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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
Bachelor of Education Program in Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อยอ (ไทย) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อยอ (อังกฤษ) :

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร
ค.บ. (วิทยาศาสตร)
Bachelor of Education (Science)
B.Ed. (Science)

3. วิชาเอก : วิทยาศาสตร
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 169 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป
5.2 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
6.2 เริ่มใชในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553 เปนตนไป
6.3 สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาในการประชุมครั้งที่ 11/2552 เมื่อ
วันที่16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553
6.4 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม
พ.ศ. 2552
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรีทาง
การศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร ในปการศึกษา พ.ศ. 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) ครูวิชาชีพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) นักวิชาการศึกษา
(3) ประกอบอาชีพอิสระ
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชนตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิสูงสุด
นางเพราเพ็ญ เฮงตระกูล
วท.ม.(ชีววิทยา)
นางอุไร จันทมัตตุการ
ศศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร)
นายประทีป ดวงแวว
วท.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร)
นางสาวชูจิต สาระภาค
ศศ.ม.(วิทยาศาสตรศึกษา)
นางสาวนภาพร แขงขัน
วท.ม.(วิทยาศาสตรศึกษา)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
อาคารที่ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและคณะครุศาสตร ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2546 ที่จัดการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งจะสงผลสะทอนใหสัดสวนผูจบ
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การศึกษาภาคบังคับเขาศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งตองใชครู
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสาระวิทยาศาสตรที่เปนพื้นฐานสําคัญในการเรียนรูศาสตร
ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ข องผู เ รี ย น ขณะเดี ย วกั น อั ต ราการเกษี ย ณอายุ ร าชการของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระหวางป พ.ศ. 2555 - 2565 โดยเฉลี่ยปละประมาณ
25,000 คน ดังนั้นเปนการผลิตครูวิทยาศาสตรจึงเปนภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในสังคมปจจุบันกลาวคือเปนสังคมฐานความรู อาศัยการเรียนรูของบุคคลในสังคมเพื่อ
สรางความเขมแข็งของชุมชนสังคม ทําใหเกิดการแขงขันดานศึกษาของประเทศตางๆ ทั้งในระดับ
ภูมิ ภ าคและระดั บ โลก ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและเชิง คุ ณ ภาพ การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การผลิ ต ครู ที่ มี
ความสามารถ ความรู คุณธรรม จริยธรรมและทักษะวิชาชีพสูง จึงจะสงผลใหไปยังภาคประชาชนที่
จะเข า สู ก ระบวนการเรี ย นรู ทั้ ง ในระบบ นอกระบบ หรื อ ตามอั ธ ยาศั ย อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล สงผลใหสังคมเกิดความเขมแข็ง ความเพียงพอ สอดคลองทรัพยากรทองถิ่น เปนสังคม
แห ง การเรี ย นรู ด ว ยตนเองที่ ก า วหน า ทั น ความเปลี่ ย นแปลง ช ว ยให ก ารชี้ นํ า การขั บ เคลื่ อ นที่
สอดคลองกันและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย
12. ผลกระทบขอ 11. ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกดังที่กลาวแลว จึงสงผลสะทอนในมหาวิทยาลัยตอง
ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตที่เปนไปตาม
เกณฑ ม าตรฐานวิ ช าชี พ ครู โดยบั ณ ฑิ ต จะต อ งมี ค วามรู ความเข า ใจในการจั ด ทํ า หลั ก สู ต ร
สถานศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริบทชุมชทองถิ่นสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมแหงวิชาชีพ และสามารถ
พัฒนาความรูความสามารถของตนเองอยางตอเนื่อง
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ริ น ทร เ ป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท อ งถิ่ น และมี
ภาระหนาที่ในการผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู ดังบทบัญญัติในมาตรา 7 มาตรา 8 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.
5 ป) สาขาวิทยาศาสตร จึงเปนการตอบสนองกับภาระหนาที่การผลิตครู และสงเสริมวิทยฐานะครู
ตลอดจนการเสริม สร า งพลั งป ญ ญาของแผน ดิน ฟ น ฟูพ ลั ง การเรี ย นรู การเชิด ชู ภูมิปญ ญาของ
ทองถิ่น เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของชุมชนสังคม
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12.3 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรที่อื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ ภาควิชาอื่น
รายวิ ช าในหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป กลุ ม วิ ช าสั ง คมศาสตร กลุ ม วิ ช ามนุ ษ ยศาสตร
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
ประธานหลักสูตร/สาขาวิชา ตองประสานกับอาจารย/ผูแทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวของใน
การจัดตารางเรียน การจัดอาจารยผูสอน การจัดสอบใหสอดคลองกับมาตรฐานของการเรียนรู
และมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร เปนหลักสูตรที่มุงผลิตที่มีความรู
ความสามารถดานวิทยาศาสตร เปนครูชั้นวิชาชีพที่มีปรีชาสามารถ เปนนักวิชาการ มีความรู ทักษะ
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพครู สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไดเปนอยางดีและอยูรวมกันบุคคลอื่นได
อยางมีความสุข
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1
เพื่ อ ผลิต ครูที่ มี จิต วิ ท ยาศาสตร มีคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค า นิย มในการใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค
1.2.2 เพื่อผลิ ตครู ที่มีความรู ความเขมใจตามมาตรฐานการเรี ยนรู สาระการเรีย นรู
วิทยาศาสตร โดยเนนเนื้อหาสาระทางเคมี
1.2.3 เพื่อผลิตครูที่มีความรู ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู
การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแกไขปญหาในชั้นเรียน ตลอดจนสามารถปฏิบัติหนาที่ของครูไดเปนอยางดี
1.2.4 เพื่อผลิตครูที่มีทักษะ มีความชํานาญในการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู สาระการ
เรียนรูเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สอดคลองเหมาะสมกับชุมชน สังคมและทองถิ่นไดอยางดี
1.2.5 เพื่อผลิตครูที่มีทักษะในการแกไขปญหาและการจัดการ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห สังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ มีทักษะในการสื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศได
เปนอยางดี
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร
พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร จากหลักสูตรแกนกลาง
ใหมีมาตรฐานไมต่ํากวาที่
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
คุรุสภากําหนด
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรีทางการศึกษา
ปรับปรุงหลักสูตรให
วิเคราะหมาตรฐานคุณวุฒิ
สอดคลองกับหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีทางการศึกษา
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ของคุรุสภา วิเคราะหหลักสูตร
และมาตรฐานคุณวุฒิปริญญา แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ตรีทางการศึกษาของคุรุสภา
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หลักฐาน/ตัวบงชี้
เอกสารปรับปรุงหลักสูตร

เอกสารหลั ก สู ตรที่สอดคลอง
กับหลักเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีทางการศึกษา
และคุณภาพ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
การจัดการศึกษาจัดระบบทวิภาค ในหนึ่งปการศึกษามี 2 ภาคการศึกษาปกติ ขอกําหนดตางๆ
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2549
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ น
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคตน
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคปลาย
เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ
ภาคฤดูรอน
2.2 คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
(1)
เป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท า แผนการเรี ย น
วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร
(2) มีคุณสมบัติอ่นื ครบถวนตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
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การคัดเลือกผูเขาศึกษา
(1) ประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรจากนักเรียนที่เรียนดีและกิจกรรมพิเศษ
เชน กีฬา ดนตรี ศิลปะ การแสดง บําเพ็ญประโยชนตอสังคม
(2) ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป โดยการทดสอบความรูภาคทฤษฎีและหรือภาคปฏิบัติ
สัมภาษณ
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาที่สมัครเขาเรียนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรตองสําเร็จ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทางวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร อาจมีพื้นฐานความรูทาง
ภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ ความสามารถทางการคํ า นวณ ทั ก ษะการใช เ ครื่ อ งมื อ ปฏิ บั ติ ก ารทาง
วิทยาศาสตรไมเพียงพอ เนื่องจากบางรายวิชาตองมีการปฏิบัติการโดยใชเครื่องมือวัด การสืบคน
ขอมูลสารสนเทศผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร เขียนรายงานและขอทดสอบสวนมากเปนขอ
ทดสอบแบบอัตนัย ซึ่งนักศึกษาตองเขียนบรรยายขอคําตอบ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
ในกรณีที่นักศึกษาจําเปนตองปรับความรู ความสามารถขั้นพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีจะจัดการอบรมเพิ่มพูนความรู ความสามารถดานการคํานวณ การใชเครื่องมือพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรและความรูความสามารถพื้นฐานดานภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2553
2554
2555
2556
2557
1
40
40
40
40
40
2
40
40
40
40
3
40
40
40
4
40
40
5
40
รวม
40
80
120
160
200
จํานวนบัณฑิตที่คาดวา
40
จะสําเร็จการศึกษา
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
หมวดเงิน

2553

ปงบประมาณ
2554
2555
2556

หมายเหตุ
2557

คาดําเนินการ
1. คาตอบแทน
20,000
40,000
50,000
50,000
50,000
2. คาใชสอย
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
3. คาวัสดุ
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
6. รายจายอื่นๆ
7. ครุภัณฑ
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
รวม
240,000 260,000 270,000 270,000 270,000
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร วา
ดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมากอน เมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถ
เทียบโอนหนวยกิตได ทั้งนี้เปนไปตามขอบังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีรูปแบบการเทียบโอน
2 รูปแบบคือ
- การเที ย บโอนผลการเรี ย น หมายความว า การขอเที ย บโอนหน ว ยกิ ต ของรายวิ ช า
ในระดับเดียวกันที่ไดเคยศึกษามาแลวจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรองเพื่อใชนับเปน
สวนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
- การเทียบโอนความรู ทักษะและประสบการณ หมายความวา การขอเทียบโอนความรู
ทักษะและประสบการณ จากการศึกษานอกระบบ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา เพื่อ
นับเปนหนวยกิต เทียบเทารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
หลั ก เกณฑ ก ารเที ย บโอนให เ ป น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรวาดวยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2548
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 169 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 169 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละ
หมวดวิชาและแตละกลุมวิชาดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
ก.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร เลือกเรียนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ก.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเลือกเรียนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ก.3 กลุมวิชาภาษา บังคับเรียน
9 หนวยกิต
ก.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร บังคับเรียน
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนในกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่งอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
133 หนวยกิต
ข.1 กลุมวิชาเนื้อหา
80 หนวยกิต
ข.2 กลุมวิชาชีพครู
41 หนวยกิต
ข.3 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพครู
14 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ใหเลือกเรียนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
ก.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเลือกเรียนไมนอยกวา
2500102 วิถีไทย
2500103 วิถีโลก
2500104 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
2500105 มนุษยกับกฎหมาย
2500106 อินโดจีนศึกษา
ก.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเลือกเรียนไมนอยกวา
1500104 ความจริงของชีวิต
2000102 สุนทรียภาพของชีวิต
2500101 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3560101 หลักการบริหารและการจัดการ

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

มคอ.2
1630101
1500110
1500101
1500102
1500103
1500105
1500106
1500107
1500108
1500109
1500111
1500112
1500113
1500114
4000106
4000107
4000105
4000108
4000109

4011305
4011601
4011306
4011602

การสืบคนสารสนเทศ
พุทธศาสน
ก.3 กลุมวิชาภาษา บังคับเรียน
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
เลือก
ภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาญี่ปุนเบือ้ งตน
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
ภาษาเขมรเบื้องตน
ภาษาลาวเบื้องตน
การฟงและพูดภาษาไทยเพื่อผลสัมฤทธิ์
การอานและการเขียนภาษาไทย
การพูดและการเขียนภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
ก.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร บังคับเรียน
การคิดและการตัดสินใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
เลือก
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต
ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่งอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน 133 หนวยกิต
ข.1 กลุมวิชาเนื้อหา
วิชาแกน
ฟสิกส 1
ปฏิบัติการฟสิกส 1
ฟสิกส 2
ปฏิบัติการฟสิกส 2

9
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9 หนวยกิต
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)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

80 หนวยกิต
50 หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

มคอ.2
4021105
4021106
4022102
4022103
4031101
4031103
4031102
4031104
4033601
4042101
4052101
4052301
4061101
4091604
4091605
4003901
4003903
4123608
1551612
4012302
4012401
4013302
4022201
4022307
4022503
4031301
4032201
4032601
4013301

เคมี 1
ปฏิบัติการเคมี 1
เคมี 2
ปฏิบัติการเคมี 2
ชีววิทยา 1
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
ชีววิทยา 2
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
เทคโนโลยีชีวภาพ
ดาราศาสตรและอวกาศ
ธรณีวิทยา
อุตุนิยมวิทยา
พื้นฐานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1
คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 2
วิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตร
สัมมนาทางวิทยาศาสตร
โปรแกรมประยุกตดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร
วิชาบังคับ
ฟสิกสของคลื่น
ฟสิกสแผนใหม
แมเหล็กไฟฟา
เคมีอนินทรีย 1
เคมีอินทรีย 1
ชีวเคมี 1
สัตววิทยา
พฤกษศาสตร
จุลชีววิทยา
เลือก ในรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
กลศาสตร

10
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
27 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-2-5)

มคอ.2
4003201
4013501
4023703
4022616
4022617
4024308
4034201
4033103
4032401

1011101
1011102
1012203
1021205
1023303
1031101
1042104
1043408
1051202
1053502
1091101

1023604
1024601
1023301
1023210
1023211
1023304

การผลิตอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร
อิเล็กทรอนิกส 1
เสริมทักษะปฏิบัติการเคมี
เคมีวิเคราะห
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
เคมีเกี่ยวกับเครื่องสําอางและน้ําหอม
การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืช
อนุกรมวิธาน
พันธุศาสตร
ข. 2 กลุมวิชาชีพครู
วิชาชีพครูบงั คับ
พื้นฐานปรัชญาทางการศึกษา
ความเปนครูมอื อาชีพ
การบริหารจัดการในชั้นเรียน
การพัฒนาหลักสูตร
การออกแบบและพัฒนาการเรียนรู
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู
การวิจยั และพัฒนาการเรียนรู
จิตวิทยาการเรียนรู
จิตวิทยาแนะแนวและใหคําปรึกษา
ภาษาและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู
วิชาชีพครูเลือก
- บังคับเลือก
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูกลุมวิชาวิทยาศาสตร
ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร
- เลือก
ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
การพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู

11
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-3-3)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
55 หนวยกิต
29 หนวยกิต
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
12 หนวยกิต
5 หนวยกิต
3(2-2-5)
2 (1-2-3)
7 หนวยกิต
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)

มคอ.2
1024412
1024912
1024903
1024905
1024906
1024603
1024602
1032102
1032502
1043601
1043602
1043114
1061101
1011201
1012201
1062201
1064401
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การสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน
2 (1-2-3)
การสัมมนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 (1-2-3)
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
2 (1-2-3)
การจัดกิจกรรมตามกลุมสาระการเรียนรู
2 (1-2-3)
การบูรณาการหลักสูตรและการเรียนรู
2 (1-2-3)
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2 (1-2-3)
กิจกรรมวิทยาศาสตร
2 (1-2-3)
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู
2 (1-2-3)
สื่อการเรียนการสอน
2 (1-2-3)
การวิจยั เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
2 (1-2-3)
การวิเคราะหขอ มูลสําหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
2 (1-2-3)
การตรวจสอบภาคปฏิบัติ
2 (1-2-3)
หลักและระบบการบริหารการศึกษา
2(2-0-4)
สังคมวิทยาการศึกษา
2(2-0-4)
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
2(2-0-4)
กฎหมายการศึกษา
2(2-0-4)
การนิเทศการศึกษา
2(2-0-4)
14 หนวยกิต
ปฏิบตั ิการวิชาชีพครู
1004801 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1
2 (135)
1004802 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2
2 (135)
1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
5 (450)
1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
5 (450)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรโดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่
กลุมวิชา
การศึกษาทัว่ ไป
1
วิชาแกน

ภาคเรียนที่
กลุมวิชา
การศึกษาทัว่ ไป
2
วิชาแกน

รหัสวิชา
xxxxxxx
4011305
4011601
4021105
4021106
4031101
4031103
รวม
รหัสวิชา
xxxxxxx
4011306
4011602
4022102
4022103
4031102
4031104
รวม

ชื่อวิชา
ฟสิกส 1
ปฏิบัติการฟสิกส 1
เคมี 1
ปฏิบัติการเคมี 1
ชีววิทยา 1
ปฏิบัติการชีววิทยา 1

ชื่อวิชา
ฟสิกส 2
ปฏิบัติการฟสิกส 2
เคมี 2
ปฏิบัติการเคมี 2
ชีววิทยา 2
ปฏิบัติการชีววิทยา 2

น(ท-ป-อ)
9 หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
21 หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
9 หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
21 หนวยกิต
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ปการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่
กลุมวิชา
การศึกษาทัว่ ไป
1
วิชาแกน

วิชาเฉพาะดาน
(บังคับ)
วิชาชีพครู
(บังคับ)

รหัสวิชา
xxxxxxx
4091604
4061101
4052101
4052301

ชื่อวิชา
คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1
พื้นฐานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ธรณีวิทยา
อุตุนิยมวิทยา

4031301 สัตววิทยา

3(2-2-5)

1011101 พื้นฐานปรัชญาทางการศึกษา

2(1-2-3)

รวม

ภาคเรียนที่
กลุมวิชา
การศึกษาทัว่ ไป
2
วิชาแกน

วิชาเฉพาะดาน
(บังคับ)
วิชาชีพครู
(บังคับ)

น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

รหัสวิชา
xxxxxxx
4091605
1551612
4123608

21 หนวยกิต

ชื่อวิชา

4042101
4022307
4012401

คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 2
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร
โปรแกรมประยุกตดานวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
ดาราศาสตรและอวกาศ
เคมีอินทรีย 1
ฟสิกสแผนใหม

1011102

ความเปนครูมอื อาชีพ

รวม

น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
23 หนวยกิต
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ปการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่
กลุมวิชา
1/2555 วิชาเฉพาะดาน
(บังคับ)

วิชาชีพครู
(บังคับ)
วิชาชีพครูเ
(บังคับเลือก)
วิชาชีพครู
(เลือก)

รหัสวิชา
4013302
4022201
4032601
4032201
1031101

ชื่อวิชา

ฟสิกสของคลื่น
เคมีอนินทรีย 1
จุลชีววิทยา
พฤกษศาสตร
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
1024601 ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร
1023210 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
รวม

ภาคเรียนที่
กลุมวิชา
2/2555 วิชาแกน
วิชาเฉพาะดาน
(บังคับ)
วิชาเอก
(เลือก)
วิชาชีพครู
(บังคับ)
วิชาชีพครู
(เลือก)
วิชาเลือกเสรี

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
19 หนวยกิต

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4003901 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร
4022503 ชีวเคมี 1

น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)
3(2-2-5)

xxxxxxx

3 หนวยกิต

1012203
1043408
1051202
1023301

การบริหารจัดการในชั้นเรียน
การวิจยั และพัฒนาการเรียนรู
จิตวิทยาการเรียนรู
ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู

4086307 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารี-สามัญรุนใหญ
ขั้นความรูเบื้องตน
รวม

2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

2(1-2-3)
20 หนวยกิต
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ปการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่
กลุมวิชา
1/2556 วิชาแกน
วิชาชีพครู
(บังคับ)

วิชาปฏิบัติการ
วิชาชีพครู
วิชาเลือกเสรี

ภาคเรียนที่
กลุมวิชา
2/2556 วิชาแกน
วิชาชีพครู
(บังคับ)
วิชาชีพครู
(เลือก)
วิชาปฏิบัติการ
วิชาชีพครู
วิชาชีพครู
บังคับเลือก
วิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา
4013302
4033601
1023210
1023303
1042104

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

แมเหล็กไฟฟา
เทคโนโลยีชีวภาพ
การพัฒนาหลักสูตร
การออกแบบและพัฒนาการเรียนรู
หลั ก การวั ด และประเมิ น ผลการ
เรียนรู
1091101 ภ า ษ า แ ล ะ ก า ร ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศสําหรับครู
1004801 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1

3(2-2-5)
2(135 ชม.)

5533101 งานกระดาษ
รวม

2(1-2-3)
22 หนวยกิต

3(2-2-5)

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4003903 สัมมนาทางวิทยาศาสตร
1053502 จิตวิทยาการแนะแนวและให
คําปรึกษา
1032102 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู
1062201 กฎหมายการศึกษา
1004802 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2

น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(135 ชม.)

1023604 พฤติกรรมการจัดการเรียนรูกลุม
วิชาวิทยาศาสตร
4083403 ลีลาศ
รวม

3(2-2-5)
2(1-2-3)
15 หนวยกิต
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ปการศึกษาที่ 5
ภาคเรียนที่
กลุมวิชา
1/2557 วิชาปฏิบัติการ
วิชาชีพครู

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

น(ท-ป-อ)
5(450 ชม.)

รวม
ภาคเรียนที่
กลุมวิชา
2/2557 วิชาปฏิบัติการ
วิชาชีพครู

5 หนวยกิต

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

น(ท-ป-อ)
5(450 ชม.)

รวม

5 หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ข)
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ภาระการสอน ชม./ปการศึกษา
ตําแหนง
ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชาเอก
วิชาการ 2553 2554 2555 2556 2557
อาจารย 12
12
12
12
12
1 นางเพราเพ็ญ เฮงตระกูล วท.ม. ชีววิทยา
2

นางอุไร จันทมัตตุการ

ศศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร

ผศ.

12

12

12

12

12

3

นายประทีป ดวงแวว

วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร

อาจารย

12

12

12

12

12

4

นางสาวชูจิต สาระภาค

ศศ.ม. วิทยาศาสตรศกึ ษา

อาจารย

12

12

12

12

12

5

นางสาวนภาพร แขงขัน

วท.ม. วิทยาศาสตรศกึ ษา

อาจารย

12

12

12

12

12
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3.2.2 ผูสอนรวม
ลําดับ

ชื่อ - นามสกุล

คุณวุฒิ

1
2

นางโสภา สิมะรักษอําไพ
นางภัชญา เสาเวียง

วท.ม.
ค.ม.

3
4
5
6

นายสมพร จันทมัตตุการ
นายอรุณ สุขเกษม
นายสราวุธ ตันติวัฒน
นายวัชรานนท
จุฑาจันทร
นายสุรวิทย
สิมะรักษอําไพ
นางจุฑามาส
กลางประพันธ
นางนองนุช สารภี

ศศ.ม.
วท.ม.
วท.ม.
วศ.ม.

7
8
9

ตําแหนง
ภาระการสอน ชม./ปการศึกษา
วิชาการ 2553 2554 2555 2556 2557
การสอนเคมี
ผศ.
12
12
12
12
12
การศึกษาวิทยาศาสตร
ผศ.
12
12
12
12
12
(เคมี)
การศึกษาวิทยาศาสตร
ผศ.
12
12
12
12
12
การสอนฟสิกส
ผศ.
12
12
12
12
12
การสอนฟสิกส
อาจารย 12
12
12
12
12
เทคโนโลยีพลังงาน
อาจารย 12
12
12
12
12
สาขาวิชาเอก

วท.ม. ชีววิทยา

รศ.

12

12

12

12

12

วท.ม. ชีววิทยา

อาจารย

12

12

12

12

12

วท.ม. พืชไร

อาจารย

12

12

12

12

12

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
จากความตองการที่บัณฑิตควรมีประสบการณในวิชาชีพครูกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้น
หลักสูตรไดกําหนดรายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1- 2 และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
1 - 2 ซึ่งจะจัดอยูในกลุมวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่นักศึกษาทุกคนจะตองลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชานี้และผานเกณฑการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑที่กําหนด
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข องประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ
ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึน้
(2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปนําสูการวิจัยในชั้นเรียนไดอยางเหมาะสม
(3) มีมนุษยสมั พันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เขาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเขากับสถานศึกษาได
(5) มีความกลาในการแสดงออกและนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในปฏิบัติงานได
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4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1- 2 ของปการศึกษาที่ 5
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ป
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ขอกําหนดในการทําโครงงาน ตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับการทดลองที่สามารถระบุตัวแปรตน
ตัวแปรตาม การวิจัยสํารวจ การประยุกตความรูขาใจดานวิทยาศาสตร เพื่อทําสิ่งประดิษฐ หรือเพื่อ
การเรียนการสอน โดยมุงเนนเสริมสรางความรูความเขาใจเนื้อหาทางวิทยาศาสตร ที่เปนพื้นฐานใน
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและคาดวาวจะนําไปใชได
หากโครงงานสําเร็จโดยมีผูรวมโครงงาน 2 - 3 คน และมีรายงานที่ตองนําสงตามรูปแบบและ
ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
5.1 คําอธิบายโดยยอ
แนวคิดและวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร ระเบียบวิธีการทํางานวิจัยและแกไขปญหาทาง
วิทยาศาสตร สงเสริมการวิจัย พัฒนาองคความรูใหสอดคลองกับบริบทชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
อย า งมี จิ ต วิ ท ยาศาสตร มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในการทดลองค น คว า และสั ง เกตการณ ขั้ น ตอน
ดําเนินการวิจัย หลักสถิติ หลักการเขียนโครงรางการวิจัย รายงานการวิจัย รายงานการวิจัยและ
บทความวิจัยและแนวทางในการนําเสนอผลงานวิจัย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถทํางานเปนทีม มีความชํานาญในการออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร
จัดทําโครงงานวิจัย ใชเครื่องมืออุปกรณการทดลอง สามารถประมวลผลขอมูลโครงงาน/งานวิจัย
และนําเสนอผลงานวิจัยได
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชั่ว โมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสาร
เกี่ย วกับ แหล งสืบคนโครงงาน/งานวิ จัย และมี ตัว อย างโครงงาน/งานวิ จัย ให นั ก ศึ ก ษาคนคว า
วิเคราะห
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5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน/วิจัย ที่บันทึกในสมุดใหคําปรึกษาโดย
อาจารยที่ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานตามรูปแบบที่กําหนด การนําเสนอตามระยะเวลา และ
การจัดสอบการนําเสนอที่มีกรรมการผูคุมสอบไมต่ํากวา 3 คน

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
ดานบุคลิกภาพ
มีการสอดแทรกเรื่องการแตงกาย การเขาสังคม การมีมนุษยสัมพันธ
ที่ดี และการวางตัวในการทํางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวของ และใน
กิ จ กรรมปฐมนิ เ ทศ ก อ นที่ นั ก ศึ ก ษาจะออกปฏิ บั ติ ก ารสอนใน
สถานศึกษา
- กําหนดใหมรี ายวิชาซึ่งนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม และมีการ
ดานภาวะผูนํา และความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัย กําหนดหัวหนากลุมในการทํารายงานตลอดจนกําหนดใหทุกคนมี
สว นรวมในการนําเสนอรายงาน เพื่อเป นการฝก ใหนัก ศึกษาได
ในตนเอง
สรางภาวะผูนํา มีความรับผิดชอบ
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายใหนกั ศึกษาหมุนเวียนกันเปน
หัวหนาในการดําเนินกิจกรรมเพื่อฝกใหนกั ศึกษามีความรับผิดชอบ
- มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลาเขาเรียน
อยางสม่ําเสมอการมีสวนรวมในชั้นเรียน เสริมความกลาในการ
แสดงความคิดเห็น
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ใหความรูถึงผลกระทบของวิชาชีพครูตอสังคม และขอกฎหมายที่
วิชาชีพ
เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพครูเพื่อใหสามารถดําเนิน
ชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยางราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม วิชาชีพครูและวิชาชีพที่เปน
แบบอยางแกผูเรียน ชุมชน สังคม อาจารยที่สอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับ
สิ่งตอไปนี้ทั้ง 7 ขอ ตามที่ระบุไว
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
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(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถลําดับ
ความสําคัญของปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
นอกจากนั้ น หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ท ยาศาสตร ยั ง มี วิ ช า เกี่ ย วกั บ
จริยธรรมและกฎหมายทางการศึกษา เปนวิชาบังคับ อาจารยที่สอนตองจัดใหมีการวัดมาตรฐานใน
ดานคุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึ่งไมจําเปนตองเปนขอสอบ อาจใชการสังเกตพฤติกรรม
ระหวางทํากิจกรรมที่กําหนด มีการกําหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของ
คะแนนความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติไมผานเกณฑอาจตองทํา
กิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มกอนจบการศึกษา
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนน
การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ตองมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการ
เปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบ นอกจากนี้อาจารยผูสอน
ทุ ก คนต อ งสอดแทรกเรื่อ งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในการสอนทุ ก รายวิ ช า รวมทั้ ง การจัด กิ จ กรรม
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีความรูเนื้อหาสาระทางฟสิกส และความรูทางวิชาชีพครูเปนสิ่งที่
นักศึกษาตองรูเพื่อใชประกอบวิชาชีพครู ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนือ้ หา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
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(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีในเนื้อหาทางดาน
การศึกษา
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ การจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
(4) มีความสามารถในการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น
(5) มีความรู ความเขาใจและความสามารถในการปฏิบัตกิ ารวิจยั ในชัน้ เรียน
(6) มีความสามารถในการใชเครื่องมือ อุปกรณทางวิทยาศาสตรและเล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตทใี่ ชงานไดจริง
(8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาวิทยาศาสตรกบั ความรูในศาสตรอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของและ
วิชาในชัน้ เรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยูในหลักสูตร
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานความรู
ใชในการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และ
การปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้อาจจัดใหมีการเรียนรูจาก
สถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถานศึกษา
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ
คือ
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานทีน่ ักศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากผลการออกฝกประสบการณวิชาชีพครู
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
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2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพครูไดเมื่อจบการศึกษา
แลว ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม
และความรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระทางดานวิทยาศาสตรและทางดานการศึกษาวิชาชีพครู ในขณะที่
สอนนักศึกษาอาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจที่มาของสาเหตุของปญหา วิธีการ
แกปญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตางๆ จาก
การสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาได
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะทางวิชาชีพครูในการแกไขปญหาคุณภาพ
ผูเรียนไดอยางเหมาะสม
การวัดมาตรฐานในขอนี้สามารถทําไดโดยการออกขอสอบที่ใหนักศึกษา
แกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา
หลีกเลี่ยงขอสอบที่เปนการเลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษา
(2) การอภิปรายกลุม
(3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจาก
การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซึ่งสวนใหญตองเกีย่ วของกับบุคคลที่
หลากหลาย รวมทั้งผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา ผูปกครอง นักเรียน การปรับตัวใหเขากับกลุม
คนตางๆ เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังนัน้ อาจารยตองสอดแทรกทักษะและเนื้อหาสาระตอไปนีใ้ ห
นักศึกษาระหวางที่สอน หรืออาจใหนกั ศึกษาเรียนวิชาทางดานสังคมศาสตรที่เกี่ยวของกับทักษะ
ดานตาง ๆ ดังนี้
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ
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(2) สามารถในการทํางานเปนกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผู
รวมทีมทํางาน
(3) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและความรับผิดชอบงานในกลุม
(4) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
(5) มีความรับผิดชอบตอพัฒนาการเรียนรูท ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง
คุณสมบัติตาง ๆ นี้สามารถวัดระหวางการทํากิจกรรมรวมกัน
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตอง
ประสานงานกั บ บุ ค คลอื่ น หรื อ ต อ งค น คว า หาข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ บุ ค คลอื่ น หรื อ ผู มี
ประสบการณในสถานศึกษาและใหนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน
กลุ ม ในชั้ น เรี ย น และสั ง เกตจากพฤติ ก รรมที่ แ สดงออกในการร ว มกิจ กรรมตา ง ๆ และความ
ครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลและใหนักศึกษาประเมินตนเอง
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือ
การแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน เลือกใชรูปแบบของ
สื่อการนําเสนออยางเหมาะสม
(4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
การวัดมาตรฐานนี้อาจทําไดในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา
วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะห
ประสิทธิภาพตอนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุม
นักศึกษา
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2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจาก
แบบฝกหัดหรือขอมูลจากการปฏิบัติการทดลอง และนําเสนอผลการวิเคราะห เรียนรูเทคนิคการ
ประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุใน
หมวดที่ 4 ขอ 2) โดยระบุวา เปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถลําดับความสําคัญ
ของปญหาและแกปญหาที่เกิดขึ้นได
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจเกีย่ วกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร
(2) มีความรูและความเขาใจเกีย่ วกับหลักการและทฤษฎีในเนื้อหาทางดานการศึกษา
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ การจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
(4) มีความสามารถในการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน จัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น
(5) มีความรู ความเขาใจและความสามารถในการปฏิบัติการวิจัยในชัน้ เรียน
(6) มีความสามารถในการใชเครือ่ งมือ อุปกรณทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทาง
วิทยาศาสตร เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง
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(8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาวิทยาศาสตรกับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีวจิ ารณญาณและอยางมีระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนทีห่ ลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถในการทํางานเปนกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีม
ทํางาน
(3) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและความรับผิดชอบงานในกลุม
(4) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
(5) มีความรับผิดชอบตอพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูใ นปจจุบนั ตอการทํางานที่เกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการ
แสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของ
สื่อการนําเสนออยางเหมาะสม
(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม

