของระบบนิเวศผลกระทบตอระบบนิเวศธรรมชาติและระบบ
นิเวศการเกษตรจากการพัฒนา การวางแผนและการจัดการปญหากรณีศึกษา
Analysis of function and structure in the natural ecosystem and
agricultural ecosystem. Relationship of ecosystem. Impact on natural
ecosystems and agricultural ecosystem from developments. Planning and
problems management. Case studies.
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
-วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ผลงานทางวิชาการ
ที่
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
งานวิจยั
1 นายคมกริช เชาวพานิช
1. การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย
บัณฑิต สาขาการจัดการเรียนรู ฉบับ
ศษ.บ. (ศึกษาศาสตร -พลศึกษา)
ปรับปรุง พ.ศ.2555 คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร, 2530
และพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (พลศึกษา)
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2533

2560
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกมใน
การพัฒนาการเคลื่อนไหวกลามเนื้อของ
เด็กพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ (ศิลปวิทยาคม),
2559
3. การสรางแบบทดสอบสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพสําหรับนิสิต
มหาวิทยาลัย, 2559
4. การประเมินโครงการเสริมสรางวิถีชีวิต
สุขภาวะของชุมชนการเคหะแหงชาติ:
บทเรียนการสงเสริมสุขภาพ, 2558
5. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให
บริการของคายมวยไทยสําหรับ
ชาวตางชาติ, 2558
6. Needs to Study in Master of
Education Program Field of Study
in Physical Education and Doctor
of Philosophy Program Field of
Study in Physical Education
Department of Physical Education
and Sports Faculty of Education
and Development Sciences,
Kasetsart University
Kamphaengsaen Campus, 2561
7. Developing the Sport Sepak
takraw by Innovative Program
Designed by Computer, 2560
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ภาระงานสอน
ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง
02170118
02170127
02170325
02170326
02170341
02170497
02170498

02193116
02193323
02193341
02193397
02193398

ลําดับ
ที่

2

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา

นายตอศักดิ์ แกวจรัสวิไล
ผูชวยศาสตราจารย
ศษ.บ. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543
ศศ.ม. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545
ศศ.ด. (มวยไทยศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง,
2554

ผลงานทางวิชาการ

8. Study of Opinions in the
Preparation of Readiness of 1st
Year Students of Kasetsart
University, Kampaengsaen
Campus Entering the ASEAN
Economic Community, 2559

งานแตงเรียบเรียง
ศาสตรและศิลปการสอนมวยไทย, 2559
งานวิจัย
1. การสรางรูปแบบการออกกําลังกาย
ดวยศิลปะมวยไทยโบราณสําหรับ
เยาวชน, 2559
2. ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือก
เรียนคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน, 2559
3. การพัฒนาทักษะการเตะลูกตะกรอ
ดวยขางเทาดานในโดยลูกบอลเตะเลน
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2 โรงเรียนบางลี่วิทยา จังหวัด
สุพรรณบุรี, 2559
4. การพัฒนาทักษะการเลนลูกสองมือ
ลางในกีฬาวอลเลยบอลโดยใชผารัด
แขน สําหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสวนแตง
วิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี, 2559
5. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการของคายมวยไทยสําหรับ
ชาวตางชาติ, 2558
6. The Evaluation of Physical
Fitness Before and After
Exercising with Muay Thai of
Students in Kasetsart University
Kamphaeng Saen Campus, 2560
7. Effects of Exercise with Rai Rum
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ภาระงานสอน
ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง

02170122
02170123
02170127
02170171
02170226
02170229
02170317
02170328
02170498

02193116
02193124
02193127
02193214
02193226
02193227
02193397
02193398

ลําดับ
ที่

3

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

Muaythai on Physical Fitness
and Energy Metabolism in the
Elderly, 2560
งานวิจัย
นายธารินทร กานเหลือง*
1. The Development of Learning
ผูชวยศาสตราจารย
Achievement in Health
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร-พลศึกษา)
Education Course Resuscitation
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542
Using collaborative Learning with
ศศ.ม. (พลศึกษา)
Jigsaw Techniques of the
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545
Students mathayomsuksa 5
ปร.ด. (วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย
Prasartratprachait School
และการกีฬา)
Ratchaburi, 2561
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
2. A Competency Assessment of
the Five Year Student’s Bachelor
of Education and Health
Education, Faculty of Education
and Development Sciences,
Kasetsart University
Kamphaengsaen Campus, 2561
3. Developing the Sport
Sepaktakraw by Innovative
Programs Designed by Computer,
2560
4. Study of Opinions in the
Preparation of Readiness of 1st
Year Students of Kasetsart
University, Kampaengsaen
Campus Entering the ASEAN
Economic Community, 2559

*อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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ภาระงานสอน
ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง

02170125
02170223
02170228
02170431
02170498

02193113
02193125
02193221
02193322
02193397
02193398

ลําดับ
ที่
4

5

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
นางธีรนันท ตันพานิชย
อาจารย
ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร-พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543
ศศ.ม.(พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546
ปร.ด.(วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย
และการกีฬา)
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558

นายบัณฑิต เทียบทอง
อาจารย
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร-พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544
ศศ.ม. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548

ผลงานทางวิชาการ

งานแตงเรียบเรียง
กีฬาฮอกกี้กลางแจง, 2560
งานวิจัย
1. ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมของการจัดการแขงขันกีฬาเรือ
ยาวประเพณี อําเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร, 2561
2. การจัดการความรับผิดชอบตอสังคม
ของการกีฬาแหงประเทศไทย, 2559
3. การทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
ประชาชนในจังหวัดสกลนคร, 2559
4. สมรรถภาพทางกายของพนักงาน
โรงพยาบาลสกลนคร, 2558
5. The Relationships between
Health and Lifestyle of Elderly
People: Case of Chiang Khruea
Community, Mueang District,
Sakon Nakhon Province,
Thailand, 2561
6. Society and Culture: A Review
of Their Role in Educational and
Career Choices, 2561
งานวิจัย
1. การสรางแบบทดสอบสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพสําหรับนิสิต
มหาวิทยาลัย, 2559
2. The Development of Under Hands
Skull in Volleyball Course by
Under Hand Skill Exercise for
mathayomsuksa 2 (Grade 8)
Students in
Phanomthuanchanupathum
School at Kanchanaburi Province,
2561
3. Development of Basic Movement
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ภาระงานสอน
ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง
02170125
02170223
02170228
02170431
02170498

02193128
02193211
02193322
02193325
02193397
02193398

02170126
02170121
02170318
02170498

02193115
02193123
02193126
02193214
02193227
02193397
02193398

ลําดับ
ที่

6

7

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา

นายประพันธ เกียรติเผา*
ผูชวยศาสตรจารย
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร-พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2526
ศศ.บ. (บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2536
ศศ.ม. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2533
ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552
นางสาวพรเพ็ญ ลาโพธิ์
อาจารย
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร-พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542
ศศ.ม. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2547

ผลงานทางวิชาการ

Skills for Students Major of
Physical Education and Sports in
Faculty of Education and
Development Science, Kasetsart
University Kamphaengsaen
Campus, 2561
4. A Competency Assessment of the
Five Year Student’s Bachelor of
Education and Health Education,
Faculty of Education and
Development Sciences, Kasetsart
University Kamphaengsaen
Campus, 2561
5. Developing the Sport Sepaktakraw
by Innovative Programs Designed
by Computer, 2560
งานแตงเรียบเรียง
ปรัชญาและหลักการทางพลศึกษาและ
กีฬา, 2560
งานวิจัย
1. การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็คทรอนิคผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชาฟุตบอล
เพื่อสุขภาพ, 2561
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู สาขา
ศึกษาศาสตร (หลักสูตร 5 ป), 2558

งานวิจัย
1. การสรางแบบทดสอบสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพสําหรับนิสิต
มหาวิทยาลัย, 2559
2. Evaluation of the 45th National
Badminton Competition
“Songkhla Grames” in Songkhla
Province, 2561

*อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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ภาระงานสอน
ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง

02170121
02170311
02170325
02170431
02170498

02193111
02193123
02193229
02193397
02193398

02170118
02170124
02170227
02170221
02170328
02170498

02193115
02193121
02193223
02193225
02193397
02193398

ลําดับ
ที่

8

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา

นางสาวมยุรี ถนอมสุข
รองศาสตราจารย
กศ.บ. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2526
กศ.ม. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2537
ศศ.ด. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2549

ผลงานทางวิชาการ

3. A Competency Assessment of
the Five Year Student’s
Bachelor of Education and
Health Education, Faculty of
Education and Development
Sciences, Kasetsart University
Kamphaengsaen Campus, 2561
4. Study of Opinions in the
Preparation of Readiness of 1st
Year Students of Kasetsart
University, Kampaengsaen
Campus Entering the ASEAN
Economic Community, 2558
งานวิจัย
1. โครงการประเมินผลระบบการสอบ
คัดเลือกนิสิตที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนิสิตชั้นปที่ 5 ภาควิชา
พลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน, 2558
2. Needs to Study in Master of
Education Program Field of
Study in Physical Education and
Doctor of Philosophy Program
Field of Study in Physical
Education Department of
Physical Education and Sports
Faculty of Education and
Development Sciences, 2561
3. Effects of Depression Reduction
for Older People in Kamphaeng
Saen District, Nakhon Pathom
Province Thailand, 2561
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ภาระงานสอน
ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง

02170128
02170129
02170321
02170326
02170498
02170423

02193122
02193129
02193228
02193321
02193324
02193397
02193398

ลําดับ
ที่

9

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา

นายวินัย พูลศรี
รองศาสตราจารย
กศ.บ. (พลศึกษา-สุขศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2528
กศ.ม. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543
ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555

ผลงานทางวิชาการ

4. A Competency Assessment of
the Five Year Student’s
Bachelor of Education and
Health Education, Faculty of
Education and Development
Science, Kasetsart University
Kamphaengsaen Campus, 2561
5. Developing the Sport
Sepaktakraw by Innovative
Programs Designed by
Computer, 2559
6. Designing the Exercise Model for
the Elders in Kamphaeng Saen
District, 2560
งานวิจัย
1. การสรางแบบทดสอบสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพสําหรับนิสิต
มหาวิทยาลัย, 2559
2. Needs to Study in Master of
Education Program Field of
Study in Physical Education and
Doctor of Philosophy Program
Field of Study in Physical
Education Department of
Physical Education and sports
Faculty of Education and
Development Science, Kasetsart
University Kamphaengsaen
Campus, 2561
3. A Competency Assessment of
the Five Year Student’s
Bachelor of Education and
Health Education, Faculty of
Education and Development
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ภาระงานสอน
ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง

02170117
02170223
02170224
02170471
02170498

02193111
02193117
02193222
02193397
02193398

ลําดับ
ที่

10

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
วาที่รอยตรีศิริชัย ศรีพรหม*
ผูชวยศาสตราจารย
กศ.บ. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2533
ศศ.ม. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2536
ปร.ด. (วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558

ผลงานทางวิชาการ

Science, Kasetsart University
Kamphaengsaen Campus, 2561
งานวิจัย
1. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู
กิจกรรมทางกายแบบองครวมสําหรับ
ผูสูงอายุ, 2561
2. การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2560
3. การสรางแบบทดสอบสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพสําหรับนิสิต
มหาวิทยาลัย, 2559
4. ผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือใน
การเรียน เรื่อง สารเสพติด ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัด
กาญจนบุรี, 2558
5. Needs to Study in Master of
Education Program Field of
Study in Physical Education and
Doctor of Philosophy Program
Field of Study in Physical
Education Department of
Physical Education and sports
Faculty of Education and
Development Science, Kasetsart
University Kamphaengsaen
Campus, 2561

*อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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ภาระงานสอน
ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง

02170118
02170311
02170327
02170329
02170351
02170431
02170491
02170498

02193215
02193231
02193251
02193351
02193391
02193397
02193398

ลําดับ
ที่

11

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

6. A Competency Assessment of
the Five Year Student’s
Bachelor of Education and
Health Education, Faculty of
Eucation and Development
Science, Kasetsart University
Kamphaengsaen Campus, 2561
7. Study of Opinions in the
Preparation of Readiness of 1st
Year Students of Kasetsart
University, Kampaengsaen
Campus Entering the ASEAN
Economic Community, 2558
วาที่รอยตรีหญิงศุภวรรณ วงศสราง ผลงานแตงหรือเรียบเรียง
ทรัพย
1.เอกสารประกอบการสอน รายวิชา
อาจารย
02170432 โปรแกรมประยุกตสําหรับ
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร-พลศึกษา) เกียรติ สุขศึกษา (Application Software for
นิยมอันดับ 1
Health Education), 2561
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548
2.ตําราทักษะและเทคนิคการสอนตะกรอ,
ศศ.ม. (พลศึกษา)
2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550
งานวิจัย
ค.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา)
1. โครงการประเมินผลระบบการสอบ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2559
คัดเลือกนิสิตที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนิสิตชั้นปที่ 5 ภาควิชา
พลศึกษา คณะศึกษาศาสตรและ
พัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, 2558
2. Needs to Study in Master of
Education Program Field of
Study in Physical Education and
Doctor of Philosophy Program
Field of Study in Physical
Education Department of
Physical Education and Sports
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ภาระงานสอน
ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง

02170311
02170324
02170422
02170498

02193224
02193231
02193326
02193391
02193397
02193398

ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

Faculty of Education and
Development Sciences,
Kasetsart University
Kamphaengsaen Campus, 2561
3. The Development of Badminton
Short Serve Skill of
Mathayomsuksa 5 Students,
2561
4. Skill Development on Hook
Punch Using the Innovation
Called “Jerking Bundle Hook”
for Mathayomsuksa 1 Student in
Physical Education Course,
Srivichaiwithaya School, 2561
5. The Development of Instep Kick
through Instep Kick Practice for
Mathayom 4 Students, 2561
6. Development of Basic
Movement Skills for Students
Major of Physical Education and
Sports in Faculty of Education
and Development Science,
Kasetsart University
Kamphaengsaen Campus, 2561
7. Development of Students
Achievements in Learning about
Family Conflicts by Using Vidios
for Mathayomsuksa 3 Students,
2561
8. A Competency Assessment of
the Five Year Student’s
Bachelor of Education and
Health Education, Faculty of
Education and Development
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ภาระงานสอน
ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง

ลําดับ
ที่

12

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

Science, Kasetsart University
Kamphaengsaen Campus, 2561
9. Developing the Sport Sepak
takraw by Innovative Programs
Designed by Computer, 2560
10. A Construction of Sepaktakraw
Skill Tests for Kasetsart
University Kamphaeng Saen
Campus, 2560
นายสมบุญ ศิลปรุงธรรม*
ผลงานแตงหรือเรียบเรียง
รองศาสตราจารย
เทคนิคการเขียนแผนการจัดการเรียนรู
สศ.บ. (สาธารณสุขศาสตร)
สุขศึกษาแบบมืออาชีพ, 2558
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2534 งานวิจัย
กศ.ม. (สุขศึกษา)
1. ปจจัยที่สงผลตอภาวะผูนําการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2540
เปลี่ยนแปลงของนิสิตครู สาขาพล
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
ศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547
เกษตรศาสตร, 2561
2. ปจจัยที่มผี ลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของนิสิตปริญญาตรี สาขาพลศึกษาและ
สุขศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน, 2559

3. Needs to Study in Master of
Education Program Field of
Study in Physical Education and
Doctor of Philosophy Program
Field of Study in Physical
Education Department of
Physical Education and Sports
Faculty of Education and
Development Sciences,
Kasetsart University
Kamphaengsaen Campus, 2561
*อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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ภาระงานสอน
ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง

02170112
02170114
02170115
02170214
02170216
02170498

02193112
02193114
02193312
02193321
02193397
02193398

ลําดับ
ที่

13

14

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

4. A Competency Assessment of
and Development Science,
Kasetsart University
Kamphaengsaen
the Five Year Student’s
Bachelor of Education and
Health Education, Faculty of
Education and Development
Science, Kasetsart University
Kamphaengsaen Campus, 2561
นางสุพรทิพย พูพะเนียด
งานแตงหรือเรียบเรียง
อาจารย
การจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา
ป. (พยาบาลศาสตรและผดุงครรภ
และชุมชน, 2560
ชั้นสูง)
งานวิจัย
วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี, 2526
1. ผลของโปรแกรมกิจกรรมทางกายแบบ
ป. (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช)
ผสมผสานตอระดับกิจกรรมทางกาย
โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา, 2532
และสมรรถภาพทางการทําหนาที่ทาง
วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา)
กายผูสูงอายุ, 2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548
2. การศึกษาสุขภาพจิตและความฉลาด
ปร.ด. (วิทยาศาสตรการกีฬา)
ทางอารมณของนิสิตภาควิชาพลศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2559
และกีฬา คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน, 2558
นางสาวอัจฉรา ปุราคม
งานวิจัย
รองศาสตราจารย
1. ผลของโปรแกรมกิจกรรมทางกายแบบ
ปพ.ย. (พยาบาลศาสตร)
ผสมผสานตอระดับกิจกรรมทางกาย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
และสมรรถภาพการทําหนาที่ทางกาย
พุทธชินราช, 2533
ผูสูงอายุ, 2560
ศศ.ม. (การสงเสริมสุขภาพ)
2. กิจกรรมทางกายมีผลกระทบตอความ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2539
หนาแนนของมวลกระดูกในผูสูงอายุ
ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)
จริงหรือ?กรณีศึกษาเทศบาลนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550
ภูเก็ต,2559
Post doc. (Physical Activity and 3. การวางแผนจัดกิจกรรมทางกาย
-152-

ภาระงานสอน
ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง

02170111
02170211
02170212
02170312
02170318
02170498

02193113
02193118
02193213
02193311
02193313
02193314
02193397
02193398

02170113
02170213
02170215
02170313
02170498
02170271

02193119
02193212
02193216
02193314
02193397
02193398

ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
ผลงานทางวิชาการ
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
Health)
สําหรับผูสูงอายุ, 2558
University of Porto, Portugal ,
4. การประเมินโครงการเสริมสรางวิถี
2556
ชีวิตสุขภาวะของชุมชนการเคหะ
แหงชาติ: บทเรียนการสงเสริมสุขภาพ
, 2558
5. The Experience of Older Adults
in a Walking Program at
Individual, Interpersonal and
Environmental Levels, 2560
6. STEM Education: Innovation
Education for Young Generation
in ASEAN, 2560
7. Results from Thailand’s 2559
Report Card on Physical Activity
for Children and Youth, 2559

-153-

ภาระงานสอน
ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง

-วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ผลงานทางวิชาการ
ที่
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
1 นางจิราภรณ กาแกว*
งานวิจัย
อาจารย
1.การศึกษาแรงจูงใจในการเรียน
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยม
ภาษาอังกฤษของนิสติ สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543
ภาษาอังกฤษศึกษา มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร-การสอน)
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548
2560
2.ปญหาและกลวิธีการแปลบทความ
วิชาการจากภาษาอังกฤษเปนไทยของ
นิสิตสาขาภาษาอังกฤษศึกษา, 2559
3.The Study and Design of
Supervision Strategies for Student
Teachers in English Education
Program, 2559
2 นางทัศนีย จันติยะ*
ผลงานแตงหรือเรียบเรียง
อาจารย
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
02198323 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2539
งานวิจัย
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ 1.การศึกษาแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาตางประเทศ)
ภาษาอังกฤษของนิสิตสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547
ภาษาอังกฤษศึกษา มหาวิทยาลัย
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน-การสอน เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน,
ภาษาอังกฤษ)
2560
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559
2.ปญหาและกลวิธีการแปลบทความ
วิชาการจากภาษาอังกฤษเปนไทยของ
นิสิตสาขาภาษาอังกฤษศึกษา, 2559
3.Learning Strategies through
English Lessons. International
Conference on education,
Psychology and Society, 2560

*อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
-154-

ภาระงานสอน
ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง
02161561
02161562
02163121
02163322
02163323
02163331
02163421
02163422
02163423
02163271
02163491
02198323

02161463
02163121
02163271
02163323
02163421
02163422
02163423

02161561
02161562
02163121
02163322
02163323
02163331
02163421
02163422
02163423
02163424
02163271
02163491
02198323

02161463
02163331
02163323
02163423
02163424
02198213

ลําดับ
ที่

3

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา

นางสาวสุภิญญา ปญญาสีห*
อาจารย
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2537
M.A. (Teaching English as a
Foreign Language)
University of Reading, UK, 2545
Ph.D. (Education)
University of Technology
Sydney, Australia, 2558

ผลงานทางวิชาการ

4.The Study and Design of
Supervision Strategies for Student
Teachers in English Education
Program, 2559
5.The Study of Needs to Develop
an Extra-Curricular Activity Model
for enhancing the 21st Century
Skills of Mathematics Education
Students, Kasetsart University,
2559
งานวิจัย
1. การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การทองเที่ยวระยะสั้นโดยใชสถานการณ
จําลองเพื่อพัฒนาความสามารถดานการ
พูดภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตระดับ
ปริญญา, 2561
2. การศึกษาแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษของนิสิตสาขาภาษาอังกฤษ
ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน, 2560

*อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
-155-

ภาระงานสอน
ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง

02198411
02198492
02163121
02163322
02163323
02163423
02163491
02999144

02161463
02163331
02163322
02163323
02163423
02163491
02198392

-วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
1 นางสาวกนิษฐา เชาววัฒนกุล*
อาจารย
ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546
ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร-การสอน
คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานแตงหรือเรียบเรียง
การพัฒนาหลักสูตร, 2561
งานวิจัย
1. การพัฒนาความสามารถในการคิด
สรางสรรคผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เจตคติทางคณิตศาสตร เรื่อง การ
วิเคราะหขอมูลเบื้องตนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนราชินีบูรณะ
จังหวัดนครปฐมที่จัดการเรียนรูโดยใช
คําถามปลายเปด, 2561
2. รูปแบบการสรางเสริมศักยภาพ
อาจารยนิเทศกและอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อ
พัฒนาความสามารถดานการเปนพี่เลี้ยง
วิชาการสําหรับนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู, 2560.
3. The Study on Efficiency of ExtraCurricular Activities Model for
Enhancing Communication Skills
in the 21st Century Skills of
Mathematics Education, 2561
4. The Study of Needs to Develop
an Extra-Curricular Activity Model
for enhancing the 21st Century
Skills of Mathematics Education
Students, Kasetsart University,
2559

*อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
-156-

ภาระงานสอน
ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง
02162212
02162371
02162324
02162423
02162331
02162496
02198221

02162212
02162324
02162331
02162371
02162423
02162496
02198221

ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

2

นางสาวพินดา วราสุนันท*
ผูชวยศาสตราจารย
ศษ.บ. (วิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544
ค.ม. (วิจัยการศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555

3

นายวสันต เดือนแจง
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (สถิติประยุกต)
วิทยาลัยครูเทพสตรี, 2536
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546
ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการ
ปญญา)
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559
นางแสงเดือน เจริญฉิม*
งานวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย
1.การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อสงเสริม
ศษ.บ. (ฟสิกส-คณิตศาสตร)
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2528
เรื่ อ งเศษส ว น สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร)
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนอูทอง,2558
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2530
2.การประเมิ น ความต อ งการจํ า เป น
ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร-การสอน
กระบวนการจัด การเรี ยนการสอนของ
คณิตศาสตร)
นิ สิ ต สาขาคณิ ต ศาสตร ศึ ก ษา คณะ
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร, 2559
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553

4

งานวิจยั
1. การพัฒนารูปแบบการนําผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกไปใชประโยชนในการ
พัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขนาดเล็ก ในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ,
2560
2. การพัฒนามาตรวัดการรูเทาทันสื่อและ
สารสนเทศสํ า หรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษา, 2560
งานวิจยั
1. การพยากรณ ราคาข า วเปลื อกเจ า ของ
ไทยโดยใชวิธีรีโปรดิวสซิงเคอรเนลฮิลเบอร
สเปซแบบปรับใหม, 2560
2. โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการรับรู
โครงสรางมหาวิทยาลัยและความผูกพันตอ
องค ก รที่ ส ง ผลต อ ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบัติงานของอาจารยใน3จังหวัดภาคใต,
2559

*อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
-157-

ภาระงานสอน
ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง
02162212
02162321
02162491
02162496
02198351

02162212
02162321
02162491
02162496
02198392

02162211
02162311
02162422
02162213
02162496

02162211
02162213
02162311
02162331
02162422
02162496

02161362
02161462
02162324
02162423
02162496
02198221

02162423
02162491
02162496
02198221

-วิชาเอกวิทยาศาสตรศึกษา
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ผลงานทางวิชาการ
ที่
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
1 นางกิติศาอร เหลาเหมณี*
งานวิจัย
อาจารย
1.Enhancing Seventh Grade
วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต)
Students’ Critical Thinking
สถาบันราชภัฎจันทรเกษม, 2544
Ability through Scientific Inquiry,
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน
2560
มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร)
2.Implication of context-based
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552 science in middle school
students: case of learning heat,
2560
3. Seventh grade students' critical
thinking ability in science, 2559
2 นางสาวกุลธิดา นุกูลธรรม
งานวิจัย
อาจารย
1.การพัฒนาเกณฑการประเมินทักษะ
วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
การโตแยงโดยใชประเด็นทางสังคมที่
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ, 2543
เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรสําหรับ
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3, 2561
สถาบันราชภัฏนครสวรรค, 2544
2.การสรางเครือขายความรวมมือพหุ
ปร.ด. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ศึกษา)
ของโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
นครปฐม, 2560
3. Problem Solving Ability
Assessment Based on Design for
Secondary School Students,
2561
4. Effect of practical work on
students’ inquiry skills for
hydrocarbon compounds
classification tests, 2561

*อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
-158-

ภาระงานสอน
ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง
02164421 02164211
02164371
02164497

02164211
02164212
02164331
02164371
02164497

02164211
02164212
02164371
02164497

ลําดับ
ที่

3

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา

นางสาวทัศตริน วรรณเกตุศิริ
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (ฟสิกส) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2543
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู (การสอน
วิทยาศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544

ผลงานทางวิชาการ

5. Science Student Teachers’
Confidence Teaching and
Understanding STEM-related
Content at the Middle School
Level, 2561
6. Learning through Communitybased Project: Enhancing
Undergraduate Students’
Creativity on Natural Chemistry
Products, 2560
7. The Delvelopment of an
Instruction to Assess Lower
Secondary Students’
Argumentation skills in
Socioscientific Scenarios, 2560
8. Inquiry-based STEM Activities
Created by Science Student
Teachers in a Teaching Method
Course, 2560
9. Enhancing Seventh Grade
Students’ Critical Thinking
Ability through Scientific Inquiry,
2560
10. Situations and Guidelines for
Enhancement of Thai Labors’
Vocational Rehabilitation and
Retraining, 2558
งานวิจัย
1.การพัฒนาเกณฑการประเมินทักษะ
การโตแยงโดยใชประเด็นทางสังคมที่
เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3, 2561
2.การสรางเครือขายความรวมมือพหุ
ภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
-159-

ภาระงานสอน
ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง
02198492
02999144

02164211
02164212
02164423
02164497
02999144

02164321
02164322
02164491
02198392

ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
ปร.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา-ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2549

ผลงานทางวิชาการ

ของโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด
นครปฐม, 2560
3. Criteria for examining
constructionist-oriented TPACK
confidence and analyzing lesson
plans of pre-service science
teachers, 2561
4. Science Student Teachers’
Confidence Teaching and
Understanding STEM-related
Content at the Middle School
Level, 2561
5. Problem Solving Ability
Assessment Based on Design for
Secondary School Students,
2561
6. School performance indicator
on improving student learning
achievement through O-NET
scores: Factor analysis on
student prior achievement and
the size of the school, 2561
7. Effect of practical work on
students’ inquiry skills for
hydrocarbon compounds
classification tests, 2561
8. Implication of Context-based
Science in Middle School
Students: Case of Learning Heat.
International, 2560
9. The Delvelopment of an
Instruction to Assess Lower
Secondary Students’
Argumentation skills in
-160-

ภาระงานสอน
ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง

ลําดับ
ที่

4

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา

นางนันทรัตน เครืออินทร
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544
ป.บัณฑิตทางศึกษาศาสตร (วิชาชีพครู)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2545
ปร.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550

ผลงานทางวิชาการ

Socioscientific Scenarios, 2560
10. Inquiry-based STEM Activities
Created by Science Student
Teachers in a Teaching Method
Course, 2560
11. Enhancing Seventh Grade
Students’ Critical Thinking
Ability through Scientific Inquiry,
2560
12. Preservice Science Teachers’
Confidence for Teaching STEM:
Understanding STEM-related
Content at the Secondary Level,
2559
13. Situations and Guidelines for
Enhancement of Thai Labors’
Vocational Rehabilitation and
Retraining, 2558
งานวิจัย
1.การพัฒนาเกณฑการประเมินทักษะ
การโตแยงโดยใชประเด็นทางสังคมที่
เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3, 2561
2.การสรางเครือขายความรวมมือพหุ
ภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม
, 2560
3. Science Student Teachers’
Confidence Teaching and
Understanding STEM-related
Content at the Middle School
Level, 2561
4. School performance indicator
on improving student learning
-161-

ภาระงานสอน
ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง

02164351
02164413
02164421
02164422
02164497
02198322
02198411
02164372
02999144

02164331
02164372
02164413
02164491
02198112

ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

achievement through O-NET
scores: Factor analysis on
student prior achievement and
the size of the school, 2561
5. Learning through Communitybased Project: Enhancing
Undergraduate Students’
Creativity on Natural Chemistry
Products, 2560
6. The Delvelopment of an
Instruction to Assess Lower
Secondary Students’
Argumentation skills in
Socioscientific Scenarios, 2560
7. Inquiry-based STEM Activities
Created by Science Student
Teachers in a Teaching Method
Course, 2560
8. Enhancing Seventh Grade
Students’ Critical Thinking
Ability through Scientific Inquiry,
2560
9. Preservice Science Teachers’
Confidence for Teaching STEM:
Understanding STEM-related
Content at the Secondary Level,
2559
10. Seventh Grade Students’
Critical Thinking Ability in
Science, 2559
11. Ninth Grade Students’
Argumentation Skills Relating to
Sociosciencetific Issues, 2558
12. Pre-Service Teachers’
-162-

ภาระงานสอน
ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง

ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา

5

นางรุจิราพร รามศิร*ิ
ผูชวยศาสตราจารย
กศ.บ. (การศึกษาวิทยาศาสตร-ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2533
กศ.ม. (การวัดและประเมินผล)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2540
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556

6

นายวิทัศน ฝกเจริญผล*
อาจารย
B.A. (Physics)
Cornell University,USA, 2551
M.S. (Physics)
University of Illinois at Urbana
Champaign, USA, 2556
Ph.D. (Physics Education
Research)
*อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ผลงานทางวิชาการ

Responses to Ethical Situation
Related to Teaching Practice,
2558
13. A Study of Thai In-Service and
Pre-Service Science Teachers’
Understanding of Science
Process Skills, 2558
14. Situations and Guidelines for
Enhancement for Thai Labors’
Vocational Rehabilitation and
Retraining, 2558
งานวิจัย
1.การศึกษาสภาพและความตองการใน
การเรียนการสอนตามหลักสูตร
หองเรียนวิทยาศาสตร โรงเรียนสาธิต
แหงมหา วิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและ
พัฒนา โดยการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน, 2559
2.Implication of Context-based
Science in Middle School
Students: Case of Learning Heat,
2560
งานวิจัย
1.การสรางเครือขายความรวมมือพหุ
ภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
จังหวัดนครปฐม, 2560
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ภาระงานสอน
ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง

02164491 02161163
02161263
02161363
02161463
02198392

02164271
02164331
02164332
02164371
02999144

02161163
02161263
02161363
02161463
02164331
02164332
02198113

ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
ผลงานทางวิชาการ
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
University of Illinois at Urbana
2. Criteria for examining
Champaign, USA, 2557
constructionist-oriented TPACK
confidence and analyzing lesson
plans of pre-service science
teachers, 2561
3. School performance indicator
on improving student learning
achievement through O-NET
scores: Factor analysis on
student prior achievement and
the size of the school, 2561
4. Problem solving ability
assessment based on design for
secondary school students.
International, 2561
5. Implication of Context-based
Science in Middle School
Students: Case of Learning Heat,
2560
6. Judgments of physics problem
difficulty among experts and
novices, 2558
7. A study of Thai in-service and
pre-service science teachers’
understanding of science
process skill, 2558

-164-

ภาระงานสอน
ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง

-วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ผลงานทางวิชาการ
ภาระงานสอน
ที่
ตําแหนงทางวิชาการ
ปจจุบัน หลักสูตร
คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
ปรับปรุง
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
1 นางสาวจุฑาทิพย ถาวรรัตน
งานวิจัย
02191351
อาจารย
1.ปญหาและความตองการพัฒนาการ
02191491
วท.บ. (อารักขาพืช)
ประกอบอาชีพปลูกผักของเกษตรกร
02191497
มหาวิทยาลัยแมโจ, 2540
ตําบลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี,
ศษ.ม. (สิ่งแวดลอมศึกษา)
2558
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543
2. การพัฒนาความตระหนักทาง
ศษ.ด. (สิ่งแวดลอมศึกษา)
สิ่งแวดลอมผานกิจกรรมนันทนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5,
2558
3. The Application of Sufficiency
Economy and Quality of Life of
Students at SuanPhungWittaya
School, Ratchaburi Province,
2559
2 นายนิรันดร ยิ่งยวด
งานวิจัย
02191161
อาจารย
1. แนวทางการพัฒนากําลังคนเพื่อเปน
02191162
วท.บ. (ศึกษาศาสตร-เกษตร)
ผูประกอบการเกษตรบนเสนทางอาชีว
02191361
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546
เกษตร: ถอดประสบการณโครงการ
02191362
วท.ม. (การวางแผนสิ่งแวดลอมเพื่อ
สรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม,
02191461
พัฒนาชุมชนและชนบท)
2559
02191498
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548
2. The Establishment of
ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ Relationship among Multi Ages of
ชุมชน)
Sasimum Sub-District,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2558
KamphaengSaen District,
Nakhonpathom Province By
Using Community Health
Activities, 2559
3

นายประสงค ตันพิชัย
รองศาสตราจารย
วท.บ. (ศึกษาศาสตร-เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2529
วท.ม. (เกษตรศาสตร)

งานวิจัย
1. จิตสํานึกตอการพัฒนาชุมชนของ
เยาวชน: กรณีศึกษากลุมเยาวชน
อาสาสมัครพัฒนาชุมชนหวยหมอนทอง,
2558
2. การวิเคราะหโมเดลองคประกอบเชิง
-165-

-

02191261
02191361
02191362

ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2530
Ph.D. (Agricultural Education)
University of the Philippine Los
Boños, Philippines, 2541

ผลงานทางวิชาการ

ยืนยันของความสามารถในการเผชิญการ
ฟนผาอุปสรรคของนักศึกษาครู หลักสูตร
5 ป ชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร วิทยาเขตปตตานี, 2558
3. The Establishment of
Relationship among Multi Ages of
Sasimum Sub-District, Kamphaeng
Saen District, Nakhonpathom
Province By Using Community
Health Activities, 2559
4. A Learning Experience for the
Security Management of the
Communities Affected Socially by
the Special Border Economic
Zone Policy in Mae Sot District,
2558
5.. Strategic Guidelines for Further
Development of New-Generation
Farmers under the Management
of Agricultural Vocational
Institutions in Thailand, 2558
6. Youth Consciousness in Commu
nity Development: A Case Study
of a Voluntary Group in Huai Mon
Thong Community Development,
2558
7. Development of Knowledge
Management Process in the
Preparation of Household
Accounts of Baan Rang-E-Meoi,
Tambon Huaykwang, Amphur
Kamphaeng saen, Changwat
Nakhonpathom, 2558

-166-

ภาระงานสอน
ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง

ลําดับ
ที่
4

5

6

ชื่อ-นามสกุล
ผลงานทางวิชาการ
ภาระงานสอน
ตําแหนงทางวิชาการ
ปจจุบัน หลักสูตร
คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
ปรับปรุง
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
งานวิจัย
นายระวี สัจจโสภณ
02191331
1. กระบวนการเรียนรูในการทําศาลพระ
อาจารย
02191496
ภูมขิ องชุมชนหวยพระ อําเภอดอนตูม
ค.บ. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
02191497
จังหวัดนครปฐม, 2558
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549
02191498
2.
The
Scenario
of
the
University
of
ค.ม. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
the Third Age Models for Lifelong
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551
Learning of the Thai Aging
ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
Groups, 2558
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555
3. The Scenario of a Learning City
Model Based on the Lifelong
Learning Concept to Develop the
Active Aging of Thai Elderly, 2558
*
นางวราภรณ แยมทิม
งานวิจัย
02191351
อาจารย
1. การพัฒนาตัวบงชี้การสรางศักยภาพ
02191491
ค.บ. (ประถมศึกษา)
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน, 2559
02191497
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536
2. กระบวนการเรียนรูในการทําศาลพระ
ค.ม. (วิจัยการศึกษา)
ภูมิของชุมชนหวยพระ อําเภอดอนตูม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540
จังหวัดนครปฐม, 2558
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550
นางสาววรรณี เนียมหอม
งานวิจัย
02191496
ผูชวยศาสตราจารย
ความพึงพอใจในการฝกอบรมการใช
02191498
อ.บ. (ภูมิศาสตร)
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของครู
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535
ภาษาอังกฤษใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คอ.ม. (การบริหารอาชีวศึกษา)
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ จังหวัดสุพรรณบุรี, 2558
ทหารลาดกระบัง, 2543
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552

*อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
-167-

ลําดับ
ที่
7

8

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
นายวิทิตร ใจอารีย*
อาจารย
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2526
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2531
Dr.rer.agr. (Doctor rerum
Agriculturarum)
Humboldt Universitätzu Berlin,
Germany, 2545

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
1.การประเมินความทนทานตออุณหภูมิ
สูงที่ระยะเจริญพันธุในพันธุขาวที่ไมไว
ตอแสง, 2560
2. Effect of Priming with 5Aminolevulinic Acid on Seed
Germination Capacity, Seedling
Growth and Antioxidant Enzyme
Activity in Rice Subjected to
Accelerated Ageing Treatment,
2558
3. Effects of brassinosteroid and
brassinosteroid mimic on
photosynthetic efficiency and
rice yield under heat stress,
2558
นางสาวศุภรักษ อธิคมสุวรรณ
งานวิจัย
อาจารย
1.กระบวนการเรียนรูในการทําศาลพระ
บธ.บ. (การเลขานุการ)
ภูมิของชุมชนหวยพระ อําเภอดอนตูม
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 2537
จังหวัดนครปฐม, 2558
วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ 2.การรับรูภาวะผูนําที่เปนแบบอยางของ
องคกร)
ผูบริหารผูแทนจําหนายโตโยตาใน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,
ประเทศไทย, 2558
2547
ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555

*อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
-168-

ภาระงานสอน
ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง
-

02191496
02191498

-

02191331
02191496
02191498

ลําดับ
ที่
9

10

ชื่อ-นามสกุล
ผลงานทางวิชาการ
ภาระงานสอน
ตําแหนงทางวิชาการ
ปจจุบัน หลักสูตร
คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
ปรับปรุง
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
นายสันติ ศรีสวนแตง
งานวิจัย
02191262
รองศาสตราจารย
1.ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวน
02191321
วท.บ. (ศึกษาศาสตร-เกษตร)
รวมในการจัดการความรูของบุคลากร
02191322
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2530
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,
02191461
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
2558
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2537
2. การวิเคราะหโมเดลองคประกอบเชิง
ศศ.ด. (อาชีวศึกษา)
ยืนยันของความสามารถในการเผชิญ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550
การฟนฝาอุปสรรคของนักศึกษาครู
หลักสูตร 5 ป ชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัย
สงขลา นครินทร วิทยาเขตปตตานี ,
2558
3. The Establishment of
Relationship among Multi Ages
of Sasimum Sub-District,
KamphaengSaen District,
Nakhonpathom Province By
Using Community Health
Activities, 2559
4. Youth Consciousness in
Community Development: A
Case Study of a Voluntary
Group in Huai Mon Thong
Community Development, 2558
5. Development of Knowledge
Management Process in the
Preparation of Household
Accounts of Baan Rang-E-Meoi,
Tambon Huaykwang, Amphur
Kamphaeng saen, Changwat
Nakhonpathom, 2558
งานวิจัย
นางสาวสุภาสิณี นุมเนียม
02191322
1. การปฏิบัติตามสมรรถนะการทํางาน
อาจารย
02191351
จางเหมาบริการของพนักงานหาง
บธ.บ. (บริหารทั่วไป)
02191491
หุนสวนจํากัด มายดอินเตอรดีเวลลอป
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2536
02191496
เมนท, 2559
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ลําดับ
ที่

11

ชื่อ-นามสกุล
ผลงานทางวิชาการ
ภาระงานสอน
ตําแหนงทางวิชาการ
ปจจุบัน หลักสูตร
คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
ปรับปรุง
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
2.แนวทางการสงเสริมความรูแบบมีสวน
02191497
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,
รวมเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรดาน
2546
การลดการใชสารเคมี การลดรายจาย
ค.ด. (พัฒนาศึกษา)
และการเพิ่มรายได ตามหลัก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553
การเกษตรพอเพียง ขององคการ
บริหารสวนตําบลหนาโคก อําเภอผัก
ไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2558
3. Evaluation of Human Resource
Development Project on
Management Capacity Building
for Level 8 Staff of Bank of
Agriculture and Agricultural
Cooperatives, 2559
*
งานวิจัย
นายสุรพงษ ดํารงกิตติกุล
02191461
1.การพัฒนาของเมล็ดพันธุกระเจี๊ยบ
ผูชวยศาสตราจารย
02191496
แดงพันธุซูดาน, 2560
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
02191498
2. การพัฒนาของเมล็ดและระยะเก็บ
(เกียรตินิยมอันดับ1)
เกี่ยวของเมล็ดพันธุปอเทือง, 2558
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2534
3.ผลของอุณหภูมิสูงในระหวางการ
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
พัฒนาของดอกที่มีตอคุณภาพเมล็ด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538
พันธุพริก, 2558
Ph.D.( Horticultural Crop
4. Next Generation of Vegetable
Physiology)
Grafting Utilization under Biotic
Ehime University, Japan, 2542
and Abiotic Stress for Vegetable
Production in Thailand, 2559

*อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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ลําดับ
ที่
12

ชื่อ-นามสกุล
ผลงานทางวิชาการ
ภาระงานสอน
ตําแหนงทางวิชาการ
ปจจุบัน หลักสูตร
คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
ปรับปรุง
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
นายอภิชาติ ใจอารีย
งานวิจัย
02191262
ผูชวยศาสตราจารย
1.ปจจัยที่มีความสัมพันธกับเจตคติตอ
02191321
วท.บ. (ศึกษาศาสตร-เกษตร)
อาชีพเกษตรกรรมของยุวเกษตรกร ใน
02191322
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538
อําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัด
02191461
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
กาญจนบุรี, 2559
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545
2. แนวทางการพัฒนากําลังคนเพื่อเปน
ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
ผูประกอบการเกษตรบนเสนทางอาชีว
ชุมชน)
เกษตร: ถอดประสบการณโครงการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2555
สรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม,
2559
3.กระบวนการเรียนรูในการทําศาลพระ
ภูมิของชุมชนหวยพระ อําเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม, 2558
4. เจตคติตอวิชาชีพครูเกษตรของนิสิต
ฝกสอน สาขาวิชาการจัดการเรียนรู
สาขาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2558
5. Knowledge Management
Process for Local Wisdom in
Food Preservation Processing in
Western Local Community of
Thailand, 2559
6. The Application of Sufficiency
Economy and Quality of Life of
Students at SuanPhungWittaya
School, Ratchaburi Province,
2559
7.A Knowledge Management
Model for Local Wisdom in
Bamboo Shoot Preservation
Processing in Western Local
Community of Thailand, 2558
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ลําดับ
ที่

13

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา

นางสาวอารีรัตน ภาคพิธเจริญ
อาจารย
วท.บ. (พืชศาสตร)
มหาวิทยาลัยแมโจ, 2545
วท.ม. (การจัดการทรัพยากร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2549
ค.ด.(พัฒนศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555

ผลงานทางวิชาการ

8. A Learning Experience for the
Security Management of the
Communities Affected Socially
by the Special Border Economic
Zone Policy in Mae Sot District,
2558
งานวิจัย
1.การศึกษาผลการดําเนินธุรกิจ
เครื่องดื่มน้ําฟกขาวของวิสาหกิจชุมชน
กลุมผูปลูกฟกขาวบานปลักไมลาย
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม,
2558
2.ศักยภาพและแนวทางการลงทุนทาง
การศึกษาของสาขาเกษตรและ
สิ่งแวดลอมศึกษา ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและชุมชน, 2558
3.The Women’s Roles in the
Agricultural Production Sector
Affecting Household Debt
Behaviors, 2559
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ภาระงานสอน
ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง

-

02191331
02191461

3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
1 นายธีรศักดิ์ สรอยคีรี
อาจารย
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
อุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, 2545
คอ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2548
ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2558
2 นายธนรัตน แตวัฒนา
รองศาสตราจารย
อส.บ. (เทคโนโลยีขนถายวัสดุ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ, 2533
ค.อ.ม. (เครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ, 2538
ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ, 2556
3 นางสาวพัทธนันท หรรษาภิรมยโชค
ผูชวยศาสตราจารย
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร)
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, 2540
นศ.ม. (การประชาสัมพันธ)
มหาวิทยาลัยสยาม, 2543
ค.ด. (เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน
ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง

งานวิจัย
02198231 02198232
1.รูปแบบกิจกรรมทางกายเพื่อลดการ
02198342
เสื่อมถอยของสมรรถภาพการทํา
หนาที่ทางกายสําหรับผูสูงอายุ, 2558

งานวิจัย
02198231 02198232
1.โซอุปทานสินคาเกษตรจากแหลง
02198342
ผลิตภายในประเทศเพื่อการสงออก
02198352
ไปยังสาธารณรัฐเกาหลี, 2558
2.การสํารวจศักยภาพแหลงทองเที่ยว
ประเภทเกาะทั่วประเทศเพื่อสงเสริม
พั ฒ นาให เ ป น แหล ง ท อ งเที่ ย วที่ มี
คุณภาพของประเทศ, 2558

งานวิจัย
02198322 02198232
1. แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู
02198342
เพื่อวางแผนชุมชน, 2560
2.กระบวนการจัดการความรู, 2559
3. การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูที่มุงสูความเปนเลิศระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสําหรับ
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ดวย
กระบวนการจัดการความรู, 2558
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ชื่อ-นามสกุล
ลําดับ
ตําแหนงทางวิชาการ
ที่
คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
1 นายอุดร รัตนภักดิ์
รองศาสตราจารย
ค.บ. (พลศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2516
อ.ม. (ปรัชญา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2522

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอนใน
หลักสูตรปรับปรุง
02193112
02193341

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกสอน)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู มีการจัดใหนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู
กอนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษาเปนระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม (การฝกสอน)
4.1.1 มีสมรรถนะการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
4.1.2 มีความสามารถในการจัดการเรียนรูทั้งในสถานการณจําลองและสถานการณจริง
4.1.3 มีความสามารถในการออกแบบทดสอบหรือขอสอบ
4.1.4 มีความสามารถในการตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสินผลการเรียน
4.1.5 มีความสามารถในการจัดการสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน
4.1.6 มีความสามารถในการวิจัยแกปญหาผูเรียน
4.1.7 มีความสามารถในการเปนครูมืออาชีพ
4.1.8 มีการปฏิบัติธรรมหรือกิจกรรมอาสา
4.2 ชวงเวลา
4.2.1 การฝกปฏิบัติการสอนระหวางเรียน เปนไปตามแผนการศึกษา
4.2.2 การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษากําหนดใชระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาเปนไปตาม
แผนการศึกษา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
4.3.1 การฝกปฏิบัติการสอนระหวางเรียน 8 ชั่วโมงตอสัปดาห ไมนอยกวา 12 สัปดาห
4.3.2 การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษาเต็มเวลา ไมนอยกวา 18 สัปดาห
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5.ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
นิสิตตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดานการทําวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษาตามที่กําหนด
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษานิสิตตองทําการวิจัยเพื่อสรางองคความรู (Researchbased learning) หรือการทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอยางมีวิสัยทัศน (Research and Development
and Vision-bases learning)
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นิสิตมีความสามารถในการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรู (Research-based learning) หรือการทํา
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอยางมีวิสัยทัศน (Research and Development and Vision-bases learning)
5.3 ชวงเวลา
ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จํานวนหนวยกิต
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา IV จํานวน 6 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกํ าหนดใหนิ สิ ต ให นิ สิ ต นํ าปญหาวิ จั ย เพื่ อสร างองค ความรูห รื อพั ฒ นานวั ตกรรมมาในการ
สัมมนาระหวางการฝกประสบการณสอนในสถานศึกษา และใหอาจารยนิเทศกติดตาม ใหคําแนะนํา และ
เสนอแนะแนวทางใหแกนิสิตในการทําวิจัย
5.6 กระบวนการประเมิน
ประเมินจากประสิทธิภาพของงานวิจัย มีการบันทึกติดตามความกาวหนาในการวิจัยในสมุดบันทึก
การฝกประสบการณวิชาชีพครูของนิสิตโดยอาจารยนิเทศก ความกาวหนาของงานและการสงผลงานตาม
ระยะเวลาที่กําหนด อึกทั้งมีการใหนิสิตนําเสนอผลงานวิจัย
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูกลยุทธการสอนและประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
มีลักษณะความเปนบัณฑิตที่สํานึกดี และ - มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาอัตลักษณในดานสํานึกดี
มีความสามัคคี
และความสามัคคีในหมูคณะ
- การจัดตั้งศูนยคุณธรรม จริยธรรมและการใหคําปรึกษาเพื่อ บม
เพาะความมีคุณธรรม จริยธรรม และความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู
- มีการกําหนดใหเขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือ
กิจกรรมเพื่อสังคม
- มีการเชิดชูเกียรติสําหรับผูเปนแบบอยางที่ดี
มี ค วามใฝ รู แ ละสามารถใช ทั ก ษะทาง - มีการจัดตั้งหองปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค
เทคโนโลยีได
- มีการจัดตั้งหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อใชในการเรียนการสอน
และฝกอบรมทักษะทางเทคโนโลยีใหแกนิสติ
- มีการเปดรายวิชาทางดานเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะใหแกนิสิต
มีความสามารถการใชทักษะภาษา
- มีหองปฏิบัติการทางภาษาเพื่อใหไดฝกทักษะการใช
ตางประเทศไดดี
ภาษาตางประเทศ
- มีโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาตางประเทศ
- สงเสริมการหาประสบการณในตางประเทศ
- สงเสริมใหมีการสอดแทรกภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
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2.การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1.รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพ เปนกลยุทธการจัดการเรียนรู การถายทอด
ครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ ความรู การสรางแรงบันดาลใจและสงเสริม
ความเปนครูและปฏิบัติตนตาม ใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนรูโดยใช
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ศาสตรการสอน รวมถึงการใชเทคนิค
2.มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทน วิธีการจัดการเรียนรูและสื่อเทคโนโลยี
อดกลั้น มีความเสียสละ
และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูอยาง
รับผิดชอบและซื่อสัตยตองานที่ หลากหลาย เหมาะสมกับสาระวิชาและ
ไดรับมอบหมายทั้งดานวิชาการ ผูเรียนที่มีความแตกตางกัน โดยเนนผูเรียน
และวิชาชีพ และสามารถพัฒนา เปนสําคัญ บูรณาการความรูขามศาสตร
ตนเองอยางตอเนื่อง ประพฤติ ขามวัฒนธรรม และนํามาประยุกตใชใน
ตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการศาสตร
ครอบครัว สังคมและ
การสอน ความรู เนื้อหาสาระ และ
ประเทศชาติ และเสริมสรางการ เทคโนโลยี ไปใชในการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาที่ยั่งยืน
พัฒนาผูเรียนใหเกิดผลการเรียนรูตาม
3.มีคานิยมและคุณลักษณะเปน มาตรฐานคุณวุฒิ อาทิ
ประชาธิปไตย คือ การเคารพ
1.การเรียนรูจากกรณีศึกษา
สิทธิ และใหเกียรติคนอื่น มี
2.การเรียนรูจากกระบวนการกระจาง
ความสามัคคีและทํางานรวมกับ คานิยม
ผูอื่นได ใชเหตุผลและปญญาใน 3.การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงาน
การดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ จริงในสถานศึกษา
4.มีความกลาหาญและ
4.การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ
แสดงออกทางคุณธรรม
5.การเรียนรูแบบรวมมือ
จริยธรรม สามารถวินิจฉัย
6.การเรียนรูโดยใชการสืบสอบ
จัดการและคิดแกปญหาทาง
7.การเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรสรางนิยม
คุณธรรมจริยธรรมดวยความ
(Constructivism)
ถูกตองเหมาะสมกับสังคม การ 8.การเรียนรูแบบผสมผสาน โดยบูรณาการ
ทํางานและสภาพแวดลอม โดย เทคโนโลยีดิจิทัล
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช
9.การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน
ดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัด
10.การเรียนรูโดยใชสถานการณ/
ฐานทางสังคม ความรูสึกของ
ปรากฏการณ/ฉากทัศนเปนพื้นฐาน
ผูอื่นและประโยชนของสังคม
11.การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน
สวนรวม มีจิตสํานึกในการธํารง 12.การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน
ความโปรงใสของสังคมและ
13.การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ประเทศชาติ ตอตานการทุจริต 14.การเรียนรูเชิงผลิตภาพ
คอรัปชั่นและความไมถูกตอง ไม 15.การเรียนรูดวยการนําตนเอง
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กลยุทธการประเมินผล
การออกแบบวิธีการวัดและ
ประเมินโดยใชแนวคิดการ
ประเมินตามสภาพจริง วิธีการที่
หลากหลาย สอดคลองกับเนื้อหา
กิจกรรม และบริบทรายวิชา มี
เปาหมายของการวัดและ
ประเมินเพื่อใชในการปรับปรุง
พัฒนาผูเรียน การเรียนการสอน
และการตัดสินผลการเรียน ใช
การวัดและประเมินเปนกลไก
หรือเครื่องมือที่ทําใหผูเรียน
สามารถเรียนรูดวยตนเองเปน
ทําใหผูเรียนรูจักตนเอง และมี
ขอมูลสานสนเทศในการเตรียม
ความพรอมและสงเสริมพัฒนา
ผูเรียนในการประกอบอาชีพเมื่อ
สําเร็จการศึกษา โดยมีกลยุทธ
การประเมินผลการเรียนรู ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ อาทิ
1.การสังเกต เชน พฤติกรรม
การเรียน การทํางานตาม
สภาพจริง การปฏิบัติตาม
สภาพจริงหรือในหอง
ปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา การเขารวม
กิจกรรมเสริมความเปนครู
ฯลฯ
2.การประเมินโดยเพื่อน พอแม
ผูปกครอง
3.การประเมินกรณีศึกษา
4.การใชแบบวัดทางจิตวิทยา
เชน แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม
คานิยม อุดมการณื จิต
วิญญาณความเปนครู ทักษะ
การเรียนรู ความรอบรูดาน

ผลการเรียนรู
ใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอก
เลียนผลงาน

กลยุทธการสอน
16.การเรียนรูโดยวิธีโสเครติส
17.Team-based Learning
18. Work Integrate Learning
19.MOOC (Massive Open Online
Course)
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กลยุทธการประเมินผล
ตางๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ
5.การทดสอบความรู เชน การ
ทดสอบความรูในเนื้อหา
รายวิชาที่เนนทฤษฎี
6.การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะ
การปฏิบัติ เชน การนําเสนอ
งาน โครงงาน รายงาน
การศึกษาคนควา การวิจัยใน
ชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ฯลฯ
7.การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี

2.2 ความรู
ผลการเรียนรู
1.มีความรอบรูในหลักการ
แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดาน
วิชาชีพของครู อาทิ คานิยมของ
ครู คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู
ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยา
สําหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ
จิตวิทยาการเรียนรูเพื่อจัดการ
เรียนรูและชวยเหลือ แกไข
ปญหา สงเสริมและพัฒนาผูเรียน
หลักสูตรและวิทยาการการ
จัดการเรียนรู นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู
การวัดประเมินการศึกษาและ
การเรียนรู การวิจัยและการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ผูเรียนและภาษาเพื่อการสื่อสาร
สําหรับครู ทักษะการนิเทศและ
การสอนงาน ทักษะเทคโนโลยี
และดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัย
และวัดประเมิน ทักษะการ
รวมมือสรางสรรค และทักษะ
ศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู ความ
เขาใจในการบูรณาการความรูกับ
การปฏิบัติจริงและการบูรณาการ
ขามศาสตร อาทิ การบูรณาการ
การสอน(Technological
Pedagogical Content
Knowledge : TPCK) การสอน
แบบบูรณาการความรูทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
กระบวนการทางวิศวกรรมและ
คณิตศาสตร (Sciencs
Technology Engineering
amd mathematics

กลยุทธการสอน
เปนกลยุทธการจัดการเรียนรู การ
ถายทอดความรู การสรางแรงบันดาลใจ
และสงเสริมใหผูเรียนมีความสุขในการ
เรียนรูโดยใชศาสตรการสอน รวมถึงการ
ใชเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรูและสื่อ
เทคโนโลยี และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู
อยางหลากหลาย เหมาะสมกับสาระวิชา
และผูเรียนที่มีความแตกตางกัน โดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ บูรณาการความรูขาม
ศาสตร ขามวัฒนธรรม และนํามา
ประยุกตใชในการจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การศาสตรการสอน ความรู เนื้อหาสาระ
และเทคโนโลยี ไปใชในการจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดผลการเรียนรูตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ อาทิ
1.การเรียนรูจากกรณีศึกษา
2.การเรียนรูจากกระบวนการกระจาง
คานิยม
3.การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงาน
จริงในสถานศึกษา
4.การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ
5.การเรียนรูแบบรวมมือ
6.การเรียนรูโดยใชการสืบสอบ
7.การเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรสรางนิยม
(Constructivism)
8.การเรียนรูแบบผสมผสาน โดยบูรณา
การเทคโนโลยีดิจิทัล
9.การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน
10.การเรียนรูโดยใชสถานการณ/
ปรากฏการณ/ฉากทัศนเปนพื้นฐาน
11.การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน
12.การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน
13.การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
14.การเรียนรูเชิงผลิตภาพ
15.การเรียนรูดวยการนําตนเอง
16.การเรียนรูโดยวิธีโสเครติส
-179-
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การออกแบบวิธีการวัดและ
ประเมินโดยใชแนวคิดการ
ประเมินตามสภาพจริง วิธีการที่
หลากหลาย สอดคลองกับเนื้อหา
กิจกรรม และบริบทรายวิชา มี
เปาหมายของการวัดและ
ประเมินเพื่อใชในการปรับปรุง
พัฒนาผูเรียน การเรียนการสอน
และการตัดสินผลการเรียน ใช
การวัดและประเมินเปนกลไก
หรือเครื่องมือที่ทําใหผูเรียน
สามารถเรียนรูดวยตนเองเปน
ทําใหผูเรียนรูจักตนเอง และมี
ขอมูลสานสนเทศในการเตรียม
ความพรอมและสงเสริมพัฒนา
ผูเรียนในการประกอบอาชีพเมื่อ
สําเร็จการศึกษา โดยมีกลยุทธ
การประเมินผลการเรียนรู ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ อาทิ
1.การสังเกต เชน พฤติกรรมการ
เรียน การทํางานตามสภาพ
จริง การปฏิบัติตามสภาพจริง
หรือในหอง ปฏิบัติการ การ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
การเขารวมกิจกรรมเสริมความ
เปนครู ฯลฯ
2.การประเมินโดยเพื่อน พอแม
ผูปกครอง
3.การประเมินกรณีศึกษา
4.การใชแบบวัดทางจิตวิทยา
เชน แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม
คานิยม อุดมการณื จิต
วิญญาณความเปนครู ทักษะ
การเรียนรู ความรอบรูดาน
ตางๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ
5.การทดสอบความรู เชน การ

ผลการเรียนรู
Education : STEM
Education) ชุมชนแหงการ
เรียนรู (Professional Learning
Community : PLC) และมี
ความรูใ นการประยุกตใช
2.มีความรอบรูในหลักการ
แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน
สามารถวิเคราะหความรู และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้ง
สามารถติดตามความกาวหนา
ดานวิทยาการและนําไป
ประยุกตใชในการพัฒนาผูเรียน
โดยมีผลลัพธการเรียนรูและ
เนื้อหาสาระดานมาตรฐานผล
การเรียนรูดานความรูของแตละ
สาขาวิชาตามเอกสารแนบทาย
3.มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจ
ชุมชน เขาใจโลกและการอยู
รวมกันบนพื้นฐานความแตกตาง
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญ
และเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม และสามารถนํา
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนา
งานและพัฒนาผูเรียน
4.มีความรูและความสามารถใน
การใชภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม
มาตรฐาน
5.ตระหนักรู เห็นคุณคาและ
ความสําคัญของศาสตรพระราชา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและนํามา
ประยุกตใชในการพัฒนาตน
พัฒนาผูเรียนพัฒนางานและ
พัฒนาชุมชน

กลยุทธการสอน
17.Team-based Learning
18. Work Integrate Learning
19.MOOC (Massive Open Online
Course)
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กลยุทธการประเมินผล
ทดสอบความรูในเนื้อหา
รายวิชาที่เนนทฤษฎี
6.การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะ
การปฏิบัติ เชน การนําเสนอ
งาน โครงงาน รายงาน
การศึกษาคนควา การวิจัยใน
ชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ฯลฯ
7.การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี

2.3 ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
1.คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ข อ มู ล สื่ อ
สารสนเทศจากแหล ง ข อ มู ล ที่
หลากหลายอยางรูเทาทัน เปน
พลเมื อ งตื่ น รู มี สํ า นึ ก สากล
สามารถเผชิ ญและก าวทั น กั บ
การเปลี่ ย นแปลงในโลกยุ ค
ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี ข า มแพลท
ฟ อ ร ม ( Platform)แ ล ะ โ ล ก
อนาคต นํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใ น
การปฏิ บั ติ ง านและวิ นิ จ ฉั ย
แก ป ญ หาและพั ฒ นางานได
อย างสร า งสรรค โดยคํ า นึ งถึ ง
ความรู หลั ก การทางทฤษฎี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ภ า ค ป ฏิ บั ติ
คานิ ย ม แนวคิ ด นโยบายและ
ยุ ทธศาสตร ช าติ บรรทั ด ฐาน
ทางสังคมและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
2.สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางาน
อยางสรางสรรค
3.สร า งและประยุ ก ต ใ ช ค วามรู
จากการทํ าวิ จั ย และสร างหรื อ
ร ว ม ส ร า ง น วั ต ก ร ร ม เ พื่ อ
พั ฒ นาการเรี ย นรู ข องผู เ รี ย น
และพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสราง
หรือรวมสรางนวัตกรรม รวมทั้ง
การถ า ยทอดความรู แ ก ชุ ม ชน
และสังคม

กลยุทธการสอน
เปนกลยุทธการจัดการเรียนรู การถายทอด
ความรู การสรางแรงบันดาลใจและสงเสริม
ใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนรูโดยใช
ศาสตรการสอน รวมถึงการใชเทคนิค
วิธีการจัดการเรียนรูและสื่อเทคโนโลยี และ
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย
เหมาะสมกับสาระวิชาและผูเรียนที่มีความ
แตกตางกัน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
บูรณาการความรูขามศาสตร ขามวัฒนธรรม
และนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการศาสตรการสอน ความรู
เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี ไปใชในการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดผล
การเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาทิ
1.การเรียนรูจากกรณีศึกษา
2.การเรียนรูจากกระบวนการกระจาง
คานิยม
3.การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงาน
จริงในสถานศึกษา
4.การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ
5.การเรียนรูแบบรวมมือ
6.การเรียนรูโดยใชการสืบสอบ
7.การเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรสรางนิยม
(Constructivism)
8.การเรียนรูแบบผสมผสาน โดยบูรณาการ
เทคโนโลยีดิจิทัล
9.การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน
10.การเรียนรูโดยใชสถานการณ/
ปรากฏการณ/ฉากทัศนเปนพื้นฐาน
11.การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน
12.การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน
13.การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
14.การเรียนรูเชิงผลิตภาพ
15.การเรียนรูดวยการนําตนเอง
16.การเรียนรูโดยวิธีโสเครติส
17.Team-based Learning
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กลยุทธการประเมินผล
การออกแบบวิธีการวัดและ
ประเมินโดยใชแนวคิดการ
ประเมินตามสภาพจริง วิธีการที่
หลากหลาย สอดคลองกับ
เนื้อหา กิจกรรม และบริบท
รายวิชา มีเปาหมายของการวัด
และประเมินเพื่อใชในการ
ปรับปรุงพัฒนาผูเรียน การเรียน
การสอน และการตัดสินผลการ
เรียน ใชการวัดและประเมินเปน
กลไกหรือเครื่องมือที่ทําให
ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง
เปน ทําใหผูเรียนรูจักตนเอง
และมีขอมูลสานสนเทศในการ
เตรียมความพรอมและสงเสริม
พัฒนาผูเรียนในการประกอบ
อาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา โดย
มีกลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาทิ
1.การสังเกต เชน พฤติกรรม
การเรียน การทํางานตาม
สภาพจริง การปฏิบัติตาม
สภาพจริงหรือในหอง
ปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา การเขารวม
กิจกรรมเสริมความเปนครู
ฯลฯ
2.การประเมินโดยเพื่อน พอแม
ผูปกครอง
3.การประเมินกรณีศึกษา
4.การใชแบบวัดทางจิตวิทยา
เชน แบบวัดคุณธรรม
จริยธรรม คานิยม อุดมการณื
จิตวิญญาณความเปนครู
ทักษะการเรียนรู ความรอบรู

ผลการเรียนรู

กลยุทธการสอน
18. Work Integrate Learning
19.MOOC (Massive Open Online
Course)
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กลยุทธการประเมินผล
ดานตางๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ
5.การทดสอบความรู เชน การ
ทดสอบความรูในเนื้อหา
รายวิชาที่เนนทฤษฎี
6.การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะ
การปฏิบัติ เชน การนําเสนอ
งาน โครงงาน รายงาน
การศึกษาคนควา การวิจัยใน
ชั้นเรียน การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา ฯลฯ
7.การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1 . เ ข า ใ จ แ ล ะ ใ ส ใ จ อ า ร ม ณ เปนกลยุทธการจัดการเรียนรู การถายทอด
ความรู สึกของผูอื่น มี ความคิ ด ความรู การสรางแรงบันดาลใจและสงเสริม
เชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ ใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนรูโดยใช
และทางสังคม
ศาสตรการสอน รวมถึงการใชเทคนิค
2.ทํางานรวมกับผูอื่น ทํางานเปน วิธีการจัดการเรียนรูและสื่อเทคโนโลยี และ
ที ม เป น ผู นํ า และผู ต ามที่ ดี มี รูปแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย
สั ม พั น ธ ภ าพที่ ดี กั บผู เ รี ย น เหมาะสมกับสาระวิชาและผูเรียนที่มีความ
ผูรวมงาน ผูปกครองและคนใน แตกตางกัน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ชุ ม ชน มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ บูรณาการความรูขามศาสตร ขามวัฒนธรรม
ส ว นรว มทั้ ง ด า นเศรษฐกิ จ และนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนรู
สังคมและสิ่งแวดลอม
แบบบูรณาการศาสตรการสอน ความรู
3.มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี ไปใชในการ
ตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดผล
แล ะต อ ส ว นร ว ม ส ามาร ถ การเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาทิ
ชวยเหลือและแกปญหาตนเอง 1.การเรียนรูจากกรณีศึกษา
กลุ มและระหว างกลุ มได อย าง 2.การเรียนรูจากกระบวนการกระจาง
สรางสรรค
คานิยม
4.มี ภ าวะผู นํ า ทางวิ ช าการและ 3.การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงาน
วิชาชีพ มีความเขมแข็งและ จริงในสถานศึกษา
ก ล า ห า ญ ท า ง จ ริ ย ธ ร ร ม 4.การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ
สามารถชี้ นํ า และถ า ยทอด 5.การเรียนรูแบบรวมมือ
ความรู แก ผู เ รี ย น สถานศึ กษา 6.การเรียนรูโดยใชการสืบสอบ
ชุ ม ช น แ ล ะ สั ง ค ม อ ย า ง 7.การเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรสรางนิยม
สรางสรรค
(Constructivism)
8.การเรียนรูแบบผสมผสาน โดยบูรณาการ
เทคโนโลยีดิจิทัล
9.การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน
10.การเรียนรูโดยใชสถานการณ/
ปรากฏการณ/ฉากทัศนเปนพื้นฐาน
11.การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน
12.การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน
13.การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
14.การเรียนรูเชิงผลิตภาพ
15.การเรียนรูดวยการนําตนเอง
16.การเรียนรูโดยวิธีโสเครติส
17.Team-based Learning
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กลยุทธการประเมินผล
การออกแบบวิธีการวัดและ
ประเมินโดยใชแนวคิดการ
ประเมินตามสภาพจริง วิธีการที่
หลากหลาย สอดคลองกับ
เนื้อหา กิจกรรม และบริบท
รายวิชา มีเปาหมายของการวัด
และประเมินเพื่อใชในการ
ปรับปรุงพัฒนาผูเรียน การเรียน
การสอน และการตัดสินผลการ
เรียน ใชการวัดและประเมินเปน
กลไกหรือเครื่องมือที่ทําให
ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง
เปน ทําใหผูเรียนรูจักตนเอง
และมีขอมูลสานสนเทศในการ
เตรียมความพรอมและสงเสริม
พัฒนาผูเรียนในการประกอบ
อาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา โดย
มีกลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาทิ
1.การสังเกต เชน พฤติกรรม
การเรียน การทํางานตาม
สภาพจริง การปฏิบัติตาม
สภาพจริงหรือในหอง
ปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา การเขารวม
กิจกรรมเสริมความเปนครู
ฯลฯ
2.การประเมินโดยเพื่อน พอแม
ผูปกครอง
3.การประเมินกรณีศึกษา
4.การใชแบบวัดทางจิตวิทยา
เชน แบบวัดคุณธรรม
จริยธรรม คานิยม อุดมการณื
จิตวิญญาณความเปนครู
ทักษะการเรียนรู ความรอบรู

ผลการเรียนรู

กลยุทธการสอน
18. Work Integrate Learning
19.MOOC (Massive Open Online
Course)

-184-

กลยุทธการประเมินผล
ดานตางๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ
5.การทดสอบความรู เชน การ
ทดสอบความรูในเนื้อหา
รายวิชาที่เนนทฤษฎี
6.การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะ
การปฏิบัติ เชน การนําเสนอ
งาน โครงงาน รายงาน
การศึกษาคนควา การวิจัยใน
ชั้นเรียน การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา ฯลฯ
7.การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี

2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1.มีทักษะการวิเคราะหขอมูลสถิติ เปนกลยุทธการจัดการเรียนรู การถายทอด
ก า ร สั ง เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล เ ชิ ง ความรู การสรางแรงบันดาลใจและสงเสริม
ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ เพื่ อ ใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนรูโดยใช
เขาใจองคความรู หรือประเด็น ศาสตรการสอน รวมถึงการใชเทคนิค
ป ญ หาได อ ย า งรวดเร็ ว และ วิธีการจัดการเรียนรูและสื่อเทคโนโลยี และ
ถูกตอง
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย
2. สื่ อ ส ารกั บ ผู เ รี ย น พ อ แ ม เหมาะสมกับสาระวิชาและผูเรียนที่มีความ
ผูปกครอง บุคคลในชุมชนและ แตกตางกัน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
สั ง คม และผู เ กี่ ย วข อ งกลุ ม บูรณาการความรูขามศาสตร ขามวัฒนธรรม
ต างๆ ได อ ย างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ และนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนรู
โดยสามารถเลือกใชการสื่อสาร แบบบูรณาการศาสตรการสอน ความรู
ทางวาจา การเขี ย น หรื อการ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี ไปใชในการ
นําเสนอดวยรูปแบบตางๆ โดย จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดผล
ใช เ ทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารหรื อ การเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาทิ
นวัตกรรมตางๆ ที่เหมาะสม
1.การเรียนรูจากกรณีศึกษา
3.ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ 2.การเรียนรูจากกระบวนการกระจาง
สื บ ค น ข อ มู ล หรื อ ความรู จ าก คานิยม
แหล ง เรี ย นรู ต า งๆ ได อ ย า งมี 3.การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงาน
ประสิ ทธิ ภ าพ ส ามา รถใ ช จริงในสถานศึกษา
โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ที่ จํ า เป น 4.การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ
สําหรับการเรียนรู การจั ดการ 5.การเรียนรูแบบรวมมือ
เรียนรู การทํางาน การประชุม 6.การเรียนรูโดยใชการสืบสอบ
การจั ด การและสื บ ค น ข อ มู ล 7.การเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรสรางนิยม
และสารสนเทศ รั บ และส ง (Constructivism)
ข อ มู ล และสารสนเทศโดยใช 8.การเรียนรูแบบผสมผสาน โดยบูรณาการ
ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ ดี ในการตรวจสอบ เทคโนโลยีดิจิทัล
ความน าเชื่อถื อของข อมูลและ 9.การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน
สารสนเทศ อี กทั้ งตระหนั กถึ ง 10.การเรียนรูโดยใชสถานการณ/
การละเมิดลิขสิทธิ์และการลอก ปรากฏการณ/ฉากทัศนเปนพื้นฐาน
เลียนผลงาน
11.การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน
12.การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน
13.การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
14.การเรียนรูเชิงผลิตภาพ
15.การเรียนรูดวยการนําตนเอง
16.การเรียนรูโดยวิธีโสเครติส
17.Team-based Learning
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กลยุทธการประเมินผล
การออกแบบวิธีการวัดและ
ประเมินโดยใชแนวคิดการ
ประเมินตามสภาพจริง วิธีการที่
หลากหลาย สอดคลองกับ
เนื้อหา กิจกรรม และบริบท
รายวิชา มีเปาหมายของการวัด
และประเมินเพื่อใชในการ
ปรับปรุงพัฒนาผูเรียน การเรียน
การสอน และการตัดสินผลการ
เรียน ใชการวัดและประเมินเปน
กลไกหรือเครื่องมือที่ทําให
ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง
เปน ทําใหผูเรียนรูจักตนเอง
และมีขอมูลสานสนเทศในการ
เตรียมความพรอมและสงเสริม
พัฒนาผูเรียนในการประกอบ
อาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา โดย
มีกลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาทิ
1.การสังเกต เชน พฤติกรรม
การเรียน การทํางานตาม
สภาพจริง การปฏิบัติตาม
สภาพจริงหรือในหอง
ปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา การเขารวม
กิจกรรมเสริมความเปนครู
ฯลฯ
2.การประเมินโดยเพื่อน พอแม
ผูปกครอง
3.การประเมินกรณีศึกษา
4.การใชแบบวัดทางจิตวิทยา
เชน แบบวัดคุณธรรม
จริยธรรม คานิยม อุดมการณื
จิตวิญญาณความเปนครู
ทักษะการเรียนรู ความรอบรู

ผลการเรียนรู

กลยุทธการสอน
18. Work Integrate Learning
19.MOOC (Massive Open Online
Course)
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กลยุทธการประเมินผล
ดานตางๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ
5.การทดสอบความรู เชน การ
ทดสอบความรูในเนื้อหา
รายวิชาที่เนนทฤษฎี
6.การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะ
การปฏิบัติ เชน การนําเสนอ
งาน โครงงาน รายงาน
การศึกษาคนควา การวิจัยใน
ชั้นเรียน การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา ฯลฯ
7.การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี

2.6 ทักษะวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู
ผลการเรียนรู
1. สามารถเลื อกใช ป รัช ญาตาม
ความเชื่อในการสรางหลักสูตร
รายวิชา การออกแบบเนื้อหา
สาระ กิ จ กรรมการเรี ย นการ
สอน สื่ อ และเทคโนโลยี ก าร
สื่ อ สาร การวั ด และประเมิ น
ผูเรี ยน การบริ หารจัดการชั้ น
เรี ย น การจั ด การเรี ย นโดยใช
แหล ง การเรี ย นรู ใ นโรงเรี ย น
และนอกโรงเรี ย น แหล ง การ
เ รี ย น รู แ บ บ เ ป ด ไ ด อ ย า ง
เหมาะสมกั บ สภาพบริ บ ทที่
ตางกันของผูเรียนและพื้นที่
2.สามารถในการนํ าความรู ทาง
จิตวิ ทยาไปใชในการวิเ คราะห
ผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อนําไป
ออกแบบ กิ จ กรรม การจั ด
เนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ
และกลไกการชวยเหลือ แกไข
และส ง เสริ ม พั ฒ นาผู เ รี ย นที่
ตอบสนองความตองการ ความ
สนใจ ความถนัด และศักยภาพ
ของผู เ รี ย นที่ มี ค วามแตกต า ง
ระหว า งบุ ค คล ทั้ ง ผู เ รี ย น
ป ก ติ แ ล ะ ผู เ รี ย น ที่ มี ค ว า ม
ต อ งการจํ า เป น พิ เ ศษ หรื อ
ผูเรียนที่มีขอจํากัดทาง
3.จัด กิจ กรรมและออกแบบการ
จัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณ เรี ย นรู ผ าน
การลงมือปฏิบัติและการทํางาน
ในสถานการณจริง สงเสริมการ
พัฒนาการคิด การทํางาน การ
จัด การ การเผชิ ญสถานการณ
ฝกการปฏิบั ติให ทําได คิ ดเป น
ทํ า เป น โดยบู ร ณาการการ

กลยุทธการสอน
เปนกลยุทธการจัดการเรียนรู การถายทอด
ความรู การสรางแรงบันดาลใจและสงเสริม
ใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนรูโดยใช
ศาสตรการสอน รวมถึงการใชเทคนิค
วิธีการจัดการเรียนรูและสื่อเทคโนโลยี และ
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย
เหมาะสมกับสาระวิชาและผูเรียนที่มีความ
แตกตางกัน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
บูรณาการความรูขามศาสตร ขามวัฒนธรรม
และนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการศาสตรการสอน ความรู
เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี ไปใชในการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดผล
การเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาทิ
1.การเรียนรูจากกรณีศึกษา
2.การเรียนรูจากกระบวนการกระจาง
คานิยม
3.การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงาน
จริงในสถานศึกษา
4.การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ
5.การเรียนรูแบบรวมมือ
6.การเรียนรูโดยใชการสืบสอบ
7.การเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรสรางนิยม
(Constructivism)
8.การเรียนรูแบบผสมผสาน โดยบูรณาการ
เทคโนโลยีดิจิทัล
9.การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน
10.การเรียนรูโดยใชสถานการณ/
ปรากฏการณ/ฉากทัศนเปนพื้นฐาน
11.การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน
12.การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน
13.การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
14.การเรียนรูเชิงผลิตภาพ
15.การเรียนรูดวยการนําตนเอง
16.การเรียนรูโดยวิธีโสเครติส
17.Team-based Learning
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กลยุทธการประเมินผล
การออกแบบวิธีการวัดและ
ประเมินโดยใชแนวคิดการ
ประเมินตามสภาพจริง วิธีการ
ที่หลากหลาย สอดคลองกับ
เนื้อหา กิจกรรม และบริบท
รายวิชา มีเปาหมายของการวัด
และประเมินเพื่อใชในการ
ปรับปรุงพัฒนาผูเรียน การ
เรียนการสอน และการตัดสิน
ผลการเรียน ใชการวัดและ
ประเมินเปนกลไกหรือ
เครื่องมือที่ทําใหผูเรียนสามารถ
เรียนรูดวยตนเองเปน ทําให
ผูเรียนรูจักตนเอง และมีขอมูล
สานสนเทศในการเตรียมความ
พรอมและสงเสริมพัฒนาผูเรียน
ในการประกอบอาชีพเมื่อ
สําเร็จการศึกษา โดยมีกลยุทธ
การประเมินผลการเรียนรู ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ อาทิ
1.การสังเกต เชน พฤติกรรม
การเรียน การทํางานตาม
สภาพจริง การปฏิบัติตาม
สภาพจริงหรือในหอง
ปฏิบัติการ การปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา การเขา
รวมกิจกรรมเสริมความเปน
ครู ฯลฯ
2.การประเมินโดยเพื่อน พอ
แม ผูปกครอง
3.การประเมินกรณีศึกษา
4.การใชแบบวัดทางจิตวิทยา
เชน แบบวัดคุณธรรม
จริยธรรม คานิยม อุดมการณื
จิตวิญญาณความเปนครู
ทักษะการเรียนรู ความรอบรู

ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
ทํ า งา นกั บก าร เรี ยน รู แ ล ะ 18. Work Integrate Learning
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม สามารถ 19.MOOC (Massive Open Online
ประ ยุ ก ต คว า มรู ม าใช เพื่ อ Course)
ป อ งกั น แก ไ ขป ญ หา แล ะ
พัฒนา ดวยความความซี่อสัตย
สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอ
ผูเรียนโดยยึดผูเรียนสําคัญที่สุด
4.สร า งบรรยากาศ และจั ด
สภาพแวดล อ ม สื่ อ การเรี ย น
แหล ง วิ ท ยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทั้งใน
และนอกสถานศึ ก ษาเพื่ อ การ
เรี ย นรู มี ความสามารถในการ
ประสานงานและสร า งความ
ร ว ม มื อ กั บ บิ ด า ม า ร ด า
ผูปกครอง และบุคคลในชุมชน
ทุ ก ฝ า ย เพื่ อ อํ า น ว ยคว า ม
สะดวกและร ว มมื อ กั น พั ฒ นา
ผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญา
รู คิ ด และเกิ ด การใฝ รู อ ย า ง
ตอเนื่องใหเต็มตามศักยภาพ
5.สามารถจัด การเรี ยนการสอน
ให นั กเรี ย นมี ทัก ษะศตวรรษที่
๒๑ เช น ทั ก ษะการเรี ย นรู
ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการคิด
ทั ก ษะชี วิ ต ทั ก ษะการทํ า งาน
แบบร ว มมื อ ทั ก ษะการใช
ภ าษ าไ ทยเ พื่ อ การ สื่ อ ส า ร
ทั ก ษะเทคโนโลยี และการ
ดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําทั กษะเหล านี้มาใช
ในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ผูเรียน และการพัฒนาตนเอง
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กลยุทธการประเมินผล
ดานตางๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ
5.การทดสอบความรู เชน การ
ทดสอบความรูในเนื้อหา
รายวิชาที่เนนทฤษฎี
6.การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะ
การปฏิบัติ เชน การนําเสนอ
งาน โครงงาน รายงาน
การศึกษาคนควา การวิจัยใน
ชั้นเรียน การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา ฯลฯ
7.การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
วิชาชีพครู
ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

02161163
02161263
02161363
02161463
02198112
02198113
02198213
02198221
02198232
02198342
02198352
02198392

1

2

3

4

1

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

1

2

3

4

5



























































































































































































































คุณธรรม จริยธรรม












































2

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู
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วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู
















































































แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
วิชาเอก พลศึกษาและสุขศึกษา
ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

02193111
02193112
02193113
02193114
02193115
02193116
02193117
02193118
02193119
02193121
02193122
02193123
02193124
02193125
02193126
02193127
02193128
02193129
02193211
02193212
02193213
02193214
02193215
02193216
02193221
02193222
02193223
02193224

คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3



4

1










2

3

5

1

































































ทักษะทาง
ปญญา

ความรู



4



2















3

1
































































3

3

4

1

วิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู

2







1



2

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ทักษะความสัมพันธ ตัวเลข การ
ระหวางบุคคลและ สื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

























2

3

4
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รายวิชา

02193225
02193226
02193227
02193228
02193229
02193231
02193251
02193311
02193312
02193313
02193314
02193321
02193322
02193323
02193324
02193325
02193326
02193341
02193351
02193391
02193397

คุณธรรม จริยธรรม

3

1

1

2

3

1

1

2

2

3

4

5

2

3

4

1

3

1

2

3

4
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5







2

วิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู





4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ทักษะความสัมพันธ ตัวเลข การ
ระหวางบุคคลและ สื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ







































แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
Curriculum Mapping)
วิชาเอก ภาษาอังกฤษศึกษา
ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4













02163121

02163271
02163322
02163323  

02163331
02163421  

02163422
02163423  
02163424 
02163491  
02163496
วิชานอกหลักสูตร
01355116
01355117
01355118
01355211
01355212
01355221
01355231
01355232
01355241
01355251
01355252
01355261
01355281
01355331
01355341
01355362
01355382



ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

1

2

3

4

5

1



























































2

1

2

3





































3

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ทักษะความสัมพันธ ตัวเลข การ
ระหวางบุคคลและ สื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ



4





1





2

3











วิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู
1

2

3

4

5
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รายวิชา

01355431
01373202
01373334

คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

1

2

3

4

5

1

2

2

3
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3

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ทักษะความสัมพันธ ตัวเลข การ
ระหวางบุคคลและ สื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

4

1

2

3

วิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู
1

2

3

4

5

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
วิชาเอก คณิตศาสตรศึกษา
ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1

02162211
02162212 
02162213 
02162311 
02162321 
02162324 
02162331 
02162371 
02162422 
02162423 
02162491 
02162496 
วิชานอกหลักสูตร
01422111
02731111
02731112
02731141
02731151
02731211
02731221
02731231
02731322
02731271
02731321
02731323
02731331
02731341
02731342
02731343

2

3

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

4

1

2

1

2

3

1

2

3
















































































































































































































































4





5



















1








































4



















3









3

4


















5
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2







1











2

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู





3

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ทักษะความสัมพันธ ตัวเลข การ
ระหวางบุคคลและ สื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ











รายวิชา

02731344
02731351
02731371
02731373
02731374
02731441
02731471
02731472
02731473
02731474
02731475

คุณธรรม จริยธรรม

1

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

2

3

4

1

2







1



2

3

4

5





2

3
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3

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ทักษะความสัมพันธ ตัวเลข การ
ระหวางบุคคลและ สื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

4

1

2

3

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู
1

2

3

4

5

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
วิชาเอก วิทยาศาสตรศึกษา
ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ความรู

คุณธรรม จริยธรรม

1

02164211
02164212
02164331
02164332
02164371
02164372 
02164413 
02164321
02164322
02164491
02164497
วิชานอกหลักสูตร
01401114
01403111
01403112
01403221
01403222
01403325
01403441
01404311
01404484
01411131
01411221
01416311
01420101
01420111
01420112
01420113
01420114

2

3

4

1

2

3













ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทาง
ปญญา

4

5

3

1

2

3

4

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

1

2





















วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู

1

2

3

4

5


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































-196-







รายวิชา

01420119
01420211
01420221
01420361
01420372
01422111
01423113
01424111
01424112

ความรู

คุณธรรม จริยธรรม

1

2



1

2

3

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทาง
ปญญา

4

5

3

4

1

2

1

2

3
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3

4

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3



วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู

1

2

3

4

5

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
วิชาเอก เกษตรกรรมศึกษา
ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ความรู

คุณธรรม จริยธรรม

4

1

4

1

2

2

3

5

1































































































































2

3

1

2

4

1

2

3











































































4

5





























































































































































3

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู



02191161
02191162 
02191261 
02191262 
02191321 
02191322 
02191331
02191351
02191361 
02191362 
02191461 
02191491
02191496 
02191497
02191498 
วิชานอกหลักสูตร
01403111
01403112
01424111
01424112
02026471
02028321
02028421
02028422
02028443
02028452
02028453
02028471
02028472

3

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทาง
ปญญา

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
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รายวิชา

02028481
02029421
02029423
02031371
02036221
02036231
02036241
02036261
02036271
02036281
02036311
02036411
02037311
02037421
02037431
02037432
02037433
02037441
02037442
02037444
02181441
02181471
02181472

ความรู

คุณธรรม จริยธรรม

1



2

3

4

1

2

3

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทาง
ปญญา

4

5

1

2





















3

1

2

3

4



ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู

1

2

3

4























































































































































































































































































5
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร พ.ศ.2559 ดังนี้
ขอ 14 การวัดและประเมินผลการศึกษา
14.1 การประเมินผลการศึกษาของแตละรายวิชาจะกระทําไดเปนระดับคะแนนตางๆ ซึ่งมี
ความหมาย และแตมคะแนน ดังตอไปนี้
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I
S
U
P
NP
N

ความหมาย
ดีเยี่ยม (excellent)
ดีมาก (very good)
ดี (good)
คอนขางดี (fairly good)
พอใช (fairly)
ออน (poor)
ออนมาก (very poor)
ตก (fail)
ยังไมสมบูรณ (incomplete)
พอใจ (satisfactory)
ไมพอใจ (unsatisfactory)
ผาน (passed)
ไมผาน (not passed)
ยังไมทราบระดับคะแนน
(grade not reported)

แตมคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
1.5
1.0
0.0
-

ระดับคะแนน I ใชเฉพาะกรณีที่นิสิตมีงานบางสวนในวิชานั้นยังไมสมบูรณ แตมีการวัดผลอยาง
อื่นของวิชานั้นตลอดภาคการศึกษา และเปนที่พอใจของอาจารยผูสอน
ระดับคะแนน S และ U ใชสําหรับรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนประเภทไมนับหนวยกิต
(Audit)
ระดับคะแนน P ใชสําหรับรายวิชาที่ไมนําคาของหนวยกิตมาคํานวณแตมคะแนนเฉลี่ยสะสม
การฝกงานที่ไมมีหนวยกิตหรือรายวิชาที่มีการเทียบโอนจากการลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน
ระดับคะแนน N ใชเฉพาะกรณีที่ยังไมไดรับรายงานการประเมินผลการศึกษา
14.2 นิสิตตองดําเนินการขอแกไขระดับคะแนน I และ N ใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วันหลังวันสง
คะแนนวันสุดทายของภาคการศึกษานั้น การผอนผันตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
และไดรับอนุมัติจากคณบดีเจาสังกัดรายวิชานั้น ทั้งนี้ ตองไมเกินสิ้นภาคการศึกษาปกติถัดไป หากไมปฏิบัติ
ตามใหถือวานิสิตผูนั้นไดระดับคะแนน F หรือ U ในรายวิชานั้น
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14.3 การแกไขระดับคะแนนตองมีเหตุผลความจําเปนพรอมเอกสารประกอบการพิจารณา
โดยตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา คณะกรรมการประจําคณะเจาสังกัดรายวิชานั้น
และไดรับอนุมัติจากรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายใหดูแลงานดานวิชาการ
14.4 การคิดแตมคะแนนเฉลี่ยสะสม
14.4.1 การคิดแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิต ใหคิดจากแตมคะแนนทุกรายวิชาที่นิสิต
ลงทะเบียนเรียนประเภทนับหนวยกิต (credit) ทั้งรายวิชาที่สอบได และรายวิชาที่สอบตก
14.4.2 การคิดแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตที่ยายสาขาวิชาเอก ยายหลักสูตร ยาย
คณะ ใหคิดแตมคะแนนของทุกรายวิชาที่มีปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาเอกที่รับเขา ไมวาจะเปนรายวิชาที่
เทียบใหห รือไมก็ตาม สวนรายวิชาที่ไมปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาเอกที่รับ เขา ไมส ามารถนํามาคิดแต ม
คะแนนเฉลี่ยสะสม
14.4.3 การคิดแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตที่โอนมาจากสถานศึกษาอื่น และนิสิตที่
จบอนุปริญญาหรือเทียบเทา และไดรับอนุมัติใหเขาศึกษาตอ ใหคิดเฉพาะแตมคะแนนของรายวิชาที่เรียนใหม
เทานั้น
14.4.4 การคิดแตมคะแนนเฉลี่ยสะสม เพื่อพิจารณาสถานภาพทางการศึกษาของนิสิต
ตามเกณฑในขอ 26.4.9 และ 26.4.10 นั้น ใหคิดปละสองครั้ง คือ เมื่อสิ้นสุดการศึกษาภาคตนและภาคปลาย
สวนผลการศึกษาในภาคฤดูรอนใหนําไปนับรวมกับผลการศึกษาภาคตนถัดไป เวนแตกรณีผูจบการศึกษาใน
ภาคฤดูรอน
14.5 คณะสามารถระงับประกาศ หรือการคัดผลการศึกษาใหแกนิสิต หากนิสิตคางชําระหนี้สิน
ในภาควิชา และในคณะนั้นๆ
14.6 มหาวิทยาลัยสามารถระงับหรือเพิกถอนการออกใบแสดงผลการศึกษา และใบรับรองใดๆ
ใหแกนิสิต หากนิสิตคางชําระหนี้สินภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยรับทราบ ถึงแมไดมี
ประกาศผลการศึกษาไปแลวก็ตาม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ ภาคสนาม
และกิจกรรมเสริมความเปนครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการกํากับใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการ เรียนรูของ
หลักสูตร
2.2 สถานศึ ก ษาที่ รั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาไปปฏิ บั ติ การสอนในสาขาวิ ช าเฉพาะด านหรื อ วิ ช าเอกมี การ
ประเมินนิสิตนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู และกลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
2.3 ผูใชบัณฑิตมีสวนรวมในการทวนสอบผลการเรียนรู
2.4 มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมทวนสอบผลการเรียนรู
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร พ.ศ.2559 ดังนี้
ขอ 28 การขอจบและอนุมัติปริญญา หรืออนุปริญญา
28.1 นิสิตตองยื่นคํารองแสดงความจํานงขอจบการศึกษาตออาจารยที่ปรึกษา และคณบดีเจา
สังกัดนิสิตภายใน 30 วัน นับแตวันเปดเรียนของภาคการศึกษาสุดทาย ที่นิสิตคาดวาจะสอบไดหนวยกิตครบ
ถวนตามหลักสูตร
28.2 นิสิตที่มีสิทธิ์ขอรับปริญญา ตองศึกษารายวิชาและปฏิบัติตามขอกําหนดครบถวนตาม
ความตองการแหงหลักสูตร โดยมีแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต 2.00 ขึ้นไป และมีระยะเวลา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยไมต่ํากวา 6 ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตร 4 ป หรือไมต่ํากวา 8 ภาคการศึกษา
ปกติสําหรับหลักสูตร 5 ป และไมต่ํากวา 10 ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตร 6 ป ทั้งนี้ ยกเวนผูที่ไดรับ
การเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต
28.3 นิสิตตองสอบไดทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว จึงมีสิทธิ์ขอจบและรับปริญญาได กรณีที่
สอบตก (F) ในรายวิชาที่เปนวิชาเลือกเสรี อาจเลือกเรียนรายวิชาอื่นทดแทนได โดยความเห็นชอบของอาจารย
ที่ปรึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหนาภาควิชา และคณบดีเจาสังกัดนิสิต
28.4 นิสิตอาจยื่นคํารองขอรับอนุปริญญาได กรณีเมื่อเรียนครบหลักสูตรและเงื่อนไขวาดวย
อนุปริญญาที่กําหนดไวในแตละหลักสูตร หรือกรณีที่นิสิตเรียนครบตามหลักสูตร ในขอ 28.2 และปฏิบัติครบ
ตามขอกําหนดและระเบียบ แตไดแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00
28.5 นิสิตตองชําระหนี้สินทั้งหมดที่มีตอมหาวิทยาลัย ตอคณะ หรือตอภาควิชาใหเรียบรอย
เสร็จสิ้นกอน จึงจะไดรับการเสนอชื่อเพื่อขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา
28.6 นิ สิ ต ที่ ส มควรได รั บ การเสนอชื่ อให ไดรั บ ปริ ญญาหรื ออนุ ป ริ ญญาต องเป น ผู ที่มีความ
ประพฤติที่ไมขัดตอระเบียบของมหาวิทยาลัยและวินัยของนิสิต
28.7 สภามหาวิทยาลัย เปนผูพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา
28.8 ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับเสนอชื่อเพื่อขอเขารับพระราชทานปริญญาหรืออนุปริญญาได
ตองผานการเขารวมกิจกรรมนิสิตและตองเขารวมทดสอบความรูหรือทักษะอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
28.9 พิธีประสาทปริญญากําหนดปละหนึ่งครั้ง
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 การปฐมนิเทศ
1.2 การฝกอบรมคณาจารยใหมดานศาสตรวิชาครู การจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนและการ
ประเมินผล
1.3 การพัฒนาดานการวิจัยการจัดเงินทุนสำหรับนักวิจัยหนาใหมเพื่อผลิตผลงานวิจัยและการเขารวมเปน
คณะผูวิจัยรวมกับนักวิจัยอาวุโส
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1.การพัฒนาการเรียนการสอน เชน การอบรมความรูจากหนวยงานภายในและ หนวยงานภายนอก
รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการตางๆ ศึกษาดูงานทั้งใน ประเทศและตางประเทศสงเสริมใหมีสวน
รวมในกิจกรรมชุมชน
2.การพัฒ นาวิ ช าการ ส งเสริ มการจั ด ทํ าผลงานเพื่ อพั ฒ นาเข าสู ตําแหน งทางวิ ช าการ ส งเสริ มให
คณาจารยไปศึกษาตอ
3.การพัฒนาดานการวิจัยและสรางนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัยเพื่อใหมีผลงานตีพิมพ
ในระดับชาติและนานาชาติ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
1) มีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ
2) มีการสนับสนุนงบประมาณใหการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมใหแกอาจารยทุกทาน
3) มีการสนับสนุนงบประมาณใหแกอาจารยในการเขารวมประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงาน
วิชาการในการประชุมวิชาการตางๆ ทั้งในและตางประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรรวมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและ
บริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา โดยมีการติดตามและรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปน
ประจําทุกป จากนั้นมีการรายงานผลการดําเนินงานแกคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒ น
ศาสตร ใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด
ทั้งนี้หลักสูตรไดมีการนําผลการกํากับมาตรฐานที่ผานมา มาปรับปรุงผลการดําเนินงานโดย มีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร นิสิตและบัณฑิตอยางเปนระบบ
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการดําเนินงานในการสงเสริมคุณภาพบัณฑิตใหเปนไปตามมาตรฐาน ดังนี้
1.มีการจัดทําวิจัยสถาบันศึกษาขอมูลจากนิสิต บัณฑิต อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอนครูใน
โรงเรี ย นเครื อข ายศู น ย ฝ กประสบการณ วิ ช าชี พครู และผู ใช บั ณฑิ ต เพื่อประเมิ น คุ ณภาพบั ณฑิ ต ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
2.นําผลการประเมินในขอ 1 ไปใชในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีมาตรฐานตามกรอบ
คุณวุฒิอุดมศึกษา
3. มีการติดตามการไดงานทําของนิสิต
3. นิสิต
หลักสูตรมีการสงเสริมการดําเนินงานของนิสิต ดังนี้
1. ดานการรับนิสิต มีการวางแผน ดําเนินงาน ปรับปรุง ในการจัดทําระบบการรับนิสิต โดยทําการ
วิเคราะหปญหาของการรับนิสิต คุณลักษณะนิสิตใหมและวิเคราะหคุณลักษณะนิสิตที่คาดหวังตามหลักสูตร
และจัดเตรียมโครงการเพื่อเตรียมความพรอมเพื่อเติมคุณลักษณะผูเรียนตามที่คาดหวังของหลักสูตร
2. ดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต มีการวางแผน ดําเนินงาน ปรับปรุง โดยประชุมจัดทําระบบการดูแล
นิสิตและเสริมศักยภาพนิสิตจัดทําแผนงานยอยในการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่21 สนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยของนิสิตและศิษยเกาประเมินคุณลักษณะนิสิตตามกรอบทักษะ
การเรี ยนรูในศตวรรษที่ 21 ประเมินกระบวนการดูแลให คําปรึ กษานิ สิตสํ ารวจอัต ราการคงอยู การสําเร็ จ
การศึกษารวมถึงขอรองเรียนเพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข
4. อาจารย
หลักสูตรมีการสงเสริมการดําเนินงานดานการวางแผนและพัฒนาอาจารย โดยมีการวางแผน ดําเนินงาน
ปรับปรุง ในการจัดทําระบบการรับอาจารย โดยมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบ
และอาจารยประจําหลักสูตร ทําการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตอการบริหารจัดการ
หลักสูตรเพื่อนําผลไปสูการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสม
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
หลั ก สู ต รมี ก ารดํ า เนิ น การด า นการบริ ห ารหลั ก สู ต ร การเรี ย นการสอน การประเมิ น ผู เ รี ย นให มี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
1. สาระของวิชาในหลักสูตร มีการวางแผน ดําเนินงาน ปรับปรุงโดยการปรับปรุงหลักสูตรไดมีการนํา
ขอเสนอแนะจากผู ทรงคุ ณวุฒิ ภายนอกมาปรั บปรุงสาระในหลักสูต รใหมีความทั นสมัย ประกอบกั บมี การ
วางแผนรวมกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรอยางตอเนื่อง
2. การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการวางแผน ดําเนินงาน ปรับปรุงโดยนํา
ผลการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนจากนิสิตมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีความ
เหมาะสม ประกอบกับมีการวางแผนรวมกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรอยาง
ตอเนื่อง
3. การประเมินผูเรียน มีการวางแผน ดําเนินงาน ปรับปรุงโดยนําผลการทวนสอบคุณภาพผูเรียนโดย
อาจารยประจําหลักสูตรมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสม
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หลักสูตร มีการดําเนินการดานการสนับสนุนการเรียนรู โดยมีการวางแผน ดําเนินการปรับปรุง ใหอาจารย
ประจําหลักสูตรมีสวนรวมในการดําเนินงานเพื่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมีความเพียงพอและเหมาะสม
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน
การวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ
25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะใหดําเนินการ
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ โดยเฉพาะ
เปาประสงคของหลักสูตรหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการ
สอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพที่เกี่ยวของกับศาสตรที่สอนหรือเทคนิคการเรียนการสอน
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ที่ทําหนาที่ถายทอด
ความรูใหกับนิสิต (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ภายใตความรับผิดชอบของสวนงานตนสังกัด และมีการ
นําผลไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
การบริหารหลักสูตรโดยรวม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. ระดับคะแนนทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตผานเกณฑมาตรฐาน
(CEFP) ระดับ A1 ไมนอยกวารอยละ 50
*เปนการประเมินตัวชี้วัดตอเนื่องจากหลักสูตรเลมกอนหนานี้
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับภาควิชาและ/หรือการ
ปรึกษาหารื อกับผูเชี่ยวชาญดานหลั กสูตรหรือวิ ธีการสอนส วนชวงหลังการสอนควรมีการวิเคราะหผลการ
ประเมินการสอนโดยนิสิตและการวิเคราะหผลการเรียนของนิสิต
ดานกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุงสามารถทําโดยรวบรวมปญหาขอเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงและกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนิสิตไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดานทั้งดานทักษะกลยุทธการสอนการตรงตอ
เวลาการชี้แจงเปาหมายวัตถุประสงครายวิชาชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชาและการใชสื่อการสอนในทุก
รายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสํารวจขอมูลจาก
- นิสิตชั้นปสุดทาย
- บัณฑิตใหม
- ผูใชบัณฑิต
- ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
- สํารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
และตัวบงชี้เพิ่มเติมขางตนรวมทั้งการผานการประเมินการประกันคุณภาพภาพใน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
- รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูลจากการประเมินจากนิสิตผูใชบัณฑิตผูทรงคุณวุฒิ
- วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตนโดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร
- เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ
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