มคอ. 2
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศึกษา (5 ปี )
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

คณะพลศึกษาและคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สารบัญ
เรือ่ ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.

1.
2.
3.

หน้า
สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
วิชาเอก
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
รูปแบบของหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ความพร้ อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และข้ อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ อง
กับพันธกิจของสถาบัน
ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา
การดาเนินการหลักสูตร
หลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูสอน
องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูก้ ลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้ าน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ก
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
5
7
7
7
9
10
10
10
13
66
68
69
69
71
79
87
87
87
87

1.
2.
3.
4.

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์
หมวดที7่ การประกันคุณภาพหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
บัณฑิต
นิสติ
อาจารย์
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
การประเมินประสิทธิผลของการสอน
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน

87
87
88
89
89
89
90
91
91
93
93
94
94
95
95
95

ก
ข
ค
ง
จ
ฉ

ภาคผนวก
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2559
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง / ประสานงานหลักสูตร
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
รายงานการประเมินหลักสูตร
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
การเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง

97
115
123
125
127
140

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศึกษา (5 ปี )
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะพลศึกษา

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 25520091001104294
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Education Program in Health Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม (ไทย) :
การศึกษาบัณฑิต (สุขศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย) :
กศ.บ.(สุขศึกษา)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Health Education)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Ed. (Health Education)
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
รวมตลอดหลักสูตร กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
 หลักสูตรทางวิชาการ
 หลักสูตรแบบก้ าวหน้ าวิชาการ
 หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
 หลักสูตรแบบก้ าวหน้ าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
5.3 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย เอกสารตาราที่ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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5.4 การรับเข้าศึกษา
รับผู้เข้ าศึกษาชาวไทยและต่างชาติท่สี ามารถใช้ ภาษาไทยในการสื่อสารได้ เป็ นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผสู ้ าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรใหม่ (กรณีหลักสูตรปรับปรุงควรระบุว่าหลักสูตรเดิมชื่ออะไร ปี พ.ศ. อะไร)
โดยจะเริ่มใช้ หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษา 1 ของปี การศึกษา 2560
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุม
ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 11
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่
11 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสต ร์ (หลักสูตรห้ าปี ) ในปี การศึกษา 2563 (หลังจาก
เปิ ดสอนในปี การศึกษา 2560 เป็ นเวลา 3 ปี )
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ครูและ นักวิชาการ ทางสุขศึกษาสาหรับการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
อาชีวศึกษา
8.2 นักวิชาการทางสุขศึกษา
8.3 นักวิจัยทางสุขศึกษา
8.4 นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคลากร และการฝึ กอบรมทางสุขศึกษา
9. ชื่อ ตาแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่ ชื่อ – นามสกุล
1.

ผศ.ดร.สุนันทา
ศรีศิริ

คุณวุฒิการศึกษา
วท.บ. (สุขศึกษา), 2538
สค.ม(ประชากรศาสตร์),2541
M.P.H(Public Health), 2553
D.S.M. (Sport Management) ,
2551

สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The United States Sports
Academy, USA

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx
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ลาดับที่ ชื่อ – นามสกุล
2.

อ.ดร.บุปผา
ปลื้มสาราญ

3.

อ.ดร.อนันต์
มาลารัตน์

4.

อ.ดร.สิงหา
จันทน์ขาว

5.

อ.สุธรี า เมืองนา
โพธิ์

คุณวุฒิการศึกษา
กศ.บ. (สุขศึกษา),2523
กศ.ม. (สุขศึกษา),2530
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา),
2557
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
ส.บ. (อาชีวอนามัย)
ส.บ. (การบริหารสาธารณสุข)
กศ.ม. (สุขศึกษา)
กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลกร
ศึกษา)
วท.บ. (สาขาวิชาสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ),2547
ค.ม. (สุขศึกษา),2550
ค.ด. (สาขาวิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา),2558
วท.บ. (สุขศึกษา),2532
วท.ม. (สุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพ,2541

สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยบูรพา

xxxxxxxxxxxxx

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล

xxxxxxxxxxxxx

10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงเรียน
เครือข่ายฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและพื้นที่ทางการศึกษาหรือ
ชุมชนที่เกี่ยวข้ อง
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากบทวิเคราะห์สถานการณ์ของประเทศอันเป็ นผลต่อการร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) พบว่าประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะ
แวดล้ อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้ เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน และภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิ ดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้ าสู่สงั คม
ผู้สงู อายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่รี ุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้ าน เช่น
ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขั น คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล่า ทางสังคม
เป็ นต้ น ทาให้ การพัฒนาในช่วง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจาเป็ นต้ องยึดกรอบแนวคิดและหลักการ
ในการวางแผนที่สาคัญ ดังนี้ (1) การน้ อม นาและประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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(2) คนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการ
ปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุข”
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ด้ านบริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย พบว่าโลกเข้ าสู่ยุคสังคมผู้สงู อายุ
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544-2643 (ค.ศ. 2001- 2100) จะเป็ น
ศตวรรษแห่งผู้สงู อายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปมากกว่าร้ อยละ 10 ของ ประชากรรวม
ทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้ วจะใช้ ระยะเวลาที่ค่อนข้ างยาวนานในการเข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุ เช่น
ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศกา ลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างประชากร
ดังกล่าวค่อนข้ างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพ ร้ อมเพื่อรองรับสังคมผู้สงู อายุท่สี ้นั
กว่า ประเทศพัฒนาแล้ วค่อนข้ างมาก โดยการเป็ นสังคมผู้สงู อายุจะส่งผลให้ มีการขาดแคลนแรงงาน
ในประเทศ และ มีการเคลื่อนย้ ายแรงงานต่างด้ าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้ องการสินค้ าและ
บริการที่เหมาะกับผู้สงู อายุมาก ขึ้น นับเป็ นโอกาสอย่ างมากสาหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้ านธุรกิจ
และลงทุนด้ านการค้ าและบริการ ด้ าน การท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้ บริการสุขภาพในรูปแบบ
ต่างๆ รวมทั้งเป็ นโอกาสของแรงงานไทยในการไป ท้ างานในประเทศที่พัฒนาแล้ ว
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆการพัฒนาศักยภาพคน ในทุก
ช่วงวัยกาหนดให้ สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้ มีพัฒนาการ
ที่สมวัยในทุกด้ าน วัยเรียน วัยรุ่นให้ มีทกั ษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่นื ภายใต้
บริบทสังคมที่เป็ นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้ มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ ฝี มือแรงงานเพื่อสร้ าง
ผลิตภาพเพิ่มให้ กบั ประเทศ วัยผู้สงู อายุให้ มีการท้ างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ ประสบการณ์ มี
รายได้ ในการดารงชีวิต มีการสร้ างเสริมและฟื้ นฟูสขุ ภาพเพื่อป้ องกันหรือชะลอความทุพพลภาพ และ
โรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้ เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ
การเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อสร้ าง
ความรับผิดชอบ ต่อผลลัพธ์ (Accountability) (2) ปฏิรูประบบการคลังด้ านการศึ กษา เพื่อเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัด การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผ้ ูเรียน ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (3) พัฒนาคุณภาพครูท้งั ระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต
สรรหา และการคัดเลือกให้ ได้ คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการ
ประเมินและรับรองคุณภาพที่ เน้ น
ผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อ สร้ างสมรรถนะ
กาลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการ
เรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิตกา ลังคนให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้ อ งการของตลาด
การวิจัยและ การใช้ เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้
นอกจากประเด็นปัญหาของการศึกษาไทยแล้ ว ในการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนเมื่อ
เร็วๆ นี้ ก็เห็นพ้ องกันว่า สภาพแวดล้ อมทางการศึกษาของอาเซียนในปัจจุบัน "ห้ องเรียน" ถูกสร้ างขึ้น
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ส่วน "ครูผ้ ูสอน " ผลิตมาจากหลักสูตรที่ใช้ สาหรับการสอนในศตวรรษ
ที่ 20 ในขณะที่ "นักเรียน" ยุคปัจจุบัน ต้ องมีทกั ษะสาหรับการทางานและการดารงชีวิตในศตวรรษ
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ที่ 21 ซึ่งเด็กเหล่านี้ถือเป็ น Native Digital ส่วนครูท่เี ป็ น Immigrant Digital ก็จึงจาเป็ นต้ องถือ
สมาร์ทโฟนไปพร้ อมกับเด็กได้ ด้วย
รัฐบาลจึงกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูป เพื่อให้ สามารถรับมือกับโอกาส
และภัยคุกคามชุดใหม่ในศตวรรษที่ 21 นี้ ภายใต้ นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งต้ องการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้ างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อ นด้ วย
นวัตกรรม” กล่าวคือ ในปัจจุบัน เรายังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทามาก ได้ น้อย” ไปสู่ปรับ
เปลี่ยนเป็ น “ทาน้ อย ได้ มาก” โดยการขับเคลื่อนให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้ อยใน 3 มิติสาคัญ
คือ(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้ า “โภคภัณฑ์ ” ไปสู่สนิ ค้ าเชิง “นวัตกรรม” (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้ วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้ วยเทคโนโลยี ความคิดสร้ างสรรค์ และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้ นภาคการผลิตสินค้ า ไปสู่การเน้ นภาคบริการมากขึ้น กระบวนทัศน์
ในการพัฒนาประเทศ ภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” มี 3 ประเด็นที่สาคัญ
1.เป็ นจุดเริ่มต้ นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็ นประเทศที่ม่งั คั่ง
มั่นคง และยั่งยืน อย่างเป็ นรูปธรรม
2.เป็ น “Reform in Action” ที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้ างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการ
วิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้ อมๆ กัน
3.เป็ นการผนึกกาลังของทุกภาคส่วนภายใต้ แนวคิด “ประชารัฐ” โดยเป็ นประชารัฐที่ผนึก
กาลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใต้ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของการ “รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักปัน”
ในการพัฒนาประเทศ ประชาชนในชาติเป็ นทรัพยากรมนุษย์ท่มี ีความจาเป็ นต่อการพัฒนา
ประเทศและการพัฒนาความเข้ มแข็งของชุมชน ดังนั้นการพัฒนาคนเพื่อไปพัฒนาชาติจึงเป็ น
ความสาคัญยิ่ง ปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลคือ การพัฒนาสุขภาพ เพื่อให้
พร้ อมที่จะปฏิบัติหน้ าที่และภารกิจในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสั งคม เพื่อมุ่งไปสู่การ
พัฒนาประเทศชาติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จุดเริ่มต้ นจึงอยู่ท่กี าร
สร้ างคนให้ มีศักยภาพทั้งด้ านความรู้และด้ านสุขภาพ มุ่งเอื้อให้ ชีวิตสร้ างประโยชน์แก่ประเทศชาติ
และสังคม
ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักในความจาเป็ น
สาคัญในบริบทต่า งๆที่กล่าวมาข้ างต้ น จึงดาเนิ นการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณ ฑิต สาขาวิชาสุข
ศึกษา พุทธศักราช 2560
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกีย่ วข้องกับพันธ
กิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การจัดการศึกษาในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่รวดเร็วนี้ จึง
จาเป็ นต้ องเตรียมทรัพยากรบุคคลให้ รองรับต่อการพัฒนาประเทศ จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องมีการ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ สามารถผลิตครูและบุคลากรทางสุขศึกษาที่มีสมรรถนะเพื่อตอบสนอง
พัฒนาการของประเทศ
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การผลิตครูและบุคลากรทางสุขศึกษาให้ มีความสามารถในการจัดการศึกษาเพื่อ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศนั้นได้ ยังคานึงถึง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และ
แก้ ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ซึ่งกาหนดรายละเอียดไว้ 9 หมวด
กับ 1 บทเฉพาะกาล รวม 78 มาตรา สาระสาคัญตามมาตรา 10 กาหนดว่าการจัดการศึกษาต้ องจัด
ให้ บุคคลมีสทิ ธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี รัฐต้ องจัดให้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้ จ่าย และในหมวด 4 ว่าด้ วยแนวการจัดการศึกษา มาตราที่
22 บัญญัติไว้ ว่า การจัดศึกษาโดยยึดหลักการผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือ
ว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สดุ
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ จึงดาเนินการปรับปรุงโครงสร้ างหลักสูตร
รายวิชาของหลักสูตร และคาอธิบายรายวิชา เพื่อให้ บัณฑิตที่จบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
สุขศึกษามีสมรรถนะที่สอดคล้ องกับความต้ องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาประเทศได้
ต่อไป ดังสถานการณ์ท่กี ล่าวไว้ แล้ ว ใน ข้ อ 11.1 และข้ อ 11.2
12.2 ความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็ นต้ นแบบด้ านการผลิตครู
และบุค ลากรทางการศึกษาแห่งหนึ่งของประเทศมานานกว่า 60 ปี จึงตระหนักถึงบทบาทความเป็ น
ผู้นาด้ านการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ ได้ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีสมรรถนะในการบริหารและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล โดยเฉพาะดาเนินการ
ตามพันธกิจข องสถาบันคือ การผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ การวิจัยและงานสร้ างสรรค์เพื่อต่อยอด
องค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่สงั คม ตลอดจนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และสร้ าง
สมรรถนะของนิสติ และบุคลากรให้ มีหรือดารงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ เป็ นผู้
มี “ทักษะสื่ อสาร” ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการใช้ ภาษา สื่อสารได้ เข้ าใจชัดเจน (Language)
ความสามารถในการถ่ายทอดข้ อมูล /ความรู้ (Teaching) ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ(ICT: Information Communication Technology) เพื่อการสื่อสาร อันมาจากรากฐานของ
"ความเป็ นครู " ทั้งดาเนินการภายใต้ พันธกิจของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 (พ.ศ.2553
-2567) คือ (1) ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้ แก่สงั คม โดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ (2) สร้ างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนทั้งในระดั บชาติและนานาชาติ (3)บริการวิชาการที่มีคุณภาพ จิตสานึกและความรับผิดชอบต่อ
สังคม (4)ศึกษา วิเคราะห์ และทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ และ (5) พัฒนาระบบบริหารที่มี
คุณภาพ และธรรมมาภิบาล
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
ยึดมั่นการออกแบบเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ อยู่บนฐานพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิทัโ้งรฒ
มุ่งผลิตบัณฑิตให้ เป็ นครูและบุคลากรทางสุขศึกษาและพลศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเป็ นที่พึงของ
การจัดการศึกษาไทย ในฐานะมหาวิทยาลัยอันเป็ นศรีสง่าแห่งมหานคร
บนฐานปรัชญาที่เชื่อว่า
“การศึกษา คือความเจริญงอกงาม”
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
นิสติ เรียนรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปจากสานักนวัตกรรมการเรียนรู้ เรียนรายวิชาเอกจากคณะ
พลศึกษาและเรียนรายวิชาชีพครูจากคณะศึกษาศาสตร์โดยมีการบริ หารจัดการในหมวดต่างๆดังนี้
13.1 ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในหน่วยงานอื่นของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
การจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษาเป็ นหลักสูตรบูรณาการ
มีความสัมพันธ์กบั กลุ่มรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดังนี้
13.1.1 กลุ่มรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปจานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตโดย
ความรับผิดชอบของสานักนวัตกรรมการเรียนรู้
13.1.2 กลุ่มรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาเฉพาะวิชาชีพครูจานวนไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิตโดยความรับผิดชอบ
ของคณะศึกษาศาสตร์
- วิชาเอกสุขศึกษาจานวนไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิตโดยความรับผิดชอบของ
คณะพลศึกษา
13.1.3 กลุ่มรายวิชาเลือกเสรีจานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตนิสติ สามารถ
เลือกเรียนรายวิชาจากทุกคณะวิชาที่เปิ ดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
13.2 รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษามีรายวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเอกบางส่วน เปิ ดสอน
ร่วมกับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
13.3 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา บริหารจัดการโดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา ทาหน้ าที่บริหารจัดการหลักสูตร
ตามกระบวนการประกันคุณภาพของหลักสูตร ภายใต้ ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ตามองค์ประกอบที่สาคัญคือ สาระของรายวิชาในหลักสูตร , การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการจัดการ เรียนการสอน , การประเมินผู้เรียน , ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สุขศึกษา คือ เครื่องมือสาคัญในการสร้ างสุขภาพของมนุษย์ การสร้ างสุขภาพ
ผู้เรียนเพื่อให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็ นหน้ าที่ของครูสขุ ศึกษา
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1.2 ความสาคัญ
ครูมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาสังคม กอบกู้วิกฤต ผ่านการพัฒนาคน ด้ วยการสร้ าง
คน สร้ างความรู้ เพื่อผลของการพัฒนาทั้งปวง ครูท่วั โลกมีพันธกิจและภารกิจร่วมกันในการแก้ วิ กฤต
โลก โดยการให้ การศึกษาที่ดีท่สี ดุ เพื่อสร้ างคนดี คนเก่ง คนมีความสุขที่เป็ นพลเมืองและพลโลก
เพื่อพร้ อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
วิชาชีพครูเป็ นวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ เป็ น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรร ม จริยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อไปทาหน้ าที่ให้ ความรู้ สามารถ
จัดการเรียนรู้และเสริมสร้ างประสบการณ์ตลอดจนให้ การอบรมบ่มนิสยั ให้ แก่เยาวชนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนทั่วประเทศ ให้ บัณฑิตครูเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถในการร่วมคิด
ร่วมใจ ร่วมทา กับคนในชุมชน ในสั งคม เพื่อสร้ างสภาพแวดล้ อมในการหล่อหลอมเยาวชนให้ เกิด
การเรียนรู้ท่เี ท่าเทียมกัน อย่างเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อการดารงตนให้ อยู่ในสังคม
อย่างมีคุณภาพ บัณฑิตครูจึงเป็ นบุคคลที่สาคัญยิ่ง ในการสร้ างคน สร้ างชาติ โดยการพัฒนา
การศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยา วชนของประเทศ หลักสูตรนี้จาเป็ นต้ องสร้ างให้ ตอบสนองความ
ต้ องการของชุมชนและสังคม สอดคล้ องกับนโยบายและแผนการศึกษาชาติ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา เป็ นหลักสูตรด้ านสุขภาพที่มี
เป้ าหมายเพื่อการดารงสุขภาพ การสร้ างเสริมสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของบุ คคล ครอบครัว
และชุมชนให้ ย่ังยืน โดยมุ่งเน้ นให้ ผ้ เู รียนพัฒนาพฤติกรรมด้ านปั ญญา เจตคติ คุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ การผลิตครูสขุ ศึกษาจึงมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาประเทศใน
บทบาทเพื่อการสร้ างทรัพยากรที่มีคุณภาพบนพื้นฐานของการมีสขุ ภาพดี
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษาที่มีคุณลักษณะ และความสามารถดังนี้
1. มีความรู้ความสามารถทางการศึกษา โดยเฉพาะในวิชาชีพครูสขุ ศึกษามุ่งเน้ นการบูรณาการ
ความรู้ และทักษะทางเทคโนโลยีดิจิตอลที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรียนรู้ เพื่อการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ในการนาไปประยุกต์ใช้ เพื่อการจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
2. มีความสามารถในการวิจัย เพื่อสร้ างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สุขศึกษา โดยประยุกต์
หลักการและทฤษฎีทางสุขศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ด้ านสุขภาพได้ อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และ
บริบททางสังคม
3. มีความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อสร้ างเสริมสุขภาพด้ วยกิจกรรมทางสุขศึกษา
4. มีภาวะผู้นา ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มีจิตสานึกสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวมและ
ตระหนักในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
1) แผนพัฒนาอาจารย์

2) แผนพัฒนาหลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียน

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1) พัฒนาระบบการรับและแต่งตั้ง 1) การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจา
อาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตร (ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1)
2) พัฒนาระบบการบริหาร
2) คุณภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2)
3) พัฒนาระบบการส่งเสริมและ
3) ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจาหลักสูตร
พัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
(ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3)
4) เพิ่มอัตราร้ อยละของอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญา
เอก
5) เพิ่มร้ อยละของอาจารย์ประจา
หลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
6) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
7) เพิ่มอัตราการคงอยู่ของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
8) เพิ่มระดับความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
1) การออกแบบหลักสูตรและ
1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัว
สาระรายวิชาในหลักสูตร
บ่งชี้ท่ี 5.1)
2) การปรับปรุงหลักสูตรให้
2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
ทันสมัยตามความก้ าวหน้ าใน
จัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2
สาขาวิชาสุขศึกษา
3) การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3)
3) การกาหนดผู้สอน
4) การกากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดทาแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
5) การจัดการเรียนการสอนที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม การทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6) การประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
7) การตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนิสติ
8) การกากับการประเมินการ
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แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

จัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร
3) แผนพัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

1) พัฒนาระบบการดาเนินงานของ 1) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ท่ี
ภาควิชาโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
6.1)
ประจาหลักสูตรเพื่อให้ มสี ่งิ
สนับสนุนการเรียนรู้
2) จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ี
เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน
3) การปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนิสติ และ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาระบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้ อกาหนดต่างๆ เป็ นไปตาม
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ดา ้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็ นพิเศษได้ โดยเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโว่รฒ
า
ด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2559 เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วย
การศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2559
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ด้าวย
การศึกษาระดับ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดั บปริญญาตรี
พ.ศ. 2559 ปริญญาตรี พ.ศ. 2559
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้ น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – สิงหาคม
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2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาและการคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษา
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
1) มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทั้งนี้โดยให้ เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร การศึกษาบัณฑิสตาขาวิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3) มีเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครู
4) มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู
4) ผ่านการพิจารณาคุณลักษณะและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับความเป็ นครู
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
ปัญหาของนิสติ ที่เข้ าศึกษาในหลักสูตรนี้ พบ ว่ามีปัญหาคือ นิสติ มีพ้ ืนฐานด้ านความรู้และ
ทักษะด้ านวิชาการ ทักษะปฏิบัติการเพื่อเข้ าสู่วิชาชีพครูสขุ ศึกษาที่แตกต่างกัน ทั้งยังขาดแรงบันดาล
ใจ และความตระหนักในความสาคัญของวิชาชีพครูสขุ ศึกษา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
1) จัดกระ บวนการหลักสูตรทั้งรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาชีพครู และรายวิชาเอกสุข
ศึกษาที่มุ่งเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
2) จัดโครงการเสริมศักยภาพความเป็ นครูแก่นิสติ เพื่อสร้ างแรงบันดาลใจ ความเข้ าใจ
และความตระหนักรู้ในวิชาชีพครูสขุ ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3) กิจกรรมเสริมหลั กสูตรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานด้ านวิชาการ และทักษะ
ปฏิบัติการเพื่อเข้ าสู่วิชาชีพครูครูสขุ ศึกษา
2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสติ แต่ละปี การศึกษา
จานวนนิสติ
2560
2561
2562
2563
ชั้นปี ที่ 1
40
40
40
40
ชั้นปี ที่ 2
40
40
40
ชั้นปี ที่ 3
40
40
ชั้นปี ที่ 4
40
ชั้นปี ที่ 5
รวม
40
80
120
160
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
-

2564
40
40
40
40
40
200
40
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2.6 งบประมาณตามแผนใช้ งบประมาณของคณะพลศึกษา และคณะศึกษาศาสตร์
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใช้ ในการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
ปี งบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2560
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปี
การศึกษา
(ค่าธรรมเนียม 30,000 บาท/คน/ปี x
40 จานวนรับ)

1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,00 6.000,000

1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,00 6.000,000
รวมรายรับ
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรต่อคน
150,000 บาท (ภาคการศึกษาละ15,000 บาท)
2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย

รายละเอียดรายจ่าย
หมวดการจัดการเรียนการสอน
1. ค่าสอน (ค่าตอนแทนอาจารย์
พิเศษและคณะร่วมสอน)
(1500บาท/คน/ภาคการศึกษา)
2. ค่าวัสดุ (วัสดุสานักงานและวัสดุ
การเรียนการสอน) (3000บาท/
คน/ภาคการศึกษา)
3. ทุนและกิจกรรมนิสติ (300บาท/
คน/ภาคการศึกษา)
4. งบพัฒนาบุคลากร(750บาท/คน/
ภาคการศึกษา)
5. งบสนับสนุนการวิจัย(750บาท/
คน/ภาคการศึกษา)
6. ค่าใช้ จ่ายส่วนกลางของคณะ
(750บาท/คน/ภาคการศึกษา)
7. ค่าสาธารณูปโภค(750บาท/คน/
ภาคการศึกษา)
8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครุภัณฑ์
(750บาท/คน/ภาคการศึกษา)
9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย
(2,250บาท/คน/ภาคการศึกษา)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

ปี 2560

ปี งบประมาณ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

120,000

240,000

480,000

960,000

1,920,000

240,000

480,000

960,000

1,920,000

3,840,000

24,000

48,000

96,000

192,000

384,000

60,000

120,000

240,000

480,000

960,000

60,000

120,000

240,000

480,000

960,000

60,000

120,000

240,000

480,000

960,000

60,000

120,000

240,000

480,000

960,000

60,000

120,000

240,000

480,000

960,000

180,000

360,000

720,000

1,440,000

2,880,000

-

-

-

-
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รายละเอียดรายจ่าย
1. ค่าบารุงมหาวิทยาลัย (950 บาท/
คน/ภาคการศึกษา)
2. ค่าบารุงห้ องสมุด (900 บาท/
คน/ภาคการศึกษา)
3. ค่าบารุงฝ่ ายกิจการนิสติ (850
บาท/คน/ภาคการศึกษา)
4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์ (650
บาท/คน/ภาคการศึกษา)
5. ค่าบารุงด้ านการกีฬา (300 บาท/
คน/ภาคการศึกษา)
รวมรายจ่ าย

ปี งบประมาณ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

76,000

152,000

304,000

608,000

1,216,000

72,000

144,000

288,000

576,000

1,152,000

68,000

136,000

272,000

544,000

1,088,000

52,000

104,000

208,000

416,000

832,000

24,000

48,000

96,000

192,000

384,000

ปี 2560

1,156,000 2,312,000 3,468,000 9,248,000 18,496,000

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชและการลงทะเบี
า
ยนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
(ถ้ามี)
การเทียบโอนหน่วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู ้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา เป็ นหลักสูตร 5 ปี กาหนดให้
เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร
รายละเอียดวิชา
หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
129 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า
51 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ
49 หน่วยกิต
1) วิชาชีพครู
33 หน่วยกิต
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รายละเอียดวิชา
2) วิชาการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน
3) วิชาการฝึ กปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก
2.2 วิชาเอกสุขศึกษา ไม่น้อยกว่า
2.2.1 วิชาเอกสุขศึกษา
1) วิชาเอกบังคับ
2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอกไม่น้อยกว่า
2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
รวมไม่นอ้ ยกว่า

หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
78หน่วยกิต
78 หน่วยกิต
60หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
165 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กาหนดให้ เรียน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยเลือกจากกลุ่มวิชาต่าง
ๆ ดังนี้ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชาพลานามัย กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) และ กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
วิชาบังคับ กาหนดให้เรียน 20 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร กาหนดให้ เรียน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ดังนี้
1.1.1 ภาษาไทย กาหนดให้ เรียน 3 หน่วยกิต
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
SWU 111 Thai for Communication
1.1.2 ภาษาอังกฤษ กาหนดให้ เรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication 1
หรือ
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
SWU 123 English for International Communication 1
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication 2
หรือ
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU 124 English for International Communication 2
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1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ) กาหนดให้ เรียน 3
หน่วยกิต
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั
3(3-0-6)
SWU 141 Life in a Digital World
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
กาหนดให้ เรียน 8 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
SWU 151 General Education for Human Development
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
SWU 161 Human in Learning Society
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์
SWU 261 Active Citizens
วิชาเลือก* กาหนดให้ เรียน 10 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้

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

2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ) กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า
2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไป
มศว 241 แนวโน้ มเทคโนโลยีดิจิทลั และสังคม
2(1-2-3)
SWU 241 Digital Technology and Society Trends
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
SWU 242 Mathematics in Daily Life
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
SWU 243 Personal Financial Management
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อมที่ดี
3(3-0-6)
SWU 244 Science for Better Life and Environment
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
2(2-0-4)
SWU 245 Science, Technology and Society
มศว 246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
SWU 246 Healthy Lifestyle
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
SWU 247 Food for Life
มศว 248 พลังงานทางเลือก
2(2-0-4)
SWU 248 Alternative Energy
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทลั
2(1-2-3)
SWU 341 Business in a Digital World
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2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ) กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 5 หน่วย
กิต จากรายวิชาต่อไป
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
2(1-2-3)
SWU 251 Music and Human Spirit
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
SWU 252 Aesthetics for Life
มศว 253 สุนทรียสนทนา
2(1-2-3)
SWU 253 Dialogue
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
2(1-2-3)
SWU 254 Art and Creativity
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต
2(1-2-3)
SWU 255 Constitution For Living
มศว 256 การอ่านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
SWU 256 Reading for Life
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
2(2-0-4)
SWU 257 Literature for Intellectual Powers
มศว 258 ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
2(2-0-4)
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation
มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
2(2-0-4)
SWU 262 History and Effects on Society
มศว 263 มนุษย์กบั สันติภาพ
2(2-0-4)
SWU 263 Human and Peace
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
2(2-0-4)
SWU 264 Human in Multicultural Society
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
SWU 265 Economic Globalization
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2(2-0-4)
SWU 266 Sufficiency Economy
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่
2(2-0-4)
SWU 267 Principles of Modern Management
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้ วยกระบวนการวิจัย
2(1-2-3)
SWU 268 Social Study by Research
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
SWU 351 Personality Development
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มศว 352
SWU 352
มศว 353
SWU 353
มศว 354
SWU 354
มศว 355
SWU 355
มศว 356
SWU 356
มศว 357
SWU 357
มศว 358
SWU 358
มศว 361
SWU 361
มศว 362
SWU 362
มศว 363
SWU 363
มศว 364
SWU 364

ปรัชญาและกระบวนการคิด
Philosophy and Thinking Process
การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
Logical Thinking and Ethics
ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม
Creativity and Innovation
พุทธธรรม
Buddhism
จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
Social Psychology for Living
สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
Mental Health and Social Adaptability
กิจกรรมสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
Creative Activities for Life and Social Development
มศว เพื่อชุมชน
SWU for Communities
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
สัมมาชีพชุมชน
Ethical Careers for Community
กิจการเพื่อสังคม
Social Enterprise

2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย จากรายวิชาต่อไปนี้
มศว 131 ลีลาศ
SWU 131 Social Dance
มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล
SWU 132 Personal Fitness
มศว 133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
SWU 133 Jogging for Health
มศว 134 โยคะ
SWU 134 Yoga
มศว 135 ว่ายนา้
SWU 135 Swimming

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

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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มศว 136 แบดมินตัน
1(0-2-1)
SWU 136 Badminton
มศว 137 เทนนิส
1(0-2-1)
SWU 137 Tennis
มศว 138 กอล์ฟ
1(0-2-1)
SWU 138 Golf
มศว 139 การฝึ กโดยการใช้ นา้ หนัก
1(0-2-1)
SWU 139 Weight Training
หมายเหตุ : * คณะ หลักสูตร หรือนิสติ มีอสิ ระในการเรียนวิชาเลือกตามกลุ่ม 2.1 หรือ 2.2 หรือ
2.3 เพิ่มเติมตามความต้ องการให้ ครบ 10 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน กาหนดให้ เรียน ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต ดังนี้
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู กาหนดให้ เรียน ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต ดังนี้
2.1.1 วิชาชีพครูบงั คับ กาหนดให้ เรียน 49 หน่วยกิต ดังนี้
ศษ111 จิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ED111 Consciousness and Ethics for Teaching Profession
ศษ201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ED201 English for Learning Development
ศษ202 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
ED202 Thai Language and Culture for Teachers
ศษ211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
ED211 Educational Paradigms
ศษ241 การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสาหรับครู
ED241 Human Learning and Psychology for Teachers
ศษ321 วิธวี ิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
ED321 Methodologies for Curriculum Development
ศษ331 วิธวี ิทยาการจัดการเรียนรู้
ED331 Methodologies for Learning Management
ศษ351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
ED351 Educational Measurement and Evaluation
ศษ391 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
ED391 Teaching Practicum I
ศษ461 การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา
ED461 Educational Quality Assurance and Management

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(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-4-2)
3(2-2-5)
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ศษ471
ED471
ศษ481
ED481
ศษ491
ED491
ศษ591
ED591
ศษ592
ED592

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Development
การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การศึกษา
Design and Development of Media, Innovation and Information Technology
for Educational Communication
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
2(0-4-2)
Teaching Practicum II
การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 1
6(1-18-0)
Education Internship I
การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 2
6(0-18-0)
Education Internship II

2.1.2 วิชาชีพครูเลือก กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต ดังนี้
ศษ212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ED212 Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development Activities
ศษ231 หลักการอุดมศึกษา
ED231 Principles of Higher Education
ศษ311 จิตสานึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง
ED311 Social and Political Consciousness and Participation
ศษ312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค
ED312 Negotiation and Consumers Culture
ศษ313 งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
ED313 Voluntary Work and Youth Activities
ศษ314 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
ED314 Developing Higher Order Thinking Skills
ศษ322 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
ศษ332 การศึกษาพิเศษ
ED332 Special Education
ศษ333 การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย
ED333 Non-formal and Informal Learning Management
ศษ334 การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้ างจิตสานึกสาธารณะ
ED334 Public Concern-Based Learning
ศษ335 การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของผู้เรียน
ED335 Learners’ Creativity Development

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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ศษ336
ED336
ศษ337
ED337
ศษ338
ED338
ศษ341
ED341
ศษ361
ED361
ศษ362
ED362
ศษ371
ED371
ศษ381
ED381
ศษ431
ED431
ศษ452
ED452
ศษ472
ED472
ศษ482
ED482

การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
Rearing of Young Children
การมัธยมศึกษา
Secondary Education
หลักการอาชีวศึกษา
Principles of Vocational Education
การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน
Guidance for Self-Esteem Development
การประกันคุณภาพการศึกษา
Quality Assurance in Education
การศึกษาและการพัฒนาชุมชน
Education and Community Development
สถิติเบื้องต้ นทางการศึกษา
Introduction to Statistics in Education
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Occupations and Technology
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
Development of Learning Resources and Learning Networks
การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้ น
Introduction to Curriculum and Instructional Evaluation
การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม
Research for Learning Processes and Social Development
การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
Instructional Media Design and Development

2.2 วิชาเอกสุขศึกษา กาหนดให้เรียนไม่นอ้ ยกว่า 78 หน่วยกิต ดังนี้
2.2.1 วิชาเอกสุขศึกษา
1) วิชาบังคับ กาหนดให้ เรียน 60 หน่วยกิต ดังนี้
กลุ่มวิชาสุขศึกษาพื้นฐาน
สขพ101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
HEB101 Human Anatomy and Physiology
สขพ102 หลักการสาธารณสุขและสุขศึกษา
HEB102 Principles of Health Education
สขพ103 สุขภาพองค์รวม
HEB103 Holistic Health

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

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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สขพ104 โรคและการป้ องกันโรค
HEB104 Disease and Disease Prevention
สขพ201 จิตวิทยาทางสุขศึกษา
HEB201 Psychology of Health
สขพ202 สุขภาพครอบครัวและชุมชน
HEB202 Family and Community Health
สขพ203 สุขภาพผู้บริโภค
HEB203 Consumer Health
สขพ204 สิ่งเสพติดศึกษา
HEB204 Addiction Education
สขพ205 เพศศึกษา
HEB205 Sex Education
สขพ301 ความปลอดภัยในชีวิต
HEB301 Life Safety
สขพ302 การปฐมพยาบาลและการป้ องกันการบาดเจ็บ
HEB302 First Aid and Injuries Prevention
สขพ303 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
HEB303 Food and Nutrition for Health
กลุ่มวิชาสุขศึกษาประยุกต์
สขป101 สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
EA101 Health Related Physical Fitness
สขป201 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพสุขศึกษา
HEA201 English for Health Education Profession
สขป301 การบริการสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้ อมทางสุขภาพ
HEA301 Health Service and Environmental Health Management
สขป302 ทักษะชีวิตและวิกฤตสุขภาพ
HEA302 Life Skills and Health Crisis
สขป303 การวิจัยทางสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
HEA303 Research in Health Education and Health Behavior
สขป401 การจัดการโครงการสุขภาพ และการประเมิน
HEA401 Health Project Management and Evaluation
สขป402 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษา
HEA402 Technology and Innovation for Health Education Learning Management
สขป403 สัมมนาสุขศึกษา
HEA403 Seminar in Health Education

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

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(2-2-5)
3(2-2-5)
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2) วิชาเอกเลือก กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ดังนี้
สขป304 ทันตสุขภาพ
HEA304 Dental Health
สขป305 สุขภาพผู้สงู อายุ
HEA305 Elderly Health
สขป306 สุขภาพจิตและการให้ คาปรึกษาทางสุขภาพ
HEA306 Mental Health and Health Counseling
สขป307 การแนะแนวสุขภาพ
HEA307 Health Guidance
สขป308 วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ
HEA308 Thai Lifestyle and Traditional Knowledge For Health
สขป309 การบริหารงานสุขศึกษา
HEA309 Health Education Administration
สขป310 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ทางสุขภาพ
HEA310 Learning Resources and Learning Networks Development
สขป311 ภาวะผู้นาสุขศึกษาและการสร้ างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
HEA311 Health Education Leadership and Partnership Network Promotion
สขป312 การสาธารณสุขและระบบสุขภาพของอาเซียน
HEA312 Public health and health systems of ASEAN
สขป313 พลวัตสุขภาพโลก
HEA313 Global Health
สขป314 การจัดการความรู้ทางสุขภาพ
HEA314 Health Knowledge Management
สขป404 การศึกษาอิสระทางสุขศึกษา
HEA404 Independent Study in Health Education
สขป405 มรณศึกษา
HEA405 Death Education
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก กาหนดให้เรียนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิตดังนี้
1) วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ กาหนดให้ เรียน 3 หน่วยกิตดังนี้
สขป411 การจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษา
HEA411 Health Education Learning Management

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

3(2-2-5)
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2) วิชาการสอนวิชาเอกเลือก กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชา
ต่อไปนี้
สขป412 การจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษาสาหรับการอาชีวศึกษา
3(2-2-5)
HEA412 Health Education Learning Management of Vocational Education
สขป413 การจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษาสาหรับการศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
HEA413 Health Education Learning Management of Special Education
สขป414 การจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษาสาหรับการศึกษานอกระบบ
3(2-2-5)
HEA414 Health Education Learning Management of Non-formal Education
2.2.3. เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกสุขศึกษา
กาหนดให้เรียนไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้ เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกสุขศึกษาตามข้ อกาหนดใน
โครงสร้ างหลักสูตร
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้ นิสติ เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ความหมายของรหัสวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ความหมายของรหัสรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครู
รหัสตัวอักษร
ศษ
หมายถึง
วิชาชีพครูทางการศึกษา
ED
หมายถึง
Education
รหัสตัวเลข
เลขตัวที่หนึ่ง :
ชั้นปี ที่ควรเรียน
เลขตัวที่สอง :
กลุ่มวิชาในหมวดวิชาชีพครู
0
หมายถึง
กลุ่ม ภาษาสาหรับครู
1
หมายถึง
กลุ่ม ความเป็ นครู
2 หมายถึง กลุ่ม การพัฒนาหลักสูตร
3 หมายถึง กลุ่ม การจัดการเรียนรู้
4 หมายถึง กลุ่ม จิตวิทยาและการแนะแนวสาหรับครู
5 หมายถึง กลุ่ม การวัดและประเมินผลการศึกษา
6 หมายถึง กลุ่ม การบริหารการศึกษาและการจัดการชั้นเรียน
7 หมายถึง กลุ่ม การวิจัยทางการศึกษา
8 หมายถึง
กลุ่ม สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
9 หมายถึง กลุ่ม ประสบการณ์วิชาชีพครู
เลขตัวที่สาม :
ลาดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
ความหมายของรหัสรายวิชาวิชากลุ่มวิชาเอกสุขศึกษา
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รหัสตัวอักษร
สขพ (HEB)
สขป (HEA)
รหัสตัวเลข
เลขตัวที่หนึ่ง
เลขตัวที่สอง

เลขตัวที่สาม

หมายถึง
หมายถึง

กลุ่มวิชาพื้นฐานสุขศึกษา
กลุ่มวิชาสุขศึกษาประยุกต์

: ชั้นปี ที่ควรเปิ ดสอน
: กลุ่มวิชาในวิชาเอกสุขศึกษา
0 หมายถึง วิชาการทางสุขศึกษา
1หมายถึง
วิชาการสอนวิชาเอก
: ลาดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา

ความหมายของจานวนหน่วยกิต เช่น 3(3-0-6)
ตัวเลขนอกวงเล็บ
หมายถึง
จานวนหน่วยกิตรวม
ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง
จานวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์
ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง
จานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์
ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง
จานวนชั่วโมงศึกษาด้ วยตนเองต่อสัปดาห์

3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
ปี ที่
1

2

3

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

-วิชาศึกษาทั่วไป
จานวน 9 นก
-วิชาชีพครูบังคับ
จานวน 3 นก
ศษ111จิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3(2-2-5)
-วิชาเอกสุขศึกษา
จานวน 6 นก
สขพ101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-2-5)
สขพ102 หลักการสาธารณสุขและสุขศึกษา
3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
-วิชาศึกษาทั่วไป
จานวน 3 นก
-วิชาชีพครูบังคับ
จานวน 6 นก
ศษ201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
ศษ211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
3(2-2-5)
-วิชาเอกสุขศึกษา
จานวน 9 นก
สขพ 201 จิตวิทยาทางสุขศึกษา
3(3-0-6)
สขพ 204 สิ่งเสพติดศึกษา
3(3-0-6)
สขพ 205 เพศศึกษา
3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
-วิชาศึกษาทั่วไป
จานวน 3 นก
-วิชาชีพครูบังคับ
จานวน 5 นก
ศษ321 วิธวี ิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
ศษ391 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 2(0-4-2)
-วิชาเอกสุขศึกษา
จานวน 9 นก
สขพ 301 ความปลอดภัยในชีวิต
3(3-0-6)

-วิชาศึกษาทั่วไป
จานวน 9 นก
-วิชาเอกสุขศึกษา
จานวน 9 นก
สขพ 103 สุขภาพองค์รวม
3(3-0-6)
สขพ 104 โรคและการป้ องกันโรค
3(3-0-6)
สขป 101 สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
รวม 18 หน่วยกิต
-วิชาศึกษาทั่วไป
จานวน
-วิชาชีพครูบังคับ
จานวน
ศษ241 การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสาหรับครู
ศษ202 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
-วิชาเอกสุขศึกษา
จานวน
สขพ 202 สุขภาพครอบครัวและชุมชน
สขพ 203 สุขภาพผู้บริโภค
สขป 201 ภาษาอังกฤษในวิชาชีพสุขศึกษา
รวม
18 หน่วยกิต
-วิชาศึกษาทั่วไป
จานวน
-วิชาชีพครูบังคับ
จานวน
ศษ331 วิธวี ิทยาการจัดการเรียนรู้
ศษ351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
-วิชาชีพครูเลือก
จานวน
-วิชาเอกสุขศึกษา
จานวน

3 นก
6 นก
3(2-2-5)
3(2-2-5)
9 นก
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3 นก
6 นก
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2 นก
6 นก
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ปี ที่

4

5

ภาคเรียนที่ 1
สขพ 302 การปฐมพยาบาลและการป้ องกันการบาดเจ็บ
3(2-2-5)
สขป 302 ทักษะชีวิตและวิกฤติสขุ ภาพ
3(3-0-6)
-วิชาเอกสุขศึกษาเลือก
จานวน 3 นก
รวม 20 หน่วยกิต
-วิชาชีพครูบังคับ
จานวน 5 นก
ศษ471การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
ศษ491การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน2 2(0-4-2)
-วิชาเอกสุขศึกษา
จานวน 9 นก
สขป303 การวิจัยทางสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)
สขป401 การบริหารจัดการ และการประเมินโครงการสุขภาพ
3(2-2-5)
สขป402 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษา
3(2-2-5)
-เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม จานวน 3 นก
-วิชาเลือกเสรี
จานวน 3 นก
รวม 20 หน่วยกิต
-วิชาชีพครูบังคับ
จานวน 6 นก
ศษ591 การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ 1
6(1-12-5)
รวม 6 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2
สขพ 303 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
สขป 301 การบริการสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้ อมทางสุขภาพ
3(2-2-5)
-วิชาเอกสุขศึกษาเลือก
จานวน 3 นก
รวม 20 หน่วยกิต
-วิชาชีพครูบังคับ
จานวน 6 นก
ศษ481 การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
3(2-2-5)
ศษ461 การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา 3(2-2-5)
-วิชาเอกสุขศึกษา
จานวน 3 นก
สขป403 สัมมนาสุขศึกษา
3(2-2-5)
-วิชาการสอนวิชาเอก
จานวน 3 นก
สขป411 การจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษา
3(2-2-5)
-วิชาการสอนวิชาเอกเลือก
จานวน 3 นก
-เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม จานวน 3 นก
-วิชาเลือกเสรี
จานวน 3 นก
รวม 21 หน่วยกิต
-วิชาชีพครูบังคับ
จานวน6 นก
ศษ592 การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ 2
6(0-12-6)
รวม 6 หน่วยกิต

3.1.5. คาอธิบายรายวิชา
1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. วิชาบังคับ
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร
1.1.1 ภาษาไทย
มศว 111
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
SWU 111
Thai for Communication
ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การ
สังเคราะห์ความคิด และกลวิธกี ารใช้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้ นทักษะการ
เขียนสรุปความ ย่อความ ขยายความ และพรรณนาความ
1.1.2 ภาษาอังกฤษ
มศว 121
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 121
English for Effective Communication 1
ศึกษาและฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้ นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาแบบฝึ กหัดการฟังและการพูด โดยใช้ กระบวนการ
เรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน
หรือ
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มศว 123
SWU 123

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
English for International Communication 1
ศึกษาหลักการใช้ ภาษาอังกฤษโดยเน้ นการฟังและการพูดสาหรับผู้เรียนที่ใช้
ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็ นภาษานานาชาติ ทั้งคาศัพท์ สานวน ประโยค ไวยากรณ์ท่ซี ับซ้ อน และการ
ออกเสียง ฝึ กปฏิบัติการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ท่หี ลากหลายทั้ง
ในและนอกห้ องเรียน
มศว 122
SWU 122

ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
English for Effective Communication 2
ศึกษาและฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้ นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาแบบฝึ กหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน
หรือ
มศว 124
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU 124
English for International Communication 2
ศึกษาหลักการใช้ ภาษาอังกฤษโดยเน้ นการอ่านและการเขียนสาหรับผู้เรียนที่ใช้
ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็ นภาษานานาชาติ การฝึ กเขียนเรียงความในหัวข้ อที่หลากหล าย โดยฝึ ก
ปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกห้ องเรียน
1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว 141
ชีวิตในโลกดิจิทลั
3(3-0-6)
SWU 141
Life in a Digital World
ศึกษาความสาคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิ ทลั ทักษะการ
สืบค้ น การประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้ างอิงข้ อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ภัยอันตรายใน
โลกดิจิทลั และแนวทางการป้ องกัน การนาเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 151
การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
3(3-0-6)
SWU 151
General Education for Human Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญา
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้ าหมายที่แท้ จริงของก ารศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความสาคัญ
และแนวทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิด
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการแก้ ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
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มศว 161
SWU 161

มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
2(2-0-4)
Human in Learning Society
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการดาเนินชีวิตและสิ่งแวดล้ อม ความสาคัญของการแสวงหาความรู้
อย่างต่อเนื่อง และการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้
มศว 261
SWU 261

พลเมืองวิวัฒน์
3(3-0-6)
Active Citizens
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวน
ทัศน์เกี่ยวกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้ าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
ความสาคัญของการยึดหลักสันติวิธใี นการดาเนินชีวิต การมีจิต สานึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลด
ความเหลื่อมลา้ ในสังคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก
2. วิชาเลือก
2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว 241
แนวโน้ มเทคโนโลยีดิจิทลั และสังคม
2(1-2-3)
SWU 241
Digital Technology and Society Trends
ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทลั ที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้ าน
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้ อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคม
และสมาชิก รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ มของเทคโนโลยีดิจิทลั ในสังคมโลกอนาคต
มศว 242
SWU 242

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ศึกษาวิธคี ิดและหลักการคณิตศาสตร์กบั ความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล
คณิตศาสตร์สาหรับผู้บริโภคและการคานวณภาษี คณิตศาสตร์กบั ความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การแปลความหมาย การประยุกต์ใช้ คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
มศว 243
SWU 243

การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
Personal Financial Management
ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการ
บริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน ก
ารรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การ
บริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน
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วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อมที่ดี
3(3-0-6)
Science for Better Life and Environment
ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความสาคัญ
ของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่มี ีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม และการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
มศว 244
SWU 244

มศว 245
SWU 245

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
2(2-0-4)
Science, Technology and Society
ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธคี ิดของนักวิทยาศาสตร์ท่มี ีบทบาทในเหตุการณ์สาคัญ
ของโลกผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกบั บริบทสังคมไทยในปัจจุบัน
มศว 246
SWU 246

วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Healthy Lifestyle
ศึกษาองค์ประกอบและความสาคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อ
สุขภาพ โรควิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธปี ้ องกันและการรักษา การพัฒนาวิถี
ชีวิตเชิงสร้ างสรรค์และการประยุกต์ใช้ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
มศว 247
SWU 247

อาหารเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
Food for Life
ศึกษาความสาคัญของอาหารและโภชนาการสาหรับทุกช่วงวัย อาหารเพื่อสุขภาพ
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานคว ามปลอดภัย หลักการเลือกซื้อ
และการเก็บรักษาอาหาร การเลือกบริโภคด้ วยปัญญา และการฝึ กประกอบอาหารอย่างง่ายจาก
วัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า
มศว 248
SWU 248

พลังงานทางเลือก
2(2-0-4)
Alternative Energy
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้
พลังงานหลักและพลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้ อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และ
วัสดุเหลือใช้ ด้ วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
มศว 341
SWU 341

ธุรกิจในโลกดิจิทลั
2(1-2-3)
Business in a Digital World
ศึกษาแนวคิดและหลักการทาธุรกิจในโลกดิจิทลั แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง นวัตกรรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้ มใน
อนาคต
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2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 251
ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
2(1-2-3)
SWU 251
Music and Human Spirit
ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ ดนตรีเป็ น
เครื่องมือในการเรียนรู้คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึ กประยุกต์และถ่ายทอด
ศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่สาธารณชน
มศว 252
SWU 252

สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางด้ านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้ อง
กับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กบั บริบทสังคม
วัฒนธรรม และธรรมชาติส่งิ แวดล้ อม
มศว 253
SWU 253

สุนทรียสนทนา
2(1-2-3)
Dialogue
ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร
การประยุกต์ใช้ สนุ ทรียสนทนาในการดาเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอด
ความคิดและความรู้สกึ ร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการ
ฝึ กปฏิบัติสนุ ทรียสนทนาในสถานการณ์ท่หี ลากหลาย
มศว 254
SWU 254

ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
2(1-2-3)
Art and Creativity
ศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้ างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้ เกิดความงาม
และสุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย
มศว 255
SWU 255

ธรรมนูญชีวิต
2(1-2-3)
Constitution For Living
ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้ างทุนชีวิต การนาชีวิตไปสู่เป้ าหมายที่ดี
งาม หลักการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมช น และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และ
สร้ างแนวทางการพัฒนาตนเองพร้ อมฝึ กปฏิบัติ
มศว 256
SWU 256

การอ่านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
Reading for Life
ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน
โดยการอ่านจากแหล่งเรียนรู้ท่หี ลากหลาย
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มศว 257
SWU 257

วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
2(2-0-4)
Literature for Intellectual Powers
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและ
ร่วมสมัย การวิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้ เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ
มศว 258
SWU 258

ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
2(2-0-4)
Arts of Speaking and Presentation
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสาคัญ ประเภทและกลวิธกี ารพูด การเตรียม
ภาษาและเนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการ
พูดประเภทต่างๆ
มศว 262
SWU 262

ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
2(2-0-4)
History and Effects on Society
ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลและเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ท่เี ป็ นพลังขับเคลื่อน
สังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
แนวโน้ มการก่อรูปทางสังคมในบริบทของโลกาภิวัตน์
มศว 263
SWU 263

มนุษย์กบั สันติภาพ
2(2-0-4)
Human and Peace
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความ
เชื่อวัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้ งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการ
ปฏิบัติของผู้ท่มี ีอุดมการณ์เกี่ยวกับสันติภาพและสันติสขุ ของมนุษยชาติ
มศว 264
SWU 264

มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
2(2-0-4)
Human in Multicultural Society
ศึกษาความหมายและความสาคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัย
ด้ านโครงสร้ างทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มคนใน
สังคม การเสริมสร้ างกระบวนทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม
มศว 265
SWU 265

เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
Economic Globalization
ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอทิ ธิพลต่อ
โลกาภิวัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้ ม
ในอนาคตและผลกระทบต่อการดารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
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มศว 266
SWU 266

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2(2-0-4)
Sufficiency Economy
ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
การวิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์ใช้ ในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะนาไปสู่การ
พึ่งตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ กระแสโลกา
ภิวัตน์
มศว 267
SWU 267

หลักการจัดการสมัยใหม่
2(2-0-4)
Principles of Modern Management
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการ
จัดการองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้ มการจัดการสมัยใหม่และการ
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
มศว 268
SWU 268

การศึกษาทางสังคมด้ วยกระบวนการวิจัย
2(1-2-3)
Social Study by Research
ศึกษาข้ อมูลและเหตุการณ์ท่มี ีผลกระทบสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบัน
โดยการเรียนรู้แบบวิจั ยเป็ นฐาน เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถเชื่อมโยงข้ อมูลจาก
การวิจัยไปสู่การใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้ อม
มศว 351
SWU 351

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
Personality Development
ศึกษาความหมายและความสาคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลการวิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติท่ดี ีต่อ
ตนเองและผู้อ่นื มารยาทพื้นฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อ่นื
มศว 352
SWU 352

ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(3-0-6)
Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็ นกระบวนการคิดที่สมั พันธ์กบั ชีวิต สังคม ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้ อม บนพื้นฐานความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม
มศว 353
SWU 353

การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)
Logical Thinking and Ethics
ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้
ความสาคัญของวิธคี ิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึ กพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ใฝ่ รู้ความ
จริง คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ดารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและ
สิ่งแวดล้ อม
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มศว 354
SWU 354

ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม
3(2-2-5)
Creativity and Innovation
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธกี ารพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรม
กฎหมายลิขสิทธิ์และท รัพย์สนิ ทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่สาคัญของโลก การฝึ ก
ปฏิบัติพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้ อม พร้ อมทั้งนาเสนอผลงาน
ต่อสาธารณชน
มศว 355
SWU 355

พุทธธรรม
3(3-0-6)
Buddhism
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้ องกับการดารงชีวิต การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และ
พัฒนาแนวทางการดาเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสันติสขุ
มศว 356
SWU 356

จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
2(2-0-4)
Social Psychology for Living
ศึกษาโครงสร้ างและพฤติกรรมทางสังคม พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้ องกับ
พฤติกรรมมนุษย์ ตัวแปรทางสังคมที่ทาให้ เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรม
ของบุคคลและกลุ่มจากปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ ไขปัญหาความขัดแย้ ง การส่งเสริม
พฤติกรรมเอื้อสังคมและการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
มศว 357
SWU 357

สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
2(2-0-4)
Mental Health and Social Adaptability
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้ างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การ
วิเคราะห์สาเหตุและการป้ องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
มศว 358
SWU 358

กิจกรรมสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
2(1-2-3)
Creative Activities for Life and Social Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรม
สร้ างสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเอง สนใจ ค้ นคว้ าเพิ่มเติม วิเคราะห์
สังเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมให้ มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
มศว 361
SWU 361

มศว เพื่อชุมชน
3(1-4-4)
SWU for Communities
ศึกษาวิธกี ารและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการ
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนิสติ เพื่อเสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจบริบทชุมชนด้ านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
สังคม รวมทั้งเสริมสร้ างสัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
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มศว 362
SWU 362

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2(1-2-3)
Local Wisdom
ศึกษาค้ นคว้ าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดารงชีวิต
และพัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กบั การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพื่อหาแนวทางสืบสานและพัฒนา ตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้
เป็ นประโยชน์ต่อการดารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้ อม
มศว 363
SWU 363

สัมมาชีพชุมชน
2(1-2-3)
Ethical Careers for Community
ศึกษาค้ นคว้ าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม
คุณธรรม และวัฒนธรรมโดยใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้ าง
จิตสานึก ความสามัคคี และความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะทาให้ เกิดแนวทางการพัฒนา
สัมมาชีพชุมชนที่เข้ มแข็งและยั่งยืน
มศว 364
SWU 364

กิจการเพื่อสังคม
2(1-2-3)
Social Enterprise
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ หลักการเป็ นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหาร
จัดการกิจการเพื่อสังคม เรียนรู้กจิ การเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จาก
กิจการเพื่อสังคมต้ นแบบ และนาเสนอแนวทางสร้ างสรรค์กจิ การเพื่อสังคม พร้ อมทั้งฝึ กปฏิบัติร่ วมกับ
ชุมชน

2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย
มศว 131
ลีลาศ
1(0-2-1)
SWU 131
Social Dance
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นในการเต้ นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้ าง
สมรรถภาพทางกายและบุคลิกที่เหมาะสมสาหรับการเต้ นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้ นลีลาศ
เพื่อสุขภาพ
มศว 132
SWU 132

สมรรถภาพส่วนบุคคล
1(0-2-1)
Personal Fitness
หลักการพื้นฐานของการสร้ างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้ านความแข็งแรง
ความเร็วความอดทน และความยืดหยุ่นของกล้ ามเนื้อและการทางานของระบบการไหลเวียนโลหิต
มศว 133
SWU 133

การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Jogging for Health
หลักการออกกาลังกายด้ วยการวิ่งเหยาะ การวิ่งเหยาะที่มุ่งเน้ นความอดทนของระบบ
การไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกกาลังกายด้ วยการวิ่งเหยาะ
เพื่อสุขภาพ
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มศว 134
SWU 134

โยคะ
1(0-2-1)
Yoga
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นในการฝึ กโยคะ การฝึ กระบบการหายใจ ความอ่อนตัว
และความแข็งแรงของร่างกายเพื่อสุขภาพ
มศว 135
SWU 135

ว่ายนา้
1(0-2-1)
Swimming
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นของการว่ายนา้ การว่ายนา้ ท่าต่างๆ การเสริมสร้ าง
สมรรถภาพทางกาย กติกาการแข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายนา้ เพื่อ
สุขภาพ
มศว 136
SWU 136

แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ ามือและหลังมือ การตบ การส่ง
ลูก การเล่นลูกหน้ าตาข่าย กลวิธกี ารเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์และความ
ปลอดภัยในการเล่นแบดมินตันเพื่อสุขภาพ
มศว 137
SWU 137

เทนนิส
1(0-2-1)
Tennis
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการ
แข่งขันกลวิธกี ารเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการ
เล่นเทนนิสเพื่อสุขภาพ
มศว 138
SWU 138

กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
ความเป็ นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหวี่ยงไม้ กติกาการเล่น
กอล์ฟการใช้ และเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพื่อสุขภาพ
มศว 139
SWU 139

การฝึ กโดยการใช้ นา้ หนัก
1(0-2-1)
Weight Training
เทคนิคการออกกาลังกายแบบใช้ เครื่องมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึ กโดยการใช้
นา้ หนักและการประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ ามเนื้อ ควบคู่ไปกับ
การศึกษาเทคนิคการฝึ กโดยการใช้ นา้ หนักเพื่อสุขภาพ
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
2.1.1 วิชาชีพครูบงั คับ
ศษ111 จิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3(2-2-5)
ED111 Consciousness and Ethics for Teaching Profession
ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่สาคัญของครู
คุณลักษณะของครูท่ดี ี หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สจุ ริต และคุณธรรมจริยธรรมสาหรับครู
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพครู
การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้ างความก้ าวหน้ าและพัฒนาวิชาชีพครู การเสริมสร้ างศักยภาพ
และสมรรถนะความเป็ นครู การฝึ กปฏิบัติเพื่อเสริมสร้ างจิตสานึกสาธารณะ บทบาท หน้ าที่และภาระงาน
ของครูในฐานะนิสตครู
ิ และผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ การเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็ นผู้นาทางวิชาการ
และการศึกษา การสร้ างจิตสานึกและทัศนคติท่ดี ีต่อวิชาชีพครู ฟังการเสวนาจากครูต้นแบบและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อสร้ างแรงบันดาลใจในการเป็ นครูเพื่อการปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี มีจสิตานึกสาธารณะ และ
เสียสละให้ สงั คม
ศษ201
ED201

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
English for Learning Development
ศึกษาและฝึ กปฏิบัติการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณ ทั้งการฟัง- การพูด-การอ่าน และการเขียน ใน การสรุปความ แปลความ ตีความ
ขยายความ การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การนาเสนองาน การรายงาน เรื่องราวต่างๆ จากสื่อ
หลากหลายเชิงบูรณาการในวิชาต่างๆ ทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน
ศษ 202 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
3(2-2-5)
ED 202 Thai Language and Culture for Teachers
ศึกษา วิเคราะห์และฝึ กปฏิบัติการใช้ ทกั ษะภาษาไทยเพื่อการจัดการเรียนรู้บนฐานคิดที่
สอดคล้ องกับวิชาชีพครู สังคม และวัฒนธรรมไทย ทั้งการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียน ที่
ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ โดยมุ่งเน้ นทักษะการใช้ ภาษาไทยเพื่ อการศึกษา
ค้ นคว้ า การอ่าน การสรุปความ การบันทึก การอธิบาย การอภิปราย การนาเสนอผลงาน การรายงาน
และเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ ด้ วยสาระการเรียนรู้ท่สี อดแทรกวัฒนธรรมไทยจากสื่อ และแหล่ง
การเรียนรู้ท่หี ลากหลายในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรีย นรู้ และ
เสริมสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีในการอยู่ร่วมกับผู้อ่นื ในวิชาชีพครูและสังคม
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ศษ211
ED211

กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Paradigms
ศึกษากระบวนทัศน์ทางการศึกษาซึ่งเชื่อมโยงปรัชญาเข้ ากับแนวคิดของปรัชญาการศึกษา
ในแต่ละยุคสมัย ซึ่งแบ่งยุคสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของทัศนะในการมองโลกและมองชีวิต การสร้ าง
ความเข้ าใจต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการศึกษาทั้งในส่วนของปรัชญาการศึกษา หลักการ
และระบบการจัดการศึกษา ความเกี่ยวข้ องเชื่อมโยงกันของการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ถูกกา หนดขึ้นเพื่อกากับทิศทางของการศึกษาในแต่ละยุคสมัย
ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนวิธคี ิดต่อการปฏิรูปการศึกษา การสร้ างวิสยั ทัศน์ทาง
การศึกษาที่นาไปสู่การสร้ างสรรค์ปรัชญาและกลยุทธ์ทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้ างการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ฝึ กประยุกต์ใช้ แนวคิดเชิ งกระบวนทัศน์ในการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่การเป็ นสังคมแห่งการ
เรียนรู้
ศษ241
ED241

การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสาหรับครู
3(2-2-5)
Human Learning and Psychology for Teachers
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ที่มีองค์ประกอบเกี่ยวเนื่องกันทั้งทางจิ ต
ทางสมอง เน้ นในความสัมพันธ์ระหว่างจิต- สมอง ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับกระบวนการเรียนรู้
ของมนุษย์ ศึกษาฐานคิดและองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการแนะแนว ตลอดจน
การให้ การปรึกษาเกี่ยวกับระบบการพัฒนาสมองและพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละวัย ธรรมชาติของการ
เรี ยนรู้ องค์ประกอบของการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการเรียนรู้ ทฤษฎีการ
เรียนรู้ ทักษะการคิด กระบวนการคิด การสร้ างแรงจูงใจ สุขภาพจิต เชาวน์ปัญญา ความถนัด เชาวน์
อารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัว และสามารถให้ คาแนะนา ช่วยเหลือนักเรียนโดยการให้ คาปรึ กษา
โดยมุ่งให้ ผ้ ูเรียนรู้จักและเข้ าใจตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ นึ ตลอดจนสามารถนามาประยุกต์ใช้ ใน
การจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
ศษ321
ED321

วิธวี ิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Methodologies for Curriculum Development
ศึกษาฐานคิ ด ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบหลักสูตร และการพัฒนา
หลักสูตร ศึกษาปัญหาและแนวโน้ มของมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การอาชีวศึกษาและ การอุดมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรการศึกษาเพื่ออาชีพ ฝึ กปฏิบัติการ
ออกแบบและสร้ างหลักสูต รแบบจุลภาคทุกระดับการศึกษาและวิชาเอก ฝึ กปฏิบัติการนาหลักสูตรไป
ทดลองใช้ ฝึ กปฏิบัติการประเมินและนาผลการประเมินไปใช้ ในการพัฒนาหลักสูตร สามารถพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้ มีดุลยภาพระหว่างเป้ าหมายของหลักสูตรแกนกลาง การมีส่วนร่วมของชุมชนและ
สอดคล้ องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคม ชุมชน และท้องถิ่น
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ศษ331
ED331

วิธวี ิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
Methodologies for Learning Management
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบและแนวทางทางจัดการเรียนรู้
ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก สามารถบูรณาการความรู้และ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายโดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ ให้ ผ้ ูเรียนได้ คิดวิเคราะห์ คิดสร้ างสรรค์และแก้ ปัญหา ฝึ ก
ปฏิบัติการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้และฝึ กทดลองสอนในสถานการณ์จาลองเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
ให้ เกิดการเรียนรู้ในผู้เรียนและฝึ กปฏิบัติการจัดการชั้ นเรียน สร้ างบรรยากาศและสิ่งแวดล้ อมทางการ
เรียนรู้ท้งั ด้ านกายภาพและจินตภาพที่เอื้อต่อการเรียน ทั้งการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการบูรณาการการ
เรียนรู้แบบเรียนรวม จัดกระบวนการเรียนรู้จากฐานวัฒนธรรมที่หลากหลายให้ ผ้ ูเรียนเกิดการเรียนรู้
จากแหล่งต่างๆ อย่างเหมาะสม ฝึ กปฏิบัติการจัดการศูนย์การเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้ อมและ
บรรยากาศศูนย์การเรียนรู้ท่เี อื้อต่อการเรียนรู้และการนาตนเองของผู้เรียน
ศษ351
ED351

การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Measurement and Evaluation
ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพ้ ื นฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ทั้งในระดับชาติและระดับชั้นเรียน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ศึกษากระบวนการสร้ างและ
ใช้ เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบ การสร้ างแบบทดสอบ และการสร้ างข้ อสอบ
วิธกี ารตรวจข้ อสอบ การให้ คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การประเมินตามสภาพจริง การ
ประเมินสอบภาคปฏิบัติ และการสร้ างเกณฑ์การให้ คะแนน การประเมินจากแฟ้ มสะสมงาน การ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และแปลความหมาย การรายงาน และการนาผลการวัดและประเมินไป
ใช้ ในการพัฒนาผู้เรียน และการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรโดยจัดให้ ผ้ ูเรียนอภิปราย
แลกเปลี่ยนแนวคิด และความรู้ท่ไี ด้ จากการศึกษาค้ นคว้ า และนาความรู้ท่ไี ด้ ไปใช้ ในการปฏิบัติ การ
ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาแบะวิชาเอก ที่อยู่บน
พื้นฐานความแตกต่างกันของความสามารถของนักเรียน และจัดทารายงานการค้ นคว้ าอิสระเกี่ยวกับ
การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้เป็ นรายบุคคลหรือกลุ่ม
ศษ391
ED391

การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
2(0-4-2)
Teaching Practicum I
ศึกษาและสังเกตสภาพแวดล้ อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน สภาพ
งานครู พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ แหล่งเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้ อมเพื่อการเรียนรู้ สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ฝึ กการเตรียมการสร้ างและการใช้ ส่อื การเรียนรู้ การบริหารและจัดการชั้นเรียน ฝึ กการ
ตรวจแบบฝึ กหัด ทดลองฝึ กปฏิบัติการสอนในสภาพห้ องเรียน ทดลองฝึ กปฏิบัติการสอนนักเรียนเป็ น
รายบุคคล ฝึ กออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้ านปัญญา อารมณ์ สังคม ร่างก าย
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จิตใจ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฝึ กปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตลอดจนทดลองจัดกิจกรรม การ
เรียนรู้ในห้ องเรียนเสมือนจริงเพื่อเตรียมพร้ อมสู่การเป็ นครูมืออาชีพ ในแต่ละระดับการศึกษาและ
วิชาเอก
ศษ461
ED461

การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Quality Assurance and Management
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา
การศึกษาบทบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ศึกษาระบบ กลไก มาตรฐานและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายนอกและการประกันคุณภาพภายใน บนฐานคิด เพื่อการ
ปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยการ
มุ่งเน้ นการบริหารและการจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พร้ อมฝึ กปฏิบัติให้ สามารถจัดการคุณภาพ
การจัดการเรียนโดยพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถดาเนินการจัดกิจกรร
ม
ประเมินคุณภาพ จัดการกิจกรรมการเรียนรู้ได้
ศษ471
ED471

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Development
ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพ้ ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัย จรรยาบรรณ
นักวิจัย แนวคิดและหลักการวิจัย รูปแบบการวิจัย กระบว นการวิจัย การเชื่อมโยงกระบวนการวิจัย
กับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน การออกแบบ การวิจัย และวางแผนการทาวิจัย
เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเรียนฝึ กปฏิบัติการใช้ กระบวนการวิจัยในการแก้ ปัญหาและ
พัฒนาการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ท่สี นใจ ค วบคู่ไปกับการจัดทาแผนการเรียนรู้ โดยจัดให้ ผ้ ูเรียน
อภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ท่ไี ด้ จากการศึกษาค้ นคว้ างานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการ
พัฒนาการเรียนรู้ ใช้ และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยจัดให้ ผ้ ูเรียนได้ เสนอเค้ าโครงการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ในป ระเด็นที่เกี่ยวข้ องกับสาระการเรียนรู้ตามความสนใจและนาเสนอ
ผลงานวิจัย
ศษ481

การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การศึกษา
ED481 Design and Development of Media, Innovation and Information Technology
for Educational Communication
ศึกษา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีของการออกแบบ การใช้ การพัฒนาและการ
ประเมินผลสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้ คอมพิวเ
ตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
จริยธรรม ใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสา เร็จรูปเพื่อการจัดการเรียนการสอน สารวจ
รวบรวมและประยุกต์ใช้ แหล่งการเรียนรู้ท่มี ีอยู่ในชุมชน ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่าน
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แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การจัดทาโครงงาน ออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
การเรียนการสอนให้ เหมาะสมกับผู้เรียน สิ่งแวดล้ อมและสอดคล้ องกับการจัดการเรียนรู้ตามระดับ
การศึกษาและวิชาเอก อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้
ศษ491
ED491

การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
2(0-4-2)
Teaching Practicum II
ศึกษาทักษะต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและนาไป
ประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนรู้ ฝึ กปฏิบัติการสอนระดับจุลภาค ฝึ กเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละ
ระดับการศึกษาและวิชาเอก และฝึ กปฏิบัติการสอนตามแผน บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็ นฐาน ศึกษาและแก้ ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน สังเกตการ
สอนของเพื่อน เรียนรู้บทบาท หน้ าที่ของครูตลอดจนจัดกิจกร รมอาสาและโครงการทางวิชาการที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาความเป็ นครูมืออาชีพ
ศษ591
ED591

การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 1
6(0-18-0)
Education Internship I
ฝึ กปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกแล ะวิชาชีพครูสู่
การปฏิบัติการสอนและฝึ กปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็ นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้ การนิ เทศร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเน้ นการปฏิบัติงานในหน้ าที่ครู การบูรณาการความรู้
ทั้งหมดมาใช้ ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในด้ านการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่เน้ นผู้เรียน
เป็ นสาคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ย วข้ องกับสถานศึกษา นาผลการ
ประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สัมมนาการศึกษากับอาจารย์นิเทศก์
การศึกษาและเพื่อนนิสติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้ เทคโนโลยีส่อื สาร และ /หรือ Face to face
อย่างน้ อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง จัดทาบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศ
ศษ592
ED592

การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 2
6(0-18-0)
Education Internship II
ฝึ กปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครู สู่การ
ปฏิบัติการสอน และฝึ กปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริ
ยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ของคุรุสภา เป็ นเวลา1 ภาคเรียน ภายใต้ การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย
ศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้ท้งั หมดมาใช้ ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ในด้ านการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนา
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หลักสูตรสถานศึกษางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนงานบริการของโรงเรียนการศึกษาและบริการชุมชนงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสถานศึกษา นาผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเน้ นการปฏิบัติงานในหน้ าที่ครูเพื่อพัฒนาความเป็ นครูมืออาชีพ
จัดทาบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์
วิชาชีพครูเลือก
ศษ212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(1-2-3)
ED212 Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development Activities
ศึกษาบทบาท หน้ าที่ และความสาคัญของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และครูกจิ กรรมพัฒนา
ผู้เรียน การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของครูผ้ ูสอนลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ ร้ ูจักตนเอง รู้และเข้ าใจตนเองในการกาหนดเป้ าหมา ย
วางแผนชีวิตทั้งด้ านการเรียนและอาชีพ การจัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบความเป็ นผู้นาผู้
ตามที่ดี และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนบาเพ็ญตนให้ เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และ
ท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร โดยให้ มีการฝึ กปฏิบัติในฐานะผู้เข้ าร่วมกิ จกรรมและ
ผู้สอน
ศษ231
ED231

หลักการอุดมศึกษา
2(1-2-3)
Principles of Higher Education
ศึกษาหลักการ แนวคิด ปรัชญา ทฤษฎี ความมุ่งหมาย บทบาท และหน้ าที่สาคัญของการ
อุดมศึกษา การจัดโครงสร้ างและองค์การของสถาบันอุดมศึกษา นวัตกรรมในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และวิเคราะห์แนวโน้ มในอนาคตของระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการให้
ผู้เรียนได้ เสนอรูปแบบระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จาเป็ นเหมาะสมกับการเรียนรู้ในอนาคต
ศษ311
ED311

จิตสานึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง
2(1-2-3)
Social and Political Consciousness and Participation
การสร้ างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้ างจิตสานึกทางสังคมและการเมือง การตระหนักถึง
บทบาท หน้ าที่ และสิทธิแห่งความเป็ นมนุษย์และความเป็ นพลเมืองของสังคมทั้งในระดับชุมชน
ประเทศ และสังคมโลก การสร้ างจิตสานึกต่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเข้ าร่วม
กิจกรรมทางสังคมและการเมือง การเป็ นผู้นาทางสังคมโดยเป็ นผู้ตระหนักถึงความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกันของมนุษย์ท่หี ลากหลาย การทาความเข้ าใจต่อสังคมแบบพหุวัฒนธรรม การเมืองเพื่อการ
มีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
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ศษ312
ED312

การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค
2(1-2-3)
Negotiation and Consumers Culture
ศึกษาการก่อรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม กระบวนการสร้ างค่านิยมต่อ
การบริโภคในสังคมสมัยใหม่ ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคต่อฐานคิดและการดารงชีวิตของ
คนในสังคม ความตระหนักต่อปัญห า การรู้เท่าทัน และสร้ างอานาจต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค
เพื่อให้ เกิดการบริโภคอย่างมีสติ และส่งเสริมฐานคิดของความพอเพียงในการดารงชีวิตทั้งระดับ
ปัจเจกและสังคม เพื่อนาไปสู่การสร้ างครูท่เี ข้ าใจต่อฐานคิดข้ างต้ น การทาให้ ครูเป็ นผู้นาในการสร้ าง
ความรู้ สร้ างกระบวน การเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอย่างรู้เท่าทัน มีสติ และใช้
ปัญญา
ศษ313
ED313

งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
2(1-2-3)
Voluntary Work and Youth Activities
ศึกษาขอบข่าย หลักการ โครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับงานอาสาสมัครและ
กิจกรรมเยาวชนทั้งในและต่างประเทศ บทบาทของการศึกษาในงานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
ศษ314
ED314

การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
2(1-2-3)
Developing Higher Order Thinking Skills
ศึกษาเกี่ยวกับความความคิด ความสาคัญจาเป็ นในการฝึ กความคิดระดับสูง
การประเมินทักษะความคิดระดับ สูงเบื้องต้ นและการบูรณาการกลยุทธ์ในการใช้ ทกั ษะความคิด
ระดับสูงกับการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน การประเมินผล ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ
โดยมีสาระเน้ นกลยุทธ์ทางความคิด เกี่ยวกับความคิดสร้ างสรรค์ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และกล
ยุทธ์ในการแก้ ปัญหา
ศษ322
ED322

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2(1-2-3)
Local Curriculum Development
ศึกษา ภูมิหลัง ประวัติความเป็ นมาของการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์
หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้ องกับบริบท
ทางวัฒนธรรม สังคมและท้องถิ่น รวมทั้งสามารถประเมินหลักสูตรได้ ท้งั ก่อนและหลังการใช้ หลักสูตร
เพื่อให้ สามารถพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้ มีดุลยภาพระหว่างเป้ าหมายของหลักสูตรแกนกลางกับ
ความต้ องการของชุมชน
ศษ332
ED332

การศึกษาพิเศษ
2(1-2-3)
Special Education
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ความสาคัญของร ะบบการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย
เรียนรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้ องการพิเศษประเภทต่างๆ อาทิ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
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บกพร่องทางการได้ ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
การเคลื่อนไหว และสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความพิการซ้ อน บุคคล
ที่มีความบกพร่องทางอารมณ์และพฤติกรรม บุคคลออทิสติก และผู้ท่มี ีความสามารถพิเศษ ศึกษา
ลักษณะ ความสามารถ และข้ อจากัดของเด็กกลุ่มดังกล่าว โดยการสังเกต คัดแยก หรือการเสาะหา
และการช่วยเหลือเบื้องต้ น รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาสาหรับเด็กพิเศษ ตลอดจนการจัดการศึกษา
พิเศษ การจัดการเรียนร่วม เรียนรวม การปรับหลักสูตร การทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ศษ333
ED333

การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย
2(1-2-3)
Non-formal and Informal Learning Management
ศึกษาวิธกี าร หลักการ แนวทาง และจัดการเรียนให้ แก่บุคคลตลอดชีวิต โดยวิธกี าร
เรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย การสร้ างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้ แก่บุคคล การ
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย รูปแบบต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับสภาพชุมชนทั้ง
เมืองและชนบท การจัดแหล่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้ อมให้ สอดคล้ องกับการเรียนรู้นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย การประเมินผลการจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยและการฝึ กลงมือ
ปฏิบัติงานจริงในชุมชน
ศษ334
ED334

การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้ างจิตสานึกสาธารณะ
2(1-2-3)
Public Concern-Based Learning
ศึกษาและวิ เคราะห์หลักการและฐานคิดด้ านความสาคัญของส่วนรวม
(สาธารณะ )
รวมทั้งองค์ความรู้และความสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้ อมทุกมิติ ทั้งในมิติทรัพยากร มิติเทคโนโลยี มิติ
ของเสียและมลพิษ มิติมนุษย์ /สังคม /วัฒนธรรม คุณค่าทางนิเวศวิทยา วิธกี ารและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อสร้ างจิตสานึกในการคุ้มครอง ดูแลรักษา และสร้ างพลังในการปกป้ องสิ่งที่เป็ นของ
สาธารณะและสิทธิประโยชน์ของชุมชนและสังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่าน
กระบวนการคิดด้ วยความกล้ าหาญทางจริยธรรม เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งให้ ชุมชนและสังคมได้ ร้ ูเท่า
ทันกระแสโลกาภิวัฒน์ แ ละความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีท่เี ข้ ามาพร้ อมๆ กับวัฒนธรรมการ
บริโภคในระบบทุนนิยม ทั้งนี้เพื่อให้ ทุกสรรพชีวิตอยู่ร่วมกันได้ อย่างยั่งยืน โดยให้ มีการศึกษาดูงาน
และฝึ กปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้ างจิตสานึกสาธารณะในสถานศึกษา/ชุมชนร่วมด้ วย
ศษ335
ED335

การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของผู้เรียน
2(1-2-3)
Learners’ Creativity Development
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ความหมาย กระบวนการพัฒนาสมอง การคิดและความคิด
สร้ างสรรค์สาหรับผู้เรียน ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้ างสรรค์ในผู้เรียน หลักการสาคัญในการส่งเสริม
ความคิดสร้ างสรรค์ การวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรม การมีคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งเสริมความคิด
สร้ างสรรค์ในชั้นเรียน รวมถึงการฝึ กแก้ ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ มีความคิดอย่างสร้ างสรรค์ และ
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การนาความคิดสร้ างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ ในการแก้ ปัญหา และการสร้ างสรรค์ส่งิ ใหม่ๆ ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ศษ336 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
ED336 Rearing of Young Children
ศึกษาหลักการอบรมเลี้ยงดู การโภชนาการ และสวัสดิภาพสาหรับเด็กปฐมวัย บทบาท
ของผู้ปกครอง ครู และโรงเรียนในการอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์ให้ กบั เด็ก คุณธรร
ม
จริยธรรมที่ดีสาหรับผู้ปกครอง ครู และผู้ท่เี กี่ยวข้ องกับเด็กปฐมวัย กระบวนการและรูปแบบการ
อบรมเลี้ยงดูเด็ก สุขภาพและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย รวมทั้งความเข้ าใจ ความรับผิดชอบ
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ศษ337
ED337

การมัธยมศึกษา
2(1-2-3)
Secondary Education
ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา ความมุ่งหมาย หลักสูตร การเรียนการสอน และ
การ
ประเมินผล ศึกษาแนวคิด และแนวโน้ มการมัธยมศึกษา ธรรมชาติของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
การบริหารและการจัดโรงเรียนมัธยม ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ศษ338
ED338

หลักการอาชีวศึกษา
2(2-0-4)
Principles of Vocational Education
ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาการจัดการอาชีวศึกษา หลักการและทฤษฎีการอาชีวศึกษา นิยาม
ความหมาย เป้ าหมาย วัตถุประสงค์การจัดอาชีวศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ ควา มเป็ นมาของ
การจัดอาชีวศึกษาในประเทศไทย ความสัมพันธ์ของอาชีวศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
บทบาทของการอาชีวศึกษากับการศึกษาในระบบต่างๆ ความร่วมมือของการจัดการอาชีวศึกษา
ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ มาตรฐานการจัดการการอาชีวศึกษา
ศษ341
ED341

การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน
2(1-2-3)
Guidance for Self-Esteem Development
ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้านจิตวิทยาการแนะแนว เพื่อให้ ร้ ูจักและเข้ าใจ
ธรรมชาติของผู้เรียน ตลอดจนเข้ าใจสถานการณ์หรือบริบทในชั้นเรียน เพื่อเป็ นแนวทางในการแนะ
แนว สร้ างการเห็นคุณค่าใ นตัวตน พัฒนาผู้เรียนให้ เรียนรู้และพัฒนาได้ ตามศักยภาพแห่งตน
สามารถให้ คาปรึกษาช่วยเหลือผู้เรียนให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ นึ สามารถส่งเสริมความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน โดยตระหนักว่าภารกิจของการแนะแนวเป็ นส่วนหนึ่งของความเป็ นครู รวมถึงการจัด
โครงการฝึ กอาชีพเพื่อส ร้ างการตระหนักในคุณค่าแห่งตนและสามารถจัดการเรียนรู้แต่ละระดับ
การศึกษาและวิชาเอก
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ศษ361
ED361

การประกันคุณภาพการศึกษา
2(1-2-3)
Quality Assurance in Education
ศึกษาค้ นคว้ าและพัฒนาแนวคิดทางด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา บนฐานคิดเพื่อ
การปฏิรูปการศึกษา การพัฒน าบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนา
ระบบและกลไกทางการศึกษา โดยมุ่งเน้ นการประกันคุณภาพ การศึกษาเพื่อพัฒนา
ศษ362
ED362

การศึกษาและการพัฒนาชุมชน
2(1-2-3)
Education and Community Development
ศึกษาหลักการ และวิธกี ารของงานพัฒนาชุมชน แนวคิดแ ละทฤษฎีท่สี าคัญๆ ในการ
พัฒนาชุมชน สภาพปัญหา และความก้ าวหน้ าของโครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ของไทย บทบาทของ
บุคลากรทางการศึกษาต่องานพัฒนาชุมชน
ศษ371
ED371

สถิติเบื้องต้ นทางการศึกษา
2(1-2-3)
Introduction to Statistics in Education
ศึกษาความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับสถิติ สถิติบรรยาย การแจกแจงปกติ สถิติอ้างอิง
การ
ประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม และ
มากกว่าสองกลุ่ม เน้ นการเลือกใช้ สถิติได้ เหมาะสมกับปัญหาวิจัย ฝึ กปฏิบัติการใช้ โป รแกรมสาเร็จรูป
ในการวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถแปลผล สรุปผล และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ศษ381
ED381

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2(1-2-3)
Occupations and Technology
ศึกษา แนวคิด หลักการและทฤษฎี เกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอบข่าย เนื้อหาสาระและวิธกี ารพัฒนาผู้เรียนให้ มีความรู้ ความ
เข้ าใจ มีทกั ษะพื้นฐาน ต่อการดารงชีวิต และประยุกต์ใช้ ในการทางาน เป็ นแนวทางในการประกอบ
อาชีพ รักการทางาน โดยครอบคลุมเนื้อหาด้ านการดารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษาหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดการและ การวางแผน
โรงฝึ กงานสาหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักการใช้ โรงฝึ กงานเพื่อการ
สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝึ กการออกแบบวางผังโรงฝึ กงานตามลักษณะการใช้ งาน
ศษ431
ED431

การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
2(1-2-3)
Development of Learning Resources and Learning Networks
ศึกษาแนวคิด สภาพ ปัญหาของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน ประเภท ลักษณะ
องค์ประกอบ ของแหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ และบทบาทของแหล่งการเรียนรู้ต่
อ
การศึกษาไทย แนวทางการพัฒนาและให้ บริการแหล่งการเรียนรู้ท่สี อดคล้ องกับสภาพกลุ่มเป้ าหมาย
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ชุมชน และสังคม การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน
ศษ452
ED452

การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้ น
2(1-2-3)
Introduction to Curriculum and Instructional Evaluation
ศึกษาแนวคิด หลักสูตร ความสาคัญ และกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรและการ
สอนหลักการ รูปแบบและวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตรและการสอน การวิเคราะห์หลักสูตร
การวางแผนและออกแบบการประเมินหลักสู ตรและการสอน การเขียนข้ อเสนอโครงการและรายงาน
การประเมิน และการนาผลการประเมินหลักสูตรและการสอนไปประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาฝึ ก
ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและการสอน เพื่อให้ เข้ าใจข้ อดี ข้ อบกพร่อง พร้ อมทั้งให้ ข้อเสนอแนะ
ศษ472
ED472

การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม
2(1-2-3)
Research for Learning Processes and Social Development
ศึกษาค้ นคว้ าแนวคิดเกี่ยวกับวิธวี ิทยาการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาสังคม
โดยใช้ กระบวนการวิจัยเป็ นฐาน เพื่อให้ การวิจัยเป็ นเครื่องมือและกลไกในการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้และสั งคม เน้ นการจัดการความรู้ โดยอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและความรู้ท่ไี ด้ จาก
การศึกษาค้ นคว้ างานวิจัยทางการศึกษา และจากการจัดให้ ผ้ ูเรียนจัดทารายงานวิจัยในประเด็นที่สนใจ
และนาเสนอผลงานวิจัย
ศษ482
ED482

การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
2(1-2-3)
Instructional Media Design and Development
ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎี ที่นามาใช้ ในการออกแบบ และพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน หลักการผลิต การใช้ และการประเมินผลสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนปฎิบัติการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.2 กลุ่มวิชาเอกสุขศึกษา
2.1 วิชาเอกสุขศึกษาบังคับ
2.1.1 วิชาสุขศึกษาพื้ นฐาน
สขพ101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-2-5)
HEB101 Human Anatomy and Physiology
ศึกษาและวิเคราะห์พัฒนาการร่างกายมนุษย์ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา เรีย
นรู้
โครงสร้ างหน้ าที่การทางานของระบบร่างกาย ศึกษาเกี่ยวกับ ระบบเซลและเนื้อเยื่อ ระบบห่อหุ้ม
ร่างกาย ระบบกระดูก ระบบกล้ ามเนื้อ ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สกึ พิเศษ รวมถึงพัฒนาการ
ทางสมองกับการเรียนรู้ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบต่อมไร้ ทอ่ ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร
ระบบขับถ่าย และระบบสืบพันธุ์
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สขพ102 หลักการสาธารณสุขและสุขศึกษา
3(3-0-6)
HEB102 Principles of Public health and Health Education
ศึกษาแนวคิด หลักการทางสาธารณสุข ระบบสุขภาพ สถานการณ์ปัญหาสุขภาพและ
สาธารณสุข ของประเทศ รวมถึงแนวคิด และทฤษ ฎีทางสุขศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้ ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่เชื่อมโยงกับสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการเมือง
สขพ103 สุขภาพองค์รวม
3(3-0-6)
HEB103 Holistic Health
ศึกษาความหมายและความสาคัญของสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพ การสร้ างเสริม
สุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพทางสังคม การดูแลสุขภาพในวัยเด็ก วัยรุ่น วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และ
วัยผู้สงู อายุโดยมีเป้ าหมายเพื่อสุขภาวะ
สขพ104 โรคและการป้ องกันโรค
3(3-0-6)
HEB104 Disease and Disease Prevention
ศึกษาชนิดและลักษณะของอาการของโรคติดเชื้อและโรคไร้ เชื้อ สาเหตุของโรคการวินิจฉัย
ลักษณะอาการของโรค การระบาดของโรค การป้ องกันโรค และการควบคุมโรค รวมถึงปัจจัยเสี่ยงทาง
สุขภาพที่ทาให้ เกิดโรค
สขพ201 จิตวิทยาทางสุขศึกษา
3(3-0-6)
HEB201 Psychology of Health
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา โครงสร้ างและการทางานของจิต การรับรู้ การ
เรียนรู้ แรงจูงใจ ความเชื่อ เจตคติ รวมถึงจิตวิทยาพัฒนาการที่เกี่ยวข้ องกับการเรียนรู้ การนาองค์
ความรู้ทางจิตวิทยายานามาประยุกต์ใช้ ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
สขพ202 สุขภาพครอบครัวและชุมชน
3(2-2-5)
HEB202 Family and Community Health
ศึกษา และฝึ กทักษะการจัดการ ปัญหาสุขภาพส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อสุขภาพครอบครัวและ
ชุมชน แนวคิดการพึ่งตนเองทางสุขภาพ การสร้ างครอบครัวและชุมชนเข้ มแข็งด้ านสุขภาพ การศึกษา
ตัวแบบครอบครัวและชุมชนในการนาแนวคิดการพึ่งตนเองทางสุขภาพและระบบสุขภาพแบบพอเพียง
ไปใช้ อย่างได้ ผล
สขพ203 สุขภาพผู้บริโภค
3(3-0-6)
HEB203 Consumer Health
ศึกษาแนวคิดและหลักการการบริโภคผลิตภัณฑ์และการใช้ บริการอย่างมีคุณค่าและคุ้มค่า
การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และการใช้ บริการที่มีผลต่อสุขภาพ การคุ้มครองผู้
บริโภค กฎหมายและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
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สขพ204 สิ่งเสพติดศึกษา
3(3-0-6)
HEB204 Addiction Education
ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด สาเหตุและปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการเสพติด ผลของ
สารเสพติดที่มีต่อสุขภาพ ความเกี่ย วข้ องและผลกระทบของการเสพติดสิ่งเสพติดที่มีต่อระดับบุคคล
ครอบครัว ชุมชน และสังคม การวางแผนการดาเนินงานป้ องกันและแก้ ไขปัญหาสิ่งเสพติดใน
สถานศึกษา
สขพ205 เพศศึกษา
3(3-0-6)
HEB205 Sex Education
ศึกษาความหมายของเพศและเพศวิถี การเรียนรู้เรื่องเ
พศ ความเชื่อในเรื่องเพศ
พัฒนาการทางเพศ อนามัยเจริญพันธุ์ สุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ปัญหาเรื่องเพศในสังคม
และชุมชน โดยเฉพาะปัญหาทางเพศในวัยรุ่น แนวทางการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา และวิธกี าร
แก้ ปัญหาทางเพศที่เหมาะสม
สขพ301 ความปลอดภัยในชีวิต
3(3-0-6)
HEB301 Life safety
ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงของมนุษย์ อุบัติเหตุอุบัติภัย หลักการจัดการความปลอดภัยใน
สถานศึกษาและชุมชน กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับความปลอดภัย รวมถึงศึกษาและวิเคราะห์ความรุนแรง
และการจัดการความรุนแรงของมนุษย์
สขพ302 การปฐมพยาบาลและการป้ องกันการบาดเจ็บ
3(2-2-5)
HEB302 First Aid and Injuries Prevention
ศึกษาหลักการ และฝึ กทักษะในการปฐมพยาบาล การวิเคราะห์อาการเจ็บป่ วยเบื้องต้ น
การใช้ ยาสามัญพื้นฐานสาหรับบรรเทาอาการเจ็บป่ วย การดูแลผู้ท่ไี ด้ รับบาดเจ็บให้ พ้นจากอันตราย
และจากความพิการก่อนส่งต่อแพทย์
สขพ303 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
HEB303 Food and Nutrition for Health
ศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีทางอาหารและโภชนาการที่มีผลสุขภาพ การวิเคราะห์
สารอาหาร การบริโภคตามความจาเป็ นต้ องการของบุคคล ประกอบด้ วย อาหารกับพัฒนาการตามวัย
อาหารที่เกี่ยวข้ องกับโรคและการป้ องกันโรค อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ รวมถึงบูรณาการ
หลักพฤติกรรมศาสตร์และหลักโภชนศาสตร์ในจัดการปัญหาโภชนาการ
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2.1.2 วิชาสุขศึกษาประยุกต์
สขป101 สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
HEA101 Health Related Physical Fitness
ศึกษาองค์ประกอบของสมรรถภาพทางการที่มีผลต่อสุขภาพ การประเมินสมรรถภาพทาง
กายวิเคราะห์ทกั ษะทางกลไกของร่างกาย ระบบพลังงานของร่างกาย การออกแบบการเคลื่อนไหวร่างกาย การ
ประยุกต์ใช้ องค์ความรู้สมรรถภาพทางกายในการสร้ างเสริมสุขภาพ
สขป201 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพสุขศึกษา
3(2-2-5)
PHA201 English for Health Education Profession
ศึกษา และฝึ กทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางสุขภาพ การฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษทางวิชาการและวิชาชีพสุขศึกษา การประยุกต์ใช้ ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ทาง
สุขศึกษาและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สขป301 การบริการสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้ อมทางสุขภาพ
3(2-2-5)
HEA301 Health Service and Environmental Health Management
ศึกษา และฝึ กทักษะ งานบริการสุขภาพในสถานศึกษา การประเมินภาวะสุขภาพผู้เรียน
และจัดทาระบ บบันทึกสุขภาพ การบริหารจัดการห้ องพยาบาล การเฝ้ าระวังและการป้ องกันโรค
ระบบการประกันสุขภาพผู้เรียน โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ศึกษาหลักการ ทฤษฎีการจัดการ
สิ่งแวดล้ อมทางสุขภาพ การประเมินสภาพปัญหาสิ่งแวดล้ อมในสถานศึกษาและชุมชนที่ส่งผลต่อ
สุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน และการดาเนินงานด้ านการควบคุมสิ่งแวดล้ อมทางสุขภาพ
สขป302 ทักษะชีวิตและวิกฤตสุขภาพ
3(2-2-5)
HEA302 Life Skills and Health Crisis
ศึกษาความหมายและความสาคัญของทักษะชีวิต แนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับทักษะชีวิต
รูปแบบของทักษะชีวิต สถานการณ์วิกฤตสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประชาคมโลก การ
ประยุกต์ใช้ ทกั ษะชีวิตในการจัดการปัญหาวิกฤติสขุ ภาพ
สขป303
HEA303

การวิจัยทางสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
3(2-2-5)
Research in Health Education and Health Behavior
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ กระบวนการ เทคนิคการวิจัย การสร้ างและ
เลือกใช้ เครื่องมือวิจัย การตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือวิจัย การออกแบบการวิจัยทางสุข
ศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การเก็บรวบรวมข้ อมูล การเลือกใช้ สถิติวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป
อภิปรายผล การเขียนรายงาน และการนาเสนอผลงานวิจัยทางสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
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สขป304 ทันตสุขภาพ
3(2-2-5)
HEA304 Dental Health
ศึกษาโครงสร้ างของช่องปาก ความผิดปกติของฟันโรคในช่องปาก การควบคุมและ
ป้ องกันปัญหาสุขภาพของช่องปากและฟัน การตรวจช่องปาก การสารว จพฤติกรรมทันตสุขภาพ
หลักการวินิจฉัยปัญหาทันตสุขภาพ การเฝ้ าระวังทันตสุขภาพ รูปแบบของการดาเนินงานทันต
สาธารณสุขในสถานศึกษาและชุมชน แผนงานทันตสาธารณสุขและหน่วยงานทางทันตสาธารณสุข
สขป305
HEA305

สุขภาพผู้สงู อายุ
3(3-0-6)
Elderly Health
ศึกษา การเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสังคมของผู้สงู อายุ การ
วิเคราะห์สถานการณ์สงั คมผู้สงู อายุ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้สงู อายุ กลวิธกี ารสร้ างเสริม
สุขภาพผู้สงู อายุ
สขป306 สุขภาพจิตและการให้ คาปรึกษาทางสุขภาพ
3(2-2-5)
HEA306 Mental Health and Health Counseling
ศึกษาความหมายและพัฒนาการทางจิตวิทยา ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่มีผลต่อสุขภาพจิต
การพัฒนาสุขภาพจิตของบุคคลตามวัย ครอบครัว และชุมชน การวิเคร
าะห์ปัญหาสุขภาพจิต
กระบวนการให้ คาปรึกษาและจิตวิทยาบาบัดเบื้องต้ น
สขป307 การแนะแนวสุขภาพ
3(2-2-5)
HEA307 Health Guidance
ศึกษาหลักการความสาคัญของการแนะแนวสุขภาพ แนวคิด และวิธกี ารจัดกิจกรรมการ
จัดบริการแนะแนวสุขภาพ การประเมินโครงการแนะแนวสุขภาพในสถานศึกษา
สขป308 วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
HEA308 Thai Lifestyle and Traditional Knowledge For Health
ศึกษาองค์ความรู้จากภูมิปัญญาไทยเพื่อการสร้ างเสริมสุขภาพโดยมุ่งเน้ นความเชื่อ
ประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ การแพทย์แผนไทย สมุนไพรไทย รูปแบบการดาเนินชีวิต
โดยนาภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ในการสร้ างเสริมสุขภาพทั้งส่วนบุคคลและชุมชน
สขป309 การบริหารงานสุขศึกษา
3(3-0-6)
HEA309 Health Education Administration
ศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีการบริหารวิชาการ การบริหารบุคคล การบริหาร
ทรัพยากร การบริหารความเสี่ยง การประยุกต์ใช้ องค์ความรู้ทางการบริหารในการพัฒนารูปแบบการ
ดาเนินงานสุขศึกษา
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สขป310 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ทางสุขภาพ
HEA310 Learning Resources and Learning Networks Development

3(3-0-6)

ศึกษาแนวคิดสภาพปัญหาของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน ป ระเภท ลักษณะ
องค์ประกอบของแหล่งการเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ บทบาทของแหล่งการเรียนรู้ท่มี ีต่อสุขภาพ
แนวทางการพัฒนาและให้ บริการแหล่งการเรียนรู้ทางสุขภาพ การพัฒนาและจัดการแหล่งการเรียนรู้
และเครือข่ายการเรียนรู้ทางสุขภาพ
สขป311 ภาวะผู้นาสุขศึกษาและการสร้ างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
3(3-0-6)
HEA311 Health Education Leadership and Partnership Network
Promotion
ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีผ้ ูนา คุณลักษณะบทบาทหน้ าที่ และสมรรถนะผู้นาทาง
สุขศึกษา แนวคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วมการสร้ างภาคีเครืายสุ
อข่ ขภาพ การใช้ ภาวะผู้นาในการเสริมสร้ างการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนางานสุขศึกษา การจัดการความขัดแย้ งในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม การ
จัดการปัญหางานสุขศึกษา การพัฒนาสมรรถนะผู้นาการเปลี่ยนแปลงงานสุขศึกษา
สขป312 การสาธารณสุขและระบบสุขภาพของอาเซียน
3(3-0-6)
HEA312 Public health and health systems of ASEAN
ศึกษาความ เชื่อมโยงระบบสุขภาพของประเทศไทยกับนโยบายสุขภาพอาเซียน ประชาคม
อาเซียนกับการขับเคลื่อนความร่วมมือด้ านสุขภาพ ปัญหา ภัยคุกคาม ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
สขป313 พลวัตสุขภาพโลก
3(3-0-6)
HEA313 Global Health
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ การจัดการปัญหาสุขภาพในบริบทของ
ประชาคมโลก บทบาทและหน้ าที่ขององค์การอนามัยโลก หน่วยงานระดับชาติและนานาชาติท่เี กี่ยวข้ องกับ
สุขภาพ
สขป314 การจัดการความรู้ทางสุขภาพ
3(2-2-5)
HEA314 Health Knowledge Management
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ทางสุขภาพ การถอด
บทเรียน การสังเคราะห์ความรู้ และการถ่ายทอดความรู้ทางสุขภาพ
สขป401 การจัดการโครงการสุขภาพ และการประเมิน
3(2-2-5)
HEA401 Health Project Management and Evaluation
ศึกษาหลักการ ทฤษฎี การจัดการโครงการสุขภาพ การสารวจปัญหาสุขภาพ วิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่งผลต่อสุขภาพ การวางแผนโครงการสุขภาพ การจัดการปัญหาสุขภาพ การดาเนินการจัดโครงการสุขภาพใน
โรงเรียน ตลอดจนการประเมินผลโครงการ และการรายงานผลด
นการโครงการสุ
าเนิ
ขภาพ

51
สขป402 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษา
3(2-2-5)
HEA402 Technology and Innovation for Health Education Learning
Management
ศึกษาความสาคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษา
อิทธิพลของเทคโนโลยีและนวัต กรรมการต่อพฤติกรรมสุขภาพ รูปแบบของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางสุขภาพ การสร้ างสื่อและนวัตกรรมทางสุขภาพ
สขป403 สัมมนาสุขศึกษา
3(2-2-5)
HEA403 Seminar in Health Education
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การวิพากษ์ และการอภิปรายองค์ความรู้ท่เี กี่ ยวข้ องกับสุข
ศึกษาและสุขภาพ การบูรการการความรู้ในการจัดการปัญหาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
สขป404 การศึกษาอิสระทางสุขศึกษา
3(2-2-5)
HEA404 Independent Study in Health Education
ศึกษาค้ นคว้ าอิสระในหัวข้ อเรื่องที่สนใจทางสุขศึกษา ตามข้ อกาหนดของคณะกร
รมการบริหาร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ท่ปี รึกษา
สขป405 มรณศึกษา
3(3-0-6)
HEA405 Death Education
ศึกษาเกี่ยวกับความตายของมนุษย์ ความรู้ความเข้ าใจทางกายภาพ ทางจิตและอารมณ์
การปรับตัวในการเผชิญสถานกา รณ์ความตายอย่างมีสติและมีเหตุผล การเตรียมตัวเพื่อเผชิญกับ
ความเปลี่ยนแปลงในวงจรของชีวิต การยอมรับและมีทศั นคติเกี่ยวกับความตายที่ถูกต้ อง เพื่อความ
ระมัดระวังในการดาเนินชีวิต เรียนรู้กฎหมาย ประเพณี ตลอดจนพิธกี รรมเกี่ยวกับตวามตาย
กลุ่มวิชาการสอนสุขศึกษา
สขป411 การจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษา
3(2-2-5)
HEA411 Health Education Learning Management
ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเรียนรู้ ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรสุขศึกษาระดับประถมศึกษาและมั ธยมศึกษา การ
ออกแบบวางแผนการจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา การวัดและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สขุ ศึกษา การฝึ กทักษะการจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา
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สขป412 การจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษาสาหรับอาชีวศึกษา
3(2-2-5)
HEA412 Health Education Learning Management of Vocational
Education
ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเรียนรู้ ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรสุขศึกษาระดับอาชีวศึกษา การออกแบบวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สขุ ศึกษา รวมถึง
การฝึ กทักษะการจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษาสาหรับอาชีวศึกษา
สขป413 การจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษาสาหรับการศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
HEA413 Health Education Learning Management of Special Education
ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเรียนรู้ ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรสุขศึกษาการศึกษาพิเศษ การออกแบบวาง
แผนการจัดการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ การวัด และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สขุ ศึกษา รวมถึง
การฝึ กทักษะการจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษาสาหรับการศึกษาพิเศษ
สขป414 การจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษาสาหรับการศึกษานอกระบบ
3(2-2-5)
HEA414 Health Education Learning Management of Non-formal Education
ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเรียนรู้ ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรสุขศึกษาระดับอาชีวศึกษา การออกแบบวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สขุ ศึกษา รวมถึง
การฝึ กทักษะการจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษา
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่

1.

2.

ชื่อ –
นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

สถาบัน

เลข
ประจาตัว
ประชาชน
ผศ.ดร.สุนันทา วท.บ. (สุขศึกษา), 2538
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx
ศรีศิริ
สค.ม(ประชากรศาสตร์), 2541
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.P.H(Public Health), 2553
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
D.S.M. (Sport Management) ,
The United States Sports
2551
Academy, USA
อ.ดร.บุปผา
กศ.บ. (สุขศึกษา),2523
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx
ปลื้มสาราญ
กศ.ม. (สุขศึกษา),2530
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปร.ด.(การบริหารการศึกษา),2557 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
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ลาดับที่

3.

ชื่อ –
นามสกุล
อ.ดร.สิงหา
จันทน์ขาว

4.

อ.สุธรี า
เมืองนาโพธิ์

5.

อ.ธัญมา
หลายพัฒน์

คุณวุฒิการศึกษา

วท.บ.(สาขาวิชาสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ),2547
ค.ม. (สุขศึกษา),2550
ค.ด. (สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึก),ษา
2558
วท.บ.(สุขศึกษา),2532
วท.ม.(สุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพ,2541
ป.พ.ส.(พยาบาลและผดุงครรภ์),
2531
กศ.ม.(สุขศึกษา),2550

สถาบัน

มหาวิทยาลัยบูรพา

เลข
ประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่

ชื่อ – นามสกุล

1.

ผศ.ดร.กมลมาลย์
วิรัตน์เศรษฐสิน

2.

ผศ.ดร.สุนันทา
ศรีศิริ

3.

อ.ดร.บุปผา
ปลื้มสาราญ

4.

อ.ดร.สิงหา
จันทน์ขาว

5.

อ.สุธรี า เมืองนา
โพธิ์

คุณวุฒิการศึกษา

สถาบัน

เลข
ประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

พย.บ.(พยาบาลศาสตร์), 2524
วท.ม.(สุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร์), 2531
ส.ด.(สุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร์), 2543
วท.บ. (สุขศึกษา), 2538
สค.ม(ประชากรศาสตร์), 2541
M.P.H(Public Health), 2553
D.S.M. (Sport Management) ,
2551
กศ.บ.(สุขศึกษา), 2523
กศ.ม.(สุขศึกษา), 2530
ปร.ด.(การบริหารการศึกษา
), 2557

วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The United States Sports
Academy, USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

xxxxxxxxxxxxx

วท.บ. (สาขาวิชาสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ), 2547
ค.ม. (สุขศึกษา), 2550
ค.ด. (สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึก),ษา
2558
วท.บ. (สุขศึกษา),2532
วท.ม.(สุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพ, 2541

มหาวิทยาลัยบูรพา

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยมหิดล

xxxxxxxxxxxxx

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล

xxxxxxxxxxxxx
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ลาดับที่

6.

7.

ชื่อ – นามสกุล

อ.ธัญมา
หลายพัฒน์
อ.ดร.อนันต์
มาลารัตน์

8.

อ.ดร.พันธสิริ
คาทูล

9.

อ.ฉัตรพันธ์
ดุสิตกุล

คุณวุฒิการศึกษา

ป.พ.ส.(พยาบาลและผดุงครรภ์),
2531
กศ.ม.(สุขศึกษา), 2550
ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์ ) , 2533
ส.บ.(อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย), 2535
ส.บ.(บริหารสาธารณสุข), 2537
กศ.ม.(สุขศึกษา), 2539
กศ.ด.(วิจัยและประเมินผล
การศึกษา), 2551
พย.บ.(พยาบาลศาสตร์), 2549
ค.ม.(สุขศึกษา), 2552
ค.ด.(สุขศึกษาและพลศึกษา),2558
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา),2553
ค.ม.(สุขศึกษาและพลศึกษา),2555

สถาบัน

วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เลข
ประจาตัว
ประชาชน
Xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

3.2.3 อาจารย์ผสู ้ อน
ลาดับที่

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

1.

ผศ.ดร.กมลมาลย์
วิรัตน์เศรษฐสิน
ผศ.ดร.สุนันทา
ศรีศิริ
อ.ดร.บุปผา ปลื้ม
สาราญ
อ.ดร.สิงหา
จันทน์ขาว
อ.สุธรี า
เมืองนาโพธิ์
อ.ธัญมา หลายพัฒน์

ส.ด.(สุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร์), 2543
D.S.M. (Sport Management)
, 2551
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา
),2557

มหาวิทยาลัยมหิดล

ค.ด. (สาขาวิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา),2558
วท.ม. (สุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพ,2541
กศ.ม.(สุขศึกษา),2550

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

8.

อ.ดร.อนันต์
มาลารัตน์
อ.ดร.พันธสิริ คาทูล

กศ.ด.(วิจัยและประเมินผล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การศึกษา),2551
ค.ด.(สุขศึกษาและพลศึกษา),2558 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

9.

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล

ค.ม.(สุขศึกษาและพลศึกษา)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

สถาบัน

The United States Sports
Academy, USA
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เลข
ประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx
xxx
Xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx
xxx
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3.2.4 อาจารย์ผ้ ูสอนวิชาชีพครู
ลาดับที่
1

2

3

รายชื่อคณาจารย์
รศ.ดร.สุนีย์
เหมะประสิทธิ์

รศ.ดร.องอาจ
นัยพัฒน์

รศ.ดร.ดารณี
ศักดิ์ศิริผล

4

ผศ.รังสี เกษมสุข

5

ผศ.ดร.พิศมัย
รัตนโรจน์กุล

6

ผศ.ดร.ชมนาด
เชื้อสุวรรณทวี

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2
การมัธยมศึกษา: ชีววิทยาคณิตศาสตร์), 2520
ค.ม. (สถิตกิ ารศึกษา), 2525
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร), 2533
กศ.บ. (การวัดผลการศึกษาคณิตศาสตร์), 2531
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา),
2535
Ph.D. (Educational
Administration with
Concentration in Research
and Evaluation) , 2542
ค.บ. (คหกรรมศาสตร์),
2530
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ),
2537
กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ),
2549
ค.บ. (ดนตรีศึกษา), 2522
ค.ม. (การประถมศึกษา),
2530
พณ.บ. (การตลาด เกียรติ
นิยมอันดับ 2), 2528
บธ.บ (บัญชี), 2547
บธ.ม (การเงิน), 2532
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์),
2545
ค.บ. (คณิตศาสตร์ เกียรติ
นิยมอันดับ2), 2529
ค.ม. (การสอนคณิตศาสตร์),
2532
ปร.ด. (หลักสูตร การสอน
และการนิเทศ), 2555

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

x-xxxx-xxxxx-xx-x

วิทยาเขตพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Illinois State University, U.S.A.
วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาลัยบ้ านสมเด็จ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาลัยครูเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

x-xxxx-xxxxx-xx-x
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คุณวุฒิการศึกษา
ลาดับที่ รายชื่อคณาจารย์
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
7
ผศ.ดร.ศิริพันธ์
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์), 2525
ศรีวันยงค์
M.B.A (Business
Administration),2527
M.S. (Audiology), 2536
กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ),
2551
8
ผศ.ดร.ฤทธิชัย อ่อน วท.บ. (สาขาเวชนิทศั น์),
มิ่ง
2529
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา),
2538
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา),
2542
9
ผศ.ดร.สุรชัย
กศ.บ. (การวัดผลการศึกษา),
มีชาญ
2528
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา),
2533
กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล
การศึกษา), 2539
10 ผศ.ดร.พาสนา
กศ.บ. (เคมี), 2532
จุลรัตน์
กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา),
2535
M.Ed. (Education
Psychology), 2541
Ph.D. (Education
Psychology), 2544
11 ผศ.ดร.สกล วร
กศ.บ. (ธุรกิจศึกษาเจริญศรี
การตลาด), 2541
กศ.ม. (การแนะแนว), 2544
กศ.ด. (การให้ คาปรึกษา),
2550
12 ผศ.ดร.มณฑิรา จารุ พย.บ. (พยาบาลศาสตร์),
เพ็ง
2538
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะ
แนว), 2542
ปร.ด. (จิตวิทยาการให้
คาปรึกษา), 2549

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
x-xxxx-xxxUniversity of Central Missouri, xx-xx-x
U.S.A.
University of Wyoming, U.S.A.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

x-xxxx-xxxxx-xx-x

University of Oklahoma, U.S.A.
University of Oklahoma, U.S.A.
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

x-xxxx-xxxxx-xx-x
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ลาดับที่
13

14

15

16

17

รายชื่อคณาจารย์
อ.ดร.รุ่งทิวา
แย้ มรุ่ง

อ.ดร.ดวงใจ
สึเขียว

อ.ดร.วิลาวัลย์
ด่านสิริสขุ

อ.ดร.อาทิตย์
โพธิศรีทอง

อ.ดร.วรินทร
โพนน้ อย

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
ค.บ. (คณิตศาสตร์ชีววิทยา), 2529
ศษ.ม. (การสอน
คณิตศาสตร์), 2534
กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา),
2550
ค.บ.(การมัธยมศึกษา:
วิทยาศาสตร์ท่วั ไป-เคมี),
2542
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา),
2546
ค.ด.(การวัดและประเมินผล
การศึกษา), 2550
ศษ.บ. (การประถมศึกษา),
2545
กศ.ม. (การประถมศึกษา),
2550
กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร,2557
ค.บ.(ดนตรีศึกษา), 2548
ศศ.ม.(ดนตรีชาติพันธ์),
2551
ปร.ด.(วิทยาการทางการศึกษา
และการจัดการเรียนรู้),2558
ดษ.บ. (การประถมศึกษา),
2537
ศษ.ม. (การวัดผลและ
ประเมินการศึกษา), 2540
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร), 2555

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วิทยาลัยครูสวนดุสติ

เลขประจาตัว
ประชาชน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ านสมเด็จ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

x-xxxx-xxxxx-xx-x
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ลาดับที่
18

รายชื่อคณาจารย์
อ.ดร.กิตติชัย
สุธาสิโนบล

19

อ.ดร.สุมาลี เชื้อชัย

20

อ.ดร.ประพิมพงศ์
วัฒนะรัตน์

21

22

อ.ดร.รังรอง
สมมิตร

อ.ดร.สุชนินธ์ บัณฑุ
นันทกุล

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
ด.บ. (การประถมศึกษา),
2534
กศ.ม. (การประถมศึกษา),
2541
ศศ.บ. (มัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์), 2546
กศ.ด. (หลักสูตรการเรียนการ
สอน), 2553
ค.บ. (ประถมศึกษา), 2547
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา), 2551
ค.ด.(หลักสูตรและการสอน),
2558
ค.บ. (การศึกษาพิเศษ),
2538
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ),
2544
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา
พิเศษ), 2557
วส.บ. (วิทยุและโทรทัศน์),
2537
ศศ.บ. (ปฐมวัยศึกษา), 2541
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย),
2547
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน),
2557
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย),
2545
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย),
2548
ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย),
2558

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลัยลง
กรณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เลขประจาตัว
ประชาชน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

x-xxxx-xxxxx-xx-x
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คุณวุฒิการศึกษา
ลาดับที่ รายชื่อคณาจารย์
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
23 อ.ดร. ร.อ.อภิธรี ์
สส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์),
ทรงบัณฑิต
2531
กศ.ม. (สุขศึกษา), 2539
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์),
2542
กศ.ด. (การบริหาร
การศึกษา),2550
24 อ.ดร.จันทรัศม์ ภูติ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ
อริยวัฒน์
,สื่อสารมวลชน), 2534
วศ.ม. (การวางแผนการ
สื่อสารเพื่อการพัฒนา
ประเทศ), 2543
ศษ.ด. (การบริหาร
การศึกษา), 2551
25 อ.ดร.ธีระภาพ
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),
เพชรมาลัยกุล
2536
กศ.บ. (การบริหาร
การศึกษา), 2543
ค.ม. (การบริหารการศึกษา),
2547
ค.ด. (ระเบียบวิธวี ิจัยทางการ
ศึกษา), 2550
26 อ.ดร.สมบูรณ์
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการ
บูรศิริรักษ์
ศึกษา), 2530
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา), 2539
กศ.ด. (การบริหาร
การศึกษา), 2553
27 อ.ดร.ราชันย์
กศ.บ. (การวัดผลการศึกษา),
บุญธิมา
2534
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา),
2536
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร), 2541
28 อ.ดร.วรวุฒิ สุภาพ ค.บ. (ประถมศึกษา), 2543
ค.ม. (พัฒนศึกษา), 2546
ค.ด. (พัฒนศึกษา), 2552

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เลขประจาตัว
ประชาชน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

x-xxxx-xxxxx-xx-x

60
คุณวุฒิการศึกษา
ลาดับที่ รายชื่อคณาจารย์
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
29 อ.ดร.พรใจ
สคบ. (เกียรตินิยมอันดับ
ลี่ทองอิน
สอง), 2527
สมม. (มานุษยวิทยา), 2535
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์),
2545
30 อ.ดร.จิตติมา
พย.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2
เจือไทย
พยาบาล), 2536
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม), 2542
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์),
2551
31 อ.ดร.สนอง
กศ.บ. (ฟิ สิกส์), 2524
ทองปาน
กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา),
2537
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา),
2540
32 อ.ดร.วันเพ็ญ
วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2
ประทุมทอง
วิทยาศาสตร์-เคมี), 2546
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู), 2547
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา),
2554
33 อ.ดร.ศุภวรรณ
ค.บ. (การมัธยมศึกษา:
สัจจพิบูล
ภาษาไทย-ฝรั่งเศส), 2545
ค.ม. (การสอนภาษาไทย),
2547
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน),
2553
34 อ.ดร.รุ่งอรุณ
กศ.บ. (ภาษาไทย), 2549
โรจน์รัตนาดารงไชย ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน),
ศรี
2550
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ),
2552
ปร.ด. (ภาษาไทย), 2557

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขประจาตัว
ประชาชน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

x-xxxx-xxxxx-xx-x

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

x-xxxx-xxxxx-xx-x

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

x-xxxx-xxxxx-xx-x
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ลาดับที่
35

36

37

38

39

40

รายชื่อคณาจารย์
อ.ดร.สุณสิ า
สุมริ ัตนะ

อ.ดร.ณัลลิกา
โตจินดา

อ.ดร.เกศินี
ครุณาสวัสดิ์

อ.ดร.กนกพร
วิบูลพัฒนะวงศ์

อ.ดร.กัมปนาท
บริบูรณ์

อ.ดร. สุมลนิตย์
เกิดหนุนวงศ์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
ศษ.บ. (การสอน
คณิตศาสตร์), 2546
ศศ.ม. (การสอน
คณิตศาสตร์), 2548
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน),
2556
วทบ. (เกษตรศาสตร์), 2535
วทม. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้ อม), 2540
ปรด. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้ อม), 2553
ศษ.บ. (สังคมศึกษา), 2546
ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา),
2549
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน),
2556
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2543
M.Ed. (Special Education),
2547
Ph.D. (Education), 2556
วท.บ. (จิตวิทยา), 2537
ศศ.บ. (สารนิเทศศาสตร์),
2538
ศศ.บ. (ปรัชญา), 2540
ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา
และแนะแนว), 2542
กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่),
2550
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2538
MA. (Educational
Management), 2541
ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษ), 2552
ค.ด. (การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน), 2554

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขประจาตัว
ประชาชน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

x-xxxx-xxxxx-xx-x

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Monash University, Australia

x-xxxx-xxxxx-xx-x

University of Sydney, Australia
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
x-xxxx-xxxUniversity of Hertfordshire, UK xx-xx-x
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ลาดับที่
41

42

43

44

45

46

รายชื่อคณาจารย์
อ.ดร.ชไมพร
ดิษฐาพร

อ.ดร.มิ่งขวัญ
คงเจริญ

อ.ดร.รัฐพล
ประดับเวทย์

อ.ดร.นฤมล
ศิระวงษ์

อ.ดร.นัทธีรัตน์
พีระพันธุ์

อ.ดร.ขวัญหญิง
ศรีประเสริฐภาพ

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
กศ.บ. (วัดผลการศึกษา–
เศรษฐศาสตร์), 2531
ค.ม. (การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน), 2536
ค.ด. (การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน), 2554
ค.บ. (การศึกษานอกระบบ),
2527
สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ทาง
การแพทย์), 2535
ค.ด. (การศึกษานอกระบบ),
2553
ค.บ. (เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา), 2538
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา),
2542
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา),
2551
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา),
2536
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา),
2541
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา),
2548
วท.บ. (สถิต)ิ , 2534
ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา), 2538
ศษ.ด. (เทคโนโลยี
การศึกษา), 2553
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา),
2541
คอ.ม. (ครุศาสตร
อุตสาหกรรม), 2543
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา),
2549

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เลขประจาตัว
ประชาชน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

x-xxxx-xxxxx-xx-x
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ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

47

อ.ดร.กนกพร
ฉันทนารุ่งภักดิ์

48

อ.ดร.แจ่มจันทร์
ศรีอรุณรัศมี

49

50

51

52

อ.ดร.รณิดา
เชยชุ่ม

อ.ดร.อรอุมา
เจริญสุข

อ.ดร.วิไลลักษณ์
ลังกา

อ.ดร.อิทธิพัทธ์
สุวท้ นพรกูล

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
ค.บ. (ประถมศึกษา), 2546
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา), 2548
ค.ด. (เทคโนโลยีส่อื สาร
การศึกษา), 2553
ค.บ. (มัธยมวิทย์คอมพิวเตอร์), 2541
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา), 2544
ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา), 2555
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน),
2543
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา),
2545
ค.ด. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา), 2552
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-คณิตสา
สตร์), 2540
กศ.ม. (วัดผลการศึกษา),
2544
ค.ด. (วิธวี ิทยาการวิจัย
การศึกษา), 2552
ค.บ. (วัดผลการศึกษา),
2544
กศ.ม. (วิจัยและสถิตทิ างการ
ศึกษา), 2546
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์), 2554
ค.บ. (มัธยมศึกษา), 2548
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส),
2548
ศศ.บ. (ภาษาไทย), 2550
ค.ม. (วิจัยการศึกษา), 2551
ค.ด. (วิธวี ิทยาการวิจัย
การศึกษา), 2554

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

x-xxxx-xxxxx-xx-x

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

x-xxxx-xxxxx-xx-x

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

x-xxxx-xxxxx-xx-x
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ลาดับที่
53

54

55

56

57

58

รายชื่อคณาจารย์
อ.ดร.พนิดา
มารุ่งเรือง

อ.ดร. ภานุวัฒน์
ศิรินุพงศ์

อ.ดร.พัชราภรณ์
ศรีสวัสดิ์

อ.ดร.ครรชิต
แสนอุบล

อ.ดร.นฤมล
พระใหญ่

อ.ดร. จตุพล ยงศร

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
ค.บ. (มัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์), 2548
ค.ม. (วิจัยการศึกษา), 2550
ค.ด. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา), 2556
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา), 2536
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา),
2545
บธ.ด. (การพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและทรัพยากร
มนุษย์), 2554
วท.บ. (สุขศึกษา), 2539
กศ.ม. (จิตวิทยาการให้
คาปรึกษา), 2542
กศ.ด. (จิตวิทยาการให้
คาปรึกษา), 2550
ศน.บ. (การสอน
ภาษาอังกฤษ), 2541
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะ
แนว), 2546
ศศ.ด. (จิตวิทยาการปรึกษา),
2553
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์),
2538
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะ
แนว), 2546
ปร.ด. (จิตวิทยาการให้
คาปรึกษา), 2553
กศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์),
2543
กศ.ม. (การอุดมศึกษา),
2547
กศ.ด. (การอุดมศึกษา),
2553

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขประจาตัว
ประชาชน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีฃ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุ
ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

x-xxxx-xxxxx-xx-x
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ลาดับที่
59

60

รายชื่อคณาจารย์
อ.ดร.จักรกฤษณ์
โปณะทอง

อ.ดร.ประภัศรา
ธโนศวรรย์

61

อ.โอภาส สุขหวาน

62

อ.นิพาดา ไตรรัตน์

63

อ.พัชรีวรรณ
คุณชื่น

64

อ.บัณฑิตา ลิขสิทธิ์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ), 2540
ศษ.ม. (การอุดมศึกษา),
2544
กศ.ด. (การอุดมศึกษา),
2557
Bachelor of Arts
(Translation) (Hons), 2548
Master of Applied
(Linguistics), 2550
Master of Letters
(Linguistics), 2552
Doctor of Philosophy in
Education (Education
Management and
Leadership), 2556
วศ.บ. (เครื่องกล), 2537
วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัด
การพลังงาน), 2542
คอ.บ. (ครุศาสตร
เทคโนโลยี), 2551
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา), 2554
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์),
2529
กศ.ม. (สาขาบกพร่องทาง
สติปัญญา), 2551
ค.บ. (การสอนผู้ท่มี คี วาม
บกพร่องทางสติปัญญา),
2546
กศ.บ. (การสอนผู้ท่มี คี วาม
บกพร่องทางการได้ ยิน),
2553

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เลขประจาตัว
ประชาชน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

x-xxxx-xxxxx-xx-x
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อ.ฑมลา
บุญกาญจน์
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อ.อดิสรณ์ เรือง
กิจจานันท์
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อ.สมปอง ใจดีเฉย
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อาจารย์ภารดี
กาภู ณ อยุธยา
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อ.ธรรมโชติ
เอี่ยมทัศนะ
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อาจารย์รจุ น์
ฦาชา

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ปี ที่จบ
คบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาการศึกษาปฐมวัย),
2546
กศ.ม. (สาขาการศึกษาพิเศษ/ California State University
การศึกษาปฐมวัย), 2551
Dominquez Hills, California ,
USA
ศษ.บ. (ภาษาไทย), 2546
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค.ม. (การสอนภาษาไทย),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2550
กศ.บ. (ชีววิทยา-เกียรติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นิยม), 2535
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม. (เคมีชีวภาพ), 2539 Macquarie University, Australia
Cert. in Academic Writing, Auckland University of
2543
Technology, New Zealand
Cert. in Teacher Education,
2553
ศศ.บ.(ศิลปะ), 2537
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศศ.ม.(จิตวิทยาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พัฒนาการ), 2551
กศ.บ.(การแนะแนว), 2459 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา),
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2551
ศษ.บ. (สังคมศึกษา), 2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555

เลขประจาตัว
ประชาชน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x

x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x

4. องค์ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี)
คณะศึกษาศาสตร์ในฐานะที่รับผิดชอบการสอนในกลุ่มวิ
ชาชีพครูได้ จัดประสบการณ์
ภาคสนามให้ กบั นิสติ ตลอดหลักสูตร ดังนี้
1) การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน เป็ นการบูรณาการความรู้ท้งั หมดมาใช้ ใน
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา ฝึ กปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผู้เรียน โดยการสังเกต
สัมภาษณ์ รวบรวมข้ อมูลและนาเสนอผลการ ศึกษา ฝึ กปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา รวมทั้งทดลองนาหลักสูตรไปใช้ ฝึ กการจัดทาแผนการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษา ฝึ ก
ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ฝึ กปฏิบัติ การดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รวมทั้งการจัดทา
โครงการทางวิชาการ
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2) ก่อนฝึ กปฏิบัติการสอนและฝึ กปร ะสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษานิสติ ต้ องผ่านการ
เรียนในกลุ่มวิชาชีพครูและวิชาเอกบังคับ
3) การฝึ กปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาในสาขาวิชาการ
ประถมศึกษาโดยจัดให้ นิสติ ฝึ กปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและ
วิชาชีพครูสู่ การปฏิบัติการสอนและฝึ กปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็ นเวลา
1 ปี การศึกษา ภายใต้ การนิเทศร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้ท้งั หมดมาใช้ ในการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา ได้ แก่ การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน การวิจัยทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับสถานศึกษา และการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเน้ นการปฏิบัติงานในหน้ าที่ครูเพื่ อ
พัฒนาความเป็ นครูมืออาชีพ ทั้งนี้นิสติ ต้ องทาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การฝึ กปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาในแต่ละภาคเรียนนั้นนิสติ ต้ องเข้ าร่วมปฐมนิเทศก่อนการฝึ กปฏิบัติการสอน สัมมนากลุ่ม
ย่อยและกลุ่มใหญ่ก่งึ ภาคเรียน (ระหว่างการฝึ กปฏิบัติการสอน ) และสัมมนาหลังการฝึ กป ฏิบัติการ
สอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
วิธีการจัดการเรียนการสอน
1.การปฐมนิเทศนิสติ ก่อนไปปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
2.การสังเกตการณ์สอนแบบมีส่วนร่วมและศึกษางานอาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยง
3.การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และงานการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้
เรียน การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน โครงการทางวิชาการ ศึกษาและ
บริการชุมชน งานอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมาย
4.การทดลองวิธกี ารจัดการเรียนรู้โดยใช้ ส่อื การสอนหรือเทคนิคการสอนที่สร้ างสรรค์
5.การนิเทศการจัดการเรียนรู้ของนิสติ โดยอาจารย์นิเทศก์การศึกษา อาจารย์นิเทศก์วิชา
เฉพาะ อาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยง รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา
6.การสัมมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์
7.การให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลแก่นิสติ โดยอาจารย์นิเทศก์การศึกษา อาจารย์นิเทศก์วิช า
เฉพาะ อาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยง รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา
8.การจัดคลินิคให้ คาปรึกษาในด้ านต่างๆ แก่นิสติ ที่ไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่คณะ
ศึกษาศาสตร์ เช่น การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน การทาวิจัยในชั้นเรียน เป็ นต้ น
9.การสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อสรุปเป็ นบทเรียน
สาคัญสาหรับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูในอนาคต
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพครู
4.1.2 มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้ าที่รวมทั้งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ บัง
เกิดผลต่อการศึกษาและผู้เรียน
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4.1.3 มีสมรรถนะประจาสายงานและสมรรถนะเฉพาะของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้ แก่
1) ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ตามกลุ
มสาระการเรี
่
ยนรู้
3) การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4) การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
5) การแก้ ปัญหาและพัฒนางานด้ วยกระบวนการวิจัย
4.2 ช่วงเวลา
4.2.1 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน ฝึ กในภาคการศึกษาที่
1 หรือ 2 ของชั้นปี ที่ 3–4
4.2.2 การฝึ กปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา
ในสาขาวิชาเอก ฝึ กในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปี ที่ 5
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
4.3.1 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน จัดให้ ฝึกประสบการณ์
ในภาคสนาม 4 -5 ชั่วโมง/สัปดาห์
4.3.2 จัดให้ ฝึกปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 ภาค
การศึกษา เต็มเวลา โดยต้ องมีช่ัวโมงฝึ กปฏิบัติการสอนตั้งแต่ 8-12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
5. ข้อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจยั
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
เพื่อให้ นิสติ ทุ กคนได้ เรียนรู้การทาวิจัยทางการศึกษาทั้งสองประเภท คือ การวิจัยเพื่อรู้และ
เข้ าใจปัญหา และการวิจัยเพื่อพัฒนา /แก้ ปัญหา จึงกาหนดให้ นิสติ แต่ละคนต้ องฝึ กประสบการณ์การ
ทาวิจัยโดยทาการสารวจเพื่อรู้ /เข้ าใจปัญหาแล้ วทาวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนา /แก้ ไขปัญหา ใน 1 ปี
การศึกษา นิสติ อาจทารายงานการวิจัย 1 หรือ 2 เล่ม แต่ให้ มีสาระครอบคลุมตามที่กาหนด ทั้งนี้ต้อง
ได้ รับการเห็นชอบจากอาจารย์นิเทศก์การศึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1) มีความรู้ความเข้ าใจในกระบวนการวิจัยทางการศึกษา
2) สามารถทางานวิจัยเพื่อใช้ ในการแก้ ปัญหาการจัดการเรียนรู้ได้
3) สามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการสื่อสารได้
4) สามารถพัฒนางานวิจัยและประยุกต์ใช้ ผลงานวิจัยเพื่อเป็ นประโยชน์ในการประกอบ
วิชาชีพ
5.3 ช่วงเวลา ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปี ที่ 5
5.4 จานวนหน่วยกิต เป็ นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาซึ่ง รวมอยู่ใน
รายวิชาการฝึ กปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา จานวน12 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
5.5.1 นิสติ ต้ องลงทะเบียนเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา
5.5.2 กาหนดให้ มีอาจารย์ท่ปี รึกษางานวิจัย ประกอบด้ วย อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะและ
อาจารย์นิเทศก์การศึกษาของนิสติ แต่ละคน
5.5.3 อาจารย์ท่ปี รึกษาให้ คาปรึกษาในการกาหนดประเด็นหัวข้ อที่จะ
ศึกษา และกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน
5.5.4 ให้ นิสติ จัดทารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ท้งั เอกสารและแฟ้ มข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
และจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ประเมินผลจากความก้ าวหน้ าในการทาวิจัย
5.6.2 ประเมินงานวิจัยของนิสติ ด้ วยแบบประเมินงานวิจัย
5.6.3 ประเมินการจัดนิทรรศการของนิสติ
5.6.4 อาจารย์นิเทศก์ร่วมกันประเมินงานวิจัยของนิสติ ตามเกณฑ์ท่กี าหนด

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต /
สมรรถนะของหลักสูตร
1. มีทกั ษะการสื่อสาร

2. มีจิตอาสา จิ ตสานึก
สาธารณะรับใช้สงั คม

3. สมรรถนะของหลักสูตร
สามารถผลิตบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะ ดังนี้
“สุขภาพดี มีคุณธรรม เลิศล้ า
ปั ญญา ความสามารถเยีย่ ม”

กลยุทธ์ และการประเมินผล
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ข้ อที่ 4.1 สามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาและผู้ร่วมงานได้
ด้านทักษะการวิเคราะห์เฃิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโล
สามารถสื่อสาร
ข้ อที่ 5.2 สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ข้ อที่ 1.3 มีจิตสานึกสาธารณะ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ข้ อที่ 4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้ อม
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ข้ อที่ 1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และตรงต่อเวลา
ข้ อที่ 1.2 ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมาภิบาล
ข้ อที่ 1.5 แสดงออกถึงความมีระเบียบและความรับผิดชอบต่อตนเอง
ข้ อที่ 1.6 แสดงออกถึงความเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่นื
ข้ อที่ 1.7 แสดงออกถึงความมีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู และปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างที่ดี
ด้านความรู ้
ข้ อที่ 2.2 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีในวิชาชีพครูหรือศาสตร์ท่เี รียน
ข้ อที่ 2.3 มีความรู้ในด้ านวิชาเอกสุขศึกษาเป็ นอย่างดี และติดตาม
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คุณลักษณะพิเศษของนิสิต /
สมรรถนะของหลักสูตร

กลยุทธ์ และการประเมินผล
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้
ความก้ าวหน้ า ทางวิชาการ หรืองานวิจัย
ข้ อที่ 2.4 สามารถบูรณาการความรู้และทักษะ/กระบวนการในวิชาต่างๆ
กับการ ประกอบอาชีพ
ด้านทักษะทางปั ญญา
ข้ อที่ 3.1 นาความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เรียนไปประยุกต์ใช้
ข้ อที่ 3.2 สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์ และแก้ ปัญหาอย่างเป็ น
ระบบ และมีเหตุผล
ข้ อที่ 3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ ในสถานการณ์ต่างๆ
ข้ อที่ 3.4 มีความใฝ่ รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่ง
ต่างๆ ที่ หลากหลายได้ อย่างถูกต้ องเพื่อนาไปสู่การสร้ างสรรค์
ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ข้ อที่ 4.1 สามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาและผู้ร่วมงานได้
ข้ อที่ 4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้ อม
ข้ อที่ 4.3 สามารถปรับตัวให้ เข้ าสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ข้ อที่ 5.1 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข ข้ อมูลข่าวสาร อันมีผลให้ เข้ าใจองค์
ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้
ข้ อที่ 5.2 สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้ อที่ 5.3 สามารถเลือกใช้ เทคโนโลยีในการสืบค้ น เก็บรวบรวมข้ อมูล
ประมวลผล และแปลความหมาย และเลือกใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้
ข้ อที่ 6.1 แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการการเรียนรู้ท่มี รี ปู แบบ
หลากหลาย
ข้ อที่ 6.2 แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมที่
เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน
ข้ อที่ 6.3 แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
ผลการเรียนรู ้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ มีวินัย และตรงต่อเวลา
1.2 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 มีจิตสานึกสาธารณะ และ
เสียสละเพื่อส่วนรวม
1.4 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรม
1.5 แสดงออกถึงความมีระเบียบ
และความรับผิดชอบต่อตนเอง
1.6 แสดงออกถึงความเคารพสิทธิ
และความคิดเห็นของผู้อ่นื
1.7 แสดงออกถึงความมีจิตสานึก
และตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู และปฏิบัติตน
เป็ นแบบอย่างที่ดี

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

1. จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้ นการเรียนรู้
จากสถานการณ์จริง
บทบาทสมมติ กรณี
ตัวอย่างโดยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ
2. กาหนดให้ นิสติ
ทางานเป็ นกลุ่ม หรือ
จัดทาโครงงานที่เกี่ยวข้ อง
กับคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู เพื่อสร้ างจิตสานึก
สาธารณะ โดยถือ
ประโยชน์ของส่วนรวม
เป็ นที่ต้งั
3. ฝึ กการเป็ นผู้นาและ
ผู้ตาม เพื่อส่งเสริมการ
เป็ นสมาชิกที่ดี และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
4. สร้ างโอกาสให้ นิสติ
ได้ พบกับบุคคลหรือ
เหตุการณ์ท่เี ป็ นกรณี
ตัวอย่าง เพื่อสร้ างแรง
บันดาลใจให้ ยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม
5. การเป็ นแบบอย่าง
ที่ดีของอาจารย์
6. ประกาศเกียรติคุณ
นิสติ ที่ทาประโยชน์ต่อ
สังคม

1. สังเกตพฤติกรรม
การเข้ าร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอน
2. ประเมินจาก
พฤติกรรมการเข้ าเรียน
การตรงต่อเวลาของ
นิสติ ในการเข้ าเรียน
การส่งงานที่ได้ รับ
มอบหมาย การ
รับผิดชอบในหน้ าที่ท่ี
ได้ รับมอบหมาย
3. สังเกตพฤติกรรม
การแสดงอาการรับรู้
หรือตอบสนองในการ
เรียน การจดบันทึก
การโต้ ตอบข้ อซักถาม
โดยเน้ นการประเมิน
ตามสภาพจริง
4. เปิ ดโอกาสให้ นิสติ
มีส่วนร่วมใน
กระบวนการประเมินผล
5. ประเมินตนเอง
จากรายงานผลการ
ดาเนินงานหลักสูตร
มคอ.7 เพื่อการพัฒนา
ผู้เรียน
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ผลการเรียนรู ้

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

7. ปลูกฝังให้ นิสติ เป็ นผู้
ที่มีวินัยในตนเองและมี
ระเบียบ ทั้งด้ านการ
8. เรียนและการ
ดารงชีวิต
2. ด้านความรู ้
2.1 มีความรู้พ้ ืนฐานศึกษาทั่วไป
2.2 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎี
ในวิชาชีพครูหรือศาสตร์ท่เี รียน
2.3 มีความรู้ในด้ านวิชาเอกสุขศึกษา
เป็ นอย่างดี และติดตามความก้ าวหน้ า
ทางวิชาการ หรืองานวิจัย
2.4 สามารถบูรณาการความรู้และ
ทักษะ/กระบวนการในวิชาต่างๆ กับการ
ประกอบอาชีพ

1. จัดกิจกรรมโดยเน้ น
ผู้เรียนเป็ นสาคัญ
2. จัดกิจกรรมศึกษาดู
งานนอกสถานที่ เพื่อให้ มี
การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง
3. เชิญวิทยากรภายนอก
ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมี
ประสบการณ์ตรงมา
บรรยาย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น วิเคราะห์ และ
อภิปรายร่วมกัน
4. ให้ นิสติ ศึกษาค้ นคว้ า
และเรียนรู้ด้วยตนเอง
5. ให้ นิสติ จัดทา
โครงงาน การฝึ กงาน การ
ฝึ กปฏิบัติ การปฏิบัติการ
สอนและฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ ในสถานศึกษาหรือ
หน่วยงาน องค์กร ที่เป็ น
เครือข่าย

1. ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการ
ปฏิบัติงานของนิสติ
โดยใช้ การประเมินตาม
สภาพจริงในด้ านต่างๆ
คือ
1.1 การทดสอบ
ย่อย
1.2 การทดสอบ
กลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน
1.3 การรายงาน/
แผนงาน/โครงการ
1.4 การ
นาเสนอผลงาน
1.5 โครงงาน
การฝึ กงาน การ
ฝึ กปฏิบัติ การฝึ ก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู
2.ประเมินตนเองจาก
รายงานผลการ
ดาเนินงานหลักสูตร
มคอ.7 เพื่อการพัฒนา
ผู้เรียน
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ผลการเรียนรู ้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 นาความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่
เรียนไปประยุกต์ใช้
3.2 สามารถแสดงออกถึงการคิด
วิเคราะห์ และแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
และมีเหตุผล
3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ ใน
สถานการณ์ต่างๆ
3.4 มีความใฝ่ รู้ สามารถวิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่
หลากหลายได้ อย่างถูกต้ องเพื่อนาไปสู่
การสร้ างสรรค์

กลยุทธ์การสอน

1. จัดกระบวนการ
เรียนรู้ เพื่อให้ นิสติ ได้ ฝึก
ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะ
การคิด จากสภาพ ปัญหา
หรือสถานการณ์จริงต่างๆ
ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม
เช่น การสะท้อนคิด การ
บันทึกการเรียนรู้ การ
อภิปรายกลุ่ม การทา
กรณีศึกษา การ โต้ วาที
การจัดทาโครงการ การ
ทดลองในห้ องปฎิบัติการ
ฯลฯ
2. จัดกิจกรรมให้ นิสติ
มีโอกาสเรียนรู้จากปัญหา
และประสบการณ์จริง เพื่อ
การเสนอแนะและหาแนว
ทางแก้ ไข
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ใน
1. จัดกิจกรรมการ
ฐานะผู้นาและผู้ร่วมงานได้
เรียนรู้ในชั้นเรียน ที่เน้ น
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
การทางานเป็ นกลุ่มและ
องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้ อม
งานที่ต้องมีปฏิสมั พันธ์
4.3 สามารถปรับตัวให้ เข้ า
ระหว่างบุคคล เพื่อ
สถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
เสริมสร้ างให้ ผ้ ูเรียน
ตระหนักถึงความสาคัญ
และพัฒนาตนเองในด้ าน
ความมีมนุษยสัมพันธ์อนั
ดีและความรับผิดชอบ
ส่วนบุคคล
2. จัดประสบการณ์
การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ
ทั้งในและนอกชั้นเรียน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
1. การประเมินผลที่
สะท้อนการคิดวิเคราะห์
โดยใช้ การประเมินตาม
สภาพจริง จากการเขียน
รายงาน การนาเสนอ
ผลงาน การบันทึกการ
เรียนรู้ และการทดสอบ
2. การสังเกตนิสติ ด้ าน
ความสามารถในการ
ตัดสินใจ การแก้ ไข
ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ
3. ประเมินตนเองจาก
รายงานผลการ
ดาเนินงานหลักสูตร
มคอ.7 เพื่อการพัฒนา
ผู้เรียน

1. ประเมิน
พฤติกรรมของนิสติ ที่
แสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบในการ
ทากิจกรรมกลุ่ม เช่น
การยอมรับฟังความ
คิดเห็นของเพื่อน โดย
ใช้ การประเมินตาม
สภาพจริง
2. เปิ ดโอกาสให้
นิสติ มีส่วนร่วมในการ
ประเมิน
3. ประเมินตนเอง
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กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
จากรายงานผลการ
ดาเนินงานหลักสูตร
มคอ.7 เพื่อการพัฒนา
ผู้เรียน

เพื่อเสริมสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
3. สอดแทรกเรื่อง
ความรับผิดชอบ การมี
มนุษยสัมพันธ์ การเข้ าใจ
วัฒนธรรมขององค์กร
ฯลฯ ในรายวิชาต่างๆ
4. บูรณาการแนวคิด
เกี่ยวกับการสร้ าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
บุคคลในสังคมและความ
รับผิดชอบเข้ ากับเนื้อหา
ในทุกรายวิชาที่สอน
5. มอบหมายงานทั้ง
เป็ นรายบุคคลและเป็ น
กลุ่มให้ ผ้ ูเรียนศึกษา
ค้ นคว้ า วิเคราะห์
สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี
หลักการที่เกี่ยวข้ องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความ
รับผิดชอบ โดยนาเสนอ
เป็ นรายงาน ในรูปแบบ
การนาอภิปรายร่วมกันใน
ชั้นเรียน
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข
- จัดประสบการณ์
1. ประเมินทักษะ
ข้ อมูลข่าวสาร อันมีผลให้ เข้ าใจองค์
การเรียนรู้ในรูปแบบที่
ของ
ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้
หลากหลายและเหมาะสม นิสติ ในด้ านการสื่อสาร
5.2 สามารถสื่อสารได้ อย่างมี
เพื่อส่งเสริมให้ นิสติ มี
การใช้ เทคโนโลยี
ประสิทธิภาพ
ความรู้ความเข้ าใจและมี สารสนเทศ การ
5.3 สามารถเลือกใช้ เทคโนโลยีใน
ความตระหนักถึงคุณค่า วิเคราะห์ เทคนิคเชิง
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ผลการเรียนรู ้
การสืบค้ น เก็บรวบรวมข้ อมูล
ประมวลผล และแปลความหมาย และ
เลือกใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้
6.1 แสดงความเชี่ยวชาญในการ
จัดการการเรียนรู้ท่มี ีรูปแบบหลากหลาย
6.2 แสดงความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสม
กับความแตกต่างของผู้เรียน
6.3 แสดงความเชี่ยวชาญในการ

กลยุทธ์การสอน
ในเรื่องของหลักการพูด
การเขียน เทคโนโลยี
สารสนเทศ คณิตศาสตร์
และเทคนิคทางสถิติ ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อ
การเข้ าถึงข้ อมูล เลือกรับ
เลือกใช้ วิเคราะห์และ
ประเมินคุณค่า ตลอดจน
สังเคราะห์เพื่อการ
นาไปใช้ ในสถานการณ์
ต่าง ๆ เช่น การนาเสนอ
ผลงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- จัดระสบการณ์
การเรียนรู้ท่เี น้ นการฝึ ก
ทักษะการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การเคราะห์
เชิงตัวเลข และเทคนิค
ทางสถิติ รวมทั้งส่งเสริม
ให้ เกิดทักษะการสื่อสาร
ทั้งการรับฟัง การพูด
และการเขียน ระหว่าง
ผู้เรียน ผู้สอน สังคมและ
ชุมชน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
ตัวเลขและสถิติ ที่เน้ น
การประเมินตามสภาพ
จริง เช่น การสังเกต
พฤติกรรมเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร
และผลงานของนิสติ
การประเมินการ
นาเสนอผลงานของนิสติ
โดยใช้ Power Point
การประเมินทักษะ
การศึกษาค้ นคว้ าของ
นิสติ การประเมินทักษะ
การสนทนาทางวิชาการ
ของนิสติ การประเมิน
การเขียนทางวิชาการ
ของนิสติ
2. เปิ ดโอกาสให้
นิสติ มีส่วนร่วมในการ
ประเมินทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
และเทคนิคทางสถิติ
3. ประเมินตนเอง
จากรายงานผลการ
ดาเนินงานหลักสูตร
มคอ.7 เพื่อการพัฒนา
ผู้เรียน

- จัดให้ ผ้ ูเรียนได้

1. ให้ ผ้ ูมีส่วนร่วมทุก

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ตรง ได้ แก่ การจัดทา
แผนการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
การผลิตสื่อ และการใช้ ส่ือ

ฝ่ าย เช่น ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูพ่ีเลี้ยง
ครูประจาชั้น เพื่อน
อาจารย์นิเทศก์
ประเมินนิสติ ที่เน้ นการ
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ผลการเรียนรู ้
จัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ

กลยุทธ์การสอน
การวัดประเมินผล การ
ปฏิบัติการสอนแบบ
จุลภาค (micro teaching)
การวิจัยในชั้นเรียน
- จัดให้ ผ้ ูเรียนได้
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ตรงในด้ านการปฏิบัติงาน
ครูในสถานศึกษา การ
ปฏิบัติการสอนระหว่าง
เรียนและในสถานศึกษา
- จัดให้ ผ้ ูเรียนได้
เรียนรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการ
สอน ผ่านการสังเกตการ
สอน การสัมภาษณ์
- จัดให้ ผ้ ูเรียนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
เพื่อนในสถาบันและต่าง
สถาบัน
- จัดให้ ผ้ ูเรียนได้
เรียนรู้จากต้ นแบบ เช่น
ครูผ้ ูสอน ครูประจาชั้น
ครูผ้ ูช่วย ครูพ่ีเลี้ยง ครู
ต้ นแบบ ครูแกนนา หรือ
ครูแห่งชาติ
- จัดให้ เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง เช่น
กรณีตัวอย่างจาก
ห้ องเรียน การ
สังเกตการณ์สอนแบบต่าง
ๆ การสัมภาษณ์หรือ
สนทนากับผู้มี
ประสบการณ์

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
ประเมินตามสภาพจริง
ในเรื่องความ สามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายและความ
เป็ นครู
2. ประเมินผลงาน
นิสติ จาก บันทึกการ
สอนประจาวัน บันทึก
การนิเทศ บันทึกการ
สังเกตการสอนครูพ่ี
เลี้ยงและเพื่อน
แผนการจัดการเรียนรู้
กระบวนการทางานวิจัย
ในชั้นเรียน การทาแฟ้ ม
สะสมงาน สรุปผลการ
ปฏิบัติการสอนและฝึ ก
ประสบการณ์ รายงาน
ผลการจัดการเรียนรู้
และการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา
3. สังเกตการสอน
ในชั้นเรียนและประเมิน
แบบบันทึกหลังการ
สอน โดยครูพ่ีเลี้ยง
อาจารย์นิเทศก์
ผู้บริหารสถานศึกษา
และเพื่อนนิสติ
4. ประเมินงานวิจัย
ในชั้นเรียน โดยครูพ่ี
เลี้ยง และอาจารย์
นิเทศก์
5. ประเมินการจัด
โครงการทางวิชาการ
ของนิสติ
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กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
6. ประเมินตนเอง
จากรายงานผลการ
ดาเนินงานหลักสูตร
มคอ.7 เพื่อการพัฒนา
ผู้เรียน
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องหลักสูตร
ผลการเรียนรู ้
รายละเอียดผลการเรียนรู ้
1. ด้านคุณธรรม
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และตรงต่อเวลา
จริยธรรม
2. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล
3. มีจิตสานึกสาธารณะ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
4. ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม
5. แสดงออกถึงความมีระเบียบและความรับผิดชอบต่อตนเอง
6. แสดงออกถึงความเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่นื
7. แสดงออกถึงความมีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู และปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
2. ด้านความรู ้
1. มีความรู้พ้ ืนฐานศึกษาทั่วไป
2. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีในวิชาชีพครูหรือศาสตร์ท่เี รียน
3. มีความรู้ด้านวิชาเอก * เป็ นอย่างดี และติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
และงานวิจัย
4. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะ /กระบวนการในวิชาต่างๆ กับการ
ประกอบอาชีพ
3. ด้านทักษะทาง
1. นาความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เรียนไปประยุกต์ใช้
ปัญญา
2. สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์ และแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบและมี
เหตุผล
3. สามารถประเมิน วิพากษ์ ในสถานการณ์ต่างๆ
4. มีความใฝ่ รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่
หลากหลายได้ อย่างถูกต้ องเพื่อนาไปสู่การสร้ างสรรค์
4. ด้านทักษะ
1. สามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาและผู้ร่วมงานได้
ความสัมพันธ์ระหว่าง 2. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้ อม
บุคคลและความ
3. สามารถปรับตัวให้ เข้ าสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
รับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการ
1. สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข ข้ อมูลข่าวสาร อันมีผลให้ เข้ าใจองค์ความรู้หรือ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ประเด็นปัญหาได้
สือ่ สาร และเทคโนโลยี 2. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สารสนเทศ
3. สามารถเลือกใช้ เทคโนโลยีในการสืบค้ น เก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล
และแปลความหมาย และเลือกใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์
6. ด้านทักษะการ
1. แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการการเรียนรู้ท่มี ีรูปแบบหลากหลาย
จัดการเรียนรู ้
2. แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสมกับความ
แตกต่างของผู้เรียน
3. แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ
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3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู ้

ทักษะทางปั ญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

รายวิชา
1
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์
วิชาเลือก
มศว 131 ลีลาศ
มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล
มศว 133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
มศว 134 โยคะ
มศว 135 ว่ายนา้
มศว 136 แบดมินตัน
มศว 137 เทนนิส
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ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3












 
 
 



















ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

1

2
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80
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู ้

ทักษะทางปั ญญา

รายวิชา
มศว 138 กอล์ฟ
มศว 139 การฝึ กโดยการใช้ นา้ หนัก
มศว 241 แนวโน้ มเทคโนโลยีดิจิทลั และสังคม
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อมที่ดี
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
มศว 246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต
มศว 248 พลังงานทางเลือก
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
มศว 253 สุนทรียสนทนา
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต
มศว 256 การอ่านเพื่อชีวิต
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
มศว 258 ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
มศว 263 มนุษย์กบั สันติภาพ
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
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ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
จัดการเรียนรู ้
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู ้

ทักษะทางปั ญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

รายวิชา
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้ วยกระบวนการวิจัย
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทลั
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
มศว 354 ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม
มศว 355 พุทธธรรม
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
มศว 358 กิจกรรมสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
มศว 361 มศว เพื่อชุมชน
มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน
มศว 364 กิจการเพื่อสังคม
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพครูบงั คับ
ศษ 111 จิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ศษ 201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ศษ 202 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
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ทักษะการ
ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
จัดการเรียนรู ้
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู ้

ทักษะทางปั ญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

รายวิชา
ศษ 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
ศษ 241 การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสาหรับครู
ศษ 321 วิธวี ิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
ศษ 331 วิธวี ิทยาการจัดการเรียนรู้
ศษ 351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
ศษ 391 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
ศษ 461 การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา
ศษ 471 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ศษ 481 การออบแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
ศษ 491 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครู 1
ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครู 2
วิชาชีพครูเลือก
ศษ 212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศษ 231 หลักการอุดมศึกษา
ศษ 311 จิตสานึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและ
การเมือง
ศษ 312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค
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ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้
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ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู ้

ทักษะทางปั ญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

รายวิชา
ศษ 313
ศษ 314
ศษ 322
ศษ 332
ศษ 333
ศษ 334
ศษ 335
ศษ 336
ศษ 337
ศษ 338
ศษ 342
ศษ 361
ศษ 362
ศษ 371
ศษ 381
ศษ 431
เรียนรู้
ศษ 452
ศษ 472

งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
การศึกษาพิเศษ
การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย
การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้ างจิตสานึกสาธารณะ
การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของผู้เรียน
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
การมัธยมศึกษา
หลัการอาชีวศึกษา
การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน
การประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน
สถิติเบื้องต้ นทางการศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการ
การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้ น
การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม
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ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
 
 
 
  
  
  

 
 


  
  
  


ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู ้

ทักษะทางปั ญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1

2 3



 

4





1 2 3 4 1
    

  

  
    

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2 3 1 2 3
  
 
 
  
    












































































รายวิชา
ศษ 482 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ศษ 201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ศษ 202 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
ศษ 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
วิชาเอกสุขศึกษาบังคับ
สขพ101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1
สขพ102 หลักการสาธารณสุขและสุขศึกษา
สขพ103 สุขภาพองค์รวม
สขพ104 โรคและการป้ องกันโรค
สขป201 จิตวิทยาทางสุขศึกษา
สขพ202 สุขภาพครอบครัวและชุมชน
สขพ203 สุขภาพผู้บริโภค
สขพ204 สิ่งเสพติดศึกษา
สขพ205 เพศศึกษา
สขพ301 ความปลอดภัยในชีวติ
สขพ302 การปฐมพยาบาลและการป้ องกันการบาดเจ็บ
สขพ303 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
สขป101 สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
สขป201 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพสุขศึกษา
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ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู ้

ทักษะทางปั ญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

รายวิชา
1
สขป301 การบริการสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้ อมทาง
สุขภาพ
สขป302 ทักษะชีวิตและวิกฤตสุขภาพ
สขป303 การวิจัยทางสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
สขป401 การจัดการโครงการสุขภาพและการประเมิน
สขป402 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สขุ
ศึกษา
สขป403 สัมมนาสุขศึกษา
วิชาเอกสุขศึกษาเลือก
สขป304 ทันตสุขภาพ
สขป305 สุขภาพผู้สงู อายุ
สขป306 สุขภาพจิตและการให้ คาปรึกษาทางสุขภาพ
สขป307 การแนะแนวสุขภาพ
สขป308 วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ
สขป309 การบริหารงานสุขศึกษา
สขป310 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการ
เรียนรู้ทางสุขภาพ
สขป311 ภาวะผู้นาสุขศึกษาและการสร้ างการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย
สขพ312 การสาธารณสุขและระบบสุขภาพของอาเซียน
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ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

6



4

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู ้

ทักษะทางปั ญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

รายวิชา
สขพ313 พลวัตสุขภาพโลก
สขป314 การจัดการความรู้ทางสุขภาพ
สขป404 การศึกษาอิสระทางสุขศึกษา
สขป405 มรณศึกษา
วิชาการสอนวิชาเอก
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ
สขป411 การจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษา





 



                









 
 
 





                
                
                

สขป413 การจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษาการศึกษาพิเศษ
สขป414การจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษาการศึกษานอกระบบ
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ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

1





วิชาการสอนวิชาเอกเลือก
สขพ412การจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษาสาหรับการอาชีวศึกษา

2

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
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หมวดที่ 5หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิ ต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
2. กระบวนการทวนสอบผลการเรียนของนิสิต
2.1 กระบวนการทวนสอบผลการเรียนของนิสิตขณะกาลังศึกษากาหนดให้ มีการทวนสอบ
ผลการเรียนของนิสติ ให้ เป็ นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย การทวน
สอบในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการประเมินผลข้ อสอบ มีการทวนสอบมาตรฐานการวัดและ
ประเมินผลตามลาดับตั้งแต่อาจารย์ผ้ ูสอน ระดับภาควิชา ระดับคณะ ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย
2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลังจากสาเร็จการศึกษา มีการ
ติดตามผลการประเมินของผู้เรียนด้ านการมีงานทาการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่อง
คุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้การประเมินบัณฑิตเมื่อออกไปประกอบอาชีพ สัมภาษณ์
บัณฑิต ศิษย์เก่าเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน การสารวจความเห็นจากผู้ใช้ บัณฑิตต่อความพร้ อม
ทางวิชาการ คุณลักษณะของนิสติ และบัณฑิต มีการประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์ท้งั โดยคณะ
ศึกษาศาสตร์และโดยนิสติ เพื่อนาผลที่ได้ มาเป็ นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ ดีข้ นึ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2559
3.2 เข้ าร่วมกิจกรรมตามข้ อกาหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.3 ผ่านการประเมินมาตรฐานบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
จัดให้ มีการปฐมนิเทศและ/หรือการแนะนาอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษในรูปแบบต่างๆ
ให้ มีความรู้ความเข้ าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย ของคณะศึกษาศาสตร์ตลอดจนอัตลักษณ์ของ
สาขาวิชาและให้ เข้ าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบสอนตลอดจนแนะนาบทบาท หน้ าที่ ภารกิจต่างๆ ในมหาวิทยาลัยในฐานะอาจารย์
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ มี ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน โดย
1.1 กาหนดให้ คณาจารย์ใหม่เข้ าร่วมโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารย์ใหม่ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและโครงการพัฒนาคณาจารย์ใหม่ของคณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วม
ผลิต ด้ านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน การประเมินผล การนิเทศและการวิจัย การทา
มคอ.3-7
1.2 จัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงสาหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้ คาแนะนาและให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับ
จุดมุ่งหมายโครงสร้ างหลักสูตรและรายวิชาและการพัฒนานิสติ เพื่อให้ อาจารย์ใหม่สามารถให้ คาแนะนา
นิสติ เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะและการพัฒนานิสติ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาด้ านวิจัย จัดเงินทุนสาหรับนักวิจัยหน้ าใหม่และเข้ าร่วมเป็ นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส
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2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาอาจารย์ในด้ านการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน
2.1.2 สนับสนุนให้ คณาจารย์เข้ าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ในด้ านทักษะการจัดการสอน
การใช้ ส่อื การเรีย นการสอน การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้และการทาวิจัยของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ คณาจารย์ มีตาแหน่งทางวิชาการ โดย พัฒนาผลงานทาง
วิชาการและพัฒนาผลงานทางด้ านวิจัย จาก การสนับสนุนเงินทุนและส่งเสริมการเผยแพร่ในรูปแบบ
ต่างๆที่เป็ นระดับชาติและนานาชาติ
2.2.2 จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะ การเขียนเอกสารตารา บทความ และผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่นๆ
2.2.3 ให้ ทุนสนับสนุนการไปเข้ าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ
สนับสนุนการเข้ าร่วมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมให้ มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมชุมชน
2.2.4 จัดโครงการสนับสนุนให้ คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยให้
ทุนการศึกษาในรูปแบบต่างๆ สาหรับผู้เข้ าร่วมโครงการ
2.2.5 จัดสัมมนาระดับชาติ/นานาชาติ
2.2.6 สร้ างสัมพันธภาพกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทั้งประเทศการทาสัญญาความ
ร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การบริหารหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา ดาเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้ าปี ) (มคอ.1) และเป็ นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภา โดยกาหนดโครงสร้ างรายวิชาที่เน้ นผลิตบัณฑิตที่มีความเป็ นเลิศทางวิชาการและ
วิชาชีพสุขศึกษา เป็ นผู้นาในการสร้ างสรรค์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพแนวใหม่ มีความ
เป็ นครูและเป็ นนักวิชาการที่พร้ อมด้ วยคุณธรรม จริยธรรม กาหนดให้ เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
169 หน่วยกิต เนื้อหาสาระวิชาทางทฤษฎีและปฏิบัติการประกอบด้ วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่
น้ อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้ าน แบ่งเป็ นวิชา เฉพาะวิชาชีพ ครู จานวนไม่น้อยกว่า 51
หน่วยกิต วิชาเอกสุขศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
บริหารการจัดการเรียนการสอนตลอดระยะเวลา 5 ปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา เพื่อให้ เป็ นไปตามกระบวนการหลักสูตร กากับการดาเนินงานตาม
แผนการ ศึกษา ที่ระบุไว้ ชัดเจนเป็ น รายภาค เรียน จานวนทั้งสิ้น 10 ภาคเรียน โดยใน 2 ภาคเรียน
สุดท้าย นิสติ ในหลักสูตร จะออกไป ปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็ น
เวลา 1 ปี การศึกษา
ระบบการบริหารหลักสูตร
สภามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
คณะกรรมการการศึกษาระดับปริ ญญาตรี

คณะกรรมการบริ หารวิชาชีพครู

คณะกรรมการประจาคณะพลศึกษา

คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษา

2. บัณฑิต
การผลิตบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ ผ้ ูเรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ กาหนด บัณฑิตเป็ นผู้มีความรู้มี
คุณธรรมจริยธรรม มีความส ามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ส ามารถประยุกต์ใช้ ความรู้เพื่อการ
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ดารงชีวิตในสังคมได้ อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสานึกและความรับผิดชอบในฐานะ
พลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิช าสุขศึกษา ดาเนินการผลิตบัณฑิตให้ มีคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีผลการเรียนรู้อย่างน้ อย 6 ด้ านคือ 1) ด้ าน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้ านความรู้ 3) ด้ านทักษะทางปัญญา 4) ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และ ความรับผิดชอบและ 5) ด้ านทักษะการ วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 6) ทักษะการจัดการเรียนรู้
ร้ อยละของบัณฑิต หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา ได้ งานทาตรงสาขา หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษา
3. นิสิต
การรับหรือคัดเลือกนิสติ เข้ าศึ กษาในหลักสูตร เป็ นระบบที่สามารถคัดเลือกนิสติ ที่มี
คุณสมบัติและความพร้ อมในการเรียนในหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษา กาหนดวิธรี ับในรูปแบบต่างๆ
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด ทั้งส่งเสริมพัฒนา นิสติ ให้ มีความพร้ อมทางการเรียน และ
มีกจิ กรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่ อให้ นิสติ มีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร มีทกั ษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทกั ษะ การ วิจัยที่สามารถสร้ างองค์
ความรู้ได้
กาหนดเกณฑ์ท่ใี ช้ ในการคัดเลือกมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้ องกับ คุณสมบัติของ
นิสติ ที่กาหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ ในการคัดเลือก ข้ อมูล และวิธกี ารคัดนสิติให้ ได้ นิสติ ที่มีความ
พร้ อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้ สามารถ
สาเร็จการศึกษาได้ ต ามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดการเตรียมความพร้ อมก่อนเข้ าศึกษาในช่วงปี แรก
ของกา รศึกษา มีกลไกในการพัฒนาความรู้พ้ ืนฐาน มีการเตรียมความพร้ อมทางการเรียนแก่
นิสติ
เพื่อให้ มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้ อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้ อย
ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมใน
ห้ องเรียนและนอกห้ องเรียน มีกจิ กรรมเสริมสร้ างความเป็ นพลเมืองดีท่มี ีจิตสานึกสาธารณะ มีการวาง
ระบบการดูแลให้ คาปรึกษาจากอาจารย์ท่ปี รึกษาวิชาการ มีระบบการป้ องกันหรือการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของ นิสติ เพื่อให้ สามารถสาเร็จการศึกษาได้ ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด รวมทั้ง การ
ส่งเสริม การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ นิสติ การสร้ างโอกาสการเรียนรู้ท่สี ่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
นิสติ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ ได้ มาตรฐานสากล
กาหนดให้ มีระบบกลไกเพื่อให้ นิสติ มีความพร้ อมทางการเรียน มีอตั ราการคงอยู่ของนิสติ ใน
หลักสูตรสูง อัตราการสาเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นิสติ มีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และมีระบบ
การจัดการข้ อร้ องเรียนของนิสติ มีการควบคุมการดูแลการให้ คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสติ
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4. อาจารย์
อาจารย์เป็ นปัจจัยป้ อนที่สาคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้ องต้ องมีการออกแบบระบบ
ประกัน การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ ได้ อาจารย์ท่มี ีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้ อง
กับสภาพบริบท ปรัชญา วิสยั ทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้ อาจารย์มีความรัก
ในองค์กรและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ผู้บริหารต้ องมีการกาหนดนโยบาย แผนระยะยาว และ
กิจกรรมการดาเนินงาน ตลอดจนการกากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกัน
คุณภาพอาจารย์ เป็ นการดาเนินงานเพื่อให้ ได้ อาจารย์ท่มี ีคุณสมบัติท้งั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา และมี
พัฒนาการเพิ่ม ยิ่งขึ้นด้ วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อให้ อตั รากาลัง
อาจารย์มีจานวนเหมาะสมกับจานวนนักศึกษาที่รับเข้ าในหลักสูตร มีจานวนอาจารย์ท่มี ีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ท่เี หมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้ อนจาก
วุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ และความก้ าวหน้ าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้ นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้ องกาหนดเกณฑ์
คุณสมบัติอาจารย์ท่สี อดคล้ องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสยั ทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไก
การคัดเลือกอาจาร ย์ท่เี หมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการกาหนด
นโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ ได้ อาจารย์ท่มี ีคุณสมบัติท้งั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็ นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุน งบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดาเนินงาน
ตลอดจอนการกากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องทาให้ อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่เี หมาะสมและ
เพียงพอ โดยทาให้ อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิ ดให้ บริ การ และมีประสบการณ์ท่ี
เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ และความก้ าวหน้ าใน
การผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ผลการประกันคุณภาพ ต้ องนาไปสู่การมีอตั รากาลังอาจารย์ท่มี ีจานวนเหมาะสมกับจานวนนักศึกษาที่
รับเข้ าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สงู และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
ผู้บริหารต้ องรับผิดชอบในการควบคุมกากับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้ า ที่ในการบริหารจัดการ
3 ด้ านที่สาคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ เรียน
การสอน (3) การประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพในการดาเนินการหลักสูตร ประกอบด้ วย
หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด ตัวบ่งชี้ในการประเมินต้ องให้ ความสาคัญกับการ
กาหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทนั สมัย ก้ าวทันความก้ าวหน้ าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
รวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ท่ปี รึกษา ซึ่งต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
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ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้ เต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ที่เน้ นนักศึกษาเป็ นสาคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การออกแบบหลักสูตร ควบคุมกากับการจัดทารายวิชาต่างๆ ให้ มีเนื้อหาที่ทนั สมัย ก้ าวทั น
ความก้ าวหน้ าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิ ดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชา
บังคับและวิชาเลือกที่เน้ นนักศึกษาเป็ นสาคัญ โดยสนองความต้ องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน
สาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้ องเน้ นการพัฒนาทักษะด้ านการวิจัยและการเรียนรู้ ด้วยตนเอง
หลักสูตรต้ องให้ ความสาคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคานึงถึงความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็ นความรู้ท่ที นั สมัยของอาจารย์ท่มี อบหมายให้
สอนในวิชานั้นๆ เพื่อให้ นักศึกษาได้ รับความรู้ประสบการณ์ และได้ รับการพัฒนาความสามารถจากผู้ร้ ู
จริง สาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้ องให้ ความสาคัญกับการกาหนดหัวข้ อวิทยานิพนธ์ การ
กาหนดอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ การค้ นคว้ าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้ อวิทยานิพนธ์ การค้ นคว้ า
อิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให้ นักศึกษาได้ รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ การค้ นคว้ าอิสระต้ องสามารถให้ คาปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้ นคว้ าอิสระ
ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้ อจนถึงการทาวิทยานิพนธ์ การค้ นคว้ าอิสระ การสอบป้ องกัน และการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยจนสาเร็จการศึกษา
กระบวนการเรียนการสอนสาหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้ องเน้ นการพัฒนานักศึกษาให้ มีความรู้
ตาม โครงสร้ างหลักสูตรที่กาหนด และได้ รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม
ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ทักษะการทางาน แบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี ความสามารถใน
การดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้ ส่อื เทคโนโลยี และทาให้ นักศึกษาเรียนรู้ได้
ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้ าที่เป็ นผู้อานวยความสะดวกให้ เกิดการเรียนรู้ และ
สนับสนุนการเรียนรู้ สาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอน จะเน้ นการวิจัยเป็ นฐาน การ
เรียนแบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ ข้อมูล
สารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และนาไปสู่การพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ทาให้ นักศึกษาสามารถประเมินตนเอง
เป็ น และมีการนาผลการประเมินไปใช้ ในการพัฒนาวิธกี ารเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้
(assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ี
คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้ เพื่อจุดมุ่งหมายประการ
หลัง คือ เน้ นการได้ ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควร
ส่งเสริมให้ มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้ วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมิน
ต้ องให้ ความสาคัญกับการกาหนดเกณฑ์การประเมิน วิธกี ารประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ
และวิธกี ารให้ เกรดที่สะท้ อนผลการเรียนรู้ได้ อย่างเหมาะสม มีการกากับให้ มีการประเมินตามสภาพจริง
(authentic assessment) มีการใช้ วิธกี ารประเมินที่หลากหลาย ให้ ผลการประเมินที่สะท้ อนความสามารถ
ในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็ นจริง (real world) และมีวิธกี ารให้ ข้อมูลป้ อนกลับ (feedback) ที่
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ทาให้ นักศึกษาสามารถแก้ ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได ้้ ให้ ผลการประเมินที่สะท้ อน ระดับ
ความสามารถที่แท้ จริงของนักศึกษา สาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึก ษา ต้ องให้ ความสาคัญกับการวาง
ระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้ นคว้ าอิสระที่มีคุณภาพด้ วย
6. สิง่ สนับสนุนการเรียนรู ้
ในการดาเนินการบริหารหลักสูตร จะต้ องมีปัจจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้ วย ความพร้ อมทางกายภาพ ความพร้ อมด้ านอุ ปกรณ์ ความพร้ อมด้ าน
เทคโนโลยี ความพร้ อมด้ านการให้ บริการ เช่น ห้ องเรียน ห้ องปฏิบัติการ ห้ องทาวิจัย อุปกรณ์การเรียน
การสอน ห้ องสมุด การ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่นๆ รวมทั้งการ
บารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่กี าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณา
ร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ความพร้ อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้ แก่ ความพร้ อมทาง
กายภาพ เช่น ห้ องเรียน ห้ องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้ อมของอุปกรณ์
เทคโนโลยี และสิ่งอานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการ
สอน ห้ องสมุด หนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้ อมูลเพื่อการสืบค้ น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้ อมใช้ งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการดาเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
7. ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน

ปี ปี ปี ปี ปี ปี
2560 2561 2562 2563 2564 2565

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ80 มีส่วนร่วมในการ /
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ
.2 ที่สอดคล้ องกับกรอบ /
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาาข
(ถ้ ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
/
(ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้ อยก่อนการ เปิ ดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ /
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบ ทุก
รายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ .7มคอ
ภายใน /
60 วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา
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/

/

/

/

/

/
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/

/

/

/

/
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/

/
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ปี ปี ปี ปี ปี ปี
2560 2561 2562 2563 2564 2565

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิส/นั
ติ กศึกษาตามมาตรฐานผลการ /
เรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ
.3 และ มคอ.4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อยร้ อยละ25
ของ รายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการส
อน กลยุทธ์การสอน หรือ /
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7ปี ที่แล้ ว
(8) อาจารย์ใหม่(ถ้ ามี) ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้ าน /
การจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ /
วิชาชีพ อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(ถ้ ามี) ได้ รับการพัฒนา /
วิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ
50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนิส/นั
ติ กศึกษาปี สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่มี ี /
ต่อ คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่3.5
า จากคะแนนเต็ม5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย/
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม5.0
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ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้ อ 1-5 จากตารางตัวบ่งชี้การดาเ นินงาน และอย่าง
น้ อยร้ อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ ในแต่ละปี

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสติ ที่ลงทะเบียนเรียน
1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสติ
1.1.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้ าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสติ ทั้ง
ในและนอกชั้นเรียน
1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสติ ที่ได้ รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา
1.1.5 ประเมินวิธกี ารจัดการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ผ้ ูสอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ประเมินอาจารย์ผ้ ูสอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสติ ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียน
การสอน
1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้ แก่อาจารย์ผ้ ูสอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อใช้ ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
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1.2.3 คณะรวบรวมผลกา รประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงทักษะกลยุทธ์การสอน

/

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 กาหนดให้ มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้ วยคณะกรรมการภายใน
และภายนอกสถาบัน
2.2 ประเมินหลักสูตรในแต่ละปี การศึกษา ซึ่งประกอบไปด้ วย การประเมินการจัดการ เรียน
การสอน การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสติ และการประมวลความรู้ของนิสติ
ก่อนจบ การประเมินผลผลิต (Output)และประเมินผลที่ได้ (Outcome)
2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
2.4 จัดทาการวิจัยเชิงประเมินหลักสูตร เพื่อนาผลไปใช้ ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้ อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 จัดทารายงานการประเมินหลักสูตรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่างๆ คณาจารย์และ
ผู้เกี่ยวข้ อง
4.2 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ ผลการประเมิน
เป็ นฐานในการปรับปรุง
4.3 เชิญผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
และกลยุทธ์การสอน

